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onPos~a. 
Okuyucularile k1sa 

bir hasb1hal 

• 
Ingiltere ile Sovyet Rusya 

Bugun gene gazetemiz <iört sayfa ola- 1 
rak çıkıyor. Koor<i innsyon Hey'etl tara
fından verllen kararın gazetemizi dil _ 
şürdü~ü bu acib vazlyetten dolayı o -
kuyucularumzın 'hayret içinde kalmış 
olduklarını ald~ınuz mektublardan ve 
telefonla vakl müracaatlardan nnlıyo _ 
ruz. 

aras1nda neler konuş·uldu ? 
Sırf teknik sebeblerden dolayı bazı 

: g~zetelerl oku~cuları karşısında m\if _ 
~ kul bir mevkie koyan ıbu karar, okuyu _ i 
• cularımız gibi, bizim içln de hl~ bekle -1 
i nilmlyen bır htıdlse teşkil etti. Bundan 

1 dolayı, blr taraftan hükümetin emrlnl 
E Yerine &etlnnek.le beraber, dilter taraf _ 
l tan da b:ızılannı çok memnun bıraktııı 
i halde bir kısmını da müşkül mevkie koy-. 
E dulttı muhakkak pulunan bu kararın ta. : 
E dilı lçln l~ım gelen te.şebbüslere glrlştl. : 
i ıniştır. : 
! Son Posta, matbuat alemine Mdisat ruz_ E 

·Stalin · Crioos mü lahall 
Mnlakat hakkında Amerikan 

membalarının iddiaları 
Sovyetlerin Londra sefiri· dün Ingiliz Hariciye 

Müsteşari ile qörüştU gllrl~rının atmı.ş oldu~u bir sayfa de~iL i 
dir lfa ettl~l ne.şir vazifesinin dereee.slnl ı 
her şoye ra~en kendisine daima sadık · !>ünldJ cünün en mühim haberlerinden 1 
k~lnn yüksek bir okuyucu .kütlesi ·çok bm hiç fÜphesiz Moskovadaki İngiliz sefi
gUzel gösterir. Buna rajtmen, bazı gaze - • rinin Stalin yoldq tarafınıdan kabul olun-

• telert koruynn ve bazılarını da bizim gibi 1 duğunun ilan edilmesidir. Bay Stalinin el -
tn kUl çileri kabul edip gö~mek itiyadmda ol -
uş mevkle sokan bu karar verllmez.l b 

'Clen evvel, bu işlerde rey sahibi olllUU3ı maınaa u mülikata kifi derecede ehem-
lcah eden teşkillıtın hiç bir mertebesin _ miyet verdinnelde beraber . göriqtüiü elçi
dım biz ve bizim gibilerin fikirleri so - nin İngiliz elçisi olması hadisenin fevka -
rulmamı.ştır Esene kaydet.mejte mecbur ladel.iiini artt~~. MüJ?tkahn akia.
oldu~umuz bu nokta, gazetelerin bugün- lerine gelince bunda büyük haber kaynak
kU teknik şıırUarını bilenler için çok e _! lanna müttehid bulmuyonız. İngiliz mem
hemmtyct.ıı ve münakaşaya ll\yık bir me 1 ~lannm haberi memnuniy~t verici bir eda 
E>ele teşkil eder. Bununla beraber ·ım·l• ıle yaymalarına mukabil bir kısım Amt-ri-
.. II'k ' .. - kan m b-1

-- O "t-..ıı Pre "' ı bu bahls üzerinde durmaya ltlzum : • em • II.UU"I ru ecı sa tamamen 
görmeksizin sadece okuyucularımıza ha. akaa kanaati beslemekted.irler. Maamafih 
ber vermek Istiyoruz ki gazetemiz, her - bu Amerikan membalannda son • zaman -
gun kendilerinin karşısına nynl forma lle ~~~· de~~t. dev!e~lere muhaJıf tema -
çıkabilmek için leab e<ien teşebbüslerde yilller aezıl~ıgau de ılave etmek ırerektir. 

ı 
buluı ır Koordinasyon Heyetınce Haberten qaiıya malıyonız: 
bu nı • tıc eselenın daha esaslı ibir tetkıki ne_ Royterin verdili maliimal 
dll~en~~ı verilmiJJ olan kararın tadll e • Londra 17 (A.A.) _ Royter: 

~ fimld e<ilyor•ız. Royter ajansının diplomatik reuhabiri -

_:••••• ................................... - .... -- nin bildirdiğine nazaran İngilterenin Mos -
kova efiri Stafford Cr:ippıı"in 1 T emmuzda 
Kremlinde Stalin tarafından kabul edildiği 

Maisky 

Şamdaki suikasd 
nas-tl oldu? 

Doktor. Abdürrahman ŞehbendeT 
bır ıepet elma ıayeainde 

öldünnüıler! 

~eçenlerde te) 
kubulan bir suik ~af ha.berlerı Şıımdo. vu 
Abdurrahman Ş ı. ı bıldirdiler. Doktor 
z.~t Suriyeliler' z~ender öldürüldü. Bu 
sıytısj bir şahs~ett~ıT, Yani lider dedikleri 
rafında hemen h. ı. elgrnflar aııiL-aı.d et -
tafsili'ıtı dü k" ıç tafsilat vermedil B 
telerinde b:l:yPosta ile gelen Şam ;~ze u 

Sam oruz. -
Ab gnzetelerind k 

dürruhman Ş hbe o uduğumuza göre 
ol ki e ende • 1 mn a bernb d k r sıvaset e rııeşgul 
Illit değildir Şer o ·torluktan da vazgeç -
d ı . • · amın en m t en r>ırınde büyük l . u ena semtlerin • 
dır. Doktor b d lıhr muayenehanesi var-
l l ura n er .. ..wl d ıaata annı kal 1 gun og e r.n sonra 

1-'·d· >u etmekt d' -ı.ı ıse .. .. .. e ır. 
b" 'k gunu uç Arab k" l" ·· uyu bir sepet 1 ·ı oy usu ellerinde 
ye gt•lıni~lerdir e H~ 1 e bu muayer .. Jıa'le· 
karşılnmışlar, k~ lül ızmetçiler hndilerinı 
me (lider) h / er d.e bu elmaları :Zni
takdim ede kel ı~e. getırdiklerini, biunt 
" h" ce ennı D'-' • c urmetleri · d ' " nı Z.ıutıiinda sev i 
lerdir. nı e sunacaklarını bildirmişg-

Hizm t ·ı 1 e çı er vazi •eti d k 
er, o da k" )") . ) 0 torn bildirmiş-

) I oy u erın mu d ınnıa nnnı em t . • ayene o nsıııa n -
B re nıı~tır. 

