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····Miiii"··şet"···ı Parti Grup u buglin 
<Ü~~~~~~~,~~;~ 1 saat 11 de toplaniyor 
de Ba§vekil Doktor Refik Say
dam olduğu halde bugün saat 1 
10.30 da husuııi trenle Anka- J 
Mya gelmiş ve garda başta ~· 

Mektebleririıizde 
çifte tedrisata 

nihayet verilecek 
Dün akşam Ankaraya giden Maarif Vekili 

birkaç gün sonra tekrar şehrimize 
gelerek telkikierine devam edecek 

· Meclisi reisi Abdülhnlık ı 
Renda olmak üzere <..enel kur-
may başkanı Mare~l Fevzj 
~akmak, vekiller, C. H. Parti~ 
~ g~n~l sekreteri Fikr~ Tüzer v.e 
artı ıdare heyeti erkanı, meb -

Uslar, Genelkurmay ve Milli 
~üdafaa Vekilieti erkanı ile di
ger vekilietler müsteşar ve mü
diri umumiler, Ankara Vali ve 
Belediye reısi. merkez kuman ~ 
danı, Emniyet Müdürü tarafın
dan kanıılanmıı:tır. 

Garın iç ve dış·nda toplan -
rnış bulunan bir hıılk kütlesi 

\Milli Şefi nlkışlamışlıırdır. 

····· _/ .........__:······································· 
Almanlar 15 gün 
içinde harekete 
geçeceklermiş 

Almanların planör 
kullanmaları 

tnuhtemel görülüyor 

Alman ticaret anlaşmasının 
tasdikine dair lô.giha öğleden 
sonra Alec/iste görüşülüyor 

Dün akıam Ankaraya hareket eden Dahiliye ve Nalia Vekilieri HaydarpaJa istasyonunaa 
Ankara 6 (Huııusi) - Cünıhu- Vekiller Ankaraya döndüler ve Belediye reisi Lutfi Kırdar, Par-

riyet Halk Pıırtisı Meclis grupu ya- Bir müddettenbeıi ~ehrimi.zde ti müfetti§i Fikret Sılay, Emniyet 
k' Londra, 6 (A.A.) - Bu sıı.b;ıh~ rın saat on birde toplnnacaktır. bulunan Dahiliye Vekili Faik Öz - direktörü Muzaffe: Akalın tarafın-

I gazeteler Almanların Büyük Bri- Öğleden sonra suat on be~te Mec trak, Maarif Vekili Hıısan Ali Yü~ dan, Maarif Vekili Üniversite rek,. 
t~nYayı istila imkt'inınn malik olup Jis muknrrer içtimaını yııpacnk ve eel, Nafın Vekilı Ali Fund Ccbesoy törü Cemil Bilsel ve Maarif erkanı 
d ll'lndıkları meselesini mütııleaya ruznnmede buluııan işleri görü1e - dün 19.30 da kalkan l"ene bağla - tarafından, Nafın \·ekili de Nafıa 

evam etmekterlirler. cektir. Bu aradn bugün Hariciye ve nan hususi vagonlarile Ankaraya erkfını tarafından tcşyi edilmiştir. 
d . Burayıı gelen malumata göre, lktısad enCÜmt"nlerindc:"l f(eçen Türk hareket e~i lerdir. Hsin bu, 4nkü içt:maında bu~ 
U§rtıanın bu hu'lusuık: hftn'Mclnn- Alman 'tıcaret e tcdiy~ anlnşrnala- Matiye Ve"kilı Fuad Agrıılı aa lunmak üzere şehrimızdc bulunan 

Pek ilerlemiş olmaklıı beraber he- rının tasdiki hakkındaki kanun la- Erenköyünden trene binmi~tir. meb'uslar da dünkü trcnle Ankaıa-
lliiz ikmal edilmemı§tir. yibAsı da görüşülecektir. Dahiliye Vekili istasyonda Vııli ya gitmişlerdir. 

Uzun uzun teemmülde,ı sonra bir ······-····•·••••••·····················--··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···-···-··-·••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hüküm vermek imkanına malik bu- T •ı ı J H• d• M•11A1 ıunduklarını zannedenter tecrübe- ransı vanya aponya In 1 
nin on be§ gün içinde yapılacağını 

tabınin etmektedirler. Bununin be- ve Dobruca Çinide üsler vücude Pl·yango 
rnber bu hazırlıkların diğer bir 

ınıntakada ezcümle Yakınşnrktn her meseleleri getl•rmek J•st•lyor 
hangi bir hareket gizlemeğe matuf 
bir hile olması da müstab'ad değil
dir. 

Askeri kıt' alıırın ihracı için pla
nörlerin kullıınılması mümkün ad~ 
dolunmaktadır. Bunların Mnnş de-
nizi üzerinde Yunkers nakliye tay-
Yateleri tarafından yedektc çekii

(Devamı 3 üncu :ıyfada) 

ingilizler Kiel ve 
Hamburg u 

tekrar bom baladilar 
londra 6 (A.A.) - Ingiliz ha~ 

Va nezareti bildiriyor: 
d'· Bombardıman tııyyarelerimiz de 

Un gece Holnndu ve şimali Alman-
Ya .. ı uzerinde uçamk arıkeri hedef ere 
~aarruz etmişlerdir. Hücumlnr bil -

assa Wismar f-:iel ve Hamburg ü~ 
Zerine teksif ~dilmiştir. 

Bohum, Hamm ve Chipol emtia 
tarları ile tayyare meydanlan da 
ombardıman edilmiştir. Bütün tay-

l'areler· . d" .. 1 d' ımız onmuş er ır. 

" Akdeniz otuz 
senedenberi bu 

kadar boş kalmadı, 
.
1 

Londra 6 {A.A.) - Duily Mıı~ 
1 gazetesinin Yakınşark muhabiri 
~kdenizde bır seyahat yapmış olıın 
bır müşahidin intibalarını naklet -
lnektedir: 

•ı 

CDevamı 3 üncü sayfada) 

ingiliz filosu 
Akdenize açıldı 

(AA.) -- Tna aj.1n-

Trabzonda 25 milyon kilo 
fındık mnşteri bekliyor 

Ihracat tamamen denecek derecede durdu, 
fiatlar, ancak dahili istihlakle biraz yükseldi 

Bilet sabşı miktarı 
her ay yükseliyor 

br, 
Bu 

betle 
münase. 
§ehrimizeMiJı· p· 'd . . . ı ıyango 1 are 

gelen Mıllı Pa-meclisi reisi Ni.'uıd 
yango idare mec Ali Üçüncü 
lisi reisi Nihad Ali Üçüncü, dün 
kendiııile görÜ§en bir arkadaşımıza 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

82 yaşindaki 
ihtiyar dördüncü 

defa evlendi 

Dün ak§am Ankaraya hareket eden Maarif Vekili 
Haydarpafo garında 
(Yazısı 2 l'!cl sayfanın 3 ve 4 iincü sütunlannd•) 

·M·;·~·~~;y;'Iapt~~:; ... ~:~~~f~eya 
verılirken tedbirler alıyor 
Fransada. 

iÇki iptilası 
menedilecek 

Vichy 7 (A.A.) - Ha,rns bil
diriyor: 

Nazırlar mecii'i dün saat 18 <le 
toplanarak hasadı temin için alınan 
tedbirleri tnsvib ve nlkolizmin men'i 
ne nid projenin esas prensiplerini 
kabul etmi~tir. 

