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.SonPos~a 

Okuyucularina 
Hükümet.tn emri: 

ingiltereye taarruz ba'-l1yor! 
«Son Posta. bug11n 4: snyfa. çıkıyor, ya

rın 8 sayfa çıkacak .. ve bu vazıyet. haf
tada. 4 gün 4, üç gün sekız sayfa olarak 
böyle devam edecek. Sulh devrinin tek
rar görünece~ zamana kadar ... 

• • 

Gagdanın ifşaatı: u /talya Akdenizde, Almanya 
• 1939 Temmuzu Ue 19-ro Temmuzu ara. 

sında k!i~ıd fiatı • defa arttı. 
1939 Tenunuzunda Son Posta 16 say_ 

falı olarak çıkıyordu. 1940 Temnıuzunda 
sayrası haftada dört gün dört, üç g11n 
'Sekizdir. Ve bt:na ratmen ~imdi bu mııh-ı 
'dud saytah gazete fçln ver<iiği kft.~d pa. 
rası geçen yıl 16 sayfa için ver<il~Inin 
tn.mamen aynidir. 

da Ingiliz adalarında harekete geçmek üzere!, 

Bununla beraber Son Posta bir miktar 
zal'U' etmeyi göze alarak hiç d~llse her 
ttin muntazaman 8 sayfa çıkınayı tsti
.Yecekt.t, fedakft.rl~a memnuniyetle razı 
.o~ncaktL Bunu yapamamı.ş olmayı btl _ 
.Yuk bir ncı Ue, sonsuz bir teessUrle k:ny
.dedi:roruz. Ve ayru zamanda ümid edl 
Yoruı ki, koord!nasyon heyeti hes:ı.ba 
istlnad eden ttıülflhazamızı na.zarı dık
k:ıte aıa.ra.k karo.nnda icab eden tadUd
tı Yaı:ı:ı<.-.aktır. 

Şlnıdlllk okuyucu1arunıza şu .noktayı 
hatırlatalım: Son Posta hacmJnde olan 
g~zeteıer haft.ıı.da Uç gün 8, dort gün 
dort sayfa olarak çıkacaklı:ırdır, hı:ıclm. 
~erı daha bilyük olanlar ise istisnasız o. 

\,_ ara 'k hflrgün 4 .!ayfa lnti.$.-ır edeceklerdir . • 
.... 1 ................................................. __ .......... .. 

Atatürk Türkiyesi, 
"Ab dülham id 

Türkiyesi , değildir! 
Times gazetesi, BaıvekiUmizin 

Almanlar Londray1 aç1k 
şehir say~1yacaklar 
Filistin dün ilk defa olarak 

taygare hücumuna ıığradı 
Alman gazetelerinin neşriyati: "llitler işaret eder 

etmez Ingilterenin son saati çalmış olacak, 

Roma 15 (Hususi) - Sinyor Cayda, 
<cCiomale d'ltaliaıı gazetesinin bugiinkü sa· 
yısında yazdığı bir makalede, Ingiltereye 
karoı yapılacak olan büyük taanu:zun bir 
kaç güne kadar başlıyacağını bildirmekte
dir. 

Cayda, taanu:zun ik.i cephede birden 
yapılacağını yazmaktadrr. Bir cepheyi Ak
deniz~eki Ingiliz müstemleke ve üsleri teş
kil etmektedir. Diğer cephe ise, nefsi In -
giliz Okyanus yoludur. 

Birinci cephedeki harekat halyan kuv -
vetleri tarafındatı, ikinci cephedeki de Al
manlar tarafından yapılacaktır. 

Alman propaganda nez.art-tinin snlôhl -
yettar bir rüknü, bugün Ünited Press a • 
jaruıının muhabirrne beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

- Çörçilin dünkü nutkundan anlaşıldı -
ğına göre. Londra şehri ııokak, sokak, ev 
ev müdafaa edilecektir. 

Binaenaleyh, bu vaziyet karşısında Lon
drayı bir açıık §ehir telakki edemeyiz.n 

Diğer taraftan <eBörzen Zeitungn gaze -
tesi §Unlan yazıyor: 

«- Hitler taanuz emrini verdiği anda, 
İngilterenin son dakikası çalmış olacaktır.» 

Filiatinin ilk bombardımanı 

nutkunu tahlil ediyor 

)' Londra 15 (A.A.) - Royter bildiri -

Cayda: «Akdenizdeki Ingiliz donanma
si le anavatan filosu arasındaki irtibatı ke-
seceğiz. 

İngiltere ya tamamen teslim olacak, ve· 
ya imparatorluğun kat'i tasfiyesijtapıla -
caktrr. Bunun vakti artık gelmiştim demek
tedir. 

Londra 1 S (Hususi) - Akdenizde har 
bin başlangıcındanberi ilk defa olarak, 
İtalyan tayyareleri bugün Filistin üzerinde 
uçmuş ve Hayfayı bombardıman etmiş -
lerdir. 

Ingilterenin mtidafaasuıda en mühim rc.lü oynayacak olan iki kuvv.etl 
Donanma ve tayyare ····························································································································-or: 

kiy <ı"\iınesn gazetesi, baş makalesinde, Tür
rna~nın Rk usy:' ve İngiltere ile arasını aç -
•-· rna ııadıle son on gün zarfında TiiT 
~ı:ıyede ve k 1 k 1 • -f l l ornşu rnern e et erde zıyadesile f:'l. t aş!ınlmış olan Alman propagandası 

a •Y:.tın~en bahsediyor ve diyor ki: 
1 <<Turkıye Başvekili Doktor Refik Say
c.oa~ ın Cuma günü Büyük Millet Meclisin
~e ırad .ettiği nutukta kuvvetle ve sarahatic 

Maddi hasar ve insan ı.ayiatı ,·ardır. 
İngiliz tayyarelerinin faaliyeti 

Almanlar diyorlar ki Londra 15 (Hava nezarctinin tebll~il 
Roma 15 (Husust) - Berlinden bildi- Dün gece kuvvetli İngiliz hava tiloları Alman 

riliyor: (Devamı 3 üncü !';&yfada) ·-·--·---· ................ ···-···-·· .. ----· .. --············ ..................................................... . 

Ruzveltin tekrar intihabı 
muhakkak sayılıyor 

u faalıyet! protesto etmesi hiç de şaya 
h
1 

1\yret değildir. Bu nutku karşılıyan alk n~ 
ar ve Ba~vekilin aldığı müttefik itimad ış 

YI, Başvekilin, bu gibi entrikıılara kar reı. 
h 1 f k'l şı mu-

Pa,ist Fransa, Almanya ile 
tta.lyayı memnun bırakmadı 

ltalyan ve Almanlar: «Franıa bu ıuretle biz galibiere hot görünmek ı 
ve iyi bir ıulh muahedeıi elde etmek iıtiyorıa çok aldcrnıyor)) diyorlar 

Amerika demokrat partisi ingiltereye 
yardımı programına koyuyor 

~---------------- ----~----------~ 
a e ette musta ı ve şeci Türk rn'll .. 

tam müzaheretine malik bulunduv 
1 etı~~ın 

termi~lir. Bu entrikalan yapani guku glos
nnda Abdülhamid Türkiyesi dar~., arta- Vichy 15 (A.A.) - Havas ajansı bil -ı Fransız basını, esaaen aralarında tezad 
Kemal Atatürk Türkiyesi bulu e:• v akat diriyor: bulunan bu iki tefsiri de ıeddetrnektedir. 
nutmuı:ılardır. Türkler pek n .?gunu u- Alman bastnı, Fransız hükumetinin aldı- Hükumet totaliter rejimleri herhangi bir au
Yakınşarkta sulhün ida'm • '!tabıı. olaralt, ğı son kararlan, memnuniyetle karşılama- rette taklidi nazarı dikkate almarnıştır. Fa
dırlar. Türkler, bu sulh" esbı 1 

e alakadar - mı.,tır. Üç gün evvel, Deutsche Allgemcine •izmin ve nasyonal sosyalizmin doır..·munda 
.. V un ozulrnas .. v v KU 

nun e geçrnege çalwıyorlar T·: ının o- Zeitung yan resmi bir imza altmda bu h u- ve terakkisindeki •artlaT Fransanın vazi -rı lması Türk İngı')' . urkler, ba- - . 'd .. 1 1 • ,. • 
• ız ve ayn' .... ~ata ~ayn rnü.saı . rnuta ea ar neşretrnış : yeti ile mukayese edilemez. Fransanın bu-

jenfaatlerine de mu f k bı lamanda Rus tır. Cıoı:n~l~ d l.ta.lıa .. ve s.tarnp~ gazetelerı günkü vaziyeti, hükumete, uzun hazırlıklar
. ~giliz diplomasisininv~~rüs u u~~n bu işde de kendı fıkırlerıru soylemışlerdır. v da bulunmağa vakit bırakmamııtır. Fran-
ıtımad edt-bilirler. Tu··rkler t m~znheretine Her iki hasmda tem :ıynıdır ve aşngı -
d ı kı aynı d sanın maruz kaldığı darbe, Fransaya, yu-ost u arına da sadık b 'ı zaman a, daki iki keyfiyel ileri aürülrnektedir: 

- u unrnaktadırlar.n l _ Fransız rejimindeki değişiklikleT, kandan baıılıyarak derhal otoriteyi ve 
Dün Maraşta 8 de-fa mihver devletlerini alakadar etmez. Bu, rnes·uliyeti yeniden tesis etmek ve Mareşal 

totaliter Tejirnlerin, yeni biT istikbal için iyi Petamin manevi himayesinde derinlere 
zelzel e oldu birer zamin olabilrnek için rnazi ile çok fazla doğru derhal enerjik .urettc harekete ge-

Ankara ıs (Husust) . mütesanid bulunan adarnlar t~rafından vü- çebilecek bir kumanda rnekanizması kur -

Şikago 15 (A.A.) - Demokrat parti
ainin kongresi bugün toplanmıştır. 