ve karoılıklı ve umumi menafie r:ıütenllik yaya ınUteveocih bır Alman tehlikesinin 
meseleler üzerinde konuflllada bulunul mevcud olmad~ını İngillz bıiytilc elçisine bU. 

duğu bugün Londrada if~ cdilmi~tir. d.lnnLştir~ 
Amerlka.n aja.nsına röre B11Uer • lUa.lsJq ;miilikatı 

Nevyork 17 (Husust> -United Pre.u mu - Londra 17 (A.A.) - Royter aJansının dlp. 
hablrl bildiriyor: Iomatlk muhabirinin ö~rendiAine göre Sov -

Moskovadaki İnglliz büyük elçisi Sir Staf- yet.ler seriri Malsky, Butleri ziyaret etmiş ve 
ford Crlpps, birkaç gün evvel Kremlln sa - bu mtill\kat esnasında ButJer Sovyetler se 
rayında Stalin tarafından kabul edUmlştır. firlne İnglliz - Japon müzakeratı hak -

Tahmin edlldi~ine göre bu kabul e.snnsın. kında malfunat vermi.§tlr. Bu milzakerattan 
da, Stalin, Avrupa.d.a Alman hegemonyası _ dl~er alfı.kadar hükfuneUer de haberdar e -
nın Sovyetlerı altıkadar etmedi~lnl ve Rus- dilml..şlerdir. 

··································································-······································--··· ... ···-··-· 
Sovyetler Romanyada 

geliiden 12 kasaba 
daha işgal ettiler 

Sovyet hükQmeti Romanyanın Balkan Antantmdan çekilmesini 
gayri dostane bir hareket teiAkki edeceğini Bükreşa bildirmiş 

. ~o~~ ra 1.? (Hu&Usi) - Bükı:e~ten 'bil-l elan devam etmektedir. 
dırıldıgıne gore Sovyet kuvvetlerı, 12 yeni Bir habere göre Sevyet hiikOmeti Ro ~ 
Ru~en ~asabıuı~ı işgal etmişlerdir. manyanın Balkan Antantından çekiİmesini 
, Sımalı Bukovına mıntakasında bulunan gayri dostane bir hareket telakki edeceği
)U 12 ~u.men kazası, evvelce yapıla'l ta- ni Bükret makamlarına bildirmiştir. 
1 :h mu~ı?ınce Sovyetlere terkedilen au&Zi- Rumen hükumeti, Besarabya ve Tran -
nın hancınde bulunmaktadır. ııilvanya hududlarından geri aldığı kuv"et-

Sovyetler tarafında.n yapılan bu yeni iş- lerin bir kııımmı Dobnıcaya göndermiştir. 
gal, .~omanyada endışe uyandınnıotır. Dobrucada Bc.lgarlara karşı tazyikin art-

Dıııer taraftan Romanyanın Balkan Arı- tıiı _ııöylenmekteair. Birçok Bulgarlar hic
tantından çekileceğine dair çıkan şayialar ret etmektedirler. 

··Kitz-mı·r·ve··nı-anıratnr-a·Iiitıtari' 
Ticaret Yakaleti Istanbul Mıntaka Ticaret 

Müdürüne tahkikat yapllmas1n1 bildirdi 
Ankara 17 (Hususil -Ticaret VekA.letl İs- le aHika.d.ar olmuştur. Vekfı.let Litanbul 

tanbul kazmir ve manlfatura taclrlerlnln lU. Mıntaka Ticaret Müdürüne direktil vererek 
zumundan fazla ktı.r temini suretile lhtık~r 1\izumlu tahkikatın yapılmasını ve netice 
yapmakta oldukları neşrlyatı üzerine bu iş. nin acele Vekalete bildirllmesinl Istemiştir. -

Fransa müstakil bir siyaset takib etmek 

Rusya Çanakkalenin 
kontrolü için teklif 
yapmış değildir 

Londra 1 7 (A.A.) - Avam karnarasında i~i meb'uıılardnn Price, Çanak • 
kalenin kontrolünde tadillt yapılmasına dair Sovyet hükumeti tarafından Türk 
bükilmetine yapılan teklifler hakkında ne gibi malumat mevoud olduğunu ve 

bu teklifierin mahiyetini hariciye müsteşarından sormuştur. 
B. Butler yazı ile verdiği cevapta §()yle demiştir: 
Lord Halifax·in bildiğine göre, Sovyetler Birliği tarafından Türk:ye hükO -

metine Çanakkalenin kontrolü meııelesi hakkında hiç bir teklif yapılmamıştır. 

···············································-············-······························································· 
Büyük Alman 

taarruzu 
Ingiliz hava nazırı taarruzu 
kartılamağa hazırız, diyor 

Londra 1 7 - Hava nazırı Sir Sindair 
imparatorluğa hitaben radyoda söylediği 
bir nutukta ezcümle şöyle demi~tir: 

Almanların havadan, karadan ve deniz
den Ingiltereye yapabilecekleri her türlü 
büyük bir hücum akim kalacaktır. 

Ordu terfi 
listesi 

General Abdürrahman Nafiz 
Orgeneralliğe terfi ettiril:iyor 

Ankara 1 7 (Hususi) - 30 Ağustos Za
fer bayramında ilan edilecek ol~n ordu ter
fi listesi hazırlanmaktadır. Bu lıstede C~ -
n

8
ral Abdürrahman Nafizin Orgenerallığe 

terfi ettirileceği haber verilmektedir. 

Molotof Yugoslavyanın 
Moskova sefirini kabul etti 

Londra 17 (Hususi) - Mo.c:;kovadaki yenl 
Yugosla.v sefiri Gabrlelovlç, bugün MOlotof 
tarafından kabul edilmi~tlr. 

Karada, denizde ve havada müdafaa -
dan ne kadar çabuk taarruza R"'c;ersek har
bi o kadar çabuk kazanacağız. Bu ayın bi -
dayetindenberi düşman 1 05 tayyare kay
betti. Biz iae 24 kaybettik. Şimdiye kadar 
düşman gece veya gündüz h!lcumlannda 
bize ancak pek cüz"i hasar tevtid ed ebu - Fon Papen şehrimizde 
miştir. Bizim ise bir günde dü,man top -
raklanna hücum etmeden kaldığımız mUd- Ankara 17 (Husuııi) - Alman büyük 
det yalnız bir saattir ve Alman sanayiine elçisi fon Papen bu akpm lııtanhula harc-

(Deva.ını S üncü sayfada) ket etmiştir. ································································-·············································---····--· 

Yeni Japon kabinesi 
Yeni kabine yi faşist temayülü ile maruf 

Prens KonoyP teşkil ediyor 

lngilizlerle Japonlar 
arasında bir anlaşma 
Tokyo 17 - Domei ajansı bildiriyorı 
Prens Konoye akşam üzer~ imparator 

tarafından kabul edilmiş ve yeni kabineyi 
teşkile memur edilmiştir. Prens Konoye bu 
vazifevi kabul etmiş, ancak biraz mühlet 
istemi;tir. Prens mütenkiben istifa cdon ka
binenin harbiye ve bahriyt! nazırlarile bu 
nezaretlere getirilecek zevat hakkında bir 
mülakatta bulunmuştur. {a.a. ) 

(Prens Konoye fa~ist lemayülü ile ma-
ruftur). 