Kanada Amerika ile 
ittifakı tekzib ediyor 

Ottava 7 (AA) - Başvekil 

Mackenzie King Kanadanın Ame -
rika ile mütekabil bir müdafıın mua
hedesi imza ederek Amerika dev ~ 
Jetleri ittihaclma iltihak etmesinin §U 

anda vakitsiz olduğunu beyıın et -

mi§tir. 

Tas ajansına göre 
Amerika da Japonyayı 

protesto edecek 
Tokyo 6 (A.AJ - D. N. B. bildi • 

riyor: 
Matbuatta çıkan haberlere naza • 

ran kabine, Japon tnleb1erlnc cevab 
vermedl~i takdirde İngiitereye knrp 
mukabil ve enerjik tedbirler almat 
kararını ittihaz etmi..Ştır. Ko.bfuc Iç
timnından evvel prens Konoye, har. 
biye nazırı Tojo ne uzun bir mülil. -
kat yapmıljtır. 

Amerika Japonyayı protesto edecek 
Nevyork 6 (A.A.) - Tas ajans! bil. 

di riyor: 
Ünlted Press ajansının blldır<!lıçi -

ne nazaran, Iyi mnlfunat nlnn mehL 
fil, Çinde Amerikan mennfline mu
hnllf harekAt do1ayıslle, Birleşik A
merika hukfımetinin l"aponyıı huldL 
mctine ynkında bir protestoname ve.. 
receğinl blldlrmektedir. 

····.sozoN·~sAsl~···········-··-···-·············································-

Artin Makasyan 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

D ün akşamdanberi katılıı ka-j 
tıla gülüyorum ... 

Bana bu n eş' eyi temin ed,.n ar
kadaglnra sonsuz şükran duyguları 
besliyorum. çoktandır böyle gülme
miştim .. Allah onlardan rn:u olsun! 

Şimdi siz neden gülcıüğümü, ne
den bu kadar :ıevklendiğimi merak 
edersiniz, değil mi? Söylcyim. 

Bizim mııtbuat iıleminde, hemen 
yirmi, yirmi beş senedir emsalsiz 
hizmetler görmüıı, gazete idareha -
nelerinde kendini yıprandırmı§ bir 
arkadaş vardır: Artin Makasyan 1 

Bu arkadaş, birçok gazeteleriı. 
en dar vakitlerinde imdadlıırına 
yetişir, müstesnn bir kudret ve me
haretle sütunlarını doldurur ve böy
lece kendilerine muharrir ve muha
bir maqrnfındım mühim tasarruflar 
temin eder. 

Ciddi gazetelerin semtlerine uğ -
tatmadıkları bu aziz dostu, ııon giin
lerde kağıd kıtlığında havadis bu -
dayan bazı rüfekanın sütunlarında. 
bazan Aktarmaciyıın, bazan dıı !:>ı
rıhbyician, Anaforyan müstnıır ad
laril"' gene sık sık rastlamıy'1 başla
dığımız için kendisine bir azizlik et
mek sevda~ı:ıa düştük. Bu makııad
la, diinkü nüshllmızdcı ınıyın Bay 
1ıMaknsyıın ı ı Beyo":Jundı:ı, 20 met
re )Üksekliğinde bir binıının tepe
sine çıksrdık .. oradan rnüvauııe:~ini 
kaybettirerek dü~ürdük.. düşerlcrn 
bir saat zincirine tutundurarak mu

kabilınden kurtardı k.. "e bu 
onun mazideki canıbazlı-

Aziz1iğimiz derhı.ıl, o akşam ~ 
meresini verdi. Arnavudköyünde 
Akıntıburnunda kamışla balıkçılık 
edenlerin savurduklan iğneye ser ~ 
sem istnvritler nasıl tutulurlarsa, bi
zim de açıkgö:ı. geçinen bazı rüfe -
kamız (*], ((Makasyanl) adından da 
şüphe etmiyerı>k, kurduğumuz ııafi
ynne tuzaP.:ı düşüverdiler ve böyle
ce Baj' Mnkn .. yanın kendi idareha
nelerinde müstenıirren icrayı ra ... 
liyct eylediğini, bu havndisi ( 1) ay~ 
ncn almakla, ikrar ve teyid eylı-~nit 
oldular. 

Mııksııdımız bir IAıtife idi. B'raz 

gülme k istiy i>rduk, güldük. Ayni za-
manda şunu dn öğrendik ki bu 78-

mnndn yıılnız şık bayanlar değıl. 
gazeteciler de mnntarcl baııarlannı1l 

C. Ckce.m rf:,a,L~ 





Sa"Vf~ 3 

• s az 
1 Karamürselin Ereğli 1 ~~~e 1 Milli Piyango bil t 

ın ı er bir defa daha sa IŞI f h liarbin yalnız uzun ko··yu··nde tu··yler ç· ı·ı f .k 
ge ~Ürmesi değil, Japon sulhunü ml ari er 

or , ..... ~~:~::e~;i/ek er İcİ bir cinayet YdZGn::~ı~~!:.: Emeç ay yükse i 

l
i 11''""E~:k~iz Ag:ne.~a .. l ........... 1. 20 yaşlarında bir genç öldürdüğü kasabın Japon ~?b~nesi bir _defa da- <naştuafı ı inel sayfada) 

k 
• ha degıştı ve yenı kabine- 1 dahil olmak Üzere bütün masraft 

. Emir Erkilet ı yanına oturara sıgarasını içti yi. ~ h~·bW .... P.ens Konaye milli piyangoyo oid muhtelif ı,ı .. gay•i oali hasolabn yiizoole iki~ni • .,.: 
•Son Post 1 teokil etb. Hük6metinin kumlUJU eı,.&nda §U ôzahnb venniıtU: kil etmektedir . 

............... ~~~~.~ .. ı::ı.~~.~~-~.~~~?."!:~.: İzmit (Husus!) - Karomürselin E-ı kanlı o an<la. tabancasını çıkararalt mü.nas~etile Japonyanın yeni 5iyn- 1 c;- Milli _Pifango _ld?resi geçen Bayilik te §il veya bu sermaye-
,; gün 

1 

, reRll köyünde (eel bir clnaye' olm .. - Mustafaya at.,e ba,ılamı<tır. oetme Md ""' hatlan bildioen baıı- !' bl llkt .. nnue yem bu teşlu1~tla dann inhi,.nndan almm•o. bu hak 
lot 

1 

evve ko ynzomozdn, Mo -

1 

r M t.af lnll k vekil, dünya elkônna hitaben bi• "". , •• ado. Muvakkat hi• intikal her vatanda,a ,·enlmi§lir. Bu eaye-
"'•'".ı,~ Un ,;:bin sonunun gözü k- u Bu k.,_ 

211 
,..ıarmda Said ş.n_ .. .::. a yCO'e yere }'Wloblrton de beyanname neooetU. Bu beyan- planol~ yapolan ilk ke§idede bilet .a- dedi• ki, oaı.,lanmoz .,.ki piyango 

nUn ilad o ugo hakkmdal<i oözii- gül bir müdd.,...nberl bir para 'me- , nam~iu umumô edu" lüzumundan "' .moktan 289,398 iken mütcakob ida•e>i znmanmdaki ""'!ann kat 
'"kik ed' ~tmek lotediği mannyo seı..ındcn ayni köyde' ...,..lık yap_ d;- ~· ...,., ooculılanm >ar! lada kopalod.,, Fnlrot bu iphnmn k~dd~,de bu oatoşl" 339,390 n knt fevkine çkm'"'" ' dı;,ı;,"<d" ~· onun kanaatinin iki makta olan 39 ,...ıannda Mustafa e y varm,., f~l«ıt hlol ateo eı - ,.ğm"! Japon .ıya.,rinde Alman- yukoeldo. B ı- d Id':.. ' • • .. rrıı•tını Ben Ueri ge)ehileecğino ya>- Uysaln ldn besiernekte faht bu bls- :;'ek':" do:;'";'.,"\;"''· yal<laşop ım.abın ya ve ltalyaya müte>·eecih baoiz bio Halkmunn göote.diği bu nğbet lan ~·~d : ~ b~•; gob; '"".'k"ko~-ltrıyln :1 irinci düsiincc, Almanla - sini saklamaktadır , eynınc e ı urşun sıkmıştır. meyil hnsıl olacağı anla§ılıyor Çün- ve .teveccüh kaı,.ısında piyango ııis- ı ı 1" ~ te th.k• e dve :;_m ı rıımı .. 