Ruzveltin kongre tarafından rcisicürn -
hurluğa namzed gösterilmesine muhakkak 
gözü ile bakılmaktadır. 

lçtima senato Bums'un ll O delege ö -
nünde aöylediği dikkate değer bir nutukla 
başlamıştıT. Hatib, Amerikanın demokrat 
hukuk ve hürriyetlerini sonuna kadar rnu
hafazaya aznu·ylerniş olduğunu bildirmio -
tir. Müteakiben söz alan senato Farley, A
merikaya kar~ muhtemel bütUn yabancı 
devletler kombinezonuna karşı koyabile -
cek kabiliyette bir lı:uvvet tetkilini derpif 
eylernııltir. 

aRuzvelti iaterizn ı.esleri 
Şikago 15 (A.A) -- Demokrat pnrtiai

nin açılıt eelsesinde Şikago belediye reisi 
Kelly demiştir ki: 

- Beyaz sarayı beşeriyeti sevk için bir 
fener olarak idare edebilecek olan adamın 
tekrar namzed olarak göııterilmeği kabul 
etmesiiıi rica ve kabul edeceğini ümid edi-
yoruz 

Bu beyanat alkışlarla kabul edilmittir. 
Bu sırada bir aza ccRuzvelti ietlyonın 

diye bağırmış, partinin milli komitesi reisi 

olan posta nazın Farley sükut edilmesini 
rica etmiştir. O anda Teisicümhur Ruzvelt 
Vaşingtonda Hull ile yemeğini yemekte idi. 

Mühim bir nutak 
Şikago 15 (A.A ) - Mümes.sUler mecliBl re-

iSi Bankhead, demokrat partisinin kongre. 
sinde trad etti~i nutukta ~yle dem1§tlr: 

Parti programı, cprenslpleri bütün hftrrl -
yet prensiplerine zıd olı:ın müt.earrızlara kar. 
şı yat.ıştınnı:ı siyn.c;et.i takibini tasavvur etmt

(Devamı 3 üncü sayfada) 
beriere gôrc bugün (~ Şehrımlze gelen ha_ cuda getirilen fena bir takliddir. mak vazifesini tahmil etmiştir. Bundan son
S defn ZClzele olmuş b un) Maraşta fasılasız 2 - Fransa, bu auretle galibiere hoş ra, memleketin heyeti umumiyesi üzerinde 
ba~ knynınr kopm ' azı duvarlar çatıamış, görünmek ve bu suretle daha iyi bir sulh tedavi hareketine geçilecektir. Bu hareket 
Halk büyijk blr he uş, n~a.çlar devrilmiştir. muahedesi elde etmek istiyorsa, çok yam - yabancı misallerden ilham alınarak yapıla-

................. ı;ıa;d;4a~·····Aı~·~·;·i~~~;················· 
••••••••••••••••••••••••• Yecan geçlnniştır. ı cak degvildir. ••••••••••••••····· ıyor. .. 

m~acarisl&·n····Tngiltere 11;-_ i .... T.E"ij"H-rS- Bilhassa tayyareıere 
taarruzu bekleaiyor 

U karşı tedbir alındı nasebat1n1 kesecekmiŞ Yunanistan, R~m~nya ve Suriyede Dubıın ıs <A.A.)- Reuter: 

B · askere alınan ıhtayatlar bırakılıyor İrlanda ser:best devleti,· Avrupa harbl do-
U harekef •h d Jayıslle vukua gelebUecek ht\dlselerı sU.kt\nla 

. . ın. ~ı ver evletlerine hoş gÖrÜnmek Bükret 15 (Husust) - BüyUk erkanı beklemektedir. Memleket, karadan, denizden 
ıçın ıhhyar d•l .., • b•td• ·ı· harbiye t•rafından verilen karar mucibince, veyahud havadan gelecek hücuma ha~rdır. 

e ı ecegı ı Iri 1y0r ihtiyat smıflann terhiaine başlanmıotır. Ve bu hücum memleketi gafil avla.mıyacak. 
Pe~te 15 fHusu· ı h Atina 1 S (A.A.) - Stefani ajansın - tır. İrlanda serbest devleti, bllhassa hava-et) M - 0 1 KÖrÜnrnek ietiyen Macar hükumeti ln- d . ü __ ,_ 
- acar taleb- ·ıt ·ı dr 1 ' an: dan gelecek her hücumu ve her türl -.-cı 1 ~· ere ı e 1p omatik münatıebatını kes - 6 T d dd 1 ' i erinin tatmı'n ... • v k 2 emrnuz a antrenman mü et eTin indlrilmeslnt ikarşılama~a hazırlanm~ bulu. 

d .. mea. e araT vemıi§tir. Maahaza, bu haberi L_ h ileceğine cla'ı,r Al· t d d bitirmit olan 34 sınıfı ihtiyat ernadı ter i• nuyor. İrlanda serbe.,t devleti dahil!nde ye_ eyı e en rnalümat •lın~narnıotır. ~-
tnanya ve !talya ta· edileceıı:tir. re inmeQ'e teşebbüs edecek ta.yyareler, eldd1 
ı-af d Yah.r.-eı tedbirler Roma 15 (A.A.) - Stefani ajansınm ü ı··kl ktır ÇünkU bu sahada ın an verilen te· -.oru• g ç u ere çarpaca . 

· BiH....... 15 ( Şamdan aldı,;ı bir habere nazaran Suriyede • · b ı ak tnınat üzerine, Ma- .._"'1 A.A.) - Romanyada.kl Macar .. mildafaa tertibatı çok Ucr.emıo u unm -
cariatandaki gergin ekalliyetı lideri a.şa~ıdaki beyannameyi neş_ ki Fransız baokumandanlığı bazı ihtiyat sı- tadır. Muayyen bir hadden daha yüksek to • 
._ retm1.,.ir: nıflannı terhis etmiştir. ı t klf edDmeden ve nava tekrar sükun "'i• nUA.tMa hiç bir gem, ev 
bulmu!ltur. ı ~manya hUidlmeU ve mlllet.i parti lider. T hücuma lllramadan hiç bir limana yak1aş. 

E'fk" erile yapılan yenı anJn ....... 8 üzerı'ne mlllct.. ürk • Alman mıyacaktır. Her taratta sahil ba.taryıılan ha. 
an urnurnt • t ı ...,.... · d üh1 lkt rd r~: nıihver devlet· b~~=ızın mUll Rumen partisine kayıdları ticaret anlaşmaSI zır bulunmaktadır. Or U, m m m a a 

l~n tarafından ve • e tıcyın edilecek müddet zarfında ya. tekni&,Venlerln iştiraklle ta'kvtY'c edllmıştir. 
rılen .. .. pılaca.k:t.ır. Bu husu.orta talimat verilecektir. Ankara 15 (Hususi muhabiri - Bu teknlsyenler, ayni zamanda mahalli va-

sozun yerine d 1 f 1 ) E 1 
RetirilınC!ini sab Dl~er tara.ftan haber alındıjpna göre ga. miz en, te e on a - vve ce para- zlyete de tamamlle aşina bulunmaktadır 
la b ki ır- zeteler bir anı~ yaparak üç günl!Uı: bir fe edilen 21 milyon liralık Alman - Pek yakmda İrlanda ser:best devletinin ken. 

s:ııü~m~~thdt· Macar batvekili Teleki mfiddet zartında Transavanya meselem nak- Türk ticaret anlaşmam yann (bu- diSinl mildataaya tamamlle salih büyük bir 
aan b' h ıyı a er alan mahfellerden sı - kında ıkar.ışiklıb sebebiyet verecek ı:nak.ale- g\!n) Haneiye Veltlletinde imzala - or<iusu olacaktır. MemleJ(eUn bltarafiılınt 

ır abero aöre ınihver devletlerine ler D8fl'etırilyecetlercür. nacaktır. muhatazaya ve memlektln mödafaasuıa btı-

ı 

Dublinden bir manzara 

yük bir şevkle bağlı bulunan halk, hli.ttme. 
Un işini ook kolayla.ştınnatct.adır. 
·························································-·-



Hergün 
Yeni Avrup~:
Nasıl Avrupa ? 

Yazaa: Muhittin Birıea 

y eni Avrupa nizarnı diye Avrupaya 
~erilecejinden çok bahsedilen ye

ni nizarn nedir) Yeni Avrupa nasıl bir Av
rupa olacaktrr) Yahud, böyle bir Avrupa 
kunnayı tasavvur edenlerin kafalannda bu 
eski dünya parçıwna n&!lll bir hayat nizarnı 
verilmesi rm.ıtasavverdlr) 

Bu suallerle ifade edilen umumi meralu 
tatmin edebilmek için. elimizde biç bir vu
xuh unsuru yoktur. Yeni Avrupanm çok 
ııüzel bir cennet olacağına dair çok §ey işi
tiyoruz. Fakat, din kitablannda bahsi ge -
çen cennet hakkmdaki bilgimiz ne kadat 
mevhurn. ne kadar vuzuhsuz ise kurulması 
mutasavver olan bu yer yüzü cenneti hak
kındaki maliimatımız da o kadar ele avuca 
sığmaz. gözle görülmez ve akıl ile ölçüle -
mez oeylerd'en ibatet bulunuyor. Ahirete 
aid ioferde bu vuzuhsuzluk olabilir. Öteki 
dünyanın cennetini ve opa aid şeyleri her 
dini.n veya her mezhebin kitabı ba§ka türlü 
izah ederse buna bir teY diyemeyiz. Fakat, 
bu dünyanın Avrupa kıt'ası üzerinde ku
nılacak cennetten bahsedildiği zaman onu 
tanımak ve bihnek istemekte çok haklı o -
luruz. 

• Yeni Avrupa» bir realitedir. Nitekim 
eski Avrupa da bir realite idi. Esk.i Avru
panm kusurlannı biliriz. Falcat. bunu bil -
meJı:, yeni Avrupanın meziyetlerini tanımak 
ihtiyacımızı izale edemez. Çünkü Avrupa 
yer yüzünün bit parçasıdır ve bizimdir. O
nun üzerinde yüzlerce milyon insan. birbi
rine çok bağlı olan müşterek bir hayat yaşı
yor. Bu Avrupanm ne olacağını bilmek bi
zim hakkımızd'ır. 

Bundan dolayı yeni bir Avtupa kurmak 
isliyen siyaset ve cemiyet mühendisleri bu 
Avrupanın planlarını bize göstermeğe. bu-
11\ln halelemda izahat verrneğe mecburdur -
lar. Çünkü, onlar bu Avrupayı bizim için 
kuracaklardır. Bu Avrupayı, bütün Avru
palılann beğe.nmele:ri liız.ımdır. Onlar plan
laTml bize beğendiremezlerse hiç bir fey 
yapamazlar. Avrupalılann beğenmiyecek -
leri bir Avrupayı zorla kunmya imklm ol
aa bile onu yaptmanın çaresi yoktur. 

