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• 
Perşembe 10 Birinciteşriı 1940 

r "1 
Hagatın ~n bügiik bolrtigarlıjı, 

en büyük Rüçlük!eri genmr.kt•-
dir. • • 

aapdaln leıati.ıllı U.•• llW.I.,. 

1 ses: '" r --: .. z .. -. ....... *.=== ........... 

•0STAKh. YEYlll GAZETE felefon: 2 t 5 z 8 

Tele. Tasvirie.fkir İstanbul 
!Şerhi 2 nııl nııı·eıah lel 

laşvekil 
·An karaya 

i 

• döndü 
tlf v .11111 Aatal· 
,. .. tetkikler 

varidabnı on misline 
, .•. , ... 

~tta, ı ( A.A.) - lla~ekil 
tt r ltetill Saydam, buefjn aa· 
.._ ı1 de Babıyclaa ı•hrhruze 

11~ilr. 

çıkaracağız ••• ________________ , 
91~ekil uıtuyonda B M. :Mec· 

\'etıJ::!•t Abdülhalik Randa ile 
'1 • C H. Partiıl Genel Sek

•• Partı Umumt idare He· 

Vıtaı~aılar 

ıayr et! 
11, •• r• .. ~··'•" 

laaıartle MelMııılar V ekllet
ii. ;tanı, Ankara Vail muavl
'- 9"'- kumandanı H Bmni· 
~ llödürü tarafından Mibllan· 
..._ !· Ctimhurreııi adıfta .. U
~ kiUp Kemal Gedetec. iti· 
U~:•Ctimhar Başyaveri Celll a&: "' Ru11usi Kalem Mudilrfi 
ııı.ı..~• Anderiman hazır bulun· 
..;;1dılar. 

........ ·-·· ,,.,.. fic9eef ..,.,ı.n Bır hafta evvel. tehıımızde ya· 
pılan Hava Kuı unıu toplantıııı, 
yurdumuzun her köşesınde alaka 
uyundırdı. Bu toplantı bize; 

4 rtf Vekili Antalyada 
\'~~lya, ~ (RUliUflİ) - Maarif 
'- 'tlı Raaan Atı Yücel tetkikat· 
llllı. ıılunınak üv.ett bu.,ıln ~hı·i· 
'-tar ı.lırıif •e Vatı Hatim 1tcan 
f'.ıı... 1nd•n 'karfllannıı,tır. 

Tayyare 

Harbi 
1 LlalJ valiye!} 1 Alman 

Kıtaları Avrupa ile Asyayı birleştiren 
yurdumuzda sulh ~e ~ükünun an
cak Türk l\anad ının ııölgesiııde 
devam edebile~eğini bir kere da
ha anlatmış oldu. Hava S..ııvvetle· 
rimızi, aiingü ve namlu kuvvetle· 
rinıizle ayarlamak mecburiyutın· 
d<· bulunduğumuzu ihtar etti. __,ile ve lnbiurlar Vekili 

te ~11~ra, 9 (Hu u i) - Gumrük 
illa b"1sarlar Vekilı Raif Karade· 

11 akşam aat 21 de Anka· 
t •lrniştlr. 

~·-·~-~ •-.... , .... 

Beri ine 
5 saat 
bomba 
atıldı 
-lııalindea Almanlar Londr• ve /n-

makaat gilttJrenin diğt!r şehirle• 
rİn• hücum etlilt!r, ôltJn· 

aedir? ler, yarala"fnlar 11ar.ln-
1t ... n .. • ıiliz tayyarel•rİ A/ri· 

er mulakahndan ha· j icada da Jaaligelt• bu· 
-.._ .... aelmiyen bir takım lundular. 
~ l'leticeler çık•c:ajmdan en-/-------------s... ~lerin baldan .~armıf. LQndra, 9 (AA ı $11fııklıı be-

Y•nın artak teeyyul eden ı ı a\ıer Frnn<ııı. a:ıhıllnırıdE>ıı ateş ı<. 
~~ '- hatıra biç ıelmiyen çan Alman uı.uıı nll'm:ıllı tcıpları Pad 
~~en IMrinin malc•ddeme- de Calahı botaz.ını dovınOşfol'dir. 
~ ......_lı: telakki edebiliriz. Al • Bombardıman biı saat ırnı ınu~tuı. 
~ lllıer-inin Ruman aya irdiiiri Obuıılcr üçer dakıka fııı:.ılıı ıle atıl • 
~ aja Y 1 • •· mışlardır. 
~ İi:z.e ıı. tarafıı_ıd•~· malum GuısrıPy hurnlmdal;:ı feııerın ear -
:'Wc t,· re, evvela mubhem ve (Devam. ıayta ı. aütun 7 del 

a ••• 1aarw •• 1a.ı•e? 
Amerika•• 
dtl1üail7or? 

( ı YHan: ~:::-1 

1 

Eıkl Orcl11 K•mandanlerutdaa 
l•ekll Geaeral 

AH lhHn Sibie 
ingiltereylc Ahuan)a arasında 

hava haıbı (tOJJ\ckun - total> 
hır taızda de\·am etınektedıı. Bır 
ım•lem, bıı· usul ve plan dahllıııde 
hfıkümct meı kezleı 1111, büyUk şe
tıırleri boınbaıdım:ın etmek, orıı· 
larda vi"l yıınj?ııılal' ~ıkaı mak. 
ınbthı' tahnbat yapmak. bu me· 
vanda gerek taaı ruz ve gerı'k nıil· 
dafaa ıçın i~e yııı ıyan, ııılah, tay
yare. cephane ve her nevi harp 
nıalzeml!!!İ \"apaıı fabı ıkıılaı ı, bu 
malıce111cnl11 bıı ıktınlnıı~ olduğu 
depolaıı, limanı ııı tahılı> etmek 
Gzeıe her hucum vuıtnsını kul
l:ınnı:ık bu torn c 1 un hıl\'a hnrbi
nın esr.sluını trı:kıl edC>r. Hf'r iki 
taıafın yel:dll{C'ıllıe hışı v:ıpt1ğı 

bu aman ıv. tıal'a harbinde henüı 
~bh • a.f. hav, iıikl tiyeı ni 
tamamen ele «eçh eıneııııştıı. Hıi· 
dıseler go,.terdi kt. harbııı batın· 
dun 1940 mayısına kadar geçen 
l'ekız aylık bir intız.ar ve hazır-

< Devaft'.ı .. .,,. I, alil un 1 ele) 
~ 1... ır surette verildi, ertesi 
~ ,.._haber tekzip olundu, ni. 
~ 01U1ün üç dört Alman fır· 
~i l_\umanyanan muhtelif 
~ 1taal eylediji resmen 

Kitap meselesi 
"'-' S. or. ~~ biuat Rumanya 
\ "'ıı li Cener•I Anto0e9cu'nun 
~- ~•katile yapıldıiı söyle
~ olr- -Yle bir muvafakat olu 
.._~""'-.. da Almanların Ru. S l.' İtı•le karar verdikten 
~ ~un önüne ıeçilemiyece· 
~ ~ bilir. Maamafih bu İf· 

·~~~~-~~-----

Kitapçılar, Maarif Vekaletinin 
gayret ini baltalıyorlar mı? 

- ------~--

Birçok çıkan kitaplara da yok 
diyerek talebeler f&fırtıllyor 

.. BugOn 
Rumen 

'arazisin 
giriyor 

Bu vaziyetin mıınasını 
soran lngilttJr•g• Ru
manga temin•t 1H1rdi. 
ÇtJşitli •ililılarla gel· 
11111/cteelan Alman lcıt11· 
/arına lcqlal11r lıazırlantlı 

Bükreş, 9 (A.A.) - Reuter: 
Perşembe günü Rumaıı) aya gcle
c:ek olan ~J~n kı4aları, trdrk~n 

1 
fazlalaştırılarak dôrt fırka} a çı -
karılacak tır. 

1 ilk Alman kıtaları, tanklarla, 
hava dafi bataryalarile, tank dafi 

(Deı·aıııı sıalıiı" J, sııtıın :; <le> 

Hl!ı· gün gazetelerde okuyonıı. 
Radyolııı·da dinliyoruz.. 

Harplerde, şehirlere ve cephe 
gel'ıleııne ohim havadan yağıyor. 
Baz.un sığıııaklar bile lnsnııl:ıı ı 
koruyamıyor. Şehil'ler, fal>t ıknlar 
ıstasyoıılıır, koprüler, bula a her 
ııe)' duşınıına faik kuvvetli tay
~ arc kanadı altında bulunmaı.sn 
~ephelC>rc hiçbiı· sureti> ,vıırdım c· 
d ilcıııiyoı. Tayyaı eler. cephcleıiıı 
çok geı ilcı ini bile harp nııntnlrn· 
ı;ı ıçlıw nlnıaktadır. 

Buıııın ıçın, biz de daha zi~·ade 
ga) ı et edeı ek en buyuk devletle· 
ı ııı tan nrc ı<İiyısınn yctişmive 
çalışalım. 

Gt'ıçı buguıı. hıu p duy~usundn 
Ttlı kıye ru~ ası gören lı\ç kım"e 
roktur. Böyle hır ruya ancak; bir 
hastalık kabusu olabilır. 

Sımdi~e kadaı- olduğu gıbl bun
dan sonıa da sulh unsunı olah\I. 
ıııt~mız, mutlaka lıarp için tehJı. 
kclı diimufıız.lı.ı rııCmkun ul.ı111İth. 
Bunu temin etmek içirı, Ttirk mil· 
leli Hava Kurumile el bııliğJ 
~·apnıalırlır. 

11,YAS TUNÇASLAN 

Elazığ -İran tren 
yolunun ilk 70 
Km.si ihale edildi 

1 . 

Türk Hlltla Kurumu Bai/canı 

Şükrii Koçağın beganatı 

1 Bit- kaç ııund•ben ..,._..,mızd9 ~-
1 
lvııaıı Hava Kurumu Batkanı Etzu· 
rum Mebusu Şükrü Koçak, bir 1nu· 

· h:ııııııimıze Kurumun faaliyeti hak
kında şu ızahııtı vermiştir: 

- Son dunya hidiselerı, Turk 
ınılletinın havacılığa veı'dlğı ehem

' nıiyelirı ne lcaclııı yeı ınde olduğunu 
ıtt:'ıkça göıık·rınııtır ve bu hldlsell!'I' 
bugıııı ınillcliınizı daha ~ok çalışmı· 
y:ı, l.111 ınevzudıı dah:ı ıııkı tedbn leı 

l ıılınıya zoı lamıstıı. Son uınumf koıı-
ı.:ı cınııtdeıı ı<onııı. Hava Kurunıul\a 
)ıııdıııı haıekl'tleıı bihuk ölçüde art
tı Bunı. mll\'llZI olaı·ak Hava Kuru· 
nııırıun geıı\·lı·ı ı tn)y:ııecı olarak yc
listııın<-k tcşebbuslcri de pek ,çok ın· 
kişnf cıtı. Bu s<"ne bir kaç bin gence 
iı oııii \l' Etlıneımt kamplarında ça
lı,muk ve hnv:ı sınıfında vazlfo aln
c:ık derccf'de yetışın<'I• ımkimı \'eril
dı. Paraı;;utçukriıııız, mcınlekctın bti-

(Oeı amı ımlııf, 2. sı•lı.m 6 dcı) 

. Esnaf Bankasmm hesapl 
l ---===============-======-======iıi;jiif.; 

bir türlü tasfiye edilemly 
1---

Borçlular, borçlarını vermemek için 
binbir çareye başvuruyorlar 

l:.snaf bankasının ,00 bın lıra-, bulunmaktadır. Bu , 
lık ııermayC9İ bugün bir yığın pul- ce liralık muhteviyatlar1, uhiplen
lu kağıttan ibaret olarak e•ki, küf ı tarafandan tanınmamak bedbaht
kokulu bır han odasında öteye lıiına uğramıı senetler de çoktur. 