• gı ter d . Bu korkunç cinayeti ıaı d"kt k- k" k b" . . • teminde b" d..J:.: "kl"k k ı ·· ye usu unu a ı e ccegız. l'l~den . e a asına havadan v.e de- Geçen gün Mustafaya gelerek ken- . ""i'e ı en son. u es ı a ınenın gıtmesi ve onun . ır <..-o•Şl ı yapma ıı- O .. .. • .. 
l'i;k !eh bu ordu gündeomenin bü- diSiode ırosablık koyan olduğunu sily r~ Said, cesedon rıınına otunnuş, bir yeoine biı yenhinin gelme•i .Japon ~umu?u ho~ed.,ek, tek bilet ve tam _ çun~u p]~o ·~·· ~'""· çobı~~-

, tı;;,ı.,..1•k.,.ini göze nlamoyamk ln- ıeıntş ve """ .ınuyaeağıno sonn .. _ """"' ......... t. Fokal bir kaç sanL ••du ve donanmaomda hakim bu- ~hamoye eoa.Ianru teeriibe ebnek gom•~_do•t ~uz bm bolet ••mdo 

0

!f" 
'""' ka,.. uzun oiheeek bit yop- tur. M-fa da bu teldlf< muvalok ye sonra ""cdde bir ·lumtlMmn ha _ lunM faoi•t unouoiMm te>irile ~- = 19 Ma,.., G=çlik ve Spoı bay ·~dogune. gore yurdum•••• h"' ko
'nd ~ ha•bine gioişmekle ikti lu et- ~evab vermiŞ ve nk,.... dolır'• h - .-ekeli gôtünee ,.rden bi• taş alatak kubulmuot••· Uzakşn•ktaki Ingiliz '!'mooda hu~ol .bit k eş; de tatbik et- ••"nde b" tane kalmamak. .üzm ı,, ~, ~~ de. Alman la• lng3 _ sabhlt :ıwyunlan önnek üzorc Saidle ..-ro~•• _ 0.f..,m laşla ezmlç, ta_ nüfuzuna koop abamnkt• olan ba- bL &. k"':'.de ~·o ~t;.a çoka.doğo- ":mruneo oatdmoşbr. Bu~u. olt~nıla ı.,.ili "~olAya muvaffak ohal" da, bembet yoln '""'"'"· nuunlle ~lduğ~e kanant getirdikten ri• cephe, tatbikine baolannn yeni '?"' dort yuz bon büeton on .!'ün i- •oyl':ken, h~lkom"''" 'roollo b~ ı.!<J..ı;:ı.,m Knnadayn çekileoek, bu Köye y:m_m saat mesafe,. kadar sonra koye donmUş, bir ııan1aı kira_ mya,.,tin ilk tezahüıleridio. Koo> ç~d: trunamen ••blm., oldugu gö- ~I. •.~ ·~rcmtte k••~ g~ote•-
La,b de Amen'kahlruob birlikte, yaya yurlidukt= ''""" bir dere ba- lam.,, cesedi bu s:ınd1lla ... yarnk de- umanda arka ••koyu bloçok hükü- noldu. dog> buyuk alakaya ka•,. da monnet 

1';' devam ctmeleddi•- şma gelmlşler, Snld koyunlatın de - nlre nt.mışbt. Kasah Mustafanın b<Ş metl"'in değlfmeoini intaç eden bu Snb~anmu bu ... etle yükoeli•- ve ,ükmnlnnmo tebariiz etiinnonin 
J

0 

·ı'lvak' göriil" k' Almanlar renln olt bn>lnda oldufunu söyllye - çOCUi!undan -· ann ıalunlndo bl• buhoanlann oaiki. bu ••ydeu e>·vel ken, ~, • ., tam!tan da ta.anulu e- •izden rica ederim. hu~ ı.,,,, aokeı"Y';;' '

1 
d ,.._ rek Mostataya yol vomdşllr. Must.'\fa yavrusu daha •"""'r. Adiiye hAdi ,_ ha•id dururnduo ve bunda iki hA- he~~"':' venl>k ve boyilik ni•bet- 30 Ağu.ıo• Z.lu ve 29 Teorin~ 

h .. b_c;;ıkarınıyarakçı adrsa ar a,nma önde, Said a.rkacb giderlerken deli • ye el koymuş ve tatil yn.knlnnınnı.tır. kim arnilin vücudünü eörmek :zaru- lerını yuzde ondan sekize indirdik. evvel Cümhuriyct bayramları ıçın 
.. r 

1 

sa ece yıpra ... "d" G b ·· 1 d "'"'' ,Y~P•alno da, harbin uzun aü•- n "· , , _ ene u ~um. e en olmak üzeoe bioer huw•l ke, Jde haml•Y••••· <lerı ı ihtırnaJi pek yaltmd.ı biıınesin- Ruzvelt• lngt•ltereye l"'ngı•ltere ,·le Evvda Çin harbini ele alalım. ~~~;t ~hemmıye~mc ıağmen mııh- Znfer bayramı keşidesi İzmir fun-
bin :•k daha vaıiddir. Faknt hw Bo ha•b, baolang>çtu •adece u bor kodr~ ole çalo an ida•~in nnda, Cümhuriyet bnymnn kePde-
Frıeııj ~ll'ıası ilc beraber tevessü et- d • t t p 1 terhibi bir askeri hareket malıi- memur ve mustahdem maaşatı da si de İstanbulda yapılacaktır.» 
~der M nıuhakknk SDvılmak ıiktıza IS royer sa 1 ması o onya arastnda yetinde görülmü tü. Zamanla, bir T b d •u .. ~ .ı.ıoı h .. nekadar bu ı.u- ,.k ı .... •e P••• ıe.ı •••~>ğ•ru ı.. ra zon a 25 milyon kilo " Akdeniz otuz senedenberi 

tıin hi~·rnuş ise de bu iki netice - lehl"nd·e bulunmuş asker"'l nlaşma tilzam eden geniş ilir fedakarlık fındık mu··şıer·ı bek'ı"uor b 1 d b k 1 d ıo.. r nle.inden oynlmnlan güç- şeklini alm'""- Bu ı, daha u>.un t ı U ta ar OŞ a ma l , 
~! VBt!ington, 6 (A.A.) _ Gene- Londra 

6 
(A.A.) S 

1
,. zaman böyle devam edemiyeceği (~tarafı 1 Inci ~rf:ula) (Baştarafı ı .inci sayfada) 