İngiliz - Japon itilafs 

Tokyo 17 - Royter: 

ı 

Japon ve İngiliz hükumetleri aresında. 
Ingiliz arazisinden Çine yapılan hıub rnal
zemeııi nakliyatı hakkında son günlerde ce-1 
reyan eden müzakerat netice!linde ll"a~da
ki anlaşmaya varıldığını, JapC\n hariciye ne 
zareti sözcüsü beyan etmiştir: 

1 - 19 39 İkincikanunundan itibaren 
Hong-Kongdan silah ve cephane ihıacatı 
memnudur. Japon hükumetinin eherı•mi~et 

1 verdi~i hnrb malzemeleri hıtli hazırda ıh
raç edilmemektedir. 1stikbalde de t-dilmi -ı 
yecektir. 

2 - Yarınki 18 TeromuTdan itibıı~"'"· 
üç ay müddetle İngiliz hiik~meti. t-sliha. 
cephane. petrol vagonu ve simen~if,.r mal
zemesinin Birmanyadan transit sur,.tile geç 
mesini menedecektir. (n.a.) 

Halifaks'ın beyanatı 

Londra 17 - Hariclyc nazırı B. Hııliraks Japon imparatoru 
Lor<ilar karnarasında Jnponyıı hakkında be. mesl icab edeceğlne dair olan noktal 
yanatta bulunmuş ve şunlan söylemlştır: . rını reddeylemiştir 

Japon hükümetinin istifruıı dolavıslle, ltı. Nnzır demiştır ki: 
H\fın akdlne <iair resmi mnHimatım olma - Birmanya yolu vaziyeti ilc 

u surN)e mü 
kavuşmuşlar h d'racııatçıl?r maksadiarına 
metkihane ~öz.l:r ıye takdım edilmiş, hür
rnuli'ıkııtın sonuna dııa_;folunmuş. nihayet 
kalbinden rahat fg~ köylülerden biri 
V(' iledt'n bilistif:~ oddukgunu söyliyerek bu 

gayesile İngiltereden ayrılmış dı~ı gıbi, şimdllik tam malfunat vcrmekli~L sı arasında hiç bir benzeyiş yoktur. 
me de imkAn yoktur. Bu beyanatı pek ça - halınde olan milletler devletler hukuku 

Londra 17 (Husıısi) - Fransız harlclye Nazır, bu müna.sebet.le 1934 Şubat vak'a • buk, belki yarın yapıı.bileceğiml ümid ede - clblnce muharlb ve bitaraf ticaretine 
nazın Bodoualn cJournal de Oeneveıı gnze- larile 1936 _ 937 senelerinin bııhranına da rim. olabilirler. Başkalarına ald olan ve harb 

e o tor kend' · · ısını mua-

leslne beyanatta bulunarak, demiştir ki: temas et.mLş ve Fransanın majtli\b olduıru _ Amerikanın va1lyetl llt de bulunınıyan memleketlerden geçen 
":' Fransada kabul edilen yenı rejim, majt- nu ltiraf etmekle beraber, şerer, sükünet ve Vaşington 17 (A.AJ - Bugün gazctecUen lara tı;PJinçc, bunlar hakkında bamb'lşka 

1\ı.bıyetln neticesi de~ildir. Bu rejim, 20 se _ haysiyetıni muhafııza ettil!ini, mü.stakil bir mutad kabulünde hariclyc nazın Hull, Ame. idrler ~aridir. Japonya ile Çin arasında 
ne<ienberi devam edeglen hl'ldiselerln tabii siyaset takib edecc~inl söylemiş ve bunun rikanın Blrmanya yolunun kapanmasına mu men harb hali mevcud olmadı~ı lçln 

Için İngiltereden ayrıld~ını Ufın eyleınlş _ halefet ettıjti gibi Alınanyanın da İnglltere ya Avrupadaki muharlblerın ı. tiCade 



Hergün 
Suriyedeki 
Suikcwl etrafında 

-U ç Arab köylüşii, ellerir.de bir bü-

Resimli •aJıala: 

Eninda .:>mwwla mecburen ""erec.eğin 
feyi mecburiyeti lıi.ehneden ver. Zorla 

yapacaiuu zoru ıörmeden yapf 

T Ua.dülteıı bahaedene il\anma: Doet 
edinmek ile dü~an kazanmak ııadece 

-=ııin , elindedir, biri zor, öbürü kolaydrr. 

Cinli sözü 
Sözün kısası 

Kanadlanai;~! "'-----E. EkPeıı Talıı 
O D aydaDhai bab A-napacla cere

Y&Ia eclaı laarbdeıs inuDlarm aldılt'
lan ~~ .?üyül ders lll oldu: Kanadan miJld' 
ycı,oauudc tutpnamazl yu'k aepet ePma ile cfol:tonm mua

yenehanesine geliyorlar. Doktorun hizmet
ı;isi kapıyı açıyor. Köylüler bu elmalan 
Zaim' e hediye olaıak getirclilleıim ve ay
ni zamanda, bediyeyi bizzat taldim ederek 
bu vesile ile llendisine sevgi ve ygılar 
da arzeylemek iııtedikleorini söylüyor lar. 
Hizmetçi gidip geliyor, köyl~ri daktorun 
muayene odasına alıyor~ bu · dı' ald e 
mutad kelimeler teati edildiiten soına, 
köylünün biri lalbiniD doxtor taralından 
muayenesini rica ediyor. Doktor, dinleme 
aletini alıp ltulağını kıılbe dayıyOT. O ~a
da d"rğer köylü ayağa hlbn~. ma Pahrmn 
altmda gizli duran tabaneayı çekip dokto -
run beynini patlatmrıtul 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __.. ••••••••••••.•...•.•••.•• - ..•.•..•.•.•..•... ·-.............................................. -. -.-..... _.;;. __ -':;.. __ ,J ( Ş ehir er ~;·1 .................. 1"' 