Yeni Avrupa, eğer iyi bir Avrupa ola -
cakaa. onun planlannı derhal Avrupaya 
göstermekte. mühendisler için bir zarar ta
savvur edilemez. Böyle yapılmayıp da bu 
planlar. Bektaşi şırn gibi gi:ıli tutulur~a o 
zaman her milletin bu yeni Avrupnya §ÜP

he ve endişe. ile bal-ması haklı olur. 
Avrupa milletleri yeni Avrupanın nasıl 

bir Avrupa olacağını bilmedikçe ve bunun 
planlan ve teferriiatı üzerinde seı best bir 
münakaşaya davet edilmedikçe bu teşeb -
büsü tutmıyacakhr ve tutmamakta haklı o
lacaktır. Bu hakikati mühend~l'!rf" açıkça 
haber verelim, çünkü. bu bir 'azifedir. 

dlulı/ti.i1ı- c23i~9en ............................................................. _ 
Fiat Murakabe Komi•yonu 

Fiat Muraknıbe KGllli.syonu cam, tcl, tu -
nlet sabunu ve çay sat.ış fiatlarını tesbıte 

başlam !.$br 
KomJsyon terzllerln de ellerinde bulunan 

manlfatura eşyası hakkında beyanname ver
melerini tarar altına n.Jmıştır. 
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Besimit Bakale ı ~ Dost kazanmak zordur 

Golva kumandanı hıwnını yenmitti, 
tazminat olarak. muayye.ıı miktarda al
bil istiyordu. Mağlilb ordunun kuman
danı §artı kabul 'etti, halktan mevood al
bnını topladı, büyük yer teraziainde tar· 
taTak: teslim etmeye başladı. Bir taraf
tan da lazminatın çokluğundan şikayet 
ediyordu, Golvalı kızdı, kılıcını çıkara
Tak o.kkarun kefesine attı ve: 

- Veyl mağlublara ı diye bağırdı. 
MağlCıb düşmana prt kabul ettirmek 

kolaydır. Hüner OMl aalibe kendisine ebe 
di bir dost haline getirmek, minnettar 
yapmaktır, zira dü~man çabuk edinilir, 
dost kazanmak zordur. T .................. ş·;·hi·r ......... ıı·a·b··e·ri;·;.:·i ................ J 
Yeni kurmay sübaylarımıza 

don diplomaları ·verildi 
Har b Akademisi 1940 diplama dağıtma 1 muk ay e ~lerini yapm1ştır. Komutan nutku

t~reni dül' aaat 14,45 de Yıld·r:da mekte - nu şöyle bitinniştir: 
bm salonlarında yapılmıştır. Bu törende · ((Arkadaşlar idealiniz ~ahıslanmıştn 
birçok generaller, yüksek rütbeli sübaylar, Atatürk lsmet 'lnönü Mare~al Bu üç bü~ 
Trakya umumi müfett~ General Kazım ""k · ' ·· b"' ··k ,: .:b· d B 
D

. . . • .. • yu ıruıan uç uyu ~urmay ~u ayı ır. u 
ırik veaaır asken, mulkı erkan hazır bu - mektebde okumu!<laRI\r. Atatürk Tazim ve 

lunmuşlardrr. M~sime.. lstiklal maışile sevgin içimizde, ~ğütlerin hafıza.mızda, ta
başlanmış, bunu muteak.ib mekteb komu - rihin vicdanımızda olan çok sevgili Ata
tanı Orgeneral Ali Fuad Erden ile Deniz türk 
Har Akademisi kurmay başkanı Kemal · 
Bozkurd birer birer bu sene mezun olan 32 Sivil dehası, askeri dehasına, zeka va -
~ıenç kurmay aübaylanmıza diplomalarını sıllan kalb ve ruh vaSlflarnıa, karakter ve 

:moral vasıflarına müsavi olan Büyük l!! -
dağıtıruşlardır. Bilahare mekteb komutanı 
Orgeneral Ali Fund Erden, mezunlara hi _ met İnönü, ba~buğumıuz, akidemiz, vicda-
taben çok kıymetli bir nutuk söylemiştiT. nımız olan sayın Mareşal, bu genç k~rmay 
Akademi komutaıu bu nutkunda, yeni me- namzedleri, kendilerinde{) neler istediğini
zunlan tebrik ettikten sonra. bir kurmay zi, ne beklediğin.izi biliyorlar, yapacaklar
ıriibayında bulumnası lazun gelen evsaf dır.» 
anlatmı§, bugünkü harb san'at ve tekni - Nutuktan ı;onra davetliler büfede izaz e
ğine temas etmi~. muhtdif harblerin canlı dilmişler, törene bu 8Uretle son verilmi tir. 

Odun, kömür ve et 
fiatları murakabe edilecek 

Etibank kış için tehrlmlzde şimdiye kadar 
20 bin ton Sömikok ve Karabük koku stok 
etm~tir. Belediye odun kömiirii ve odun ih
tiyacını tesbit et.me~e başlamış, kı.ıjın ihtikA. 
ra mfıni olmak için şimdiden tedbir alınma_ 
sını kararln.ştırmıştır. Odun 'kömürü ve o -
dun fiatları, Fiat Mürak.abe Komisyonunun 
müro.kabe.si altına alınacak ve muayyen bir 
fiat üzerinden satılncnktır. Belediye odun ve 
kömürden sonra et sa~larmı da Fiat Mü
rakabe Komisyonunun kontrolüne alınması 
yolunda tetkikler yapacaktır. ' 

Güngören köyü cinayetinin 
faili tevkif edildi 

Pazar günü Topkapı haricinde Güngö
ren köyünde işlenen cinayetin tahkikatına 
müddeiumumilikçe devam edilmektedir. 

Cinayetin faili Arapkirli Hüseyin dün 
aclliyeye verilmiş ve 4 üncü sorgu Makimi 
tarafından isticvab edildikten sonra, tevkif 
olunmuştur. Suçlu !orgusunda arkadaşı Ha
cı ile boğuştuklannı, bu sırada Hacının dü
şüp öldüğünii, kendisinin bir şey yapmadı -
ğını söylemiştir. Filhakika, ınaktulün vefat 
sebebi henüz karanlık bulunmakta ve Hü
seyinin de fiilinde kasıd bulunup bulunma
dığı tahkikata mevzu te~kil etme-ktediT. 
Morgun vereceği rapor bu ciheti avdınla -
tacaktır. 

----------------------
Beyaz zehir kaçalıçıaı 7 aabıkalı 

yakalandı 
Zab1ta dün şehrin muhtelif semtlerinde 

eroin ve esrar kaçakçılığı yapan yedi &abı
kalıyı yakalamışbr. 

Bıınlardan Orhan Tahtakalede, Miijdad 
Unkapnnında, Ragıb Üsküdarda, Y asar ve 
kansı Fethiye Feriköyünde, Mehmedle Ali 
de Beşiktaşta cihmü meşhud halinde tu -
tulmuşlardır. Ya~arla, F ethiyenin evlerinde 
yapıla,n araştırma neticesinde mühim mik -
tarda esrar bulunarak müsadere olunmuş
tur. 

Rumen ve Sovyetlere 
saHığımız mallar 

Romanyaya sevkedilecek yapak ve tif -
tiklerden 1 SO ton vapura yüklenmiştir. An
trepolarda 1 O bin bal ye mal da sevk e hazır 
bir vaziyettedir. 

Sovyetler tetkik ettikleri yapak ihraç 
tiplerini heğenmi~lerdir. Aroitrajın Odesa 
veya lstanbulda yapılması etrafında pren
sib ihtilafı mevcuddur. 

T em "zlik amele.i merJcudu 250 ye 
dü§tÜ 

Belediye temizlik işleri müdürliiğünün 
temizlik nmclesi kadrosu bin iki yüz olduğu 
halde bu miktar bir türlü dokuz yüzü a~a -
mnmıştı. Son hadiselerden sonrn kadro iki 
yüz eliiye kndar düşmüştÜT. Bt!yazıdla Tak
sim arasındaki tramvay caddesini yalnız 32 
arnele temizlemektedir. 
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Inanma 1 
:: Ister Ina n, 
• Ister 
t 
t Bir gazeteci derd yanıyordu şöy- t 
t le söyledi: . t 

Muhnrehenın başladığı gün de - t 
pomuzda 20 bin liralık kağıdımız t 

t vardı, miktarı tam 20 vagondu. Bı:- t 
t gün depomuzda gene 20 bin liralık 

kiığıdımız vardır, fakat miktan 5 va- t 
~. gondur. Anlaşılan devenin hörgücü ' 
~. küçülmekte, fakat fiatı değişmeden t 
~ kalmaktadır. Bu, tlasıl olur, de-.m~ - t 
4. yiniz .. bir aralık benim de aklım al - t 

4
• mamı~tı. fakat bir defa depoya gi - 4 
• dip, bir defa da hesaba bakınca 4t 

4t pekala mümkün olduğuna inandım, 41 
4t amma !!en: 4t 

:• Ister lnan, ,• 
~ _ _ _ ls!er_!n~~~~ ~ ~. --- ---------

Halk ekmeği yarım 
kiloluk olacak 

Yeni Çefni daha /azla hepekli 
olacak ve daha /azla m katılacak 

Belediye halk ekmeği hakkındaki tet -
kikierine başlamı~tJT. Dün toprak mahsul -
leri ofisinden sert ve yumuşak buğday a -
lmmış. değinnende öğütülmeğe verilmi~ -
tir. Bu unun teTkibi yüzde elli sert, yüzde 
elli yumuşak buğdayı ihtiva etme-ktedir. 
Toprak mahsu1Jeri ofisi müstah~ilden aldı
ğı buğday fiatını bir miktar yiikselteceği 
için değirmenlere şimdikinden daha pahalı 
fiatla buğday tevzi edecektir. Halbuki şim
diki ekmek fiatııu yükseltmernek gayesi gÜ· 
düldüğü ic;in bir çuval undan elde f"dilen 
ekmek miktarının çoğaltılmasına çalı~ıla -
cak, yÜ7 kilo buğdaydan ııeksen kilo un el
d,. edilirken bu miktann sdc<~en iki kiloya 
ibiağına çalışılacak, bir çuval undan dok
san dört ekmek yapılırken doksan sekiz 
ekmek teminine gayret edilecektir. Bu su
retle daha fazla kepeği ihtiva eden una da
ha çok su katılacaktır. Fakat bu ekmek iyi 
pişmiyeceği için belediye bundan sonra ya
rım kiloluk ekmek u!IUiünü ihdas edecektir. 