'" 'allrndiki A '- b" • 
1
• rsb f d ""dd · - a nhlyettar · · J 1 h b h b" b" · D '- ' J• • d T tıtıı 1 vrupa ınar ının bayna- ıral Pe ing tara ın an. mu etinı mahfellcrln ~nd"ğ" - .. ıçın apon ar em u ar ı ıtır- anı 1 pıyasa a arım satış ikoo- Mısır - Malta - Maır seyahatimi 

ngj)' Al . • •ırt ı ı ı vı;n;; ı ıne go,.e, dun k h ~ b d h L • b" "f b .• ,.. l oad; tek '" - • man."""·" "": • • .. - ikmal eımio diat••Y"' erin ngi tere- Polanya kunetlerlnln ingmı kllv me • em ~e u'"~ a ~.mango " peoab ungmm mdok mübayna ,.nki Mu...,lini mevcud değilmio 
,, ı, •betlen teşkol ettikleome go- ye •atolm•" lehinde yapolan bey•- -e '"""" mı=ı..ı 1 - yabanco mudahal..,ne mu .. ade et- etm""i dola,..,i)e liatlıorda cüz'; bi• gibi ıamomladun. Yapbğun bu ,.,. 

u iki b- ··k h ....IL b .. · 'h b" '"--b· esas annı k · k ed ] B ""k 1 h" d "l k d" T 1 >ele.; , . uyu devletin •~ ga - nat u '""'"'"Y' an " amette ~ •1 edon bir asker! anı.,ma Inm me "'tememe t h u. u n•ada, J'U •• me "'e 'me te n. ..bzo- ynha~ talyamn devomlo oekilde 
lüb bnhnlerini knt'l aurette mağ- Amerikan milletinin önüne koymu•- ed!Jmı.tlr· dünyanon ba<luo ta,.llanndaki kan- nun lındok iob'h .. l mmt ıa.,. olan müdalaaJa bulunduğuna ve lneil -
ba .:· makoadlanna ,;.metmekten lUL 1!nglltere hllki\nu!ll, PIJ!onya ..... ,.HIJ .. dan da kendi <melleunin Hopadan c;, .... vilôyct bududunn taenin Akdenin ncuo•eti nitmda 
"'•• "• olabilir}. O Laldc. Al - Bloçok müoahidler bugün bu me- Vetlerinin mtl.'UUfla.rın> ternın ,.,; tahakkuku için .....,ı ou.ette i•tila- kada. 1940 yoh muhammen ıekol- tuttuğ=a en mükemm.I bir ddildiı. ho,br~un 1imdiye. kndar yopıoğo oelenin mech,u~i a:keolik. knnunn~- leab eden '""""'"" verecektir. Po _ de ebnek km.,.ndndo<lao. lklnei a- ,.,; 9,S90,000 Mlo olarak ""bit e- Ne gidiı ne de dönü' eeyahalimde. ~ •ok ~· kaundogo bunoo em..I - dan daha muhnn ı., mahoyet alaln- lonya la'?.""""'flerl lngntereye .,len mile gelince: ~aponlann, kendi ha- dilmı,tir, Bu mikt•• geoen oene Mu .... lini'oin adedcc faik kuvvctle
•il, t en muvollnkiY'du gaye de- leceiii kanantindedhler. l'olonya oubay ve pDotlan amsından yati men!.aıleıinin ıekô•ül ettiği mahwlünün anca.~ üçte birine te - rine ve övüomderine rağmen, ~lal· 
dir, ayeye varmnk için mcıhaleler~ Bir gazetenin iddıasına göre, B. ~~~~:::r.dBun1ar İn~lz tayyareeL mıntaka haricinde bir harbe sürük- kabul etmektedir. Fakat kalite ili- ta etrafındaki dcniL mıntr.kasına 

In , Ruzv<lt bugüole>de hum•i bi• mu- er . ın a tatbik edDen muamele- lenebilocek!.,ini aanmak hotadn. barile geçen ene mahouliinden yük- bölcim olmak için he.hangi ciddi bi• 
;.,p Rolı.,.,; ıOmctnoek için Ingiliz hnvere 9na.,nda lngilt.,cye diot•o- ,.. tAb• ol~, leçbW.Uau İngiliz Binaenaleyh Japonyanon Almaoya oek ve iri tanclidi,, 1939 ,..ı. mah- teşebbü• mevcud gönnedim, 
ti 

0
tatooluöunu muölüh e<mek il - yeo ontmanon çok lehinde olduğunu bavn kuvvetlm tarafından venı..eı< •• lıaly• lle teyiki meoaioi ,.dec .. Ilinden T .. hzoa vilôyct nunt k - Akdeni% otuz •enedc"berl bu ka-~a eder. Bu dn yalnız Büyük Bri- bildirmiş, faknt bu hususta cümhu- ve talimlerl de bu kuvvetler tarafın.. ve münhasıran Uzakşark ' h e sına isabet eden stok mikton 14 dar boş olmamıştır. Gidip gelen ge-ları ·ı h ı b ı c . ·ı . ·· -~-'- . --''- dan temin cdıil ..... .. sa asına ·ı 500 ı. k"l d s· ı ç' Yarun mpto e uw u m~ er- nyetçi "''" m~ercboe m=na• İn . _ ece.,ır. llnlfonnalar. inhiY' edeeek dem•kri•. Bu moai mo yon un ''o "'· mocna - milerin hemen hep" ngiliz ti•nrct 

ı. Ingiltere ndasına ,.,apılacak mu~ olması icab ettiğini ve müzaherete gillz unffonnasının ayni olııca"" b. ,ı,w· · b" delil. l k J leyh yeni m:ıhsul ile birlikte elde ve harb gemileridir. 
"af . • ' • .J . • hak k d I I yalnız p ,_ . . "• ırugınm ır ı o anı np o aya d f d 1 )•k bu ' b1a lngoltt unparnt.oı- ' • oldui:~nu iive ey emişti•. 1 o.vnya ı,aretml bAuul bo - ile lngi]ı= """nda milli Çin lruv- meveu •• ok miktan yiomi b.. Mua,.]ini'nin d•ni,.Iulan he. za-ı.ıgunu b""t"" h"" _.,ini sarsabile- Kongre azasına gelen mektublar unacaktır. l • -" d . milyon kiloyu bulmaktadır. mankinden çekin .. endı"r, zı"ra bntırı-~ 

1

_ • D u un uny..... w l h d b l K _ ı.·et enne yaratm e ilmemesi hak- l-I ., .. 
••hr: fakat Jngiltt imp•••t.,lugu- bu '"''' e in e u unoo ocçi•ileoin .,..: p ~ hava ~"'"?"" snbay •• landa bit itilôl aktedilmiı olmrun= aoiçten viki taleb pek az oldu- lan yirmi ve belki de daha nyade rı.u ın .. 