1 beriye atılmıt olarak durmakta - Fakat atıl dikkate değer olaa
I dır. Bankanın deherleri birer ka· lar, ıahipleri belli olmıyan senet• 
, Tlf tozla kaplıdır. Binlerce senet- lcrdir. Çünkü bunların üzerlerin• 

1
, ten bırçoğu artık yalnız bir kağıt de yalnız bir imza vardır. Sahi• 
r•arçaııdır. Çünkü hakikaten es- binin adresi veya lcefil isminin l;a 

-naflarla i, yapmak prensipini güt- senetler için lüzumıuz ııörüldüii 
tüiü anlatılan banka, ayni za - anlaıılmaktadır. • 
manda kendisine iadesiz tediyatı Bu tekildeki senetler arasın.e
de. sanki fiar edinmiştir. Bankanın muhteviyatları binlerce lirayı bu-
prcnsıpını birçok mü,teriler lanlar az deiildir. Bunlar üze..-.. 
de bozmıyarak, aldıklarının de tanınmıı bazı zevatın iıimlen-
yerinebireı imzalı hatıra ee - ne raıtlanmalctadır. 
nedı bırakmayı kifi ııörmuılerdir. Yıiın yığın kaiıtlar ara11JMla 
Binlerce pullu •enedin birçoğu 40 bin küsur lira kaymetinde o • 
bugün müruru zamana uğramıı (Deı'O.nu aalıife ~ • .-ııtmı ı •> 