Küçük haberler 
l\laarlf Vekili - Şehrimizde bulunmal;ta 

olan Maarif Vekili Hasan Alı Yücel dün ö~
leden evvel Ünlversiteyi ziyaret ederek bir 
müddet me~gııl olmuştur. Vekil tİniversite 
Rektör vekilinden ve profesörlerden lzahat 
almıs, öğleden sonra da maarif umumi mü
fettişlerile görüş:mfuıtür. 

Yul!'o..laT f'lei!'<t - Bir müddet evvel me -
zuncn memleketine gitml~ olan Yugoslavya. 
nın Ankara büyük elçisi Şumenko~c;: dün sa_ 
bahkl Semolon elt.rore~lle şehrimize gPlmtş _ 
tır. Yugoslav elçisi buradan Ankaraya ~lde. 

relrtlr. 
Mo3kovadakl Yugoslav elclli!U matbut\t, ti

caret ataselPrlle ata.şemillterleri de dfin Mo.<ı. 
kovaya ıı;itmek üzere Yugo.oılavyadan ~hrl

mlze gelml'llerdlr. 
Unive!~ite kamoı - Üniver~ite birinet dev 

re<;! tnlebeııının oad1rlı a.o:kerl kampı dünden 
itibaren Pendll!:te ba.~ıamıstır. Kamplara 2 
bin kadar tnlebe ıstırak etmektedir. 

hk mekteb kamnlıı.rı - Maarif Müdlirlb~ü 
tarafından kurulan Ilk m~>kteb co<'ıık knmp, 
lıırı dün :Penrlik. Erenköy, Kızıltoprak YC 

-:\of<>Henerle ncılmıstır. 

/'ılh·etmen kamolarına da Hey.bcliadnda 
b::ı<;lan.mıstır. r.ocuk kamolanna 390 talf•te, 
ö~retmen kamoına da 62 öğretmen iştirtık 

clml..ştir. Kamplar 1 ay devam edecektir. 

Akdenlzdt1d n11urlarımız -- Akdeni2'Jdeki 
va.purlarımızdan Tan ve Metenin Barselon
dan hareket ettikleri öğrenllmlstir. Bu va
rııırlarımız yüklerinin beDSini boşa.lttıklarırı. 

dnn burava boıı olarak gelmektedirler. Va • 
nurlar hlrhlr :vere u~ramıynrax do~nt lima. 
nımıza ge1eceklerdlr. 

Buz fiatları - Bazı semtlerde buzun kiln. 
sunun 4 kuru!$8 kadar .sa.tıldığı görülmıiş, 
buzu kllo ile 100 paradan yüksek fiata satan
ların cezalnndırılma.sı belediye reLsll~inden 
şubelere bildirilntiştlr. 

c<Son Poatan nın edebi tefrikası: 74 Ihtiyar kadın, hiçbir mukaddemeye 
lüzum görmiyerek derhal sordu: 

amma o vakit ikimiz de o kadar b:çare, 
o kadar ümidsiz idik ki ne yaptığımızı 
bilmiyordu k. 

DfjGARiB BiR iZDiVA~ 
fiılı: bir sonbahar havası için

de, güzel tabiati e ko) un koyu-
na • ya~malı:, yanında Saffet ha
nun gibi müşfik ve kibar ta•r.rlı bir ha -
nunefendi ile n eş' eli ve ın~s' u d Haluk u 
görmek, ve bilhasşa, bilhas~a. Mt'hpare 
hanımla Ilandandan uzaitta. onların en
trikaları haricinde bulunmalt ona ömrü
nün belki de ilk 8aadetini Lahşdiyordu. 

Baz.ı günler, öğle yemeklerini bir çan- . 
taya koyup karı koca kırlara -:ıkıyorlar. 
otl. nn üzerinde yiyorlar. ağaçların al -
tında uzanıp dinlcniyorlardı. Bazan Saf
fet hanımı beraber alıp otomobme Pen
diğe, Kartala iniyorlar. Kadıköy sine -
malarındap birine giriyorlar, akşam geç 
vakit avdet ediyorlardı. Üçü de ınem -
nundular: Saffet hanım, kızı gibi sev -
meie başladığı gelininin o~lunu cidden 
me.a'ud ettiğini görerek .•• Zeyneb. ka -
yınvalidesinde Saide hanımın tıcak ~f
katini. kocasında kendisine karJI nazik 

alakaya bularak •• 

Haluk da ömründe ilk defa bütün var
lığını tatlı btr hülyanın kolları arasına 

bırakarak •.• 
+ 

Bir gün öğleden sonra Haluk yalnız 
başına gezmeğe gitmişti. Zeyneb eline 
bir kitab alıp balkondaki şezlonga u -
zanmış, kendisini uyku ile uyanıklık a -
rasındaki sevimli gevşekliğe terketmişti. 
İc;eriden bir ayak sesi geldiğini hayal 
meyal farketti, fakat gözlerini açmağa 
muvaffak alamıyordu. Birdenbire is -
minin sert aert çağınldığını duyunca 
flmşek gibi yerinden fırladı. Seslenen 
kayınvalidesi idi. 

- Geliyorum. Ne var? Bir şey mi 
oldu? 

Saffet hanım. elinde bir ınektubla, o
danın ortasında dimdik durmuştu. 

- Çabuk benim adama gel Zeyneb, 
aana aöyliyeceklerim var. 

Genç kız. kalbi titriyerek kayınvali -
dennin aritumdan merdlvenlerl çıkb ve 
ODUD oGutu ainllo 

- Lutfen oğlumla niçin evlendiğini 
bana söyler misin) 

Zeynebin yüzü sap!!an olmuştu. 
- Bana bunu niçin sanıyorsunuz) 

Ne var~ 
- Hakikati öğrenmek istiyorum. 
Halinde o kadar müthiş ve amirane 

bir tavır vardı ki genç luz manyatizma
lanmış gibi biliihtiyar itiraf etti: 

- Ben aslı nesli meçhul bir kız gibi 
sokakta kalmıştım.. ona nuılııdım.. ev
lenmemizi teklif etti. 

- Demek .. demek ki doğrudur! Onu 
sevdiğin için ve onu mes'ud etmek ga
yesile değil, kendi hayatını kurtarmak 
için evl~mdin ha ı Onu nasıl aldattın) 
Dünyanın en mukaddes bir hissini nasıl 
ayaklar altına almağa muvaffak oldun) 

- Ben onu aldatmadım efendim. 
Her şeyi söyledim. O her şeyi biliyordu. 

- O halde onu aevmediğin doğru
dur. Onu sevmiyonıun. .• Kulaklarıma 
inanarnıyorum yarabbil 

• - Evlendiğim zaman ona karşı bir 
aık duymadığım doğrudur. 

-Ya o) 
Zeyneb acı acı batını aallad1. 
- O da beni sevmiyordu. Aşksız bir 

ınu.hede. bir i.z<livaç yapbk... Siz belki 
timdi hiai a&pkb!W. itham ediyeraUD-.& 

- Ümidsiz mi~ lkinızin neyiniz var
dı) 

-- Ben, annem ve babam bildijim 
iki insanın bana yabancı olduklarını, so
yu aopu belirsiz bir ana ve babanın kızı 
olduğumu birdenbire öğrenerek müva
zenemi, yaşamak kuvvetimi kaybetmiş
tim; o da bir kadından hiyanct gör
müştü. 

Handandan mı) 
Evet ..• 
Onu hala seviyor muydu? 
Seviyordu amma izzetiııefsini vi-

kaye için sevmiyar görünmek, ondan 
intika malmak istiyordu. 

-- Bugün de Handam sevmekte de
vam ediyor mu} 

- Bil.. bilmiyorum. 
Bu cevabdan sonra genç kız ellerile 

yüzünü kapadı. Ah, asıl büyük hnkikati 
itiraf edebilse, bugün ona karşı kalbin
de yanan büyük aşk ateşini söylerneğe 
cesaret edebilsel Fakat bunu na11l ya
pabilirdiı Ya Saffet hanım oğluna söy
lene ı Zaten Haluk kendi vaziyetinin 
müokülatı içinde çırpınırlten bir de Jea
nsının kendisine ipk olduğunu duya
rale büsbütün fena biı- mevkie dUtmez 
ıni)rdi) O zaman kcndiai de ona mu ka-

Sözün kısası 
-····-Denizi sevelim 

.._ _____ E. Ekre11 Talıı 

B oğaziçi çocuğu olduğum için mi. 
nedendir) Denizi aonsuz bir mu • 

habbetle severim. Bazı günler kendi kendi
ı.:?e kalıp da ömrümün muhasebesini yaptı
gım zamanlar, en tatlı sünlerimin, yalıda 
denizin binbir tahavvülünü, hırçınhklarını, 
nazlannı ve cilvelerini, doymak hilmiyen 
nazarlarımla takib eyledijim günler, gene 
Cl'\ güzel gecelerimin de, rıhtuna vuran su -
latın, bir ninni gibi tesir eden şapırtılaıile 
uykuya daldığım geceJeT olduğuna kanant 
getiririm. 

Deniz. gurbette hasreti adamın içini ya
kan şeylerdendir. Deniz kıyısında uzun 
müddet yaşamış olanlar, ondan mahrum 
kaldıkları zaman kendilerini iki misli ga
rib hissederler. Dahile göç etmiş bir fzmir-
linin, bir Antalyalının, bir !stanbullunun, 
bir Trabzonlunun sıla ihtiyacı başkaları -
nınkinden daha tez 't'e daha şeclid olur. 