1

.b k . . b . 3 e kar ı 7 nisbetinde olduğunu "<>on~ <:Wnh~tlne sada.. v d l .1. ğundan ihracat işlen son derecede denizalbsına mukabı"l Mu••olı"nı" h-
t 1 .•• u etme '"'" u unpaıa • gö•tennektedi•· kat yemini edobD kl rdl ragm~ 000 

zaman ° ngo" - J- durgundur, Almanlu•la imzalanan - ~ 
'--or Ugun Akdenizde, Afrikada, YtJ.- t'Ot' e r. pon münasebetlerinin bir hayli ger- nl men hiç bir muvnffııkiyet elde et-'"ınd son a aşına mucibince müba)•aıı e-
h, oğuda. A•yada, 1\noeoiknda. m- Birinci Umumi Müf3tlişlik Ilk çekirdeksiz kuru ••• ı.,..ı, olm= gö.ı .. ilebilir. Ja- dilecek kuru meyvnı •• meyanmda memioıi_r. ______ _ 
"erhet Avustralya j}e Okyanuslarda Ba • l·v· pon - Amerikan münasebetleri için lmdıklanmwn da satılacağı kuv -ı ... ı dünynnm her walmdn Cu- şmuşavır ıgı oznm mahsuıu de ayni OCY oöylenebilio. Am-rikan vetle ümid edilmektedi•. Yeni muh- Ağva açıktarında bir 
l~ıarı dominyon, himaye, ınüste.m- Ankara 6 (Husus1) - Birinci Manisa 6 CA.A.l _ Manlsanın fik tes1ihatına aid her yeni nnım Japon- sul kemale erdiğinden drvşiıilmiye mOIÖr balll 
1tq e, kale ve üslerinin bnşlıcalanna Umumi mü fetişi ik bn~ mü~avirli - çekirdeksiz kuru üzümü bu~iın bor_ yayJ ku ku1an<lırmaktndır. Japon ba lanılm• br-
"' ~ k.,,m veya toptan taanuz et- ğine Oodu vali.ı Mitat tayin olun- says geti-lçtlr. ';'atbuabmo bu huw•taki liMn< da -~------- İmlit (Hususi) - İstanbuldn otelc! ~ lı.""' geleeektrr. Bu da J, - mu,ıuı. . Ko=ye kahincolni bu vndid• teoci 82 yaşındaki ihtiyar Mustafaya ald •Al"' adındaki 80 

llu Ya, Japonya ve hattô Sovyet ZAYI - Beyo]iJo Valnflnr MfidDrl- edecek bU mabiyettedio. Bu gaze- d" d" " d f J d' tmtluk Emin ıcoptnnm Id tcslndekl '"~Orun. he• biri kuvvetli ve bd- Ziraat Vekilinin yetlnden-ald~ vazıı. delterine tdc.e göoe yeni hükümet, J ponya- or uncu e a ev en ı kömür yüklü matör Afvn ·ıı.omıannda ı.,. bulunduğu bir .... ıın Ingiliz menu muburumu uyi etınn. Ycnl _ yo ~merikon petıol ve çeli<inden Edirne (Hususll - Geı;en hafta Ip_ lırbnnya tutulatak babn" vr Içinde 

dı"''"'••luğuno ıc•i•l• bi• daobe in- Telkikieri ~ bzdırdı!inndan eskisınin bük _ ·~·· matul bir hatto hareket • .,.. salada 82 y .. tndn H..., o!ila Mah- bulunan kaptanla 6 tayfıısı bm mliıı-
>a\;;'k için, ha .be g;,melerine te - Emel 6 (A.A.) - Bugün Zi•nnt mu olmadı~ Dftn alnnm. k•h ebneye çni.,.cnktn- Maama6h mud All Dağh Jsmlnde bir Ihtiyar 4 tü16Ua Jrnrlanlnuşlnrdır. Kartonlan 

u( ed.,, Vekili B. Mubli• ı;:,l<meo relakatin- Knmb:t:rahano camii tmnm batibi Am .. ibınm bu huau.ıal<i hntb ba- üncll defa olatak cvleıun~ ve nlklb tayfalar Kandnıcya, sonın da ... _ 

, JaPonyanon ve Ru•yanm harbe de Kütahya vnlı.i O•kaY olduğu bal- Ynsul Kenan Tamk ·~ke~. de aarihti•. Bu mcmleke• ....,..;minde bir çok köylülPr haz>r rlmlze geUtD"ek ı.stlmluıtlerl temin ı!\:?"eleri ;.., Ameribyo, Jnsiltere de Emed' e gehni• ve büyük bir halk oomdolok, meono Çn hükümeti ola- bulunm.,.ludır. 12'14 tevellfidlü o - edllm...,r. 
AI ••de. harbe ,ü,ükle•· Onun için kütl"i tn•almdnn " kn•o•lannuob•· ZAYI - 5304 .ıcn numn,.h moto ıak yalnoz Şaog Kay Çekin ı.,kilü- tan Mahmud All -h h!ilen ., At -,-------
a .. ,rrıanyn ile ltatyanm bugün ne ka- Ziraat Vekili. Erne! JO baş_lı_ca mah- siklet ehllyetiml zayi ettim. Yeni.crlni tını t_an_ımakta.dır. Şimali b~ş Ç!n &- evlM ve torun sahibidtr, c;olt sıhhaL man.ar 1 5 gün içinde 
.. ın b -d t ala.catrımdan eskisinin hükmü voktur. ı k M k ll, ne~'eli ve dlnç lblr ihaldedlr . 

.. 1 1 uallnm oiyaot ve a.l<eô me - ,ulü olan ••P•• ug ay, uıun, ann- Salih - ya ehnon ter '· ançu oda atatüko- har e ket e geçecekle . ı.~ .. Ve h '"hklada m~l bu- on ve pnnea• üzcrin_de '"!kikleo - altın OO.el nun muhaln>n" .. Japon adam• o- T · ı D b r m ış lrı;j) uklan meydandadır. Uste-lik. yapmış, hatkın ~ileklen ile alakadar , SATlUK EVLER ·~ ~a.n Vua?şinleyin Çin reisicümhuru ran sı van ya ve o ruca ( Baştarafı l Inci savfada) büy::~eye taarruz ~ibi. deniza~m 01muştur. 1 &y.tlovd• Tepeh•• ç.ı ı.ı. 'd olam oaotole vulh vapaağooo bildi•en (Baflaraf• 
1 

Ind snyl .. a) me>i. ve ha Yunk.,.in iki veya dn-hıı.ı;ı-;t bir ~ferin bütün tefn~~tile 1 l Ct-ome aokatuıda M~hme:•p.,:';~. Japon~aya Çiniiierin .. red cevabı Bütün Bulgar gazetelermin bnşma. ha zıyade planör çekmesi muhte-1'\ıı._ a.ıırn kta olduğunu da bılıyo - Dikilide ze ze e leriaden iiç n ve arııs 1atdıktır. l ver~uı aadece •e munhasırıın A- kaleleri Bulgar - Rumen ibtilfHına me.l görülmektedir. 
d O.uu için Dünl=k bezimetia - izmir 

6 

(A.A.l _ Dün sabah O da Tal;blorio u..ı:y..ıo ....,.m No,'•t menkanon teoioile olmu,ıu•. p<k yakında bir tam bal bulunmam Malilmdut ki Almanyanon mü-b~ •. \'e Fransanın mag·lubiyetinden- D""'"'lAe 2 __ ,.,...devam eden ve ha - Köşlcüue mürııcaaHarı, S • & C ve iki komşu mronleket arasıııda dost him miktarda planörü vardır. Bun-

~ o ::~~~uu~~~~~"~J~-~~~~~~~~~~~~~~~====~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~:!~l~u=k~nı~u:·n~as~e~be~U~e~r~l~n~ln~t~ek:r:a;r_:tes::~:i~ar~l~~;:f~~-~-~-::ı~-~~::::~~::: lt .. d ,..,e~ iki aylık bir müddet. bu ....... ....,.,..,.,.,,...,,., bir :zelzele olmuştur. e. HI. aaıw. 11tllr- ann er ın cutı ı ii se ·iz kim ta~.,. "' ar ..,.... 
3