FiU..kika, kesif "N miitekimil Alman ha
vacılığının kahredici savJetinin önünde ae 
Majino hattuım ~elik: ve ~eton istihHuala
": ne maazzam deniz kuvvet1erinin d~ğ gl
bi zırhlıları, ne denizaltı gemileri hiiıulı bu.
gü_ne kadar ilemiıı bildiği -ye 'güv~diği 
mudafaa vasıtalarından hiçbiri daynnama-

Bu dram geçen halt rn bapnda Ş.ounda 
~ereyan etti. Doktor meşhur Suriye lideri 
Abdünahman Şeh'benderdir. Taf ilatı, 
ton zamanlarda çok i.nti:ıams:z gelen Suri
ve gazetelerinden alıyoruz. Bu gazeteler~ 
doktorun fazilet ve me:.Üyetlerini sa} a sa ya 
bituemiyorlar. Bunun Laricinele söyledik -
eri hiç bir şey yoktur. Onu kim öldürdü e
va kimler öldürttüler~ Bu, çok yeni bir 
,ekilde tertib edilen auikasdin gayesi ne -
1ir) Gazeteleıde bu hususa dair hiç bir §eY 
1oktur. 

* Doktor Şehbendere bir kısım Suriyeli -
er Znim, yani lider derler. Hakik.atte bu 
ider, bir aiyaset taciridir. Siyaseti. ticaret 
nevzuu olnmk tanır ve o makıındln yııpar. 
1er müdnfaa ettiği siyasetin bir de kendi -

1 ıine basım olduğu tarafı vardır. Fakat, her 
1 nüdafan ettiği siyaset, hiç bir zaman Su -

iyenin ııiynseti, Suriye vatanınm menfaat -
1 erini göz önünde tutan bir tiyaset olmuş 
)eğildir. Osmanh hakimiyetine karşı kornp
o yapmışsa, bunu Suriye hesabına cleğil. 
neselii. Fransa hesabına yap~ıtı. Şamın, 

1 op, mitralyöz ate~i altm<la tahribi ile neti
l elenmq o,lan büyük Suriye isyanında dak

or, Fransızlarn karp yürümüştü; fakat, 
>unu yaparken Suriyeyi düşünmüş değil, 
utıru Ingiltereye dayamıştı. F ran!m'lar ta· 
afından nffedilip tekrar Sunyeye döndüğü 
amandanberi de Abdürrahman Şehben -
ler, fml fırıl her tarafa Jöndü, fakat, bir 
ürlü Suriyenin eelarneti için çahşmayı be -
eremedi. Bugün Suriye köylülerinin kur -
:unlan ile nihayete eren bu hayat, -.:afall
ıever Ilayalından ::ı.iyade bir siyaset taciri

Tayyare mo e cilik ı 
kursu açiidi 

Maarif V ekili aöz aöylerbn 
Türk Hava Kurumunun, Maarif Vekaleti diğimi::ı. hayat, tecrübemiz bize anlatıyor iki 

ile i1biıliii yaparak. resim ve elişi ö~ret - h~ç. ~Ü: gey kendi kendisi için de~1dir. Ken
menleri için lıa:ıırladıiı tayyare modeleilik dıaı ıçm olan tek tey hayattır. Ilim de ya
lrursu dün aaat 15 de Galatuaray llsesinde fBmak. aa.n•at da ya.oamak içindir. Bu ya
açıhnıJtır. Kuraua açılıt mer;siminde Maa· prnaktan maksad ferdi değil. cemiyeti ya
rif Ve lU li Huan All Yücel, vali muavini ptmaktrr. T e&ruatım1zda taltib et.\.iğimiz 
Hüdai Karataban, bazı meb.ııalar, maarif usul bu pTensı"bi tahkik ettirecek hale mn.a
ve hava kurumu erkanı, matbuat mümea- lesef ıelmemiıtir. 
silleri hazır bulunmuşlardır. Bu münaee - Haııan Ali Yücel, okutulan bir takım 

ıin hayatı öldü. * betle Hava Kurumu Ba~ka;ıı Şükrü Koçak derslerin hayati bilgilere, ihtiyaçlara teka-
Bugünkü dünya vukuatı içinde Suriyenin bir nutuk söylemiştir. Şühü Koçak, da - bül etmediğini, halbuki ahi olmaııı lazım 

nukadderatı ne olacak) Halen, bu su ale vetiilen ve kurııa muhtelif vilayetlerden ge- geldiğini söyliyerek, çalışılınanı n, ) .ılnız 
ıncnk dolayuile ce.vnb verebiliriz: len 50 öiretmoni selamladıktan sonra, ha- çocuklara, tayyare modeli yaptumağa de

Siyaset taeirierine Zaim ünvanını veren vncılığın son zamanlarda aldığı ehemmi - ğil, obje, hadise, Üzerinde düşünıneğe. gö
ıir memleketin mukadderatı. elbet mu'ud yeti tebnrüz ettirmiş, gençleri tayyareci ye- zünü açmağa, dikkate sevkedeceğini i;aret 
e talihli mukadderat olamaz. ti~tinnek, çocuklam havacılığı sevdinnek etmiştir. 

Hatta şunu dn ilave edebiliriz: Suriye. lnısusunda muallimlerle elele vermek 1ü - Vekil demiştir ki: 
'lkrnıyn çalıştığı Osmanlı imparatorluğunu zumunun müşterek bir milli dava oldub'llnu - Maarif ve terbiye her devrin ideal 
ıundan böyle de aramakta de" an1 edecek 1 ilave etmiştir. Kursun gaye ve mahiyetini adamını verdiğine göre. kamil ve iyi teş -

_ 11 1 fD ani tan Şülcrü Koçak, çocuklara eli leri kilatlı bir manrif bunlan da nazan dikkate 
(A{;uhi.tl:.i.n Ll.Ji.egen dersinde tayyare modelleri yaptırmak su- alınağa mecburdur. 

............................................................. retile havacıhğa kaiJl bir se...v.~i uyandmla- V__e.kilin nutkundan !'onra mektebin bBh-
Denizde iki cesed bulundu cağını, model tatbikatile çocukltııda inşaat- c;esinde modd tayyarelere uçuşlar yaptı -

Dün Yenikapı aahillerinde suda hoğul _ çı ~ir ruh Jı~sıl o_lac~~ını, :neteoroloji, mi- nlmıştır. 
nut iki insan cesedi bulunmus, bunların ge- hanık, nero?ınamık o~~nmek fırsatını bu- .. =·· 
en Pazar günü bir sandal kaz:ıısına kurban lacaklarını ışaret etmıııtır. Ister Ina n, 1 :iden Feride ile Haydara aid oldukları an- Bilahare. TürkkulU öğrt:tmcnlerirıden 
ıJlhnıştır. Naciye. Toros kurs~a görülecek ~ersler .h.a~- ' 

Cesedler müddeiumumilikçe 11örülen lü- kındn ızahat vermış. bunu Mı:ıa.rıf V ekılının 
um üzerin; morga kaldınbn~tır. nutku takib etmi~tir. Veli). Hava Kurumu

TEMMUZ 
---------~------~--~---------Aral:t-

18.59 
Ra ml 1e.ao 

18l'i6 -Tommuz 
6 

.::ı. u. 
6 48 

9 l-6 

O~ b 
s. D. 