BiR HAFiFLiK 
~* lrnanyanın. aylardanberi 
~~~ "e tedbirli hareket etliii 
~ ~Ydana çıkıyor. Evveli 
~~Yanın kart111na büyük bir 
~~le tehlikesi çıkararak 
~ ._:.endi emirlerine tamamile 
~ 

1 
lııiilr.ümetin iktidar mev· 

~S~b..eaini temin etti, ~nra. 

Ankara, 9 ( Huıuai) - Elizıg - lran tren yolunun ilk luunı 
olan 70 kilometrelik mesafe Haymil i..,..a firketiae ibaJe edİllftİ!· 
tir. ihale edilen yer Elazağdan Paluya kadardar. intaata pek ya -

lun.da baflanacaktar •. Van ır?I~ ~enar~ katlar ola~ 330 k~·~- Asıl cfm"dı· yuz·· u··nu··z kızarsın, Mektepler a, ıı.tıgı lıalıl·· bazı "llllf· \'t'kıllf'tıniıı, daha _gc•çC!n ders yılı SO• relik luamıa ela harataları çızdmı, ve suzerciht zemme talbık eclil- 1" 
ların kıtaplarırırıı buluıınıaılırı:ıııı. bu ııınıda lazımgeleıı teubirlerı aldığını . • 

vaziyf'l ı.arşıınnda gcrf'I, trılelıcleı·iıı, uıldıgıuıizdeıı teken·uı ~"ıı lıu halin mıtl:tı Hnesi sonuna dna-. Palu ile rap•kçurun "'--ına L.--ıa- I eg"" er kızar•ak kabı•ıı•yetJ• Varsa .. • ~ 1~ ~· bu laükiimete, 
tında bulunan Rumany• 

gerek t.;ıh•be vclılcı ıııın mıı~kül vazı. bır d~ ıçyuziı olanimı tahmin t?de- -··- .,.. ··-r-- -. 111 ... 
)'ete diıştıikh•ıırı ı dlııı bılılıırıııştil, ıck ıetkıkntınıız.ı deıııılcştirılık ve ~na.;...;.cak~t.;.;ır;.;,. ______________________ _ 

Seııelcnlenbo.•rr rlerslı>ı ırı tııışlıy.wa. lııı ı::enckı ckıtııpsızlık• vazıyetıııın 
gı ıurııda ıııııznıın lııı ıll!'l lııılırıt.lt•ı ıııuhıırı lıır kııonııııın baY.ı kııııpçılaı ı-
rıuksederı bu vıızıycte kııı·şı l\lııurıl (l>~nımı sı•lıi/ı• ı:. ııutı ,, ~ dl"J 

l.""" " ~erhiı ettirdi. Bu suretle 
~i 1~':_ •;in ıİyaset itibarile de. 
~~i kuvveti itibarile de 
~~ - bir tek nokt• kal- r 
~ ~- IOftra .adi. Rumanya. 
"-1 ..a._1 •"İne ırirer ıibi askeri 
~' 7""- alıyor. Asker ailelerine 

Moskova Sefirimiz Haydar, Resmi ağızlardan be~nat uydurarak bi• 
. Aktay vazifesi yolunda 1 tehzile kalkmanın sonu 6~·ı:_ husran olur 

Dün akşam çıkan Haber gazetesın· 
de, ı:azetemlzl istihdaf eden bir fıkl'a 
~l)fdiık. Bu fıkrada Tasviri Efkirın, 
İktısat Vekllinln riyaaetı altında ya
pılacak biı· toplantı hakkındaki bir 

._._...~ali ... zur ıöatermek İçin 
t.~u~rının 111~faza alta
(~ •11 ICap etrfiı vey• Ru
~ • \rerilmif olan teminabn 
~ llte~~i denilen mahut o • 

İlfiıl tatbikine lüzum ırö-
'\ı,; '°luradalci sözler, basit v, ......... ettİı'. 
~ -~ 1n,-.... ,. .. .ı.. .......... ""_ ..... -
lıl...~ İddıaaa, Cihan Harbi hi-
~ 11n.,bnam14 olanlar için, 
~· cfl_~ ~ar akla yakm ıe· 
~Yolllldi Cihan Harbinde, 
~~ ....... Mueta1 Fon 

-.__-; °'11-.ile Rumanyanm 
...:.--. tir..- 7J)clmm sibi 

~· ~ .... dikleri ..Jıil. insi· 
~ 1ı... mliddet zarhnda 
~ ~ • Petrol lcu,ulannı bir 
~ ~· edilmiyeeek aurette 
~ JTaffak obautlardt, in-
~ ~~~· petrol kuyuaa 
~ '8..L_bürilc mala.etleri ol -
1ııı._' ~ıltyor, ıı.timaJ ki Al· 
~ tici li_.bi Uıraumide kartdat-\t... ~~ bu ıril.i nk'alann 
~ alta.dad1rlar ve timdi 

.... 9!:~~nlere söre 

1'ASVau EPKAR 

------~~ 

!l__ardım 
etrafında dün bazı 

• 
.lŞl 

• 
Hareketinden evvel iki dost mem

leket münasebetleri hakkında 
beyanatta bulundu - - ......,.__.. __ _._ -------

ı;?'!,l~~ .. '!!.L?.. 
................. 111 

-.atinakap . kararlar alındı 
Hahamhane Meclisi Reisi bir 1 

lıyacaklardır. Her aılt!ye iıuııl\İ, ıazeteci arkadap demıi• ki: A 1keı ailelerine ı.·n ı ılıııı meı;e- ! 
lesı etrafında diln bütiın kayma- · 
kanılar, Beledi)·e Rl'is nıua vini 
Liit!1 Aksoyuıı ı·ıyaselinde top • 
lanımşlardır. Bu toplantıda. yaı·
dımı yapacak olın vatandaolarla, 
7ardıDı görecek askor alleleı·i 
hakkınde sörüıülmüş ve yardımı 
yapacakların yardım miktarının 
verdikleı; bütün veı·gi miktaı·ları 
pzönünde tutulması karal'laıtı -
rılnııştıı'. Yalnız matrah hakkın· 
da Daiıııt Enctimen bir karar ve. 
recektfr. ~ 

Silih altına alındıiıı ta rlt ~en 
itibaı·en terhisi tarihine kadal' 
muhtaç aileye muntazaman her 
ay yardımda bulunulacaktır. 

Bu muhtaç olan kimseler, bir 
beyannameyle kazalara mih-acaat 
edecekler ve kaymakamlar da 
banlar hakkında tahkikatını yap. 
tıka. IOllA ıaıdam 1inal1a bat-

mııhı,:.e :!5 liıayı geçmenı"k uzere • ...,. 
ymdımda buluııulae:ık ve ayııca - Mekteplerimizde tedrisat 
da beş lıra ev kırası ''l!ı ılecektıı tiirkçeclir. Bu yolcla birkaç yddan-
Yudım goıec,.k bııınci şab~a ıo . beri aldaitmtz verimli semere de 
lil'a ve bundan soııı a ı ıçin de he.. Ol'lada. Çoculdanmıa ve ıeaçleri. 

-:... a:=....--: ~---• tel6ffmı: ıahıııı 6 er liı tı verilecek ve yal- .. _ __,...,, .__ 
nız mecmu yardım 25 liı:ıyı geç- ı ecliyOl'lar. Binaenaleyh ,...i bir 
nıiı;ecektir. Askerden iz.insiz ge • karar vermek '"'1411 IMı karara İtİ· 
Jenlcrle frrar l'<lenlt'ı·iıı ailelcl'ine raz etmelc lüZUID9Uzdar. 
yudım yapılnııyııl·aktır. Demek, Hahamhane Reisi de 

Beledi~·~ lıudııtlnrı ıfahılııırlel Türle Musevi kUltlir birlijinin tiirk 
kıılan vataııda~lııra bu şekilde çe konutma kararını lüzumıuz 
~ıırdım yapılacak, Bel<·rliye hudu- buluyor 
ıhı harldndl?' olanla l'R da ııakıli T"rk. k k r· 
yardını yapılacai'ı gibi ayniyııt u çe onutma ararı uzum-
ıizcrinc de yaruınıda buluııulacnk auz da, uluorta her yerde fr•n11z
ve ayrıca imece mnıllı de tatbik ca, İspanyolca konutm•k pek mi 
edilecektir. lüzumlu? AnJ-..hyor ki, Türk 

Bu yudıın me$t>le~i hakkıııda Musevi kültür birliii Museviler •· 
Daimi Encümen bir kaç etıııe ka- ruanda lciiltiir lııisJiii lemin ede- 1 

dar ._ kararını vereeekıir. 

.A.i Haydar Alıt. y 

ı havadisini menaubabsedeıı .Habeı• 
R'llZetesl. ha9adtıi Mıııtaka lktısat 
Muduründen telefonla tahkik etmiye 
kalkıyoı ve Mmtaka lktıııat Mildti-

' ründen, Tasviri Efkıil'ın: dıirL satır
. tık bir havarliı;te dö.ı t defa yalan 

IÖ) lediiı c.<evabını alarak Wıvret e
dıyor ')'e mcslekd&$ sıfatile y.uzunun 
kızardıgını ılive edıyor. .... 

Efkiı ı ı lehyıç etmQk içm, Balvekı
lin boş ı;eı vic otomobilinin_geçjrdiii 

<Devamı .. yfa S, süiti\. • d•) 

Bugün _ 
2 iacf Nyfa .. .-a 

Yeni- ede6igat 
cereyanına dair 

Yaz•11: Pro /esör 

Ahmet Hamdi lanp1nat:., 
1 a svıı i E fkİl r, k ı.v metli edebi

yntçı nı ızuı, yazı ailesıne girmlt 
oldua-uııu ve vazılarını muntazam 
hır surette gazet.emıMle netrecl• 
~ını oku)'-.culanna bild 

Harp, Uz~rka 
yayılmak üztt .. ... 

Birmanya 
yolunun 

Çine · açılması 
}opo,.ı,,,.,,. /111ilttr•.
korıı ,._,.ut# ıepıeif!· 

rlıw _.p el11ctık 
LOAdTa'. 9 (A.A.~ Avam Ka-. 

ra&lndırkl ~ıanatıııda Bırmarıya ~ 
fundan bah11edcn Jn1riliı: Bat•eklt 
Churohill, şoyle demittir: cJa,.. 
hiikünıetı uç ar evvel Çinin ıiddetli 
mücadeleısi ıçın stıvkedilebilecek ._ 
maddeleri men hususunda bız• 
Biı·ınarı)'a yolunun kapatılnıaıını 18-
temişti. Çın Ye J.apon hfikıimetler.lne 
diplomatik lısanda adalet ve hakka .. 
ni)·ete müsait bıı· aureti hıal bul ... 
lanna imkan veı-ebılınek için bu 
Jebl is'af et.qk. Maaleaef bu ... _ , __ 
tahakkuk etmeıll. Ba ~ 'datl'tİllll 
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[Ş}lr )!~H_;:ıy=ınl 
Şiirde yeni 

cereyana dair .. 

il 

1 Edebf /laman 

Şimal 
memleketlerile 

Temenniler-----... 
mm 

"•lkalıdaki llkmektep 

ti~aretimiz 

IMt heyet tilin laveçe 
anket •ttl .. 

Dün Coıatoıtunda bir kamyu11 Glac • 6i1Wlirlllif, ön 
p~Mlh"''. ._.Mmis f)u Iraz.ayı teıbit •twwit.dir • H......,. tJıiilA aa•n h06er/eri eütu11a,,..aJ.aır. 

3 t 

veli, iliınden ve 
çalışkanlıkfan 

ibarettir. 

loyonım. 'Muitanya vapuruna bindı _, tı benım bır t-ek ~lrm'dı. Onu daj etsız, kansız, iştiha"Siz, •rıt'lsuz fhir 
ğim ıgün sevlncımdcn ağlıyordum. bmtktnıya ıetbar oldum. Bursadan insnn değilını, mermer dcğilım. 'Fa-

R G 
Muallımlik ha)'atımın ılk ,ayları 'pNc ayrııaını. Arkedatlarım ve idare, o- kat ••. Bır resa<Jöf ... taır oiv1ln ... Bır 

U
ee a ibi güz-el geçti. Çocuklarım ita, rrieldep na Konyaya tayın edf!dığımı söyllye- 'şans ... Ne ilet-senh deymlı. beni işte 

Y 
11 'ıdat'fti de, multlt ~ benl ~ ftVJ· cck1cl'dı. i'talbo"k'I ben yl'ı'IC 1stanbulıı bu l'llhibe ha~~nna bllllıkıi'm etti. 

yoıitıı-dı. iBüylHc, eO't büfük bı'r kfi. getdıffı. Emthonitrlae -bır ruıtıılfi)ı<eCi llayatımm -en büyük hidıscsi de 
• _ _ ı' -bu!ftan kurtul<fugum için bahtiyar - dükk'imnl'ta v~ar öli'l'a1' çalış- şımdtyc kadtır anıtıttıklanmın -hıçbi-

_.,..,....., • ..,,..,...., ... .., ...... ..,,.,,., -----------.:...-. dım. Bahtiyar olmam fçin yalnw. ha- tım. ri değildir. v ... ~ M. ı. s. 1 na bu kadan bil-e lkifi gehyordu. Fa. Seniye b\ıracta <bil'U ileıdu. (Jazlc- - ~ş? Dahatı'ı "1l\I '"ft'I'? 

Sen~ l'IMlımMdi. K•ndt kendine kencelerl... Hayatımda annemden, 
sıtem t!ftr ciM ı.ıtı.1'1ft1 yakan bl- teyzemden, lli~' JCifn!ft!'c!t!n -garnJediğlm 
dıNı, batını yana ~idi, -1hırrn tıir ne- titr muameleye utr~dım. S&.yMniye 
fes aldıktan sonra: lolnnıyor'l:i'in. Fakat tlclki tn'tırnfn ede-

- BHnıem bhnıin "Ner nıtııinlr.? mczsin~: 'vlendik. Dalıte bir .ay 
dedi, :takat sıti merakta ~rakliHlde.n ~mede'n 'bana el 'ırnldırn'ılya "başla-
16yUytteğim: Ben bu adamra riteiı- dı. Allaht*tt ıkonrş'h'\er şahit. Hemen 
dinı ! Evet, ıbu "t&şkınlığı, bu hdata- mahkemeye muracaat ettim, o kadar 
lıit yaptım, Nusret Bey"! 4Çok ıahit «eldi, bu a3emın .:aman 

.,_ &briyle mi evlendinti:? zaman bir 'canu\·ar kesildiğini, yalnız 
fNet. Bu ootlalalığı yaphm. bir ~~ değı1, lriftOn 1na'halleyi liizar 

Fatrat ""len'l\'ıeftlle bOp\'ımam bir ol- cfôfım oY?e YftTltlya1nla anlattıhlr ki 
du fkt •y ... fki ey Mt- eekerinerrı ha- btışamna 'kararını 'Pt'1t çabuk aldım. 
)' ıt.nı. - ~ mdı- 1ıla:nlf de ~nl ~1'1111)'9 tayhı etmi)-

nf'Mll yola ~. Bite lrçaa • 

kat Sabıi ... Sabri l)e.t;ımi IHftknttl• rınde blr rüya hali vardı. Sonra içi-
dı. irRursalara kailar ,geldi. Kötelerı ııı ~ekti: SeSimdt'lCi Mihtt Se'rıi~ &ha 
bekhye'r'ek betti olümle tehdıde bq - - 1-.. akat orada da beni bulmasın- cidıli olmıya !evkett1. Bit'dcribiıoe kaı,-
ladı. dan korkuyorltom. 'Nibnyct... l)a)w. lnrı çfltllmıştı. Önüne tf11'k\1 ve lba-

- Artık :ne lstıyordu? kapat1 yer diye, lJa1~zu.rml!a bir şını salladı: 
-- ~eni sevdiğini ıöyUlyol'.du. Kah yağd~m Wiate&ıııneta iş Wtitum. Bn- - Evet. 