-..--;,- If , - r zusunu aksettırmektedir. b"I k ed" ~ k.,ı , muanam ıe,ebbü• ve ba.e - ya ' me ·t "-ı.,ı:"; ~~nolnnmalan balomondan. «Son Poııla> nın edebi tefrikast: 96 de oöylemı,ti ki kooaao Liliihti - Zeyaeb ••iiuk hi• aeoleo linden giUneğe b.,lamooh. J. _ 
l'lrındn eg_ı .dir. Biz Hazirnnın orta - yar ona koştu, onun ellerini a - - Dinliyorum ... dedi. yanln bağırdı: 
lit~ d n ıtıbaren buna en az bir ay vuçlan arasına aldı. Birk ç sani- Handan memnun ve muzaffer ll1 ır d • h b · · · b" l b 1 - Ben mi~ Ne a]rakrn ynlan l "hı d emı~tik. O tari ten en ye ıçın ır gün evve ki feci sah - ir tavır a güldü. ..,. ... Ye · h f d T Ne tıeni ıiftiral Ben mi Hahiku al-
lrıarı 

1 
n ta geçmiş olması Al - n eT ıre 11rhan 11nutuhnu~tu. - Hemşiremin ni~n gecesi, Yan J G d '~"" dattım} Kocanızı eliniulen ben 

~~~..... !~ ngÜtereye ıaarruzdan enç a am, vücııdünün her zer- aiz kocamla yalnızca bir köşede .J ~eç••~ · • •- L ı_ h mi aldım} Hayır efendim, böyle 
~eJ,;.ı '"'ö•De veya tereddüd ettiğine T h . resının ..:ansına :~arşı o.Ş.: ve ay- oturmadıruz ını ve ~D .sizi öy1e-"'et ; N-Ll•den: Mua zzez a ıı n Berkand h'-L - d" bir şey yapmadıgwım gibi yap -frıi.ic) f etnıeL Gerçi ngiltere de aR .., :ran ıua tıtre ~ğini duyuyordu. ce görmedim mi? ı a aa h 11 • b" 1 1-l F k '- d mak da aklımdaıı geçmedi. ~erk h ~a azırlanıyor ve o Dün- _ GücenCiirmek mi> 1 cı ır §ey 0 ur. ayır... a at o zamana ı.a ıır arkasını Zeyneb bilitereddüd oevab ezı · d · ül d Sizin hay·ıtıuıZJ h" 1 du d b" h k J "b d. f k Bu sözler HanıJanı teskin ede-
)etj - h metın enberi a~keri vnzı ~ Genç adam acı cı g"" iiyo'!' u. - ' - z.e ır e - vara ayayıp ır ey e gı i ver ı; a at yüzü hafifçe kı:rar -
.... :• ayli düzeltmi ıio: fakat Al- _Size yapbğo bunca lenahk _ mekten, ömoünüzii cehenneme ha .. ket..ız ve hi"i' du••• Han _ m••"· medi. Bu •>~ndan mutlaka mu -ltıekyb~ın bo; durduğunu zannet - tan, size çektirdiği bunca i~ken _ çevirmekten bir saniye çekin - dan bir<lenbire kıpırdadı. Son ko.- _ Evet görmü~tünüz... zaffer çıkmak istiyordu. ır hatndır. ceden ııonrn onu c~al ndınnalt memiş ve bu maksadla en müt - zunu 9ynamamn sırası geldiğini Bu sözler Halukun yüzüne bir - Bütün fettan kadınların ce-ı. Her hald k k '\ hi~ harekata içtisar etmi~ olan bir anlamıştı. Başını arkaya atarak mermer 50m.,k)n;;u verdi, derbul vabı budıu; lakin beni aldata -

Qır ! lh e. ne yn ın ve ne uza istemiyor musunuzr . ..- -a ~ '••• u . veya Ingiltereye tan•no,dan - Onn ..,.ı hi• ceza vereh• - in,.n• ka.p ne yaponn« çok gö- •e önündelci maoa üzerinde du- kanoondan u>akla,.,, ma"''""· ka..,nozda cemi bi• ~ı:-.. çış yoktur. Bilakis, en sabırsız liriml . rülmez.M h H "'-' b ran bir bibloyu 1nkayd parmak- Handan devam t:diyordu: çocak yoktur. Herhangi bir ka -
le b~-rnü külperend meraklılan bi- _ Sad~e adatetin ellen ara - - e pare - anım gıoi ir larile olf)yarak &Öze ba ladı: - Sizi öpüyordu. dın, asıl mak•ıadını maharetlc )eıı-:-ııduacak kndar uzun ve ~eciş sına tevdi edersiniz. o.ada lAyık sefil kadının kızı olmadığıma. - Sizin fi.krinizce §imdi b~n. - Yanlış söylüyorsunuz; bPui gizli tutarak bir erkeği kendisi -~rı~ "k• bt'i bi, barb aafba,. baD•- olduğu •"""' görii• ve ,..pı.kla- .. ,ho bir babanm mlbünden namus ve iomet müeeooemi ve öpmeii• çah..,.o•, yani zoda öp _ ne o,.k etmenin yolunu bulmaz 

.. ll hıdır. Yalnız bunun ne za- :rı-"' pı"cman olur. dünyaya gelmemiş olduğuınad, ay- ulüvvü eenab sahibi Zeyneb Ha.. rnek istiyordu. mı? "e ''• nerede ve nnSJl ba~lıya::a_ğını .... Ko~sının amcasının kızını lardanberi hayalımın üzerin e si- nımefendinin huzurunda hürmet- - Onun sizi sevmekte oldu _ Zeyneb ayni öfke ve isyanln 
:ı- nasıl b" · k" f • l -~-ı.k--derde süründürmek. o - yah kanadlanot germiş olan bir le yerlere kadar eğilmeli '"e ona ğunu biliyorsunuz değil mn Hn.. itiraz etti: eı>· . ır ın ışa ve netıce er ve - JDiU' ~·· d k. b ld v k d mı"nnet ve ,.u~krnnlnrımı arzetme- ıu·ka '-arşı •"'dık bı"r zevce TO - Bil"''· T .,ırıı r-" d" l k f k k etrafında bı"rrok dediko u - a ustan sıyn ıgıma o a ar ,.. u ~ ..... - • DAis, urhan Beyin bl\nn Ugkiildu··"rı.m ı< en eş etmr pe nun ..,. ·ı hn k - emnunu mld, Handan gibi biT liyim değil mi) Fakat onu bir lünü oynadıgıv nız müddetre onu '-nn uy811masına vesı e o a ... k • L-h "b" . ._ l d .. yaldaşmak istediğini anlndığım 

Zevnebi ko,kutuyordu, JlaiUJuon y•Jarun bile bnpno ezme ute • ~ Bman g> ' yU.ae tme en <V- aldattoğonOldan Ve benim kocam< dakika ondan kaçlom, onunla 
" vel t~ize ııöyliyecek bir çift söziim elimden aldığınıı.dan da mnlu - karşı1a .. mamnk için elimden <>e-

t _Lı~tini 
7
eddetti: • b ... ., ~.:. Hayır. onu kanunla ceza - var, yanı ona ir ~~y sormak is- matınız vaıd ı r değil mn leni yaptım. 

ııabu ve aük\ıneti e -



4 Sayfa 

( Askerlik işleri 1 
--------------~--------J 327 - 329 doğumlulara 

ll küda.r Askerlik Şubesinden: 14 A~ustos 940 Çarşamba günU 
ı - 327, 328, 329 do!;umlo bütün maHU &ilbaylar. 

sınıflar, sağlam, sakat, daimi sürek- HI ~wıto.s 940 cuma günü malul 
li sakat, raporlu müsllm, gayri müs_ erler. 
lim ihtiyat erlerden henüz şubeye 20 A~wıto.s 940 Sah günü eehld ye_ 
müracaat etme.ml.şler nüfus cüzdan. timleri. 
larlle hemen şubeye gelmeleri. 21 A~u.sto.s 940 Çarşamba ıünü m:ı.. 

2 - Taşrada bulunanıann da en lftl sUbaylar. 