V. 18 20 

E· 4 41 

ıs 
Re.d MJl8 

1g40 

PERŞEMBE 

c. Ah ar 

12 
Ikindi Aq.... 

s. D. s. IJ, 

l'l .8 20 89 
g 4.0 lı! 

-Hı:nr 
JMsAK 

s. D. 

• 81 

• 62 

Yat.t 

s. D, 
22 86 
ı N1 

n 

nun bu faaliyetini takdir etti~ini söyliyerek 
demştir ki: 

- Bir hakikati bir defa daha tekrar e
deceğim. Bize ötedenberi ilim. ilim içindir; 
san'at. san·at içindir, derler halbuki geçir -
··-··· .. -····-·········-·············--···--··-··-

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Eminönü AMerlik Şubesinden: Şubemize 
9/1486 sayıda kayıdlı erneldl !5. ncı sınıf t.ü.. 
fekçf (327-l&l Süleyman oğlu Receb Aytaç
lının çok acele .şubemlıe müracaatı. 

Şubeye davet 
Eminönü As, Ş. Bşk. sinden: Yedek }.,tlh

lr:bn yüzbaşı (330_C 5) kayıd No. lu Hamza 
Remzi oğlu 1S09 dotturnın Raşld Ökçün kısa 
bir .zamanda şubcye müracaatı i.lfuı olnnlll'. 

ccSon Postan nın edebi tefrikası: 76 

IIJGARiB BiR iZDiVAÇ: 
Nalıleden: Mı:.ı~z~ı Tro!>J; ... p_.. .. ı.,..-J 

XIII 

Saffet hanım birdenbire büsbütün ih
li,arlamış ve bükülmüş gibi başı önün
de kapıdan çıkarken Hnliıl:: arkasından 
uzun ve acı nazariarin onu takib etti ve 
o merdivenlerdeın çıkıp gözdf':ll kaybol
duğu zaman hiddetle kansına baktı. Yü
:ZÜ"\de müthiş bir mana vardı. 

Zeyneb o güne kadar onu bazan ha
şin, bazan müstehzi, bazail da zalim bir 
erkek gibi gönn\4tü; fakat bu defaki 
korkunç hale tesadüf etmemişti. Halu~ 

n yüzünden, ayni zamanda hem hid
hem de ız.tırnb vardı. 

- Annerne niçin gözya~ı döktürdü
Buna sebebiyet venniyecek kadar 
biı fednldirhğı bile bana karııı çok 

gördünüz} 

ı ke.ile bağırıyordu. Zeyneb hemen itiraz 
etti: 

- Onu teskine uğraştım amma .•. 
- Oudaklanmın vakit vakit saçlan-

mza temas etmesi size bu derece taham
mülfersa mı geliyordu ki annemi me.<~'ud 
eden bu sevgi komedisinin daha fazla 
devam etmesine lı:atla.namadınız. 

Bu haksız sözler ve bilhassa bu sert 
ve hakim tavırlar Zeynebi fena halde 
muztarih etmişti. ElJerini uzatarak ona 
yakin tı ve yalvararak: 

- Hayır, hayır Haluk ... Ben bir teY 
söylemedim .. beni dinleyinizi • 

Dedi. Ancak o, acı v~ azab içinde çır
pınırken bu ricaları dinliyemiyordu. 

- Bulunduğumuz vaziyetten istifade
ye kalkışttm mı~ Bana serbestçe müsa
ade edeceiinizden batfca bir §ey istedim 

n:~~~~~~~·i··öf.- .. ~.·) ...... 

• s ter Inanma! 
lsviçrede hayat pahalıbğının 

yükselme seyrini KÖstercn bir ced
vel neşredildi. Bu cedvelde muka -
yeseye esas olarak 1939 fiatları de
ğil, 1914 yılının fiatlan aLomıştır. 
Bu istatistikten anl~ıldığına göre es
ki sulh zamanına nazaran bugünün 
fiatlannda görülen yükseliş yüzde 
on ile otuz beş an~sındadır, bununla 
bemher ~·içıeliler hayat pahalılı -
ğından şikayetçidirler, 1914 yılına 
na:znran fiatlarında yüzde bin, iki 
bin fark görülen memlek,.tler göz ö
niine alındığı takdirde t~içrelilerin 
•ikayetle.rinde haklı olduklarına: 

Ister lnan, 
Ister 

- Hapr. bunlan yapmadınız. M,psin 
ni biliyorum, yalnız size olanı biteni an
latmağa iun verin. 

- Atamızdaki anlaşma h.aricine. çık
tım mı? 

- Rica ederim Haluk, biraz na beni 
dinleyinizi 

- O halde siz de söıüniiıde dura\:ıin 
lir, annemi üzmiyebilirdiniz. 

- HalUk! Kendimi müdafaa etme~
ten beni menediyorsunuz .. bu yaptığınız 
büyük bir haksızlıktır. Beni dinlt:mrğe 
mecbursunuz. 

Zeynebin abn tültenmi" hiddetle ye
rinden fırhyarak onun karJISına <•ikil
mişti; fakat o bir şey işitmeden de\ am 
ediyordu: 

-Ben yalnız bir '!ley biliyorum: An
nemi üzmemek hususunda mutabık kal
mıştık, ona bu feci hakikati söylemiye
cektik. Bu teklifime evvelce itiraz etme
miı~tini7- Şimdi neden gidip henden ona 
şikiıyet etmek ihtiyacını duydunu:z.) 

- Ben ona şikayet etmedim. Lifımı 
dinlemiyorsunuz ki •.. 

- Muvakkat bir komedi oynamnğa 
tahammül erlemiyecdr. kadar ııizi iğren
dirdiğiıne teu.üf e~onm. 

dı. tutunamadt. · 
PoloDJaıun da. Norve.çiu ~ Danimar

Icanın da, Holanda ve Belçikanın da, \ 'C ni-
hayet Fra.a .. nın da 'lğradıklan bezimetler, 
hava k"vveti ha.kımından düşmanın üstün 
ohna.sından ileri gelmiştiı. 