yalvarıyol', f!llerıme sarılıyor, kah kınn, me lh<!r teYi kllMlcık •nlatıyo- Glizleııni 'kapı>·al':\k ve içini çcke-
gözlerinl D(arak, gokitk ortalarında ruın. Sıkmıyayım diye... rek b'n·~nbırc sTikinclt: 
boğacak gibi ilııtüme ıs·uruyordu. N .Mırıldandım: _ Bul'nda keselim, dedi. 
yapacağımı şaşırdım. - 'Baştan aşağı heyecanlı bir ha-

...... Nereye kll(san seni bulunım, yat 1 , 
elimden lnırtulamauın! dlyordo. ....... 'Bana da öy'ıe -geliyoı·. hte, bu-

cNe yaptı, yaptı, :Uursadaki fab. rada nasıl yttşafüğ'ımı ~ruyorsunm. 
rikalardan birinde tı buldU. Her gün Emin o1mı id lriçbır gtltılWMte ve hiç 
kfteleri lıek,&4'ordu. Fatmlla direk bir ~ 11u lıiMlliii ihlal ft8ft 

- Anlatınız ca'mm, dedim, Rize 
ait her 'eyl <t'renmek iııtiyorum. 

- Hayır hayır ... Başka ~'man. 

- Hayır, şimdi. 

- Bulffia .ıflatı-.-C 'f9Y \'Ok yııek. 

~ 

Nüfus 

AÇIK MUHABEjlE: 

Be,tktoş, 'Bft.11 Flunii Seçküı: 
Yazınızı 11lakayla okuduk. Gazete

nin sahife vaziyeti müsait. olnıadı
ğındalı bugtift ~çın ıneş\1' knkiınına 
nıullk lteğilız. 

'Gö&leri yafa'rıyoniu. 

Bugune kadar anlattığı hikiyelc
rin lııçbir salhasınUa bu derece he
yecana gclmı~·en Seniyenin kalbln.c 
nıt blı· maı.:cr:ı karıısında olduğunu 
tahmin et:tım. 

Ismr ~tmedim. 
-- Pfki ... ~·a .. ııı.. . \'ıann <0Uıarıl 

dedim. Pakat unutm&)'lnız, ~t'l1l 
ront.genc ete ~idec?eğiz. 

Btı iki ~y tu•aııınh«i lbüyli'ıc IM
ııa 'fa'flkmı ıttmal ~m·ek utmraerı 'Ö
tekine .ğ~şhni lıöit görmedi. i\cı acı 
guldü: 

- Ah siz doktorlar! dedi. 
Bunu söylerke'iı: cAh sıl!:ler, mad

di ııllanıl:ır, kaba adamlar ... > demek 
istiyor gıbıydi. Fakat 'hemen taslılbe 
çniıştı: 

'GÖRIİ,i-J.EI{ . 
i.Je Dİİtl'IİNVl'LEI' 

Deaw ercle : 
+ 1:::.-.rtR - ISTANBUL -~ 

yollartnın fzmir - 1sl:anbul 'l"a~ 
fcrlent.de ynptığı ta4i1it ~ 
başlanmıştır. Haftada iiç d9f9 ~ 
gıdcn vapuıial' bundan.._.,.~ 
~ün tevakkuf edecekler ve r 
lzmirdcki ihracat mallarını 
gi!nüne yükliyecekleıdil'. jf6, "" 

+ RAMAZıll\ rosrA~ 
Şirketi Hayı iye 1darest, ~ 
r Jnatıub'cU1e btı ~wıil•• .-..., 
hel' getr. saat 24.30 da !C'OC>~..İı# 
pza bir ilive postası ifa!~ 
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G..,.arr-\-'N .............. r. Vzy v~ .............. • 
~~:::: AKISLERl ··---~···· ••• .u. ... 

Alman lot'aları f Bren ne, Tay~-- ..... 
bastın Rumen .. ı A 7;_ ·J Berllne 5 saat 

~ harbi ~!.~P. ... Y..!.!~l!.~! .. ~ 
topratıaa Sİrİyor muıaKatınua bomba atılclı 

m.L .. ı " .... , •w.... 11ev .... > Bal' '-an 'a • ... ..... 
!.!:!!11•1nde 

a toplarile ve hava ctiditamlar1 ile K, C~ ' ,. 1'""' •lül•••• ..,_, 
H 

kında ,.rlltUl'ihnle MytUr din toP-ava harbi De halde? •etllr f mUcebhez olarak, blle~ Tuna yo- o t k luk bataryanın iki topu ve daha u-

J
&ponya, Çan Kay Sek'in e. lile af&ia doiru inmektedir. Bu T aşar fak bltbrecte iki top fasıla ile •tel 
lin A •k d •• ? (Battu~• cE.'1cıtn) kıta. Giurıiuya vardıktan ıoDra, etıniılerdlr. 

L..~ .~de kalan memleketlerin merl a DC UŞÜDÜyOf e Mumafih. petrol kuyulara hak- Prahova ve Buzaua bölıelerine IC.ent aahftleri ka~·aları taerinde 
~ve denizden muvua1uına, kında Almanlaruı buıün de yine ve Bülnct civ~!mda Taraevisteye j lıul11nan ael{ir.Uer parlıılt .ab&ll ııti-
;:*" Çin ıabillerinin Japon do - . böyle endİfeye diifmüı oldukları- doğru yoluna devam edecektir. ""ine rapen topların alevlftl Ye 
a.ı·~' ve ordu.a tarafından it· <1 !"•1 ıahıf~den d•v•m> 1 rupa harbine müdahalesini düşünü· nı kabul etsek bile bu endite Ru- Targoviste'de bir hava üssü te1iı 1 endalıtı ıuiUeıal;i.P aual işareti ıeklin· 

ı U&er' 1_ • t' E '-! ç· !anma <!evresınde, 1nfıılterc ile Fran- yorsa da Amerikanın "İmdiki düşün· anya d" t h k k .. d l k P h Plö t• t ıl• t'lpların ataından yükselen ince ~ia.L ·· ıne •eınuı ı. ı.... m A "k "it d · .. m ya or r a u er ıon er- o unaca tır. ra ova, ıı ı pe - ve :kl ka.ra durwın sütunuııu go"r • 
illa ı. arbe devam için yal- yonlarının tayyare JmalAtı 0 zaman işleri Fu·p· H " dl . . d" le i meyı ata mazur aöıteremez. rol merkezinin bulun ugu öge· müılerdlr. Fırtına top aealerinin tp. --111111et' b sa ve merı anın, ngı ere omın- celeri arasında Japonya ve Uukprk • k •· · d ~ b 1 ı 

,~• yollarından iHifade edi- müttefiklerin hua fiııtünlllğünö. iı. de v~rdıı·. 1 ~~~un ;~n ç~~~lc~~k ı~m~· ~erh~ngi bir inıiliz ıuikaadi ila - dir. Petrol mıntakalarına ve pet- tllmealne mini olm111tur. 
,., • İki buçuk ay eYVei J .. pon- ti_hs~l için kaf! geJme~lşUr •. İhtımal rika şefleri, bugün, Aınerlkanın henı tımahne kartı kuyuları muh~fua rol borularının müntehası noktaaa Uıun menallli lnsilla toplan .. 
11-.: ~r~nsa hükümetini, Fransı.z kı, ııe ebemmıyet verılınedı. Acaba şarktan ve hem garpten müdafaası· altında tutmaya behemehal lüzum olan Ciurciuya hava dafi toplara bu ubab Paa dt C&lala botllaı• 
~IÇ~İainin timal kaamı Ton. şimdi yalnıı Jnııltere ilen ~~rleı;ık nı ve bu nıeyanda Avrupa devletle· var idiyıe bu, Üç, dört tabur Al· yerle§tİrilecektir. Frauıa aahilinl bombardıman e~ 
~n Çine her türlü harp A~erlk~n!n lfal~tı br, \i~~nlugu te· rinin Amerikada ve Paslfik Okyanu· man aıkerile de mükemmelen te- K11lalar hazırlaı117or le':!:'~ıouıme'da aah11dea bir oolı: lıl-
...__ • petrolün geçmesini mın~ kafı ge ece. ~m . ıleşık A. sundaki mtistemlekelerinl ele g~ir· min edilebilirdi. Yukarıda ismi geçen bütün lometre dahllde bulunan h-~--
~et merıka Devletlerının sılüh ve tay - meyi düşüni!yorlar. 8 . I cuou ..... 'nııye ve bu memnuiyeti bir yaro fabrikaları yalnız. lngiltcrcı he- İngiltere, Uzak,ark sulıırında da 

1 
ınaena eyh, ıerek petrol ku- merkezlerde, Alman kataları için mtıteaddlt aalvolar (ekilmlıtir. A.U• 

....._. askeri heyeti tarafından sabına çalışırlana, bu suale müıbet Birleşık Amerıka lle uyuş,nak ora. yu aranın mubafaaa11, ıerek Ru • kışlalar hazırlanmaktadır. lan obtı&lerin infllakı cenub11 lartd 
L;'=-~. etmiyc muvafakate ic- cevap vermek .mümkü_n olur. !ardan da bazı kuvvetleri Akdenize many.~ hudutları~ın herha~gi .bir Birkaç hahadanbeıi. Rumanya- 1 aabUleranden sörühnilftür. 

[) hn•ttı. F_akat Aı~eııkad_:ı bır yandan ınec- çekmiştir. Bıı· yandan mıadı dolınuş!tecavuze karıı müdafaası ıddıa - ya çok büyük miktarda Alman Berllnlller bet Nat 
d llaa sonra Hindiçini arazisin· b_~m nskerlıklc mukellcf efradın si· 50 destroyeri İngiltereye vermiyıı'1arı, yukarıda da dediğimn gibi, harp malzemesi gelmektedir. Bu/ aatıuktııa kaldı 
~ !•Pon askeri ve hava kuvvet- lah altına çağırılnıaları Jçln hazır- mukabil !!!) sene müddetle kırala<lıkı çok basit bahanelerden ibarettir. Alman harp malzemeıinin kıy· Stokholm, 9 (A,A.) - AftonWaio 
~ 1eç11M·.~İı•• ve Fransız arazi lık111 1~r .~dap,ılırken, dığeı· taraf,takn bazı limaıılaı· ve iislerlc Panama kıı· Şu balde1 şimdilik dört fırka· meti o derece yüksek bir rllkamı det gazeteainln Berlln muhabiri ı.. 
~"'e J . nı ı mu a aayn alt başka hazırı • nalının şarktan gelecek bil" tehlike· k"l . · ·u iale . l<ponların denıı ve bava tar Amerika kuvvetleri için imala- ye knrşı . el f t . • i nın sev ı e başlamaı olan bu ıııalı, bulmuştur ki, Rumen - Alman J 1'1 & hava k11vvetlerl tarafından Be• 
J.ı:..~r_a tesisin F h .. k. f ' · ıı · mu a ansını enııne ugrıı·IBrenner'd ') • 1 k 1 kliringinin Rumanya lehine olan Une yapılan hOeuMun en usunu ... 
:~i . . e. ranu u ume ı ve tın tezyidi ve stoklar vticude getır - şnn Amerıkn, diğer taraftan eylı'.il . ~ verı mıı 0 an. arar a- b k' . f" d"l . . b ve en erken baıılıranının dün geceld 
-... _çımdelu Fransız makamları 1 mesl gibi 'eyler yapılmasına başlan· b11la.yetindcnberi, Amerikanın garpl rın. ta~bıka mukaddemesa o~arak a ıyeaı tas ıye e ı mıştar ve u- hücum oldutunu blldi11nektedlr. Blw 
~letnea rı..zı olmuılardı. mıştır. . • 1 tnı afmda da müdafaa tcdblrlcrıni telakki.den başka tefsir çareaı kal- gün Karadeniz yol ile İngiltereye çok Berllnlllcr evlerine donemedea 
~ ıetmeden Japon askeri Tıı~yarc ımalatının bu se~e sonun- tetkık etmektedir. 27 eylülde mıhverlmıyor. Zaten ıaaetelerimizin ma- yapılmakta olan ihracatın dur -J beı ı;aat 11tınaklarda kalmıya m-. 
~. etleri yalnız deniıden Hindi-! de yuzde elli artacağı soylenıyor. ı devletlcl'i tarafından aktedılen yeni ruf baımubarrirlerinden biri de, masındanberi Al manyaya petrol bur olmuılanhr. Muhtelif dalplu 

~-• ., ... 1•5
• • ki k 1 Harp malıemcslle <>ilah ve cephane Berlin muahedesı Amerıkanın bu dü- d .. k.. d b d ••t h d l t .. ıne gnme e a mayıp f b k 

1 1 1 
. • • un u yazısın a u tarz a mu a- ihracatının fazlalaşmasına ıai - alin e re en nıriliz tayyareleri .,_ 

• ton .. . . • . • • yapan a rı a ar çoga tı mış ve a -
1 
şuncclerındekı ısabeti gösterm:ştlr. 1 •· ·· .. ' • . d J t fi kl t 1 d s·~ dııı..L.:"'" uzennden Hındıç~nı hu - melesi tezyit olunmuştur. 180 bın ton Amerika Bahriye Nazırı Albay ~a ~urutu.yor, batta pek kestırme men, kliring hcaabı Almanya le· 1 ın 8 ıcı it' er a nııı ar ır. ı.~ 

~ •ar'- kısmına v t e J k k ht t t ki 416 b" t bır ıfade ıle «Al 1 bu ha hı"n- bı"r ba'-ıyeyı· ihtı'va -tme'·te- f,..i/isl•ıiıt Orto•--1. hm•n· infillklaı- leitllmiıtir. lletı L • ,,.e lf ~ • a- ·a~çu ı ıya 11 o arı ın ona Knox, on eylülde bir tayyareyle A· . man ann . • ~ " '" • ·-· ~""" d 9 A ) lit-!•ıtalan ela Fransız arazısıne ıblağa ça_lışılmaktadır. Dığcr harp merikanın garp_ sularındaki Honolulu rtıketı, .. Ru .. manyada esaslı .b.ır h. a- dir d. ıu Ceneriıl Vav•l Lon 
18

' (A. · - Hava Neza-.:_;;~ ı h d ı · r..tt bildiriyor: Dün ve 8/9 Ukteşrin 
~ bunlara mukavemet te- ma zemeııı ve am nıa < c stokları da adalııı ına gitmııti. Amerika donan· rekel uaau hazırlamak açındır» lngiliz Sefirine verilen muhtara Londra, 9 (A.A.) _ K~hire- gecesi fngillı bombardıman tayyare-
~ de bulunan franllz hu. arttırılmaktadır. Celık ve dcnıiı· hur· nıası, orada toplanmış ve 10 eylülden hükmünü veriyor. Bükrcf, 9 (A.A.) - Sibiu' dan den Londraya gelen haberlere Jerl, ;Almany~da ve dü_ıman __ tarafın-
~a:' ...... t . a kuv.etleri ail~h ~a~- ~~~~~:nıı~r:~1d1f:1• !:~~:.~~~;~1~alze· ıti~aren b:ş hg~n s~en dc.~z. mane;- Acaba bu eault hareketin iati - Reuter· e gelen haberlere &Öre, nazaran Reuıer aj;\nsı aşağıdaki dan ışgal e~ılmlş aı-azıde. kam denla 