yakın şubelere giderek teslim olma- 23 A~ustos 940 cuma glinft malul 
ları lazımdır. erler. 

3 - Bu m.n son oln.ro..k yapılm~tır. 27 A~usto.s 940 Salı günü eehid 
4 - Hastalık ve fsrnen davet e - yetimlerl. 

dlldim edilmedim sözü mutebeL" de - 28 Alust.os 940 Çarşamba günü şe. 
fUdir. Bu davete Icabet etmlyenlerin hld yetimleri. 
kanuni hftküınlerle cezalandırılacak- 2 EyHH 94.0 günü maırıı sübaylar. 
ları Uan olunur. 3 Eylul 940 Çar~mba günü malül 

Şubeye davet edilenler erler. 
Fatih Askerlik Şubesinden: Adres- tı!ı!;'liil 940 Cuma günü şchld ye • 

SON POSTA 

Saatlerinin gayet zengin 

PIRLANTALI ve ELMASLI 
Çeşidleri gelmiştir. 

SON YENI MODELLER ÇOK ZARIFTlR. 

Fiatları fevkalade uygundur. 
Bir defa görmeniz menfaatiniz icabıdır. 

z. SAATMAN 
Istanbul, Suıtanhamam, Cameıbaşı han, ARLON deposu. 

Konya C. Milddelummillğln- · 
den: lerinde bulunınıyan yede~ süba.yla - 9 Eyİru 940 Salı günü şehld yetımleri 

rın kayıd ve yoklama vazıyeUerı tes- • • ı - Konya Cezaevinin 10 aylık ekmek ihtiyacı 25/7/940 gününden 19/8/940 
bit t!dilmek üzere şubeye müracaat • Tam ehlıyetnamehler yokla- gu"nu"ne kad 25 .. -dd tl k alı f ulil Utm ko u1m 
ları ila" n olunur ... t ar gun mu e e ap ı.ar us ·e eks eye n uştur. . maya çagırı ıyor 2 · -

ı _ Piyade aste~en Mahmud o~- Fatih Askerlik Şııbeslnd.-n : 336 .. -,19/8/940 tarihine denk olan Pazartesı günu saat 15 de Konya c. 
lu Liıt!i. (40103) dofumlularla bunla.Tla muameleye MuddeıumumUik Dalresinde icra kılınacaktır, 

2- S .S maldnist Ali ojtlu Refllc mm tA.bi daha yüksek d~mlardan lise 3 - Talibler teklifnamelerini o gün sa.at 14 den evvel Komisyon Riyase. 
3 - Plynde ast~en Etem oğlu ve muadll! okullardan mezun olup da t.ine vermiş bulunacaktır. 

Osm:ı n . (3~2-310> yüksek tahslle devam etmiyezek cl an 4 - Ekmek ikincı nevi yerli unundan has olacak ve talibler bedeli mu-
4 ·- Istıhkftm yarbay Abdullah oğ. trun ehllyetna.melilerln yoklamaları bammenenin yüzde yedi buç~u olan 1360 lira 80 kuruşluk teminatı mu -

lu '•fustafa Çeri (319-3) Beşiktaş askerlik şubesinde teşkil e- vakkatelerini tekliflerile birlikte Komlsyona verm~ bulunacaktır. 
!i - S. 5 hesab memuru Halil o~lu dilen askerlik meclisinde 5 A~tos .. - - tı'mdı'kl 

Ştvket (314-90) 940 d 20 A"' .... -~- knd kl 5 - 4 uncu maddede yazılı nevi go.sterllen has ekme~in kilosu 
. an ıou"~ ar yo ama. nark:ı lle 10 5 kurn•tur. 

6 - S. B hesab memuru Tahır oğ. ları yapılacaktır. Bu evs:ıfı haiz ~u- · ' . ...... - . 
Jıı Mchmed Said u4272) bemtz kı.sa hizmet.ıilerlnin yokla.ma- 6 - nAn v~saır nuı.c;r:ı.tlar muteahhide. aiddır. . . 

7 - Nakliye teğmen Abdülhadi o~- lannı yaptırmak üzere hemen şube. 7 - Fazla ızahııt almnk ve şartnameyı görmek istıyenlerin Konya Ceza~ 
lu Htiseyin Hayri (13004) ye gelmeleri Ufın olunur. evi Direktörlü~üne müracaatları Uan olunur. cı6572ı~ 

8 - Levnzım binbaşı Hablb o~lu 
~!ustnfn (323.1110) 

9 - Piyade nsteğmen Maşuk oğlu 
Muhsin (16750) 

10 - Arif Ataç Cye<iek süb:ıy) 
(40292) 

Tütün ~kramiyesi tevzi 
günleri 

Reşiktaş A ke11 lk ŞubeslndP.n: 
ı - Beşikta.ş şubesinde kayıdlı ma. 

lül üb::ı.y ve cratın şehld retimleri. 
nin tütün ikramiyelerl n.şa~da yazı
lı brihlerde Beşlkta.ş iknz3Sl kayma. 
kamlıV,ında verilecektir. 

Bugünden itibaren 
Öğleden sonra saat 18 de 

• 
TAKSIM: 

GAZINOSU 
Umumn. açılacaktır. 

J.okanta, b lrabane, tednnsan 
müzikbol ve bar kiSlmhınn.da. 

artistik progrnınlar 

Mükerrunel servis, her kı>.seyc 
elverLşll fiatlar 

ı Devlet demiryollara ve lima~ 
işletmesi umum idar esi ila~l 

Muhammen bedeli (4720) dört bin yedı yüz yirnıl lira olan muhtelif 
boyda yaptırıla.cak 1070 nded maa cam fot.<>~raf çerçevesinin 21/ !1/ 940 
Çar~ba günü sııat 15,30 da Ankarada idare binasında açık eksiltmesl 
yapılacaktır. 

2 - İzdih:ımn sebebiyet vermemek 
Için lıerkesln cüzdanında yazılı nu _ 
ımaralarn göre saat 9 dan 1?. ye kadar 
müracaat etmelerini rica ederim. 

7 A~wıtos 940 Çarşamba günü ma- Son Posta l'tlatb:ıası: 

Bu * girmek ic;tiyenlerin (354) üç yüz elli dört liralık ınuva:kkat temi
•• nat Ue kanunun tayin etti~i vesikaları hamilen ayni gün eksiitme saatine 

Ilendar komisyonda fsbatı vücud etmeleri lAzımdır. 
lül sUbaylar. - - .. 8 lim R Em 

9 Ağustos Cuma günü malül erler Neşrlyat 1\l uduru: e agıp eç 
13 Ağustos 940 Salı günü ~ehld ye- SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ . 

timleri. A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Böbreklerden id.rıır torbasına kadar yollardaki hastalık.lann mikrob. 
larmı kökünden temizleme& içU. HELI\IOBLÖ ilw1!1a.:nınız. 

E 
Böbreklerin çalışmak kudretini artırır. Kadın, erkek idmr zorluklnnnı, 
eskı ve yenı belsotukluğunu, mesane utihııbmı, bel ağrısını, sık sık Idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderlr. Bol idra.r temin eder. İd
rarda kumln.rın, mesanede t~ların te§e.kkillüne mt'ı.ni olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerak ma.vll~tirlr. Sıhbat Ve. 

kaletinin ruhsatını haizdlr. HER ECZANEDE BULUNUR. 

KlZlLAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu direktörlüğitnden 
Okulumuz yenı ders yılı için tnlebe kaydına ba.şlanınıştır. Okul geeeli 

ve parasızdır. G~nç k.ızlarmıızı he~ire ve ziyaretçi hemşire yetiitir