Ne mutlu bize ki ta Hopndan lekende -
runa kadar, birbirinden güzel denizlere, sa
hillere malik bulunuyoruz 1 

Böyle iken, mesela lstanbullu hem~eri -
]erime bakıyoruro da, gönüllerinde denize 
kar§ı tabii bir temayül taşımakla be-raber, 
onunla muhabbet ve ülfeti ilerletmiyorlar. 
Hani kayıle gezmeleri ~ Yelken, balık me • 
raklan) Yüzme eğleaceleri, mehtab safa
ları) .• Bunlar biliyorum ki fuknra harcı de
ğil. Fakat orta halliler, yazm bilhassa, haf• 
ta tatillerini cırlak sazlann karşısında, rakı 
sofrasında ~eçirecekleri yerde deni7jn ca
na can kahcı, sıhhi ve nezih eğlencelerine 
pekala hasredebilirler. Hele, binlerce liraya 
son model otomobiller içinde, toz bulut• 
lan savurarak gezmeyi itiyad edinen zen· 
ginlerimizin neden birer katrası; mo törbo
tu olmasın} 

Deniz, hava ve güne~.. Bu üç şeyin sıh
hat üzerindeki nafi tesirlerini, bilhaıısa nes
lin gürbüzlüğü ve esenliğine hi7metini bil -
miyen kalmadı. Bunları bir araya toplamak 
bahtiyarlığına eren güzel İstanbulun hem
şerilerini bu yaz akşamlannda bahçeli 
mevhaneleri, basık ve kuytu mesireleri dol-
·"'""' ... 6 oroi.ikçe duyduğum e<ıef ve eza
yı tarif edemem. 

Hayat kaynağı olan denizi. Boğazın, 
dünyada emsali bulunınıyan mavi ve hır
çın mılarını sevelim. Onun kıyıl~rınn can a· 
talım. 

Gemiyi duvarda, suyu bardakta gör · 
me:k bizi artık tatmin etmemeli. Avuç içi ka 
dar bir gölün kenarında ııun'i plajlar vü
cude getiren, orada kotra ve kayık yanş -
ları tertib eden, yüzücülük :iğrenen zavallı 
memleketler bulunduğunu düşiınerek, Al -. 
lahm )ize bu büyük vergisinin kadrini bi· 
lelim. 

······························································ 
Deri fabrikalarını 

soyanadam 
Gazlıçeşmedeki deri fabrikalarma dada 

nan TaU\t Karakaş isminde bir sabıkalı, bu 
defa da Yorginin fabrtkasındnn bir hayli 
deri çalmış, fakat yakalanml§tır. 

Suçlu, Sultanahmed ı inci .sulh ceza mnh 
kemesinde sorguya çekildikten sonra tevkif 
edllmiştir. 

~-························································\ 

: Ilan Taritemiz . . . . Tek sütun santiml 

Baılılı 
1 inci 
2 nci 
3 üncü 
4 üncü 
Iç 
Son 

malı tu 
sahile 
aa hile 
aa hile 
sahile 
sahile 
aa hile 

500 kuru ı 
400 )) 

250 )) 

200 )) 

100 )) 

60 )) 

50 )) 

\.. ...................................................... _! 
hele etmek mecburiyelini lıissetınez 
miydi} 

Yarabbi, bütün bunlar .rıe karı~ık ~y
lerdi ve nasıl bitecektil 

Birdenbire Saffet hanım kendini ka· 
napeye atarak ağlamağa başladı. Hıçkı
rıklar arasında kesik k e~ ik söylüyordu: 

-- Ben sadece onun ınes'ud olmasını 
istiyordum .. ne para, ne ılan, ne şerefi 
Hayatta onun için hiç başka bir dileğim 
yoktu. Onu üzmemek, sıknıamak ıçın 
ondan u:r.aklaştım, onu ~ormemcğe razı 
oldum. Tek onun mes'ud .;,lması için ..• 
Allah bu temennimi kabul etmedi. Ne 
talihsiz başım varmış! (Arkası vr.r) .............................................................. 

Fiat Murakabe Komis
yonundan: 
9 numaralı ilan 
4.7.1940 tarihinde neşrolunan 4 nurnınalı 

ilanda her nevi manifatura stok mevcudu -
nün 15 Temmuza kadar bildirilmesi ist.enıı. 
mlşti. Bazı perakendeelierin kendilerini bu 
Uanla alakadar görmedikleri anln.şıldıjpndan 
terziler de dahil olmak üzere toptnncı, yarı 

toptancı ve perakendecl bllümum nınnitn
tura satanlarm ellerindeki mnllarm mikt.n. 
rmı ve nümunelerini gösteren birer beyan -
name tanzim ederek 20 Temmuz Cumartesi 
ıününe kadar Mıntaka Ticaret Müdürlü~üne 
vermelerllüzumu tavzihan UAn olunur. e617b 
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Fransadan yükselen ses 
"Almanya ve İtalya ile birleşip eski müttefik 

lngiltereyi muhakeme etmeliyiz f, 
~:ennont- Ferr and IS (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
O atbunt ibu sabah tqkilatlanm~ bir Avrupada siynseı meseleliıü teti.i1t etmelted.ir. 

euvre gazetesinde Mareel Ocat ~UDlan yazmaktadu: 
.... -:- FTaruıa için bir istikbnl lesis etmek ir in en ""r.ore. --L)j ho .... muza eitmese dahi, 
.,ozurn·· ·· - ·· '" #~·,... ~ r- • 
A uzun. onunde belinnelde olan Avrupanın yeni teşekkül tan::ını k.abnl etmektir. 
iirn~raya ıltihak etmek onun ik.tısadi sistemine kendi arnımuzla girerek, m&na.SJ% 

e~ ı_er1~ veda edip eski müttefiklerimizı hak ettikleri gibi tereddüdsüz mubakeme 
eK azımdrr. 

Sayfa 3 

yo 

.~ttd'e J Uzakşarkta sulh teşebbnsn 
R . ti. Ingiltere Japonya ile Çini uzlaşbrmak istiyor, Japonlar 

omanyanm vazıye b.. ·· ç· ı· ı bl k di ı 
Y 

utün ın ıman annı a u a e yor ar 
aaan 1 Selim R~tgıp Emef 

S ovyet Rı.ısya taratından Romanyaya SingapOUT 1 S (Royter) - Malaya u-ı Amerika memnun değil 
vertıen bir ültimatom ile Besa:rab_ mum! vali.~dt~li Jones. dün ~~ta~.Tadyo .- Vatington 15 (A.A.) - Royter: 

)'& ve fim,a.ll Bukavina vllAyetJerinln ı ... al da &ay)edıgı bu nutükta, ingdiz hükUnıetı- 1 ·ıt . J .1 ç· d ._ • J ç· d lh 1 ıngı erenın aponya ı e m arasın a 
edllmesf ve Romanyanın bu istflAya ses çı- nın ~~onya ve m arasm a su ya..Pı - han§ akdi için çalıştığı hakkında Malezya 
karmamak vn.zlyet ve _..,.buriyetlnde kal maSl ıçın gayretler sarfetmekte oldugunu 1. _1_ •1. J t fı d 1 b a ......... - h b . · va ı v~ı ı ones ara n an yapı nn ey -
mnsı Bulgaristan ve Maa.rlstanda büyük Ü- a er vermı§trr. • · · ·· 1 Id 
mldler d~"' d JoM!s ezcümle demiştir ki· nat hakkında resmı hıç bır muta ea c e 

uı;ur u. Bulgarlar Dobrucayı, Ma- l T, bük~ . b .. k • ·ı edilmesine imkan yoktur. Uzakdoğu me -
carlar da Büyük liıut> neUce.slnde kaylbettlk- J ngı ız ç·uznhetı,b. Jhapkkon d u Uıne~ baı e. selelerile bilhassa alakadar olan mahfel -

Am "k d d k tl •• d d k leri Trnnsilvanyayı teb'ar lstlrdad etmek aponyanın ın ar ı a ın a yapbJl - .. . . _ .. ·-· k ·ı eri a a em 0 ra ar 1 n yuz e 0 san 1 emeline kapıldılar. Bu maksadla Bulgar ve zı_ t~klifl~ri müzak~r~ etme~tedir. Ingiliz ~er, s~erçıl~~ind'::ü:~!i:ı~e h~~~o~u~ı>daı ~ 
• Macar matbuatı ıpek şiddetli ne.,rlyat yap hukumetı gayretlerını azamı hadde kadaT ç ç . . lh ek 

Ingiltereye Yardim edl.lmes'ne taraftar maya başladılar. Müdafaa ettikleri noktai gö!üre~ek ~e .. bu harbe !'?n vermek için ~ir~klar~an -?.nr~lÇbı!"ın su 1;aJlmk~ı !a : 
• nazar fU fdt: mumkun butun gayretlermı yapacaktır. lıfinin telıfı muşku ır şey 0 ugu ıın 

»c . Bulgariarla Macarlarm ötedenberi üzerln- Yeai bir ihtilü . . tin_dedi_rl~r. Kaldı ki Ja~ony.anın zayıfta -
8Uret'IYork 15 tA.A.) - cMutt.efıklere yardım Ingiltereye yardmı lehinde ibulumn~rdır. de hak iddia ettikleri topraklar rnuahedele- Şanghay 15 (A.A.) - lngılız makam- dıgı a~kardır. Keza bugun bı~ ~nlaş~a ya-
rarı Ue Amer:ib.run müdafa~~· ıkoml~ ta- B3zı demokrnilar Amerika donanma ve ıay_ rfn zaruretler karşısında tndil' edilebilece~i lan henüz İ§gal altında bulunmıyan Çin 1~- pıldı~ takdird~ Jap~mlann Çinı tahlıye •. et
tres~ açılan bir ankete gore, partı kon- yare.:erile limanlannın İngiltere emrine ve. prensipinin bütün milleUerce kabul edilmi~ manlanna kar§l Japonlar tarafından tatb1- melen de ternın edılemez. N~ayet m~~e
lntıv ne iştlra.k için şiındırye kadar Ş o'ya rilmesi sureUJ.e yardım edDmesl lca.b edece- ol:masına raltmen hiçbir nldt t.at.blk edllm'!k kine karaT verilen ablukanm yolsuz oldu - arnz.lan yat~?tnmağa çalışan aıyasete don-

llSaint eden demokratların yüzde ı tini blldinnişlerdlr. iatenmemlş olmasından dolayı alAhaJihl kal. ğımu ve bu yüzden Ingiliz vapurlanna ge- mdttense muteamza karşı mukavemete d~-

K 
mqlardır. 'P'a:kat mademki Romanya, kendi lebilecek bütün :ıararlann mes'uliyeti Ja- vam için dost bir devlete Y~Tdım etmen~n 

ütahya dem;.ryo~u ana hatti gu··zergAhlnda tamamiyetl prensipini ftııdLsl thırıı ederek pon hükumetine aid olacağını Japon ma - hiç §Üp?esiz müreccah oldugu beyan edıl-
- blr .kı.mn arazi.slnl Sovyet Ru..oıya lehine terk karnianna bildinnitle.rdir. mektedır. 