tı. L eıllllle mecbur eclılrnıştır. Görillfiyor ki Amenkanın dileün· ra arını a rıye azırı uzurun a kameti ne olabilir? Ayni ba,11tu· 'Rumanyada kalacak olan Alman lü t k d lntaatı te:&i'ahlımnı, fabrıkalanm ve 
.&. qrek tt J •-- k yapmıştı. Bu esnada Pasifik Okva- h . Al nl 'lk d ) . • k 1 ·ı . .. .. ma_ ma ı verme te ır: dıter askeri he<le.fleri bombardı .... ""liin . e. ~n ~Oft...-m ?"' ~- diıklerl, tinıdılık k-:ndısını miıda!ııa nusundaki Pearl Harbour limanı~ın arnr, ma ~n (ı a .'m .• nızamı ıta arının ı crı cuz~tam - lyı haber alan membalar, Bren etnıielerdiı·. 
"'lı 1dıçını arazt1inden Çıne .ııt- ıçin lınzıdannıaklır. en kuvvetli bır bııhrıye ilasii yapıl· lar~~ ~~rad~nıze çıkmak ıatedık· lan, ı~n zaman.da Macarı~ı~na ner topla.nt_ısının o.rtaş.ark mem. lnıı·ltereye hu-.. um 
... O tna1ıp bilWa l"'inden ka- Anıet1kı •enııtosu ahiren beı mll· maaına karar vcrilmi•tir. Görüliiyor lennı soyledıkten sonra bu hare- terkedılen Transılvanya arazıaın - J k ti h b h "' ·• •e J "-' 

1 
" e e erı ıçın ususı ır e emmi- · 

L aponyadan deniz yollarile yar lki yüz c lı hır nıılyon dolarlık kı bunların hepsı birkaç sene sonra ketin Moskovadalü akaülimelini den gelerek hududu geçmişlerdir. yel aldığını tahmın 1 k d" 1 Londra, ,9 (A.A.) - Düını.n ta~ 
..... •ıkeri ve bava kuvvetlerini bi~· ~illi mü?afoa tahsısatı kabul P.t· ratde verecek tedbirlerdir. merakla bekleclijini de Uive edi- Biraz. evvel İngiliz el'iitığıne. 1 k e me te ır er: ~·areler1, ln~ltcı·cnin cenup ve ctw 11ı..:;""llt•nı B' J 

1
• b mıitı: 9 eyluldc Cümhurreısının jın· 

1 
. A ~an ıtaları~ın Rumanyadakı nuhu ırnrbislndc 1.ıaıı.ı şehirlere t.J,ar .. 

L:"'1llaa ııı ır,manya eya e ı • ~- ıaladııCı bir kanuna goıe bu tahşısa- Anado u AJanıının bir tebliğine yor. Rumen Harü:iye Nazırının imzası f aalıyetlerıne aıt haberlerın, Jn - ruz etmiştir. Bir knç kişi ölm\lı, l>lr 
~ yerleıtarmek oldutu aıı- tın öç ınilynı· ııekız yuz nltmış lıır ~öre, A!bay Knox, gazetecilenn M>r· Bizce pek aaaısm Yukultulan ile c.buaün Rumen arazisinde hıç gilterenın ıstilA teşebbüsünün mu- kaç klııl de :ı;aralanmıştır. Londra d• 

• milyon dolarlle 201 harp ıemıtıı tea- dukları bır ııu~ıe. cevaben 7 eyUilik bu Rumanya İfgalinin Ruayada bir nizami Alman askeri bulun • vaffakıyetsizlıg· e u.ı:.raması üzerine hücuma uğramış, varoılarda blr lı:tıt 
ıh k 1439" ~unları soylemıştır: - · .:ı... • d f l fi:L· d • h 1.1_ d b. h ıo k ...._-cııuı ll•a •olu g. a konaca ve • adet. o_ rdu l· 

1
. 

1 
b- " 

1 
. vapacagı tem -enn e aı: a ıaır ma ıgı> aı.Kın • ır mu tıra tev Al ı ·ki k · k )'angın cı mı•tır ---=;;; ~ ~ ( ngı tere uyuk gemı en saye; in- ,,. k•a hatti L •• L t ful d. d"l • b 1 d - .. ğ l . man arı, :Sı. et mer c:zını şar a . 

Ç 
çın ve 4028 adet donanma ıçın tay· de kurtulmu_ ,ıur. Bugun Jngilterenln !o':"'da d~ k - •ıusı· usa a . ı He ı ~." Nu un uaubo brenı mıt· nakletmek hakkında niyetlerıni Almanlar tazmlaat •••..ek 

İin'-1.! a.:..___ •• , • • yare satın alıııacakmıv. Amerıka 1 e u,ere t r ı 'Ilı. .... ~.--nJa uaenndekı Ça. bahı;yesi tarıhınde en büyük siparıti ıııuıafferiyet şanslaı·ının yüzde elli- um ese 1 aramıya 1
• .uıcıye azınnın u eyana 1

• teyit eıtıği zannolunmşktadır. Londra, 9 ( A.A.) - Dublinlea 
~ ..._.... olaa mu•,aala yolunu tqkll eden bu pı·oje mucibince 201 den fazla olduğu fikrindeyim. Halbu· kalkıtmakta fayda yoktur. • ~arbiye Nazırı tarafından da te· Çünlcü iıalya harbe girmeden ıeını~n tıildlrlldltin• ~re Alrna11 htt-
~~ __. iç 

81 
mUdd~tle harp gemisinın yedisi -ıırhlı sekizi kı bıı· ay evvel bu fıkırde buluna • Almanlar, Rumanyayı lfPl yıt olunmuştu. önce de Almanyanın er geç Bal- kiimeti Wexfoıoe kontluğur.da C.• 

..._-..., o14uiaadan, Japoalar, tayyare gemısl, ylrmi ~·edısı' kruva· maıdım.) Su IÖll~re göre ~merika karanndan 1a evvelce RU1J8YI 4500 Atm.n askeri kanlar• yürüyeceği umu . ti piltnin bombardımanı hıl\kında te. =---'"• b··...1-..1 le--L I" zor yüz on beti destroyer kırk Ü"Ö Bahrıye Nazırı, agustos lptıdasıntla haberdar ederek onun da nnaYa· Dün ög"ledcn sonra hududu geç t h · d"I kt 'd" Amıyc e essLifll'rini beyan etmlt """ tazmlaü 

.....__~ ' uu-UIUI ı• .... "'· ' ' ~ k b db. il "t · · N a mın e 1 me e ı 1• vr\lpa veı ecei'ini bildirmiştir. ;L!t_ .... de ltu J01u kellclileri denizaltısı, bırl de atelye gemiııdlr.

1
1 pe e ın ~e \mı_ sızmıı... azırın fakaCini almı,lardll' veyahut bu tiği ııöy[enen kıtaların, tam teç - harbi ba-lı alıd b · h "h . 1 ~ Bu ınıaaL sonunda Amerıka 'lionan sozleri Amerıkadakı müdafaa d!ltün· ··L!- ha •-et L-'-•- d R h. ti 4500 k" ·d .. kk "'Y an erı u 1 tıma Kaıtadada silah i•alir ıti 

.I.~ L _.._,, - .. " ... mMı yüzde yetmio ııl!ıbetınde takviye ce erının ve t 1r er nın mabıyetını h • • • • L.. • • • B arız ır sure e rtatar ngı ız WI 1 9 (A K-~...a... 

... ... •. lunu. rorlar. Ayni uman· ·' 1 . k . D lı A•I d ıınlatmıua kilidir. Buntlon başka dan her an11 bır ıatmızaçta ..... olduğu tahmın edılmektedır. un· ba•kumandanlıü-ının mUd f n npeg, .A.) ....... -~ euı ece tır. onanma ırı • aa, I· ~ 1 r· b'I .. . 1 1 S'b" s . "k. y .. a aa nahrİ\'(' Naz.111 Maedonald, Ka~ 

L.l. ••tile ka-•-•vı 1 __ ._ • 1 . edb 1 1 . • muna11 rea -••iP a uaya- ~a ı ışı en mure ep l b · b" tt O k i ·ı· 

' lamı ThaU.ncl olan Siyam ğeri Paıifik Okyanuıları ftJoıu ola- Ame_rika devletleri, 1ngilterenin do· ~nnuya uzum ı e gormemat er- ar, ı ı.u ve . ıguıoaraya ı a tren- planlarında hes11ba katılmış v~ J. nın donanma için liO milyon dQlar 
iLi.-~ ' Japonya ile ittifak etmİf rak iki filoya taksım olunacakmıt. mın>onları ola.n Kanada, Avustıaly:ı, dır.. • , • le gC:lmı~le~?~r. .. talyan ileri hareketi de General kıymetinde 100 harp gemisi inp ... 
~"ltdan, lqiltere, 8irman1a 472 milyon dolarla yeni sıliılı fahri· New _7.eland gtbl memleketlerın knbı. Bırıncı takdırde Ruıyadan ta- Ögrenıld;gın~ ıore Almanlar,. Vavelin planlarını hiçb"r ti decetint ve d~nlz nlerlnin ade4tnl 
'-ıı ~ıı daimi cııluals kapatmak. kaları yapılacak ve baki tahsisatla neleiıle doğ~::ııan _dogıuya ılustluk bii herhangi bir akııülimel bekle· Rumen makl\mlarının suallerine ldeiıttırmemittır. 

1 

sure e 1 J2000 dt!n 20000 e çıkaracatını MI-
~ ~ina ett:..ri tekdirde Ja--n ıkı milyon _kişiye kafi gelecek mik- ;:~aşarrektmu; eAlerıe ııkkdetmlştır. p- nemez. ikinci takdirde ise, Al- cevaben, evvela Almanyanm bil- ı Orta~arka te,,.cıh edilecek L·r ~ dlrml,tir. 
_..,..._. ,,. .. - taı-da asken teçhızat teôaıık ve imal a a, m n tanın ve muı· a..m her • •· alaNk lııer tı l"k et. b 1 d • 1 "

1 
Af "lr h -..:~Si~ .... roli14 Malaka ya· olunacakmıt• bu ;nhsııatın tcsbit1n· tenılekelerlnln ınüd~tunsı İ('in, bazı man_. • ~ ıoae. aua • • • r .. u un UIJU petro Alman iıttlAsı ihtimali lcar.şısında rı a arhl 

.. ~.Ye bunun müntehasın- de, mecburt. askerlık kanununa göre lngılız hava. ve denıı. üslcrinın Ame-ı t~dbiri d41! ~ttiluts etmtt ~ mı~takaaını mudafaa etmek ve ingıliz stratejisine ait tahminler 1 Kahire~ 9 (A.A.) - İngiliz ta,,... 
="""i tl11r Lır' L---'ıa ayrılnııt Sın' • 

1 
k b h d b . 1 "ki rlknyn terkı ve~·a kıralanmıısı ka- lazımgeldıtmden, Rusy• ıimclılflr •anıyen Rumen ordusunu, Alman teshir edıleme•lerse de 1• · ı · releri, Sıdi Barrnninin cenubu .... ~ _ _. ge ece s;on a ar a n mı yon ı b . h ._ k d . . il . .. I . k .. ngı ız or- . 

da ••.Pt ve itıal edecek_ )'Üı bin kiflyc baliğ olacak ordu ile l'nrlaştırılmıştır. Amerıka donanma· u garıp are.et uıasın a eyırct usu erıne gore ta ım ettırme ı - dularının ltalyanla 8 k ld ğ k~ı;lndc bulunan otomobil ~e çadırlara 
llt, ayrıca sekiz y(lz uln ıkmnl (lfradı he- sının Sin~apurdan istHadesl bugün kalmayı tercih edecektir. Bu ikin- çin gelmiş olduklarını söylemış - kada Al 1 rk arşdı 

0
h u u hıicurn etmiı1fü, Cenubi Afrika ıa. .. 

ı...il b' . "kid" R d -'- r. man ar;1 atşı a n:11r 1 kuvvetleri dil ~ • t 
L.. :"'I tere bu iblimaJ ve tehlike- sarı olunmuştur. 27 eylül akşamı A· ır emrıva ır. ci vaaiyette uaya an en çoa )erdir. old ki ·· 1 b I' . '. ljınana atpr ıaJ.. ~ 
,._ '~ld meı-ıka Harbiye Nez.aretı yenıden işte şu ahva~e ~bre, A~erika fır- beklenecek hareketin, (iaveatiya) Yine öğrenildiğine göre. Cıur- u arı soy ent! 

1 ır. dlımışlcrdır. 
laıı.. en he-.p etmit ve ıör- 127 il kü d 1 1 k t t k sat elıne g~mıeken kendı wriWafaa d ) el · d · . . ,_ ~oldu· h ld 8 . m yon sur o arı op, an • d . . . veya (Pra'V a ıuet erın e t- cıu da. petrol mınta"asında ve B f n HAFiFLiK ~ gu a e ırmanya yo. kamyon vesııtıe sıp:ırışı vcrmlştır. te bıılcrlnı arttırıyor. nu tedhııler- b' . . 1_ 1 . . . • t h • 
k.....,. 41ai.ftt olarak kapatmamıya BI d 1 b" T k 1. d den bu-nn i"tn Avnıpadakl harbe naala u ıkı maaa e ınhprana an- Bazau da yapılmakta o an ta kı-
~~ r o arın ır ıır ırasın an · ,.;u " • • • -•- b ld' · ~;· ıörmeai, Çine yardım et. takriben otuz lrnruş kadnı• faz.l:ı kıy· fıilen yardım ve i~tlr~k manası be- hıaar et~uı Çua mu teme ır. ~a~ ı.nşaatı hemen hemen bıtmı~ 1 A J 
,..._ •irade Amerikayı mtm· metl olduğu düşünülürse mılli mi.ıd!l· ı1 fız çıkaı ılamaz. Şınıdıki halde,,para Maamafıh, bu yolda çıkacak ma· gıbıdır ve en son model Alman SJ 
'~!'nele istemiıtir. Çünkü A. faa tahıııaatının ne yekunlara balığ kazanarak ve ~n~ clli~meden lngll· kalelerin merakla okunacağmı hava dafi bataryalarının yerleşti· 
~ ~. Japonyanın aleyhine ta. olduğu anll\iılabllir teı·eyıı vardım fıkrı gıılıptır. biz de tasdik ederiz. Maamafih rilmesi iç;n hazır bulunmaktadır 
ı..::: ~ siyaHtte en aiyade e _ ~°'uika ~lımhurrcis~ hnız olıluğu Eıki Ordu Kumandanlarından bu, Rus komıu ve dostlarımız Rumen askeri tayyare meydan-

--
şimdi yüzünüz kızarsın, 

eğer kızarmak kabiliyeti varsa 
~I)' t d' s:ılnhl~·cte bınaen. mlllı muhafızlar- f'.' ___ L[' Balkanların mukıtdderahna !cartı !arının geııi.,letilmesi jırin de Al -
>~ e ver ıği nokta, Çine dan 60 bın kisiyi eylıll ipt1ôaııında c.m- ı General • 1 d k d ··ı 1 ' · ~ ı · ~ederek Japonların b .. hca silah altına çağı~mıştı. • 1 • !~kayıt kalacak ar eme egı __ : l n:ıanyadan h~ıu11 techızat ge mı~ (1 inci .ahif~-f•n dıvımJ j rfir eden lıu gibi ınünasebetsh ~ 