Bu, vakıi. öteki silabla.nn modern hnrh• 
de kıymetsiz olduklannı üade etmez. I..A-

8D SlCak 8'ft D ii kin şu rası artık muhakkak ormu~tur ki uök· 
. / D - lerele kuvvetli olmak. öbü:r kuTvetlerin kıy• 

BevsimiD 

Dün Istanbul, mevsimln en sıcak günle - metini birkaç, misli artırabiliı ve zafcıi daha 
rinden birini yqadı. Sıcafın deb.JeU hak _ çabuk ve daha kat'i olarak temin edrr. 
kında btr fikir vermek 1çln rasadhanenin Bu ha.ltikati iıdrak. edip, biız. de, harbin 
verdiği malflmalı kaJ<Ietmelr: Jtlfa}et eder. dışmda balumnakla \:ıera"ber, mıevcud 'ka
Rasadhaneye göre dün gölgede sıcaklık san t nadlarım.ızı artırm&Jl milli bir da..va edil'l· 
15,50 de 36,5 a kadar çılmıı.şt.ır; güneşde meliyi:ı. OD doku:ı. milyona varan Türk u
lae sıcaklık tam 64 derecedir. Filhnklka ö~. muınl nüfusundan tek: bir fe.rdiıı bu dava
leden sonra Adeta. sobklarda dolaşmak nın haricinde kalması milli kalkınma. ve «o-o 
mWJkUlle~iştlr. Bo~ucu bir sıcak her ta _ runma idealimizle kahili tdif değildir. 
rafı A.deta kavuruyordu. Kaldırım.lar, bU _ Devlet. keıKli uhtesine düıen vilıifeyi 
haMa. Mfalt caddeler denebilir tı ayakları hakkile ifa etmekte, yurdumuzun müdnfn• 
yakncak kadar k:ızmıştı. Bir çok kimseler 8!11 için geı:ekrn her tüılü tedbiri alınış bu
ceketlen ellerinde dolaşmışlardır. Bu yüzden lunmaktadır. Bununla beraber. o, vatan· 
dün plAjlara, Adi gün olmasına rn#men a _ daşlaıın aynca yardımı[ldan vareste Teala
kın vardı. Halk ıeç vakit sıcatın alırlı~m _ ma::ı.. Dünya vaziyetinin en durgun zama
dan tendls1ni deniz. kenarlarına atıru.ştır. nında-milletin, orduya tayynre bediye et• 
Rasadhanenln de teyid et~lne gore dün mek hususun<laki tükran değer tehalükü 
İStanbul mevslınin, hatt~ birkaf .senelik Qimdi her vakitkinden :ıir.ıde canlo.nmak, 
yazlarm en sıcak gününü ya.şamlŞ bulun _ hızlanmak gerekili ki, kahraman ordu ve 
malttadır. donanmamı:.ıın yanı bn.vında, hava kuvvet• 

Türk- Alman ticaret 
anlaşması piyasada geniş 

bir alaka uyandırdı 
Son Türk - Alman ticaret anl2.pn&sı et; _ 

rafmda -tehrimhııe gelen mütemmlm haber -
ler plyıwıdaki allkayı arUımıı tır. 
-'tbraç e<tilecek mallar ı:neJarunda lütiin, 

t!!Uk, incir, 1izüm, fıstık, flndık. bu~day. 
nrpa ve küçü. baş b yvan derileri bul'un _ 
du~u anla.ş.ılma.kta ve bunların mikdarları 

hakkında da bazı rakamlar zlkredilmekte 
dir. • 

Ellerinde stQk bulunup Fran.c;a ve İng1ltc
ıeye yapılan satuılardan istifade edememrş 
bulunan tütün lhracatcılan anla.şmanın mn. 
him kısmının tütiin thracı suretile karsıla _ 
nacaih bakkıllıdaki habeli aHıka lle teliikti 
etmişlerdir. 

Tiftlk fiatlarlle buğdayda bir vilkselme 
beklenmemekte ise de Ihracat durg~nl~un_ 
dan dolnvı satışlan gevşemfş ve fl1ı.tıan d~

müş olan kunı meyva ve arpa fiatlannda 
bir terakki beklenmektedir. 

Bi1hnssa geçen senenin bu mevsimine na_ 
zarnn fiatları yüzde elli nisbetinde düşük o
lan küçük bruı hayvan derilerinde anlaşma -
nın mutlak te.slrlerf olacaktır. 
K~l, kuzu, ~lak ve koyun derilerinden 

bir milvon Uralık ihracat yapılacaıtı söylen. 
mektedlr. 

Bu anlaşma ne ithal edılecek maddelerin 
hnklk1 cins ve mikdarları da ithnlAtçnlar a. 
rasında aH'ı.ka ne tatlb edilmektedir. 

İthalA.triı cınsıert hakkında henüz kat'i 
bir sey söylenemernekte ise de bunların öte
denberi Almanyadan it.hali mutad Te plya -
sanın bugün ha.klkl ihtiyacım ~kU eden 
her tip maddelere t!imU ola.ealı aanılmnkta_ 
dır. 

Sokak sokak dolatiP esrar içiren 
bir adam yakalandı 

Sabıkalı esrarkeşlerden lbrahimin Ka -
dıköy ve civannaa ~eyyar bir ınrrette nola
,arak ıNreti maMısada yaphrdıih esrar nar
gilesini bir talam tiryakilere ayaküstü içirt
tiği tesbit edilmiı. Te dün memurlar tara~ 
fmdan Kadıköyünde İbrahimağa çayınnda 
H-.ııet ve Salihattin adlarında i';ıi esrar
keşe esrar içirirkea cüımü me hud balinde 
yakalanm$r. 

- Ben bu komediyi elimden geldiği 
kadar iyi oynamaia çalıştım. Ona haber 
veren ben değilim. 

HalUk öfke ile gözü kararmış, sinh
leri gerilmiş bir b.alde tepiniyor. bir ke
lime bile iıitm~k istemiyordu. 

- ~ana aid olan hakikati ona itiraf 
ettiğinizi "bildirdi. Anaem yalan mı aöy
lüyor? 

- Hayır. dediği doğrudur amma o 
her ~eyi bildiği için doğruyu söylerneğe 
med,ur 1r:alcbm. Onu aldattığıını m i&
tiyordunuz~ 

Genç adam p.ıkın ve hareketaiz dur
muş, ona bakıyordu. 

- Biliyor muydu? Biliyor muydu} 
Nasıl? 