. etınlfUr. A)'Jli fedaUrlılı Bulgarlar ve Ma - • 
lc.a)K~tahyu 1 s (A.A.) - f\lünakal:ıt Ve- milımetİnden gelen mrıltt Kütahya is - carlar lehlne yapmaması için hiç bir sebeb Ingiltereye taarruz Ruzveltin tekrar intihabt 
bii~llee ~titahya istasyonuorta yaptnıla.-ı tasyonundan eeeklerdir. yoktur. Kaldı ki Büyük Haııbl müteakıb Ro_ h~~IIJOr '· muhakkak sayiiiyOr 
tah hkavsııı k.üşad resmi bugün bütün Kü- g~ • manyaya Dha.k edilm~ olan Macar vilAyetl ~ 
da 

.• Ya . alkının ve Münakalat Vcka·ı....: yol Yınardanben pek açezlek bir . vaziyette yalnl% TransD-ranya de~nAlr Şarkı ve cenu- • ) al ı ı . fad ) rea .,.... k la K-t h Cümh . hüküm . . 1_ r;.uv • (Bqtarafı ı lncı sayfada (Baştar ı ncı say a 
B 1 reisi Kemalin iştirnkile yapılmıştır. 8 n u a ya unyet ebnm 10 U bu .p.rkl llaear topraklan da Macarlardan . yoruz Keza parti mevcudiyet! içln yaptığı 

lkra u k~ vis say~inde Kütahya - Alayunt him.metile üç tren bathnın ortasından i~lek al~, olan arazı meyanındadır. Bu arazi- yada ye~en muhtelıf hedefleri ~e~ mücadelede Britanya eommonwealth için 
tren ı kalkmış olup Afyon ve Es~ehir tehirlerimizden biri ol:mu:stur. nın TU.S atı yüz bin kllometre murabbaından man etm~e~dlr. Bunlarm arasında Bre sempatisini ifade eder.ıı .şeklinde blr beyanatı 

J 
biraz fazladır Te 1910 Macar ta.briri nüfUSlma tayyare fabrikası do~u Ruhr'undakl Pader_ . ekti 

aponl H• d" ç· • h d d 20 k f d göre ahalisinin miktarı beş buQıık milyona bom ne Osnabruk'un <io~ ştmalindeki Diep_ ıh~iva ~ee 11r~ . eden ve kanunla ar In 1 ,ni u u una m. mesa e e vakmdır. 1930 da yapılan Rumen t.ahrirl 1se holz'da ~yyare m~e depolarl, Gelsen- rı!~l h~;ud: d:ı:e elimizde olan bü= 
"f ı_ bu miktann fistünde bir netice vermi~tlr kirechen de benzin tesLSatı Hamburg ve Bre- .. 1 oKyo 1 S (AA ) St ( . .;ı_ • _ " • •• tıın yardımı yapma ıyız. 
Japon k · : - ~ a_nı .aJa~~u..ıın: • Maamafıh dun olduttı kadar bugün de me'de petrol ta.~fiychaneleri. Ha.mm ile Söst- Bankhead'm ismi bazı mahfellerde rf>lğ .. 

rneaaf d kuvvetlen, Frnnsa Hındı Çııusı hududunda ve Feng Slang a 20 1c1ometre Maear ve Bulgar metaUbatını kuvvete mü_ de :rnarşanöiz garlan meveuddur. Bombardı- - h . i amzedi olarak zikredıl 
di ç· ~ e _rün Fu Kwnn şehrini işgal etmiperdir. Bu suretle Chang Kai Chek.in Bin- racaat suretne tahakkuk ettlrmeve vazivet m• .. •lar lnfilfıklara ve yangınlam sebeb ol • cu~Audrirmuavın n -

J ını ta k"J J'h d 'k · • ..... m=....: h tirnal b n ı L e:ı ı a te arı etmesine medar olan bir yol daha kapanmış bulunuyor. miisaade etmemiştlr. Böyle bir hareket dfın muş, çok mü him hasarat vukua getimuş - B kh · d de krat :partisinin hUe yoli-
u Y0 tıcarete açık olan yegane yol idi. Balkanlarda biiyük bir at.sı t.e.sir yapaca~ tJr. le ;;eri~~y;. ha~~ sürüklemek ıstediği hak-

Lüksemburg Düşesi Arnerikaya gitti 
~n 15 ~A.A.) - Luksem.burg grandilşesi Ue t.oea.sı prens Felix, Trenton Ame
troy kruvazörne Arnerikaya hareket etm~~rdir. Kruvazöre Amerikanın DieteYSOn dis.. 

erı :refakat etmektedir. 

1 
• İzmir fuarının hazırlıklan hızlandınldı 

hazt~k~a~n (A:.A:.> -. Açılma~ın~ ~eş hnfta kalan 1940 lzmir Enternasyonal Fuan 
z:ı pa a buyük bır hız verılmıştu. Pavyonlann m miihim kısmı kiralanmıştır. Ba

~ib! bugiln de Romanyanın flllt ve silAhlı Son tki gece zarfında cem'an ~ dUpnan kındaki iddialan Iftira kellmesile t.avsif ve 
muk&belesbıl dnet ederdi. Bu l-;e. harbin t.ayyare meydanı bombardıman edilmiştir. ilhe evlem~tir. 
l3albnlara yınılınası demekti. Bundan do_ S&bll müdataa tayyarderimiz dün gece Baltheard ,öyle demiştir: 
lavıdır !ki, a~lebl ihtimal. Beriinin de t.avsi- Oand'ı bombalam~ ve depolara at-eş vermiŞ~ Yıfdınm hamine yalnız İngiltere muka. -
ve.sile, bir ara ~ok ha:nreUi bir cerevan Jllıın ler-dir. vernet etmekte ve ~mdi Hltlerle Mussolini 
bu .nesrlyat. b.ırdenbıre sfıkönet bulmuş ve Bütün bu harekAttan yalnız 2 tayyarc_ onu tamamen imha etmek için nhdeyıeıru,.. 
\dd~ı meTtJınde bulunanlar, davalannın miz dönmenıi.şUr. lerdlr. Bundan baŞta Hltlerle Mussolini A. 
haTimi sulh ve müzakere yoJfle halletmevi Cebelüttarıkın dün bombardıman_ edıld®- merika da dahU olmak ü:ı:ere inhit.a.i haUn
terclb ~ekt:. olduklarmY blldirmlslerrt1r. ne dair verilen haber nsıls1zdır. Dun Cebe- de diye .tavsif ettikleri bütün demo"kra.sllere 
Maamafib b\itıın bu tarar ve vazlyetıer!n Iüttanka hie bir akın yanıl~ır. ezeli düsmanlık ieln yemin et.ml.şlerdir. 
kAffesl henf'vden evvel Romanyanın iç bün- tnciliz Moyalesinde B J'Y;.nlnnn hazırlanmasına dnhi başlanmıJbr. 

tern·e e ıye ~eiai Doktor. Behr,et Uz bu seneki fuann 
ın etmesi için )'lıkındnn alakndnr bulunmaktadır. 

yeslle alflkndardır. Na·robi 15 _ Öğlevln !Uia~ıdakl resmi teb- chemmtyetsiz bir mevlddir. 
daha büyük bir rnuvaffakiyet Rnmen mmet! rlah~ll vah<Ietini muhaf:ı. mi ~~ neşredUm~r: Bir Ingiliz deniza!tuı b_!lth 

za edin harlee karşı vekTücud bir manzara Beş gUn<lenberl muhasarn altında bulunan Londra 15 (A.A.) - itssune _donmesi geeJ~ 
arzet.tıkce. kendisine teveeeüh edebiletek teh- İngiliz Moyale'dekl garnlzonumuz pli'ı.na tev- k~n c~harkt deni~lt:-•;ının znyı olm~ a.d~
ltkelcrl önllvebllir. Ak.sl takdirde ,.e en hafif fikan gece bOl'ıhfldise geri çe1d.lmt,tir. dılmesı 1hun geldı~ınl amlrallık tee5SUfle 
bir ni~bE't dahilinde dahi olsa. Izhar edP.Ce- Moyale. Habe'fistan _ Kenvn hududunda haber veriyor. 

Fransa - lsviçre hududunda 
gümrükler açıhyor 

F Berlin 15 (A.A.) - Yanndan itibaren 
;ansa - İsviçre hududunda gümruk ser -

\'ıalerinin ifasına yeniden başlnnacaktır. Iş
aa) nltındn bulunmıyan arazide cümrük 
~uhnfazası Fransa hükumeti tnrnfındnn ta
~tn edilecek olan memurlar ve ~gal altında 
~lunan Fransız arazisinde de Alman hü _ 

kurneti tarafırKlan tayin edilecek olan me
murlar taTllfından temin olunacaktır. 

Amerika ordusu 627 tank 
sipariş etti 

Dr. Mehmed Aliyi öldüren 
ebe Haciyenin muhakemesi 

Ankara. 15 (Hususi) - Doktor Meh -
med Al' · ··ıd · · · ıyı o uren ebe Nacıyenin muhake-
mesine b ·· ~ ugun agırceza mahkemesinde de-
vam ed ·ı~· · M . . b ıvuıştrr. uhtelif yerlerden gelen 
ıs;ma e evrakı olı:unnnış, hadisede ifadesi 
n_ ınanlar Mehmed Ali ile 1aciye a:-asında-
kı Para meselesini bilmediklerini ve Naci -
Yenin zaman zaman: eBu adam beni nl
mazsn kendisini öldürürümıı dediği beyan 
olunuyordu. 

.. Diğer bazı eşhasın ifadeleri de Alınmak 
uzere muhnkeme Ağustosun be~ine kalmı~ 
tır. 