mektedir. Tnhsll müddet! üç yıldır. Dersler teorik ve pratiktir. Tahsil 
müddeti znrfında taıebe modem ve konforlu bir yuvnda yaşar. Bakım 
ve tedrisat mükemmeldir. Kabul şartlan: 

ı - Türk tebaa.cıı olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak, tahsUc ve hizmete mfıni hastalık ve 

kusuru olmamak 
3 - Yaşı 18 den aşağı, ve 25 ten yukarı olmamak. 
4 - İffet ehll ve iyi ahlft.k sahtbl olmak. 
5 - En P.Z orta tabsilini l:ıltlrmiş olmak veya bu derece tahsil etti. 

ğini vesikalnrlıı. isbat etmek. 
6 - EvJI bulunmnmak. 
7 - Altı aylık tecrübe devresinden sonra okulu veya beş senelik 

meC'buri htzmeti ıradan evveı mesldi terokeyle<i{#i veya mecburi hizmet 
esnasında ~vlendl~i takdiroe okul ·tahsil masrafını ödeyeceğine dair 
noterden musaddak bir taahhütname vermek. 

Kaydalunmak ve daha fazla ızahat almak için İstalibulda Aksaray
da Haseki co.ddeslndeki okul direktörlü~üne müracaat edilmelidir. İza
hat almak için yuzı Ue de müracaat edilebilir. 

15 EYLÜL 1940 DAN SONRA MÜRACAAT KABUL OLUNMAZ 

SUADIYE PLAJI 

MONIR 
Bu akJam 

NU REDDIN 
ve ARKADAŞLARI 

Şartnameler para.cıız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Huydıırpa. 
şada Teseliüro ve Sevk Şefli~inden d~ıtılncaktır. (6928) 

T. iŞ. BANKASli 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

1940 IKRAMIYELERİ 

ı ade<l 2000 Uralık - 2000.- U:a 
1 • 1000 • - 3000.- • 
• • 600 • - 3000.- • 

ıı • 250 • - 3000.- • 
~ • ıoo • - 4000.- • 
'15 • 10 • - 3760.- • 

210 • 25 • - 6250.- • 

Jtetldeler: ı §aba*, ı ua, ... 
ı .Uua&oe, 1 hincıs.etruı tanıa • 
lerinde J&pıhr. 

MiLLI 
• 

• 
Idaresinden: 

1 - 7 Ağustos 1940 aylık Piyan" 
gosu önümüzdeki Çarşam
bagünü saat 18de Kadıköy 
Fenerbahçe Stadında oto
matik kürelerle çekilecektir. 
Bütün İstanbul halkı bu me" 
rasime davetlidir. 

2 - Bu çekilişe aid Planın O-
n uncu maddesinde yazılı 
olan 40 adet bin Liralık ik
ramiyenin de allı küre bir
den çalıştırılarak ayrı ayrı 
40 Numara düşürülmek sU" 
retile çekileceği Sayın hal
kımıza ilan olunur. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Nuriye Gürsuyun 24977 hesab No. sile Sandı~ımızdnn aldığı (300' ıtrıı~ 

karşı birinci derecede ipo~ck ~dip vadesinde borcunu vennediğ1n1en Jıllı 
kında yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanununun 4.6 cı maddesinin ııı; 
turu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Kadıköy Osmana~a ınall 
lesinin eski Tekke yeni Rızapa§:t çeşmesi, en yeni Ser'asker caddesi sO~ 
ğında eski ı Mü. yenı ~ No. lu kdgir bir evin tamamı bir buçuk ay :rıl 1 
detle açık llrttırmaya konmuştur. Satış tapu slcil :ıcayd111 

göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek :istiyen (125) Ura pey akçesi ft~ 
cektir. MUli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul oıu11:# 
Birikmiş bütün vergUerle belediye resimleri ve vakıf lcaresi ve tam bed~ 
ve tellfıllye rüsumu borçluya nlddlr. Arttırma şan:ııamesi 10/8/940 tarlhit16 tl' 
Itibaren tet.kık etmek isteyenlere Sandık Hukuk Işleri servisinde açık btıl~ 
durı•lacaktır. Tapu sicil kaydı ve salr Iüzumlu tzahnt tn şartnarnede ve ~ 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek sııt , 
çıkarılan gayrimenkul hakkındıı her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. ~~ 
rlnci arttırma 23/ 9/940 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağnl~lıındıı lC P" 
Snndığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale Y' ıı
Iabilmt:ıf için teklif edUecek bedelin tercihan alınması icab eden gayri.Jlle~ 
kul mükelleflyetıerlle Sandık nıncağını tamamen geçmiş obnası prttır· 1> ~ 
takdirde son arttıranın taahhi.idli bnki kalmak şartlle 8/10/940 tanbine :ııı e' 
sadif BaJı günü ayni mahalde ve ıısni saatte son arttırması ya.pılacattır ıııt 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. aaıd ııd 
tapıt sicillerlle 8ablt olmıyan alfıkndnrlar ve Irtifak hakkı sahiblerlnitl ~ 
haklarını ve hususile faiz ve mas:ı.rife dair iddialarını ilA.n tarthinden l~, 
ren 20 glln içinde evrakı müsbltelerlle beraber dairemlze bildinneleri lft. ıı~ 
dır. Bu suretle hak.lannı blldlrme.miş olanlarla haklan tapu sıcwerııe s•~, 
olırıyanlar 8atış bedelinin payiaşmasından hariç kalırlar. Daha ~~t.tl 
malflmat almak isteyenlerin 939/ 152 dosya No. sile SandıAımız Hııtuk 
servisine müracaat etmeleri llizumu ilA.n olunur. 

** DiKKAT • tl' 
Emniyet Sandı/tı. Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek ~r 

yenlere mubamm1nlerimizin koymuv oldu~u kıymetln % ~ nı tecuüı et~ 
rnek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suratile lrol&yllk 
termeKtedlr. (7001) 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati lusmı olan ktnnızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı ittah temin eder. Vücude 
• devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırnrak asabi buhranlan, uykusuzluğu a iderir. Muannid inkıbazlarda, baraak teın· 

belliğinde, Tifo, G.rip, Zatürrieye, Sıbna neknhatlerinde, Bel gevtekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta pyam bayret 
faideler temin eder. 
FO SF AR S O L'ün: Diğer bütün kuvvet turublanndan üstünlüğü DEVAMU BIR SUREITE KAN, KUVVET, IŞTtHA 
TEMIN ETMESİ ve ilk kulla nanlarda bile tesirini derhal gösterınesidir. 

Sıhhat Vekiletinin resmi müsaadesini baizdir. Her eczanede bulunur. 