ı..:.·•1_ ... ıa1retmi buraya bai· fngılterc, Ameııkanın bir gün Av- Ah h98ft SlblS dır •• KOQ)fu~':""'-?.' IU'•sı ıel.dıgı lır. ufnlc IJlr l:ıız.a) '· Boşvekılınıızın ba·ı vllz. ve tczvlrlcılne her zam.anki st\ııl 
~""ar ı vakıt seılerını yukselterek ıste- 1nıilialer, bu vasiyetin mina1t:ıı oıne aelmı• ıııbl ııö•termekt\!n yllıu \!hcmnıiyet veııneyip geçecektik. Pa-

L ~ .. Ju.tı A ··- . •. Moskova Sefı·rımı·z Haydar Aktay diklerini söyliyeceklerinden şüp- sordular luıarmıyan bu vaıakp:ırenın aynı kat reamt Aiızların dilini kullanarak ...,._t r 4& meraaa son 11un- l'd. ha,nılısl. \'ııt.an, Son Posta, ikdam bin• anldırncak kadar co-•t.."rla~-
.-,On 8 •t 1· Ol d . Al 1 R d b" te ı erımız c e neıtrettı er na e, llcrl vardııınaaı, blıl, l>u ııefer tılr lb:a..' ~•n Kay Şek'e yirmi bet !he etmeme ı ır. Bükret. 9 (A. A.) - Reuıer f ki 1 ki l ... ld ·~-- •-
~ dolarlık yeni bir kredi ver· V ZI •• y Uft 8 l b. n;.•n:;:ın, • ~ma~ya. ~ bOY· bildiriyor: nıçı~ı .toırı ullan ılotı U) a bııtı istihdaf kererc ınahı;us olmak üzere cevsp 
~ -: Arkasından, Amerikanın et inci sahifeden devam) . ~ . • e ır ar . ~te ıırııme erı~ın. ai· lngiherenin Bükreş Büvük El- cttı!ını anlıyonııulık ve her gOn hu· verme-le ml'rburiyetlnde l>ıralttl. 
i.;"'11\d.e ıiden fn..,;ltere dahi Çine "f,.oi ddan eml lnkbulundugunu ılave ederek lıca ıebebını, Mafl! sahıllerınde l'isi Sir Regınald Hoare cRuman· sıı"ı havadı~lt>ı ımızl makaalarken kı· nu """'Zete, seL-bı' blzfte malu"m ol-
._ '-il •· Elçımız Alı Haydar Aktay, vazı "" emıtt r i: . artık, evvelce o kadar bel bağla- "" t t "k kt l • d ·"'I - dQi "" ..,., " 
' Yon İngiliz lir .. lık yeni İS· başına donmuş "*>ulunu~·or. Elçimız, c- Sovyetlenn yenl Ankara sefiri k . yanın ı ra e)ı no a arın .ıı "" urmıyan yuıuııun tamamen 

1 
u ımyan bir husumet i~haı- edeyim depo 

~Pmtthr. .Moskova)·a harcketı ıniın;ısebeulc bu· vınogradof yoldaşın vazifesine baş· ~ık~ı muv.affa ıyellı taarruzdan man nızaıni kıtaları garnizonları bıı h:ıvadıs kaı şış.ındu nasıl kızardı- k<'n, kızarmak kendi,ine da,ıa. Bı..,.. 
~ •ı IH. faaHyetler, tngiltere· lunduğu beyaııııttu, ikı ı,11ııışu rııcııı· ladı~ını bittabi lıiliyorşunuı. Hir ta- umıdı k.es~ış ~~maların~a ııırama· ıeıiııi hakkında Almanyanın açık tın~ <lıı. hayret l'tllk. . • 1<oşkt<' oturanların baskaıınl' bl• at-

S
Q l'lnany 1 b lekel arasındakı ıniin:ışcb:ıtın normal raftan o, bir taraftan da ben kom· lıdır. Bız alk gundenberı fMant) nıyeti• neticesinde hadis olan va- \1.'ıdıı;lnııı haber ıamanıılc doa-- ı111ımaları Tuık ııt.a ıı.o.&üdür. Bu ct.1'9 
' a yo unu u ayın on ve dostane olduğunu Vf' bugünkü vıı· 1 k b 1 k h·ıı . h k"t bü .. k b " he ıudur. Ak~am ''Ilı lk~aresının bu gu. 'nme'lelın dilinden anlıyabllenlere 

~ e öç aylak müddet bittik . . k 
1 

\< • şu u ra ıta arının ta viy~sıııl lemi· sa ı erı are a ını yu ır • iveıin derhal aydınlatılmasını, , ııı tarıfını okur nkunını.. vazıyetııı bundan bü~·fık dar 1 •. '°"'- ,.. L. • t.k.ıyetdın omşu u. ın1unascbıılını~ bır ne çalışaı ak harpten ii:r.ııdc kalmış yecan ve endite ile takip etmek- Rumen hükiimet;nden talep et- ırıvzıhi içın d •ı hııl lk tısnt Vektlln1 
1 

• s 
0 ~aı .• 

ö..a... • rar -patraıyac:ajını at alııı ll'vsı ve ta tvıycsıııı ıııu stcl- olan Tııı k ve Sovyl•t b"l•-ll'rındn d''- O I d k · h k. t · Hab•r aaz-t 1 k.1. ._,IJor b 
1 1 

;. .. t d 
11 

ğ . · v "" • tey ıx. ra ar a as erı are a ın · ıırııdıl, vt keııdısıl\: goı uştlik. Bıu .. //!J ... ~s nın ın ilr 
• zıın u unı ugıı "~ıaa ııı tı o t u unu nıılletlcl'lıııızc l'efalı vı? ı.ı.ııd<:t lt·nıiıı b' .. , mı tır. ı ı t • f d k J ~ M. ALTAY '!~~!emiş ve bu kanaatinin. Mus~ova 1 edecek <ılıın sulhun beka ve idaıne· herban~l .r surette vus at kes. R İ "it t . t tt•letonrln ııvneıı şu soz crı ı;i>yledı: e tıj" ün Ü top .. ntı 

b yuksek mahafilınde de aynı oldugun· eınc bittabi cand:ın r:ılı•ııcnfrıı..~ betmeıı,. Av.r_upanın •. şark tarafla- umanya, nıı de.reye emına · En•t, buc-Un lcııılmıtı yııpıldı \& $ehl'iryıiz<le bulunan lklısııt \'~ 
q.a k ' " ~ • dd l . ver ı ı l u toıılııııtıcla mcvzuubnhs mesele de H. ilsnü Çakırın ı-tsıı·ıı;.ı'n"" uın•· .. rp, Uza şarka · rının, bar mu et açın o ~un, ra. B k 9 (AA ) R 11 1 ~ ,. -ıc .,. -h11ıt bıralulması demek olecakta. u r.e~. , · ·. - . 4 man· 1 gorutıı' u. lklısnt :Mud(irli Jfolıık, Sanayi Bir-" ) k d ya Harıcıye Nezardı. lngılterenın Ark;ı ınd:ın Mıntalta 1ktısat mü- !iği rei ı doktor kaili Snzer ,.e dlter 

J ay 1 m a ı $imdi iş aksine önmüıı gibi gö • Blikre!i E.lçisı Hoare ' in. vazıyetın rh\ı unu bulduk ve . ken·lısi_n~: alakadarların lıştlrakile dün sabah 
lıt • d d d ırünüyor. Bundan çıkması muhte- a.:,dınlatılması hakkmda yapııjı • Haber ıı-ıu(ltt> ıne, b:r.ım dört lılr toplantı y11pılmı' "'pamuk lplt. 

1 a 1 D a Birmanya müstemlekesi ı mel olan net:celeri kestirmeli ise talebe cevap vermiştir. Sır Regi- •atıılık .bır ha~~dlcte d?rt defa ya· ği buhranıııın önüne gÇ(İlmKi ııu.. 
tit.... . (

1 
,___

1 
nh'ıf•d•~ dıv•m> tabii, gü~ür. Yalnıa herhanıi ne. ld l-I R len lan ><oyıcılığınıız.ı sız mı soyledinlıT kındıı verilen kaı:p.~ların tatbiki ü•-

~·""'11 '""' ,. V J 1 le na o:ue, umanyaya ge (lctlık l d ... "I ü ,. ...,..... 
'~' ıııu"' kadar seyrini takip etmesi- 8 8p0fty8 tice çakarsa çı san, maddeten ve Alman kıtalarının bir işgal ordu- c",:~·bcın. r n c goruşu m ş: .. r. 

lar ettikten sonra İr.tllı"z h!l minen haaırlanm•• bulunanlar, i- h ı· ·· ·· · TcpJantıdan sQnı·a t•·tı t y-1.•ıı ı • • · ..,. sunu mu veya ut ta ım cuzu~am- - Vcıdiğıniz haber asılsız dahi ffü n ç k b' * ~ . -
~-bunu nasıl \a&tacatını g5- Hindistan. 1ngılteıenln cnn damaı-· aami ilııtiyal ve baıiretle barelseti !arını mı teskil ettiğini öğrenmek olca, bô~·ll' bır ııev sllylemive terbi· 111.:

11
56Yl:m;rt. '.r muhnrt'irıını:uı ı• 

ledir.> tarından bll'idfr. İngiltere, her fır- kendilerine rehber iU1ba& etm~ istiyordu. Sanıldığına gore. Ru. yeın n11.iSBlt dc:-i'lld~r. Kıldı ki. ~u c • ş ır • 
•ııra 1olunun açalacaj'ı ııattan istifade cde.r.ck, üzeıınde tit- T 1 BET J ~ olanlar, m..htemel vukuata vaker H • . N t" • b ' wıılııntı muhte·enı lktı.at Vekilmın - Alnkadarlarla muhtılff ltl• 

L...: -aı. bükümetlere bildirildi rediği bu müstcnıletcsinın yollarının ~·.... •11. ·-;ı r."" ' ve ı\ikianetle beldiyebilirler. ınen • aracıye ezare ının ce~a '· de siıylcdığl ı:tbı yapılmıştır. dedi. ve bu arada pamuk ipliği meseJ..a 
tj,~r 

9 
emniyetini i'ızami derecede müem- ·• ... ~:4t.-·~~'!·~=· ~ ı '4 TASVtRi EFKAR umumı mah,yet~e bazı l emınaıı iein gaıip tarafı , bu @'azeterıtn üzerinde görOetük. Bir kaç gftn da .. 

~~ -~ CA.A.) - lS bırinciteı- men kılmıya ~alışmı,tır. Aıııl Htp. ._ .... ı- \, .- {. .,.... ahuva etmektedır. c'-"yle bi- ..., ~-"t11H cliye cliNndi- İ~tnnbulda kalarak lo8llN .A-'"---~ "'8ıanya yolunun tekrar M;I- ~ ~ ' ................................................ - ' .,..., ~ d~ -~---'"'~ ... akkında i~il~1 .. nin aldıtı distan ise garpten Bülücistan, ıark- ""'" . r ). "· rj İngilizler Rumanyayı terkedi- ğınden bir gün evvel, yine kendi SÜ· oneceğlm.> 
~. J llıplomatik yollardan Ameri- tan Birı:ııany~, şimalden Himkala::ı- ~~ · :ı•"'~:.~~ ay". Mukavvalaren ihraç yorlar tunlarında yarım yamulak bu hava. Slnaultaak UmU81 •ldtlrl 
&." '»onya ve Çine blldiı-"I i ti lar ~zerındekı Nepal ve Buta • ~ ""- ! ~ .... -. '1- • 1BÜ~.1etl a··L 9 (AA) R dısten ıJem vurmuı bulunmasıdır! eli ,~., 4

1 
• ı mil r. gelenle emniyet altına alınmıştır. ~ .,, \ SİAM\'. -s, • uaret. · • - eutet Bu aktam yaprağı makasçılık • 7'W • 

t~ Y•ya intılcal edecek.mi? Rindistanın ,ark tarafı karadan gc- ; •• ~ -· Ankar:> 9 (Hususi) _ lhra _ lngilterenin Bükrc~ Elçisı Sir hududunu aşııııya imkan bulamad.ıt- 80m~11k Unı11a MUlrtl _. 
t llQrı ra, 9 (A.A.) - Blrman:va yo- lecek tehlikelere en fasla maruz bu· s Ra"!J.!!.!!. \ ( ~ catta eargılık olmak üzere ithal Reginald Hoare, resmen petrol ca, böyle çamlar d•vir~.IJten Madi· luııı Zılutl Sanus. burGa Nt1lfllfll 
~- .:krar açılması Avrupada ele- lunduğundan, Birmaııyıının ehemmi- =::=a'lNGALE ' ' endütrisi ile alakadar bulunan ni kuı1aramıyacaktır. gefecek._ ~tısat Veknt lltisnll Calıt-
~ ~ ~ harbin Asyada cereyan e- ~eti çok büyüktür. Asyaoın büyük .-. olunan kağıt ve mukavvalar için bütUn inoiliz tebaasına derhal Bu ırazetenlıı ıaaıan zanı ... &eller· '" miilaki olacaktır. 
~~Yeril yerinde eriı.ccd bir nehirlerinden hravndi ve s,ıuen'in ICOiif:Eiı ıki sene olarak tayin t:dilmiş olan Rumanya,.yı t~cketmelerini tavsi- 2LZ&&2!2!:Z 

'"'11 dab·1 ?ak tahakkw etmetl im- ıuladığı 598 bin Km. murabbalık a- ÇEYLAN ihraç müddeti, Ticaret ve Malıye ye etmiştir. Sov7et Rmya iltlMIJCW lrlth.ı 
... 111\t 1 indedir. razi, 14 milyon nüfusu banndırmak· Vekaleılerince üç ytla c;ılcarılmış· Ala" kadar büt"- inailizler, şim- M k 9 ~il lftetlnılzln de bu suretle b n tadır ,, ,.... • os ·ova, ( A.A.) - Sov -
tt la h u • • · diden wnerke:rf petrol nııntakasını d Al lufll ~~~-~~ehemmiyeti haiz olma- BGtiln bu Glke, tlmalden cenuba j{:}:fıl: terketmişlerdir. Bu İngilizleraen ~~:yaay):IUgirdimg·tıaher:~~!~ 
ıc• ~ ır karar almak zarurtp inen yiibek ıllıilelerhl ayrı ayn - · · &: " B 1• 
~~tkta .... taddclir. Amcrikarua parçalara bölünm{iştar. Bwılarlll E . . . ;z:ı. Mü b k hilea ı 2 kiti ü~ıeıte bulunmak- rikaa kaysıaklal'Jnl ukrederek dfüt 
~•p.ıı bır urekete geçmesi ı.. herbiri büyük, fevkalade mümbit •e sa a amıza tadır. Bunlardan altısı bugün, ge- secc vermiıtir. Burada bu hU8U .. 
~ ı~-1t ttlcllf ~yle bir ~ar~ ıe11gln ova ve vadiler teşkil etmek- iıtirak edenlere ri lcalaoı da önümüroeki puarteai ... hiçbir tefıiratta bulunulma-
~ çotaltıtereye yardım kabllıyeti- tedlr. B:ışlıca servetini pirinç, şeker Hindi•t•nın ıarlt kuallfll'ını günü Bükrcşten ayrılacaklardır. maktada-. 
lıt ınuı.ıa: a~ttm_a~ı esası .11~erln- kamışı, pamuk, balıarat, kıymetli Müabakamıza ittirak eden 

c},f•ııt- edılmelidır. Hakiki cep- ke11eateJik ormanlaf, kauçuk tqkil ••la./Gza .de11 
J• dadır. eder. Maden cihetine gelince, yakut, Birm~a .. ii•temlekeıl tatl'• okuyucuları•&ıa mek-