_V~gton 15 (A.A > - Amerıka ordusu bu 
cun 627 h:ı.flf tank alpar~ etmiştir Bu .
bnnş zamanında Ytı.Pılan en blı -· sıparış 
Pa:ılşld:·~.. . yuk tank si_ Romanyada Yahudi düsmanhgı 

er .... 45 milımetreıfk b . ' 
mflimetreUk 4 ml.tralyoz ~ mıtralYQz • 30 Bükreş 15 (A.A.) - Stefan1: 
1 ~va dafi topu ne müee~~ez7 olmlllmetreJ~ Naz.ırlar tarafından verllen ibir karar mu_ 
Pa:r.ış ll milyon dolar tut.ına.ktad ac.attır. BL ciblncc sıhhiye neza.retine mensub yahudi 

-------::..:ır. doktorların vazifelerine nihayet -.erilmflUr. 
Tiberte zelzele MUli sigorJ.alar nemındekı yahudi adli dok.. 

Sinıla 15 (A torlar da hizmetten çıkarılını.şlardır. 
ın Şumbı .A ) - Tibet.'in eenubunda k.L 
bir zel el ovasındıı geçen hatta Vukubulıın f R . . h 
IDÜ§t.ü:. ~a~e t~an e.snasında 200 k[41 öl- ransanm SOn e'SICÜR: UrU 
.sıı gotünnüş~ y tcen~bunda bazı köylerı Bem ıs <A.A.) - D.N.B. bUdırlyor: 
:rn~ır. · a ung da bazı evler plol_ &ki rels1cüınhur Lebrun Ue refikası bu 

sabah Vıchy'den aynlmı.ş.lardır. 

- No. 16 -
-Rica d • ı k .... k e enm matmaze .• hallomdalma~ ibaş.l k fı 

Kuçu bir şüphenizi gömıd.le ü:r.ühiyoıum. ~ z· ıyaz:a .etra . ayalr.1andınver~r. 
reyle akşam üzeri .• yüzümü de tanınnu- ~· ı.yare~~eın kunseye bahsetmıyece-

r~calı:. bit Ihale sokarak oel,.cenim y 1 gıne emın olabılir misinid 
ıto .. k·· 1 "' ., • n nı:ı, - Tembih d · 1 " un po i.ıı tarafından korJon altında bu- labilir· e eraem, tamnmen emın o-
Unrnndığına emin ol.maJıyım... uQn .. ha 

H - Id B .. C · S J b ":"- ayır •• benim boyle bir teYden ha- il'k d. e.·· ugun umartesı... a ı 
enrn yok... ~~G g ıyo";Im matmazel. .• 

ai :- Çok güzel.. aiz beni bekliyebilir mi- kö k olde\ vakıt yolu nasıl bulacaksınız.. 
n ız)... Ja~T .. u ça sapadadır. Orman da kaybo-
Sandın b"ırn d"· .. d "" b ı ıraınız ••. 

y d :ı uşun u, cevn verecek _ 0 B . 
er e suni sordu: · · · en yolu bilirim 1. 

- C 1 Genç kız şaşı d ·· 1 · . Ya h b e eceğinizi sütninem ihtiyar Sof)·a- - Y 1 bT. r ı, goz erını açarak: 
n er Vereyim mi) o· O U 1 ıyor musunuz) 

Bori8 t b. ıye sordu, 
riindü. e ıra:ı tereddüd eder gibi gö- - Bir akşam babanızı go··nn ~ "t • . . ege gı mış-

- Sizd b L tım ••• 
rnası d h ~n. aşıta kimsenin !haberi olma· Çok oldu m " 

a a syı K d 1 . tl u,. 
Ve:ıe olurlar . • • a ın ar .. umumıye e ge- Hayır ... Bu kıt .•• 

b ~ Sofya -~~1ardan _ı~Oild" B d HEerhalde eve girmemi~ olacllksınız) 
a.,..a . . Q._,... ır. un an - ~·et · K- ı .. -'" · d 

k • tırndı kö Jr. • • • • Otırun cıvann a eaki bir 
.ser lr.~rıdisint- lı ş tc yalnız d~ kaldık ..• E- pavyonda bulutmn§tuk. 
f-.cılt bir ..._~her Vermez ll!ek, zaten U• Sandra Cevab ~rmed" s• L ..L.L!La 

larua .. uden d h 1 b v ... ı. ıraaç uua• er a uyanır, agır-

ll infisah alllmetlerile bu tf'h\lkelerl azamt _ 
deretede· w nlsbd.slı btr i\lciide nrtlrmıs o_ 
lur. Yani Romanva büviik bir tehlike atlaL 
mıdır. Fakat bunu tamamile savu~turmuş 

değildir. 

S A B A H T A N S A B A H A 

Aman dikkat! .. 
.51!Lı'.JH. &a.!Jttı Cnteç 

························-···························· ·····-· 
Yerli mensucata ve derilere 
vurulacak damg~lar için bir 

izahname çtkarddt 
Ankara 15 (Hususi) - lktıomd Vekale

ti Türlı:iyede imal olunan ve yüzde 25 den 
fazla yünü ihtiva eden bilümum mensuc·a

ta, mamul ve yan mamul derilere. pamuk 
ve yün ipliklerine Türk malı dam~asının ve 
fabrika isi.nllerinin yazılmasına dair kanu
nun tatbik felı:li üzerinde bir izahname neş
retmiştir. 8 Eylulele nıevlii mer'iyete gi -
recek olan kaTllmamenin iuhına göre lru
mqlarda heT iki metTede bir. pamu\. ve 
yün ipiikierin her çilesine. derllerin de üze
rine, 11Türlı: mahıt damgası ve fabrika ismi 
vurulacak, battaniyeleze .!tiket konacaktır. 

Dairelere verilecek mallarda bu mecburi
yet yoktur. 

Ş aşmıyalım. İstan~ul orta mekteblerl gençl!linden beklenen randıman alınaını -
imtihanlanna giren üç bin tal<'ıbeden yor. Bu ~da bütün fikir ve irfan e~b~ı 

_ mütteflkUr. Işte resm11stat1stikler de bu ıd~ 
yansından fazlası sınıfta kalmış. Bunu dıın- diamızı tevsik etmiştır. 
kü gazetelerde okqdum ve hic hayret etme- Şimdi gelelim bu neticeden ve dünya hD. -
dim. Meşhur bir halk temsllini bu habere diselerlnin gözlerimiz önünde çl~i ibrPtll 
Ubc ediverelim: . 

1 1 
levhalardan alınacak derslere. Gene üzerinde 

- Ne ektlk ki ne bıçeceğ z. . ıttifak eW~i.m.lz bir hakikat de .şudur ki kül-
Bu sütunda sır~ g~.di~çe ibizun ort.a mek.. tür teşkllMı blr ma:ksad ve bir hedef üzerin

teblerln mahiyetınl, ~uıtur sevlycsin1 anla~ de organize edOmemlş, disiplinle idare erlil. 
tun. Bu tahsil ve t.erbıye metodunda ısrar e.- ı .. tl bü -k mllli hareketJcrl 
Ukçe bu çağ gençli~tnden daha fazla randı- memi.l cem..,e er yu • 
man aıınmıyaulhnı Izah otUm. Orta mr.k _ başarmaktan fıcizdlrler. Şu halde ştmdı,ye 
teb ve Use tahsil! devri bir gencin hayatında kadar bir nazariye lnııbanı olan TO.r:t genç
en tehlikeli devlrdlr. Bu ~ gençilli ilzerln- ıı~nl daha fazla lvare bırakma~ ya~nız 
de ~k ha.<:Sas olmak gerektir. Halbuki bizim gençllfl delil dotrudan cıotruya milli 1bn!ı-
rta mektob ve lise programlarlle terbıye yeyi zlfa utratmak demek oldu~unu anlı -

0 todl b ~A-~A-• .... tıe asla rnünase yarak derbal bu devir tahsil müesseselerine me annın u ~_. ... _ - · te d 
beUerl yoktur. Billlls bıı çaıt gençli~lni tah- sıkı bir disiplin lroym.nlıyız. ESki &wı ~ e 
rib edecek :iekildedlr. orta mekteb ve lise - devam etmenin netleeleri her zaman boyle 
lerde gcnçlllti form~ edecek disiplinden ~~er Jı:ülUlrel mahiyette kalmaz.. maazallah daha 

ı d "'ı i'"ln bu devlr tarudl hayatı pek Hi- elim buhranlara sebeb clur. Aman Yakit gl'. 
o ma ıı; .. . · ı· 
übali geçmektedir. Terbiyevt ve inzibaU me.. Çllmıye ım. 
todlar çok 7.ayıf oldu~u için tahsil vertml de ~ J. C 1. a 
onunla müvnz! gider. Bu yftzden bn devre '-.--<JMI ~ .JN.ej 

- ~izi ••• Salı ak~aını bekliyorum... ı batalan yüzüne vurmuş, bu yüzden, .ınüfet-ı 
D ed ı. ti1in, ay nca kinini . da kazanmıştı. llu adam 
- Bu konufmamızdn7 hiç kimseye i>ir arasında, .sesSiz. cizli bir mücadelt! devam 

Askeri liselere öğretmen 
yetiştirilmek üzere 

talebe alınacak tey aôyletaiy«".-jioizi vadediyorsunuz: de- ediyordu. 
Kapı vuruldu. Genç direktörün seslen

roesi üzerine içeriye bir polis girdi. Sanlis 
sorgu hakimi Herşann k~ndisini görmek 
istediğini bildirdi. 

iil tni) 
- Sözüme güvenebilirsiniz Mösyö Bo-

ris •.• 
Sandra, kapıdaa çılr.tı!ı.taıı .onra, biraz 

evvelk.i .özünü turariadı: 
- Sizi.. Salı altfllJilı bekliyorum ••• 
Merdivenlerden inerken, matı:nazel Ma

rukin çok düfÜtıeeliydi. 
Boria, bir müddet, kapının önünde mıh

lanmıt gibi kaldı. Sonra, pencereye kop
rak eğildi. Ihtiyar Fedor sokalta idi. kom
şu evlerden birinin duv.anna d~tyanmıfb. 
Gözleri, o sırada Sandra Marukinin görün
düğü sokağa dikilmi§ti. Geuç bı. ibtiyann 
önünde dunnailan geçti. 