- Bana inanm.ıYonanuz.. helki be
nim şimdi yalan gÖylediğime zahib olu
yorsunuz •• kadınlar hakkında sizde yer
leşen fikre iııtinaden belki benim de si
ze biynnet ettiğime hülmediyorsunuz ..• 

ZeynebiD sesinde o kadar meyus ve 
acı bir ahenk vardı ki Halukun kulakla
nnı yaktı ve örke~ini birdenbire yatıştır
d'ı. O dakikayo, kadar onun yüzünnn ea
nlığını farkedemem i~ ve onun dürüet' ve 
açık kalbii bir insan olduğunu unutmut-

lerimizin de günden güne ve süratle terak
ki ve inkişaf eyfediğini görüp iftilıar ede
lim. 

Şuıacıkta. d08t Yunan milletinin, aı: bir 
:ıaman içjnde. kendi ordusuını üç yüze ya
lhn tayyare hediye eylediğini gözöniinde 
tutarak, bu vakui.dan ihret almalıyız. 

Türk semalarmı Türk hnadTan1e dol
elurmak bizim en mu.kaddes borçlarmuz
dandır. 

-·····························-·········· .. -·····---.... Gemilerimizin 
emniyetlerini temine 

matuf tedbirler ahnacak 
Gemileri m·. in seyrüsefer emniyetlerini 

Cemine matuf bazı kararlar ittihaz edilmi~ 
tir. Bundan böyle her gemı. üzerine Türk 
sancağı tersim edibniş 4.5/3 eb' adında bir 
levhayı geminin inşa vaziyetine göre ha -
vadan en iyi görülebilecek yerine koyacak~ 
tır. Bundan başka gündüz ~e gec.e diceı ge· 
miler tarafmda:n kolaylıkla gilrulebilecek 
bir tarzda Türk sancağı, geminin her iki 
bordosuna resmedilecektir. Bayraklar ge
celeri de görülmek. için ınünnsib surette 
tenvir olunacak,ır. 

Kardeıinin yüzünü kesen bir genç 
9 ay 10 gün hapse mahkUm edlldi 

Beyo~lunda, bir gençle seviştiği için kar 
deşi Marikanın bıçakla suratını kesen Lef~ 
ter isminde bir gencin muhalı:emesi. a liye 
1 inci ceza mahkemesinde dün neticelen -
mi;tir. 

Mahkeme, ,suçlu Lefterin 9 ay 1 O gün 
müddetle hapsine karar vermi;tir. 

lı ve alacak yii%ünden bir kadınla 
bir erkek yaralandı 

Cazlıçeşmede Kireçhane sokağında Al
tıparmak deri fabrika ında c;alışan Haçik]e 
arkadcqı Osman bir iş meselesinden dolayı 
kavga etmişler, Osman bıçakla Hnçiği o -
muzundan yaralamşıtır. Yaralı tedavi al n 
tına alınmrş, suçlu hakionda takibata baş
lanmıştır. 

Ayvansarayda Aktarma sokağında otu• 
ran Havva adında bir kadın da, dün bir a
lacak yüzünden .kavga ettiği Hasan ve kar
deşi Vahideddin tarafından bıçakla yara -
lanmıştır. Havva hastaneye kaldnılmJŞ. 
suçlu ~ardefler yakalanarak haklannda ta.
Jı:ibata başlanmıçtır. 

t~ Onu dinlememdc hususunda göater
diği inad ve ısrardan utanw. Ancak Zcy
neh kocasının zihnİDOeD ceçe.ııleri bil
mediği için !tÜkunet bulmadan sö:ıünde 
devam edi,rorchr.. • 

- Hakikati istiyorsunu~ değil mi} 
l~te: Sizin bana kar§'l samirniyet Te m• 
habbet komedisi oynarnal'lu bem iğıcn· 
dinniyordu. 9tı n:ıiyeli olduğu gibi ka-

bul ettim. Eliniun elime değmesincl'en 
tiksinmiyordum. Hatta, ·ıramızda te~üs 
etmeğe ba~lıyan hakiki dostluk bana. 
emniyet ve sükunet bile veıiyoıdu. Bi
naenaleyh sözlerimi dinlemeden ve me
seleye vaJı:ıf olmadan derhal bu mevzun 
temas ederek beni ithan:r etmeniz çok 
şayanı teessüftür Haluk 1 

Bunları söyletken o kadar heyce<tnlı 
ve müteessirdi ki nefes almakta bile güç
lük çekiyordu. Haluk ona doğru bir a
dım attı ve mahcubiyetle titri} n seıile: 

- Hakkmız. var aevgilim ..• Yaplığıın 
çok şayanı teessüf bir barekett~ dedi. 

- Bana böyle yeni bir tarzda hitab 
etmekten sizi meaedi)'orum. Ben sizin 
•evgiliniz değilimf 
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Telgra.E, Telef'oa Ve 
Bursa Anadolu hattma bağlaDiyor 
Yeni demiryolunun istikşahnı yapacak olan 

heyet Çekirgede çalışmalanna başladı Büyük hadiselere gebe 
Bu olan günler 

h ı raa J 7 (A.A.) - &rsav. A d lu H et' • 'L-f v ha~._ B ·· at anna ba .. 1 k _, .,. na o ey m ıatı~ yapac;aaı u.ar, ozo· Ycı•- r _1! __ n~ E 
tik g ıyaca man demiryolunun i~- "k 1 "1 y . . -z ~ IUII61p ~ 
ı tafın1 Yapacak l h b yu - nego - enı,dıır- Mekece varyantı B er büı.iik L.~ -':-_L_e ._L_ .. Lı::.... _ 

mit bulo r_ o an eyet uraya gel - ile Bo~::....:~L - ln öJ Bu a ttıdır " BMOJBC.~Q ua&.~K~C- ... -
nmaKtadır ...,.,3 .... q - raa a • b' den gebe günlerde olduğu gibi 

he~!t Yelcaleti i~at i lerj dairesi mü- • tk~~~i, ~ic~ri ve tuTistik bakımdan vi- ır Jniiddettenbcri a.keri ~ıekata bir dur
diğer f nnden Necatı. Refet ve Adil mle Jayetımızın mkışafına yardım edecek olan gunlul: arız oldu. Faaliyet, yalnız deaizlere 

en m 1 d b v~ havalara. ayni zamaocla da 1--=•:- -h\1 L ,..._,emur arın an müreklceb olan u hatların istiqaf iJlerine böylece baf}an- Jtal ~ 1 •ıeyet 'vC.k. d yan müateınleke hududla.mıa inhisaı et-
11Tnalarıaa h~~~~- e kamplarını kurarak ça- mış olmasından hallrnmz büyük bir eevinç ~ektedir. Havalarda göze çarpan .ınütdta-

a.-.uııışlardır. duymuştur. bıl alcınlar. taraflana hazırlıklarını kon -

Bag~ da d dan Haydarpaşaya, ı·lk yolcu tren ı· ~~:aa:;ucle ~::!f,ı.~~;;;~~~·~7eıc~~ 
mümkün mertebe geciktirmek için depola-

h ~~dad 17 (A ra, toplantı mevkilerine, fabrika ve yollar-
.aalıyll&ı d . .A.) - Türkiyeyi lraka daddan Londraya tren]e yedi gün _ la bunlann iltisak noktalarını .istihdaf edeR 

rıltrıitur. ac:~uryolunun son kıamı dün biti- de gitmek kabil olacaktır. Ba yol tahrib te~ebbüsle.rinden ibarettir. Deniz -
Yok.ı tr · Kdaddan Haydarpa aya <ilk üzerinde, biri Boğaziçinde. diğeri lerde göze çarpan faaliyetin hedefi de ay· 