"t0~./orq, k.rıa koracak elmas, züımüd gibi kıymetli taşlarla tupleruu iu•i S Tetriniev-
lııtı aj:~89 (A.A.) _ D.N.B.: Do- kalay madenle.ri mühimdir. Bu ser-J uzere Çin - Birmaıı hududunu kapat- velde poıtaya vermit bu-
lıtlİS:ra, .. 

1 
ıtur. bildirdiğine glSre, Ja- vetler umuml_~·etlc Rangun limanın-ı ınıştı. Fak.at, Japonya ile al'n!lı açı· 

0 mı lh ıı ı lunmaları li&ımdır. Bu ta-.._ ~sı ha anya yolunun y\lniden a· dan . ~a(' edı r. hnca, ngıltere, bugllnlerde bitecek 
~ bi klcındakl İngiliz notasına, İııgılızler buı-aya 1825 de nuruz olan anlaşnıanı.11 tecdit edllmlyecc~i· rihten sonra gönderilen 
.~ •jaı:;. eevap vermiyecektır. Do- etmi.ye başlamışlar, 1885 de ııgalle- ni ve Birmanya yolile Çine yardım mikabaka hal kitıtlara mu-

>a :11
1 

ilave etllğinc göre, rini tamaınlıınııtlaı·du·. İdareai Hind edilet:eğini bildirmiştir. 
• llcllia kararının yarat- umumi valil}iine tabidir. j Ja,pon kıtaaunuı ÇiD Hınclinde, teber detildtr. Kuranın çe-
~ kormü tein plln- ~ &çn• J~a IJ• ıe.>ıJ.u blr B!rıaanya elvarında tıulullclutu bir kileeeti ıh birkaç rl• 

1 PARA BERABER GiTMEZ 

LEYLA ile MECNUN 

Faik Kurftiluaaa ua ..W, 
anilt.M~'-» 411 Kurtıoflunun kardetl 
Tokluoğlu damadı Mehmet Xurtotla 
Z.guldalata vefat •tllllttlr. Cetı...S 
Nsün .......ıa ı.tanbula _....._., 
Galata rıllt119a.-daıı ~MlNrtye ~ 
ltrek Qenaz. nanıaıJ jk1MWf ~ 
klS)' Osmanağa caıniinde Julı~ 
sonra İç Erenkôy nuııu~ ... 
nt!dilecektir. 

Allah rııhme:t ey!eıln. 



• 
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S P ·o · R 

Balkan oyunları 
Türk ekipi bu oyunlarda birinci 
gelerek kendisinden beklenen 

vazifeyi batarmıstır 

T6rlı •• y.,,..,. etldlm 6ir slylll« .. ,.a.,nJ•. 
•••Mİfl 6.,ınJa J.,ı; H • .,.,.,. ilürtci Yaor• 

~oı 
İO Birincitcıriıa Pcrı•mH 

8.01) Program ve memleket saat 
ayarı, 8.03 Müzik: Hafif proı;raın 

(Pl.>, 8.15 Ajans habeılcri, 8.80 l\lü·ı 
zik: Hafif pı'Ogranıın devamı (Pi.), 

ı 8.50·9.00 Ev kaılını - Yonıck listesi. 
12.:ıo Program ve memleket saat 

ayarı, 12.3[: Alaturka müzik: Şarkı
lar, 12.50 Ajımıı habcrlori, 13.0ı> Mü· 
zik: Türküler, 13.20-14.00 l\Tü:zik: 
h:ııışık pı·ograııı (Pi.}. 

lil.00 Pr gram •• ıncıııleket saut 
ayarı, 18.03. :\lüzik: .. Rnılyo caz oı

' kcstrası (lhrnhlııı Ozglır iılıırL"'İıı· 
1 de). 18.40 Muzik: Fa!1ıl he~·etı, J!l.16 
Koııuşnıa (İ~tatistik U nıuın l\1üıtii I" 
lüğu trırnfından). 19 ... '{0 i\lemlekc-t 

(

saat ayarı ve ajana luloericn. ı~.-'tı 
l\I uzık: Saz eserle~i. rad/o mı he
)•eti,. 20.15 Rad~·o 11:111 ... terd, 20.45 i\lil· 

'

. zik: Atımet Andi~er tarafırıd.rn flüt 
solola1·1 • Sonate 'llchc: Bla vc•t. 
21.00 · l\1Qzlk: Dınleyici lstekl!.'ı-1,I 
21.30 Konuşma (Sıhh::ıt saııtı}, 21.4& 
Mü7.ık. Radyo orkc tıo111 ($<·(: H. 
Ferit Alnar), 22.ao r.•eınlekct ~ant 
ayarı, ajan" lıaberleıi; ziııuıt, es· 
ham - tahvilat, kAmbiyu - nukut bor
sası (Fi,·al), "Z.2.46 l\liızık: CıııLaııd 
(Pl.), 2:1.2fi·23.::0 Yarınki pro~·am 
ve kapanış. 

l9çi arıyanlar 
1 + MEMUR - Ankıııa Vıliıyetl 
1 Nafia Müdür\üğu. MuhaQcbe ve am· 

I• bar işlerinde çalışmış aınbal" nıemu
ru. Liyakat vcı;ikası. Ayniyat talı • 
matnamcsini bllml!k şıırt. 12/10/940 a 
kadar muracaat. 

l 1 inci Balkan oyunları elde 
ettiğimiz büyük muvaffakıyetle 
eona ermi~ bulunmaktadır. Türk 
atletizmini U.,:. •!-. olduğu dereceye 

+ MEMUR - Devlet .Meteoıo!o· 
ji işlerine. Oı ta ve lise mezunları. 
Fotoğraf, vesika suretleri. İstida ile 
Ankara posta kutusu •101 o mfıra

vamlı çalıtma ile mümkün olacak cant. l\Iüsabnl,a şekilleri taliplere 
tır. yazı ile bildirilecek. 

1 l inci Balkan oyunları prog- + ASİSTAN - Ankara Coliı-af
ramına dahil olan 19 müsabaka- yn Fakülteşine. Şaı L: Cuğı·.afya şu· 
da birincilik, ikincilik ve üçı.incü- be!li bir (' atı disiplin ııntibnnını nıu·ı _, "'-'''""· )'Ükac1ımi~ olan atlet aıkadaıları 

ve idarecil~rı tcbrık etmek en bt· itik almı~ atletler araı11rıda bizim- vaffııkiyetlo veya Ayarını yabancı 
ünıvcn;ıtede wcrnıit buluıımak. l~c· 

rinci va:1.ıft'mi7.dir. kilerden başka iki müsabakada nebl dili bilmek. İmtitıaıı 26/t0/940 
Balkan oyunlarına Rumen ve derece almı~ atlet yoktur. Bu da dn. i\1\lıncaut 20/10/940 a kadaı· De. 

Bulgar atleılerinııı de ıştııakini bize. gerek ikinci adamımızın ol- kanlığa. 
temin etmek ınnksadilc oyunlar- maması ve gerekse bazı branslar- + TORNACI - Aııkaıa Vılit.~·c•i 
ela pll\arı hesabı yapılı .ıy .. cağı da ayni atletten medet umduğu- Nafıa müduıliiğü garajı. Şart: ilk· 
evvelce ılıin edilmiştı. 1 1 ıncı Bal- muzu göstermektedır. mektep ı~ezunu, askerlik yapnıı~. ih· 
•-- 1 d k ··ı.: k f F k b ~-ı l"h b" "k" b · · / tısa.s \•csıkaları. 12/10/940 a kndnı ... n oyun arın a ı ~·u ·s~ . m~va • . a ~t ır ı~ e ı ız_e ı '. ı.rıııc~- muıacnat. 
fakıyctımllı ve derecemızı ıy; an-ılık. bır ıkincılık ve bır dorduncu- =;;.;...:;..:.::.::..:.:. __________ _ 

lamak ıçın puvan hesabına istinat lük kazandırmıştır. Rıza ve Faik Şehir Tiyatrosu 
etmek k.ıfıdır. ı bır lmıncılik. bır ikincılik: Muı:af-

Yapılun her ıki giınkü ınl:saba- fer bır ikincılik. bir üçüncülük ı~a Tepebatı Dram 
kaların sonunda Türkler 1 34 pu- kazandırarak. 1500 metre koşusu ~I kısmında 
'1.nla ba!llll, Yunanlılar 1 32 pu- dd dahil, 7 ko uda derece alacak in Bu ak~anı snnt 20.30 da 

~, [ o·rı-;ı.ı.o vanla ı: incı ve Yu~oslavlar 114 4 atlet temin etmiştır. Buna mu-
il .Komedi kısmıncla p•Jvanl.ı uçlınci.i gelmekıediıler. kabil bu müsabakalarda en az '-I YAf,I UŞA(ıl 

Yukarıda rekunıınu çık<1rdığımıı: nıııvaHakıyrı trınııı eınıiı, olan Her tarafa otobiıs vıırdıı-. 
puvııııları 6 birıncilik. 1 O ıkincilik Yunanlılardan da 4 tttlet, Yııgos- RAŞiD RIZA TlY ATROSU 
ve 4 üçüncüliık alarak elde ettik. 1 lavlardan 8 utlet derece almıya 
Eğer bu ıniı:ıabakalarda rnisafır- ve bayraklıır!llı şerrf direğine çek 
pervulik yüzünden kaybcttığımıı: tırınİ} e rnuva(fak olmuslardır. 
bir n Üsabakadaki birinc!~.ığı de 1 Corlıliiyor lci, ikinci .adama ve 
lacsaba. kaı.~cak olursak. 1 urk aı- \"eni şampiyon ve rekortmenlere 

Bu akşam Kadıkıiy Sıı ı cyyrda, 
cJ'oUtl:lı l'agmıtar l\oııll"olurıt> 

Vodvıl a perde 

B. TOVEN 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası S - 10 - 1940 VAZ YETi _ _:_ .. ~:;-::~ 

A K T 1 F l Lira P A S İ P ; Lira 
r_ 1 1'-.t~J.tel.tl .;n:rmaye: • · 

10l.01U89.S4 ihtiyat alrce•İ: 
9.8'10.901 S Adi v~ fevkallde '·\1"·'"~· tl 
J t94 6817 u3.02a uuı H L l 0 12.!ı! '''ıs · · · il ususi • . • • • n.O')'l. \- ı. ' 

Ka•ıı: 
Altın . Safi Kll•rrara 71.114.SU 
B•nkn•t 
Ufaldık 

DalailJelıi Muha'/tirlu: 
flirk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın· Safi Klloı-ra.. S.349.9'?. 
AltınA tahvill kabil serbest 
dövizler. . • • 
Diğer dlhiıler v~ borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
• Deruht~ edilen evrakı ııak· 

diy,. kar ılığı 
l(nnunun 6 • 8 inci maddelerine 

• tevflll':ın Hadne tarafından 

vaki tt-diyat 
Senedot cüzdanı. 

Ticari scnetlrr 

E•ham ve tahvilat cüzdanı: 

1 
Dnuhte edilen evrakı nak· 

A . dlvenln karşıhgı esham 9 .• 

1 tahvilat ( itibari tuymctle J 

B - Serbest esham ve tı.hvilat : 
Avanslar: 

Altın ve döviz {berine aY1nıı 

Tahvillt üzerine avans 
Ha1fneye kısa vadeli avans 
Huincye 38S'J No.lu kaeunıı ııöre 
açılan altın karıılıklı avaıu 

Jii••edarlar : 
Muhtelif 

1 

Tedarıüldelri BanknC1tlar: 
:l'l0.93S.6J 220.t.U.67 Deruhde edilen ~vrakı nakdiye 

Kıınunun 6·8 inci maddelerine 
i S~5.192.4l tevfika 11 Hazine tarafından 

vaki tcdlyat 
38.114.'5 ı Deruhde edilen e\r.ıln nak· 

-ı, diye bakiyesi 
!'.2-40.'4!.9~ 2i'.1'1l3.8~1.98 Kar,ılığı tama.nen altın olarak 

1 
ll!hcten tedavüle \-azedilen · 

• Rcerkont mukabıli ilav~ten te· 

158.HS.~63.J davüle vazedilen • • • ı 
Haı:ineye yapılan altın karfılıldı 
avans mukabili 390'! No. lı ka111~ıı 

19.391.4'W. 

1

. 139.-.S7.079.00 · mucibince llivetn tadaviile va· 
zodilen 

2;,9.6t '.417.o~ı :Z~U4".!.137.0S MEVDUAT: 
Tiirl< lır:ısı 

1 J\ltın Safi Kll()ifram 18.•lS.SiS.-

.. 1 
38SO N•ı.lu kanuna göre hazineye 
açılan avans mukablll tevdi •!u-

4 ' 21?· 916'93 nan altınlar: 
fl.'J.77.0S7.S7 SS.490.0'.U.Sf) Safi Klg. 36.71 S.4S!I, -

Döviz taahhüdatı : 
Ahına tahvili kabil dövizler 
Diğer dö11ızler \·e alacaklı idi· 
rin2 bakiyeleri 
Muhtelif . . . 

158.HS.5'1. 

19.]91 414 OJ 

139.SS7 .1179.f•ıı 
17.000.1)1!). O'lj 

2ı:ı.oaıı.ooo.ool 

........... J 
2'.6116.64'>.0 

s1.643.n~.2ı 

J.494.7 

19.453 482.2 

~ 
YeH11 ıı--~--~ 

alttn üzerine a•ans 1/ı 3 

ve 

i ~Leyliy .K I •N--' 
I' Erkek enı O eJ Kıs . 
1 iLK- ORTA - LiSE TAKSiMDE Saruerviler ıt 

11/ııclw·ıı : f<:akı ·":ıii!lt 'rnakki" Diıcl;tüt"iı M{ı Ali Haşmet KtrOll• 
• • l'o 1 'E b ı.vet dl" Hususlyetlerı: YABANGI DiLLER OGRET M N e emm•ı 

1 nıek, tllll'uesın!n •ıhlıat ve iıızıbatile yakından allkadar olnıaktıt· 

AKSAM i !::R:e:k:la:m=:.1:·1-.:~1.E:f o:N~: ~4~ı ıs~u ==::;= 
Her yemekten sonra günde üç defa nıunt.nzaıııan dişlerinizi fııı;ala)·ınız 1 • modellerimiz 

1940 senesinin 

Son modelleri 
Çok ~arif ve zcııgiıı çeşitli, knılııı 

erkek kol ve cev 

ARLON 
aatleı i gelmiştir. 

inre cep ;ıaatıııı. ya 
ıııu,tııtıl erkek kol ~aatını. veyn 
mu"tııtıl kadın kol saatini 

12 . ira ile alabilirsiniz. 

Vilson saatleri 
ııı.ıklnl'lcri çıftc maşalı ve 16 taş 
üıcı ıııde ışlcr nıiıkcııımet biı· ba• 

allır. 
Bu fır allan ıneııılcketiınizln 

hC'I kÖŞCSllldt! UUIUntlll rııuhtr,rem 
ıouştcı ilcı ımız dahı istifıı_ıl~leı-1 ~çin . . dir6' 

letlerının bırkuc sene ıçcrı .. ınde ı şıddrtlr ihtı~.ıcımız vaıdır. Yapa- N O K T A L A il A 
B~lka~l~ rın en ku_v~ etlı e~_ıplerı- cni(ımı:t. ı . onumu.ı:dckı 12 ıncı 1 YAZIOA KULLANILAN iŞARETLER 1••························•111!1 
na maglup c·tııklt>rı~ı .~~r~uş c:ılu- Relik an oyunlarına kadar altı Bal. 1 ı f b J B J d • • J'J,.. ) 1 
ruz. 1 1 U ınctredt· hııgın ıkıncı o-

1 
kan şarnriyoııun<1 ycnılerinı ilave ı . laaı:if Vekaleti tıııafınclon bulun &fan U e e JyeSJ an art 

larak l.abul edilJiğiııi Yugosl..ıv etıniye çalısm<ık ve yetı~tırmck mcktepleıe tav ıre edılnııştır. 1-•••••••••r••••••••••••••••••lllii 

Sııtış tlepoqu: Z. Saatınaın. Sullıınhrı