TEREDDÜDLER 

Brusso, hakimi, ayağa kalbrak, fevka
lade bir hürmetle kabul etti. Masasının 
karşısında bir koltuk gösterdi. Ufaktefek 
hakim, uzun mukaddemelere liizum gör
meden ziyaret mevzuuna girdi: 

- Size evvelce mektubla haber ver
miştim, şu yürekler sızlatıcı Kreyl cinayeti 
üzerinde konu~mağa geldim .• . 

Dedi. Brusso masa üzerinde bir evrak 
torbası göstererek: 

- Işte dosyası... ıı Yürekler sızlatıcııı 
tabirini iyi bulmuşsunuz bay hakim ..• An
driyö ailesi ..• asil.. necib bir ailedir •. 

1-Askeri llselere askeri öğretmen yetiştitiL 
rnek üzere Hnrb okulu kadrosuna altı ta
lebe alınacaktır. 

2 -Bu talebcler; Har b okulu talebesi olarak 
Antarada Dil-Tarih-COğrafya Fatülte -
slnde yabancı dU tnhslli görec-ek ve aske

ri ö~tmen yetlştirilecek!erdir. 

3-Kabul şartları. 
A- Har b okuluna giriş ı,artJaxını tama-

men balz olmak. 
B - Lise olgunluk ımilhnnını vermiş 

olmak. 
c- Yab:ı.ncı d ll ibilgi.si yukarı derecede 

!bulunmak. 
4- ioıteklilerdcn seçilmek suretile alınacak 

talebeler Ingilizce. fransızca, almanca 
branşl:ı.nna taksim \C fakültenin 940:941 
tedrlsatına iştirak ettirileceklerdir. 

s- İsteklUedn evnı.k ve '·esi ka larile Har b 
okulu komıftanlı.ğına ve fazla tafsilat 
almak ist.lyenlerin de ukerl liJıeler mü. 

(ettitliAlne müı;acaa t e.t.mderl .ilan olunur. 
(M'lO) 

Filip Brusso, polis müdürlüğündeki bü
rosunda çalı§ıyoıdu; birkaç ay evvel tayin 
edildiği bu yeni vazifesi, milli emniyet di
reklörlüğü id" temiz bir ailenin oğlu jdi, 
mükemmel bir tahsil görmüştü. Çok çabulı: 
ilerleyişi, bir çoklannın hasedini uyandır
ımştı. Müfettiş Fo rten, kendntinin bir dere
ce aşağıstndıdti, ve kenciieini çekemiyenJer
d~n biri de o idi. Bnıuo. birkaç defa, For
teaia kör ._. Jiaıiaden düttüiii büyüit 

- Bu cinayetle temelinden snrsildı .• 
vakıa aziz dostum Andriyö. bu drnmın 
baııılangıcındanberi. mesleğini cvladlığına 
ve ailesinin adına feda etmedi.. fakat kn
rannı da vermi' bulunuyor, katil olduğu 
tebeyyün ederse, evladlığının mahkumire
tini taleb ~ecek, ne olursa olsun. hüküm
den sonra da ;stifa edeı-ek mesleklen ay
nlacaktır. Serjin cinayet~ itbamı. miiddei~ 
um..m,.i nıueo mahvetti .•• tAnMI ..,., - --
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Pirinç unu - Mercimek - Bezelya - Yulaf, 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

İnşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 

ı - Karabük'te kurulaco..lt asit sülfürik ve süper fostat rabrlkn.ın in4aa.tı vahldl fiat 
csru;Ue ve kapalı zart usullle eks1lt.meye konulmuştur. İ.şbu in.şaatın muhrunmen k~if be. 
deli 494508.07 Uradan ibarettir. 

2 - Eksiitme evra.lı:ı 25 Ura. mukabUlnde Sümer Bank MuamelAt Şubesindan alına. 

bUlr. 
3 - Ekslltme 29/Temmuz/1940 tarihine mü.sadit Pazartesı günü saat ı6 da Anka -

rada Sümer Bank Umumi Mudürlü~ünde yapılacaktır. 
4 - Muvn.kkat teminat miktarı 23.530.32 liradır. 
5 _ İsteklUerln teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış oldukları bu kabll 

işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik }eşktHı.tının kimlerden teşekkül etti~ine ve 
hangi bankalarla munmelede bulunduklarına. dair ves1kalan koyacaklardır. 

6 - Tekllt mektublarını havt zarflar kapalı olarak ihale gıinü saat 15 şe kadar mak
buz multtı.bUlnde Ankarada Sümer Bank Muhaberat Müdürlü~Une teslim edilecektir. 

7 - Posta ne gönderllecek teklifler nlhnyet ihale saatinden bir saat evveline kadar 
gelmi.ş ve zarfın kanun! şek:llde kapatılmış olm88ı lAzımdır. Postnda vakl oi.ıı:bllecek 
gecUoneler naznrı ttiba.ra alınmıyacaktır. 

8 - Bankn thnleyt terada serbesttir. c3677• c6009• 

~ ....................................... ._, 
Içimi gayet lezzetli, 1 
Me··simin en güzel 

Gazozlu müshil 
limonatasi 

olan 

PURGOL 
Piyasaya çıkmıştır. 

Her eczanede bulunur. 
Umumi Deposu: 

Can Laboratuarı 
İJ Bankası arkasında 

No. 5 Istanbul. 

1 İstanbul Belediyesi ilanlan 1 
Darillaceze müessesesi için lüzumu olan 500 metre aba şayak aQlk ek.<illtmeye konu! -

muştur. Tahmin bedeli 1550 llrn ve llk teminatı 116 llra 25 k•ıruştur. Şartname zabıt 

ve muameıat müdürlü~ü kaleminde görülecektir. İhale 29/7/940 Pazartesi günü saat 
14 de daimi encümende yapılacaktır. Talip1crin llk teminat makbuz veya mektupları ,.e 
040 yılına ald ·ticaret odası vesikalar1le ıhale günü muayyen saatte daimi encümende 
bulunmaları. (6044) 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Sivil liselerde ikmale kalmış talebelerio H-:.1b okuluna girebilmelerlnl temin maksa. 

dile kayıd ;ye kabul muamelesi, Eylül nlhayetine kadar uzatılmıştır. ikmali olup Harb 
okuluna girme~e .istekli olan talebelerln şimdiden mensub oldukları a.skerUk şubelerine 
müracaat ederek muamelelerını ilcmal etLirmelerl ve ikmalde muvaffak oldukları tak _ 
dirde evvelce tekemmül ettirecekleri evraY.ı lle okula alınacakları Ub olunur. 

Bürhaniye İcra. Dairesinden: 
Satılacak emval: 

Koyü Mcvkii 

Pellt K. H. İbrahim 

cınsı 

717 n~aç 550 dfkme ve müteaddid 
dcliccyl müştemU zeytinlik 

(293) (5996) 

Kıymeti 

Tamamı 15000 lira 

• Yukarıdaki gayri menkul Burhaniye ıcra dalresinde 10/9/940 Salı saat 15 d~ açık 
arttırma lle kıymetinın yüzde 75 ini bulduğu takdirde satılacaktır. Aksi takdirde sat~ 15 
gün uzatılarak 25 9 940 Çarşamba saat 15 de gene dairede en çok arttırana satılaca~ın
dan bu mnl üzerinden blr hak iddia edenlerin 20 gün içinde daireye müracaatları 
arttırmaya dalr şartlar dairemizde 917/940 tarihinden ıtıbaren açık §artnnmcyi oku. 
yabıleceklcrl ilan olunur. (449) 

BiRlE$iK AMERikANIN MArtULATlDIR 

a1i.. ~~lU, IS11K1Al CADD.N0.28. TEL.:~ 3 8 "ı 9 • 

• $ • GENERAL ELECTRIC MAGAZASI 

'J uvelet nizı yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEY 

sUrUnUz. Pudrayı sımsıkı tutar 

ve akmasına mA:ıl olur. Yag-Jı 

ve yagsız olan tap ve 
vazoları vardır. 

R~id Rıza tiyatrosu 
Bu ak.şnm Bakırköy Miltlyadl bnhçcsınde 

ÜVEY BABAM vodvil 3 perde ·--· ... ························-············ .. ·········· tion l'osw . ıathaası 

Neırıyat Muaurü: Sel.im Ragıp Emeli 

SAHİPLERİ: s. Raqıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLlGlL 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Lv. A. satınalma 
Komisyonundan : 

Cinsi Muhammen İlk teminatı Zamanı 

bedell 

Lira Lira 

8000 takım; erat iç çaınaşın 8,800 660 1717/940 Çarşamba ,onO 
saat ll de. 

1000 tane erat kı.,lık kaputu 12,000 900 ı717/940 Çarşamba ,onO 
saat 15 de. 

Yukarıda yazılı iki kalem levazım hizalarında gösterilen gün ve saatte kapalı arflJ 
alınacaktır. Evsaf, nümune ve şartname komLvondı:ı hergün görüleblltr. ~ 
kanuna uygun kapalı zarflarını ekslltme saatinden blr saat evvel Gnla.tada MuınhaJl' 
cndde.,ınde İbrahim Rifat hanında lk1nel kattaki komlsyona vermeleri. (5568) 

1940 SENESi 
ViY A NA 

SON BA HAR FUARI 
1 -8 E YLÜL 1940 

Her sene oldu~u gibi bu sene de bUtUn mükemmeliyetiyle açıhıcakbr. 

Mümessil : K. A. MüllER ve ŞERiKi 
l Telefon: 40090, P. K. 109U, Telgraf "TRAN SP ORT, 

---• Adres : Minerva Han Galata - İstanbul ~--" 

Sümerbank pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları 
müessesesinden : 
Fabrlkalarımızın gümrük tahmll, tahliye ve nakliye işleri kapalı zarfl.a ı sene ıçlt' 

münakasaya konulacaktır. 
İsteklilerin bu işe aid şartnameyl, Bahçekapıda ı inci Vakıf han 1 cl kattatl m~ 

sese Ticaret servlsinçien alabllei:eklert ilan olunur. c5940o 

~,. ELEKTRiKÇi ARANlYOR 
DEMİR VE TAHTA 
Şirketimizin Adapazarı Jı'abrlkalannd~ 

'-"' ihtiyaç vardır. (DETA) Adapazarı adresine muracnat etmeleri. 

, 