nıanı Camcıbaşı han 1 ıııcı kal 

ıstedıklı•n ı;ııatiıı l>ed~lıııı peşıııcn JJosta ıle göııderdlklerı takka,ır 
posta bedeli bıze alt olnıaı. uzer• derhal &'Önderilıı-. Fıı ııatı 
mayın 

Ounist ışlı~ rn. iyi ve ucuz hır aaaıte ıııthıp olunuı1. 
\'İLSO:\' markasına dikkat. az para ile çok i• c5ıülür. 

Taşrada acente aranıvor. 'il••••• VII.SO:'li ı;antlerı, lstıınlıul EıninönD 18 No . ....... ..... ekipi rcısi lıaksı:z: bulduğunu her I I d ' H f "k S ÜÇÜNCÜ TABI 
· ı 1 •• 1 · • 1 ı.. . k o ma ı ır. a u an 

vesı e ı,. soy emışlır. ıoncı ·ayı- 1 
bımız 1500 m,.trede olmuştur. Fa Ankara• ataabul boka 
kat ı U, !!adece Rıı<tnın fena takti- maçları 
ii yüıiiııclcrı ileri ı::elınıstir. E.ğer Ankara ile !stanbul boksörleri' FENNİ 
bu ko~mia Rıza bira1. daha akıllı · •· .. ı 
el 1 d b . . ·ı·-. I arasında cunıartellı guııu l\kşamı E M N 
av=anmı:t o say ı, ırıncı ıgı a · b k 1 1 k 

k . . b"" ·· 1ı: b. f f o s maç arı yapı aca tır. F 1 DAN nuı ıçın uyu ır e or sar et - ı A k • il I el 
miyecekti. • erı •• er araaıa a 

Oçüııciı kayıbımız, yanlış takım atletizm mtl•abakaları Kabine : Be-
, apılmaııı yü:ıünden, Balkan bay- C t • .. I . F' tiktat Erip 

L d I umar csı v~ pazar gun crı e- aparta m anı, 
r.uı; }arışın 8 0 mustur. 1 nerbahçe stadında askeri liseler T e 1 e f o n : 

Balkan bayrakta 800 ii .• beş arasında atletizm miisabakaları 44395. Ev Te-

lleı kese lii1.11ıı 10 kuruı, 

iSTANBUL-İKBAL KiTABEVi 

SÜNNETÇi 

metre farkla birinci bitirdığirniz yapılacaktır. Jefonu: 40621 
halde 400 ve 1 00 met relerde ge- lfiiİlliliiliiıiiriıiıiıııiıııı••••••••lllİİİİİiıiİiiilllilliliıiilll••••••• 
çilerek üçüncü olduk. inhisarlar 1 1 senedir :> e1pılan Balkan o -
yunlarında Balkan bayrak yarı~ı
nm 800 nıl"lre.ııini birinci bitiren 
tllkımın netic~d,., mailup olmaııı 
ilk defa k~ndi Hharnı7.da ve ken
di takımımızda görülmüştür. Bu 
7arı11 ku:aııabilirdik. Yorgun o -
lan Melıh ikinci olduğu 400 nıet
re minialıya sokulrnıyarak Balkan 
:t..,.rak takımına 400 metre koı
turulaaydı. Görenin aakat ol -
-4uju malum. Fakat Fikretin 100 
metreyi koımanıasınd .. ki sırrı hir 
türlü anlıyamadık. 

Saydıiımız bu yarıılar, kaza -
aabileceiimiz halde h>·bedilmiş
tir. Bunları kazanabilmek de an
cak, 12 inci Balkan oyunlarına 
timdiden hüyük bir hız ve de-

u. Müdürlüğünden: 
Mıılıu.n ııteıı 8. % 7,5 teınmatı 

Lırn Kr. 
Ekşı/hııtı 

~~kli Cinııi Mı/..·. Liı ıı 1\r. 

Kereste 200 M:t Pazarlık 
A<"ıağa~ cl!lplı to 

Sı.ıafi 

tal~·irl için> 1500 Kg. 1500. - l 12.50 Açık l'kı-ııllıııf! 15 
)fobily• 9 kalem ::88. - 2!UO Açık ı~ksıltıııc ıı; .:10 

1 - Şartn•nıel'-ri VI' ı•bılyn ı·eııiıııleri mııdbincc yul.:a.rıda cıns ve 
miktaı-l1tıı yazılı nıuhtclir malzeme hizalannda ıcöste~ikn usulleıle ııatın 
ıılınııcaktıı. 

2 - l\luhıtmmf'ıı lıeılı•llrri, muvakkat teminatları hızıılarınclıı vazı· 
lıdır. 

3 - Ekıolltmtı 21/10/940 ıııtzarteııi ıruııü Kabataştıı T.cvaııın ve J.\111. 
bayaııt tubeslııdt-ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamelcı sözü geçen şubeden" para!!ı:ı: alıııabılir. 

5 - İstcklilcl"itı eksiltme ve pazarlık için tavın olunan gün ve sa· 
atlerde % 7,6 güvenme paralal'ilt! bit·likte mezkfır komisyona nıuı acaat· 
ları. ( 9522 l 

Vesaıtı ııaklıye t·~·snıınden borçlu olııııısıııdaıı dolayı Bl•yoğluııda Şış· 

hane kaıakolu kaışıQınılıı 3'1 No. lu Rus gıııaıınrla mahcuz Vıtalıye aıl 

rıliikasız 2144 No. dıı knyıtlı Şcvrolt~ otoıııohılı 11110/!140 Larihlııc mu· 
Rııdıl cuııın gliıııı saaıt t ı de 1111'7.kııı ı,""tııııjda a~·ık arttırma ılr .:ıtılarııgı 

tekı ar ılaıı olurıur. (!'Hmı; ı 

lstanbul Fiyat Murakabe 
Komisyonundan : 

25 numaralı ilan: Gı•ıek gfınıı lik antrepolarında, gr.reksc kendı Je

pol:ırında. inıalathaııeleı ındc, fabı ıknlarınıla veya ı;niı nıahalleı·dc ham 
kauçuk veyahut kıeıı ol h:.ılırıılc kııu~·uğu bulunan t\iccaı, fabrıkatör ve· 
ya herhangi bır müessese ve şah.::ııı 11 teşı·ınıev\'el 1 !HO akşnnıı nıevcut

lııı mı en geç 10/101940 taı ıhınc raı;tlıyan ııeı-şeınbe guııü akşamına J<a. 

ılaı 4 iıncCi Vakıfhnn '4 uııcli kuttu İstanbul )1ıntııka Ticaret J\lfidürllı· 
g(iııe UITel" beyanıııııııe V<'ICll'k tılfdll"OU'ft•rı lıızuınu 2!) llUtıııtlıtlı ı\lıflİ 

Kııı ıırırııu krıraı name ının G ııcı ıııathlı>sııııo lıahşettiğı sıılahiy<~ll• ı stınu. 

elen ılırn olunur. (!l65:l ı 

Denizcilere ilan 
lstanbul Mıntaka Liman 

Reisliğinden: 
Kaptan. ımıldııl"t ve khıvux kııptıınlaıınrfaıı 1!:140 ı<<'nesı lkıncitetrin 

tcı fıi sınıf ınıtıhanına tahp olcınlnrın oltı:ıptııkı ıalıınaınıınw mucıbınce 2 
birınc·iteşrın tarıhını· kadar nıurmaat. etıııeleıı lazııııııelirkf'n ı:cı-ek bu 
defa ve gerekse lktnei defa olıııak ııotıhnıı:ı J!"lıccekl~ıdrıı lıir ~·oklaı ı 
ısınıdiye kadar nıüı acaat etnıcmişlerdıı. 

• Ru ayın on beşiıl<'ı giımı ııkşıımıııa krıılıır istıdal:u ıll' riya<:<"tımız 

muanıelit oubeıııııe bizıot gelmedıkleı i ııuı't'lte bıı devı e inıtilınııııııı kıı· 

bul edilcmıyeceklerı ıliırı oluııuı. (!lfi54) 

Ankara Okulları Satır.almı Komisyonunda•~ 
ı _ Ankıı'r:ı. okullarının 1940 mail yılı ihtiyacı olan 4320 ton ... 

kômiırü ve :ı.to loıı krıplc kömürü alınacaktır. Muhaaınıen bedel, 
2775 Kr. knplc 1875 kuruştur. 

2 _ ihale kapalı zııl"f usullle yaılılacaktır. ,,. 
:l ·- lsteklıler, tahmin edılt:ıı bedellerden lndıı·me yapmalı: •11 

ırl<lifte bulunacaklardır. .. . e ~ 
4 _ Eksıltuır.yc ı;rırrccklt•r, 2490 sayılı karıun bı;kümlerln 

belgrlerlc koınısyona başvuı acaklardır. . . ,..&ı~ 
ı; _ ilk tenıınııt, 7562 lıra 76 kuruetuı'. Temınatın ekıılt.me I". 

den daha once Ankara Okullar l\!uhasebecilii'i •esnesine yatırıllll•" 
ıektır. · 9-tf ,.-. 

6 ~ . f~ksıl tıııe. Anka ı·aılıı Okullar l\1 ııhasebccilii'inde 21/10/ 

T.aı tcsı gOı:u ıoaat 10 da y1&pılacaktır. (6376) (~ 
- --- ---

8fy1tfjlı• Rı1'i.ıc1 Sıtllr flııkıı/; l-liı · ı 
ldnı/ir/iııdeıı • 

H~ızınrrıııı K:.ıııımr>ae:ıJıı Kaptan· ı 
ıııışıı nıalıallesi. Zinci~·lıkuv~ ctvld~si 
18!1 ııuııwrada enıeklı denız onyuz· 

ba11ısı Mehmet Hakkı vesaire aleyhi
ne :ıctıgı ala(•ak dıvacıının nıuhake· 

me!\I ı;onunrla a:ıo kuruvun tahsiline 

ılıııı vrı il(•ıı 2~/2/9~9 tarıhli hükmfın 

mi.ııldeialeyhleıdt•n l\Jehınet Hakkı

ııııı ıkaınetırahının meçhuliycti haı<e· 

uil" ılaııen tehllğine karur verilmiş 
olthıii;ıınd:ııı işbu karar hıılıtsıı.l hü • 
kum makamına winı olnı:ık iiıere İ· 

1 a ıı ohı 11 u ı. 19:1811111 ) 

BORSJ\ 
8-10-940 da muamele 

paralar 

Loa•ra 
NeYJerk c.. ..... 
Atla& .. ,,. 
Madrit 
Bu ...... 
Bakret 
Belpacl 
Yok•ha. 
lt•kll•'· 

1 Steril• 
ı• J)elar . ......... . 
, .. Dratt8ll 
ı• lAwa 
I• P9f9la ..., ... . 
180 ... , 
•• os ... 
ı• Yea 
1111n .. ıu. 

,,,,, 

ıw:m ±W j ı: ::m: 5 

- ae~k Caaua Ro•saı 

SU .SUN 
- YE·RIN KUİ.-AOı VAR 

Nolcletl.11 : CiM MiM 
BtHwnaet mdluç bil' laalde... Şüplas yok ~unda ••• 
l!olandalılann korkak ruhla n, phıuii bynetlerl clt._ 
ü"1m. llat•azel Li?.a, bir milla maziıile, caçmi· 
tD• iftihar eder. Bunlar U., halluife hiinürler. 
llir Alma11, lrir Frana13 dedJjiniz uman akhnıa 
ii eılri dewrlerin UÇsua buoakauı tarihlerin içine 
ıömülilr. Bh' Holandah dedii'inlz .. man, aklınızaı 
cravyar peynir kutularının llstündeki büyük m•· 
.-ıı bir inek relir ... 

Stiküti delilrınlı birdeıı•ire fazla açılmırotı. 

Kendisine bil'U evvelki ıofukluğunuı 

tlr..t iatediın: 

uzun uzu ı ko ıı. 

Tef~ika No. 48 
yüzüme bakmayan delikanlı hirde.Wire yetinden oy
nadı, bana döndü : 

- Affedersiniz, dedi, Si7.i incHtiiiınl tahmin 

etnıemietim. 

• · Bu nevi muameleler• alışnıak istiyoı uııı ... 
Ehenınıiyetı Y4*··· Biz istihbaratta çalışan ln!'ıanla
rız. Ayni ırayeyi ırllttaiümtiz halde biribirimizden 
çekiniriz. Hele kadınlar ... Atıılan boş olur onlaıın 
ekseı·iya ... \'c sizin ribt sençleri )•akabillrlcı'. 

Otomobil bi:ıJ hıç saumadan beton )'nllaı ın U

r.erinden bfiyük bir ıtiratle .-idlyoı·du. 

- Çon alınaan ve b .... , .... ınıı Freuleln Llza, 
Sılden oeklnnıek ~ lalcl* ...... ..,._ 8Wj9reu-

Fazla ilfıfat edıw>lı:.uııuz! •.. 
Fnkuı. nP bılı•yıııı, bızdc huviyı•I hıldı ı mek 

~·a!':ıklır da ... Onun ı çiıı soyleıneınışl ıın. Dostluğu. 

rıuzu kazanacağııııı ilıııit el.!:i<'ın. scıylenıcktP hıç te
r!.'ddiıl etmem... tırnıiın Eriı'h. 
~ Ala Hen Eı ich. 
- Barıştık mı! 
Artık rfoıct olmak, gülüşnıı'k lilzııııılı. Dclıkıınlı 

He hazırladığım muhtıbbt"t. zemini tahakkuk f'cli-
yordu. 

- Zaten darılınanııştık ki, Hcrr Erich... Bıra:z 
seı'1!eııişte bulundum, o kadar. Ayni dRVanın yolcu· 
lnı·ıyı1_ Elbet hüviyetleı imiz biribirimııin kar~ııun

da ıllinir ..• 

'Tabii gittikçe doi!tlaşLık... Glttık~·"· birıbirıınızi 
h<!gcndtk ve bu dostluk saatten saate. dakikadan 
dakikaya ilerledi... Ve Fı ım ız hududuna ~ldlği· 
nıız zaman bütün aızulanm ela olmııştıı. Oıı ılakika 

ııonıa Fransız toprağınılayrfık ... 

Otomobil cluıdu; arkarfa11ıın Eı·irh indi. Caııta

sıııı 11çtı, bann 11\zım olan evrakı çnnta~ınrfıın ı;ı

kardı.. bana uzattı: 

- Hududu elinizdeki veı1aıkle ıalıatça geç~bi. 
lirsiniz Freulein, dt>di. ileride bir l!!ta yoııda duı'll· 
caksınıı.. On dakika sotıra oıadan bir tıen sizi alıp 
4latn Pariae atUJMCektir Bilctinız, ,,...portnnua 

Seı·ı lııı c•ı<ıu• vııziyetl aldı: 
- Giilc· gıif P •• 

1 
- Olonıolıil b(•nınıle ,,gıdı~·or, siz ııasıl ged do-

m·ı-eksıııız? 

Rl'ıı hu ı ıılin lmklıvecı•ğını Fı·eııleiıı, diinilp 
beni alacak!. .• 

(;uzel ! Allııtıııısmarladık. 

- Allah ıılll\'affnki>·et veısin ... 

Ben tekrar otomobile bindim. Araba kalktı ..• 
Hududu ga~·eı rahat geçtik. Şoförüm evrakı 

mcınul'lara go terdi. Onl1tr ariz amik nıuayene et
tileı·. Bu evraka nazaran hen, Polonyadan ıı .. 11n bir 
Belçikalıydmı ... Meınudıırdan lıiri: 

- Medanı, Bt>rlinde ne var, ne yok? d!c'di 
Bt!tı : . 

- Alııııın zoıbaları i'ı a7.ıtıyorlaı , diyw ce•ap 
verdim ve ho\'ll'rtı hfı; ~ıkıntı çekmeden ·lıuduılu 
geçtik ... _, 

Oıı ılııkika ~oııra P11nse hııı·ck(•t eden tn•ne 
biıınıiı:ıtını .. Tek başını11 ikihc>İ mevki bir konıpar
tinıanıı giı ılım ve hıı Fran ııca kituıı okuııııya baş

ladım . 

• • 
" " u ... ti,..... ................. 

Tiri& hre• 1 peea. 
lfSI 'fı 1 llulae talaYill ... 