Bund:- ~~ akşam harekt!t edecektir. Manş'ta, geçilecek iki ufak deniz :pal'çası nidir. Taraflar. erzak ve asker naldeden ka-
oy)~ sulh zamanında, Bağ - olacaktır. fileleri. ticaret gemilerini mütemadiyen ba-

B tırmak suretile yekd!Kerinin hazırlanmala-üyu·•k b• AJ d • If b Id nna imkan vermeıniye çahşmaktadul&.l'. Bu Jr man enıza ISI at1r1 1 halin. harb cLşında kalmış uuıunan mem -
londra 1 7 lelcetlcr için naaıl bir ıintiz.ar vaz.iye.tl clo -

trıan de · l (A.A.) - Bir büyük Al - mış, denizaltı vavn• yava• denız" ••thma _.ı. ğurmakta olduğunu tuvire lüzum yoktur. 

Saıyfa 3 

yo llerleri 
Son Dakika ı 

Demokrat kongresi Ruzvelti 
namzed gösterdi 

Kongre hürriyet ve istiklilleri için mücadele eden · 
demokrasi) ere maddi yardımda bulunmağı kararlaşbrdı 

Londra, 18 (Hususi) - Bu sabah Şi
kagoda toplanan demokratlar kongreai di
ğer namzedler meyanında Ruzvelti de 
namzed olarak intihab etmiştir. 

Ruı:veltin bir üçüncü devre için ınamzed 
seçilmesi kongYe tarafından Jiddetli alkış
larla karşılannuştır. 

Kongre aynca harici siyaset programın• 
da kendi hürriyet ve istikli.Jleri için müca-' 

dele eden deınokrasilere iber türlü maddi 

yardımda bulunmağı kararlaıtırml§ ve b~ 
kararını resmen programına ithal et .. 
miştir. 

Yeni Avrupa nizamı 
Yeni nizarn dahilinde devletlerin münferiden kendi 

mevkilerini intihab etmek haklan olmıyacakmış 
d nız.a hsı .. 1 d " v Y ~ 'lf'A B clıru1d th lın a bat l son gun er e cenub Atla- mıştır. O zaman tayyarc doğrudan doğruya eyn ma uabn belii Ji.arıı bu lıu.-

deFa Avu ırı rnıştır. Düşman denizaltısı iki ateş etmiştir. Bir taraftan denizaltı bat.ar- susta kafi derecede .arih bulunmaktadır. Londra 17 - Avrupanın yenlden teş... rlden kendi mevkilerini int.iWı.b clmclı: hal. 
~nderJıı:~r~)ya_ hava kuvvetlerine men.sub ken, müretlebat da teslim <>lmak üzere ~e- Bir taı;aftan Fransaııın kabule mec.bur ol - kil1 hakkında Romanyada ~ en mühlm lan <llımyacak, lbu devletler kendilerine ta -ı 
~~andılı:tıın aenız t~yYaresi tarafından bom miden dışarı fırlamışlardır. Bu auretle kur- duğu müt~rek~ perd~n azlcaaında, diğer Alman gazetesi olan Bucarester Tageblatt yin edilen mevkileri kabul edeceklerdir. Al -ı 
h op der' l'"'~nra atmışbr. Denizaltı pe- tulanlar bir vapur tarafından toplanmış- taraftan hiç hir yabancı ~özün nüluz et - gazetesinde neıp'oluna.n ve Times gazetesi m:ınynnın cenubu §:ırkİ Avrupasında sulh ve 

ın ıgınde iken dört bomba patla- tır memesi uami takayyüdle muhafaza edilen . 1ntizı:mıı tesıs etmek arzusu, kendi metall • 
• · Ingiliz sahillerinin • li d 1 taratmdan .na.kledllen pek mii.nıdar bir ma_ batının muhik olduğuna ne kadar !kani o 

I au ve 'IJ'Dtan 1 yamaç- kale e2efimle şunlan yazmaktad • • 

n •ıt • • ları gerilerinde yapılmaltta olan bu kartı- • ır· !ursa olsun, pek fıla şu veya bu devletin fo .. 1 gı erenın yenı model tankları lık.lı istihzaratı.n u:ıayıp gitmesini izah yo - Yeni ınizam dahDinde devletlerin münfe - da edilmesini mncfb olabilir. 
l luncia bir hayli taluninler de ileri sürülmü-

lrıa!Cı~~;: 1.? (AA.) -Resmen verilen nizaltı f&SÖrÜ denize indirilmiottir. yor değil. İngilı·z hava bombardımanlarının 
la rafında go re. Kanada 1n .... iltere ILu··ku-me.: IV v İngiltere daha ziyade müdafaa vaziye -
L n 1 o n .. .r..eza verilen maliimata göre, bütün Ka- t" d b lund .. ,_: t. _ 
uııaı:_ ~vlamıerı en yeni model 300 tankın d . 1 ın e u ugu 11w"'n oaasatan Jıücuma ~ç- Al h lk .. d ~ na a ünıversite erinin talebelen 1941 de · bekL- Alman • t • 1 • 

Bir K Ilir. L.... - L ı mesı ft:llen yanın hareketsi:zl:ğine man a ı uzenn e esı• erı a d mecU\Irı asır; er ik Dizmetirıe taba· tut--'- _ tuf b 1 b t. ~- .1 
nn n tersanesinde yeni bir de _ caklardır. wa ma u unan u tanıninler. bundan ev -i • • vel de nnı1ıtelif :harekAt münasebetile bir 

ngıhz müdafaa hatlarında ik1. gün su·· ren b1.rtetk.1k ~~ ~:!e~~t~e~::ı:t~~k: 
nnde durmalcda ve hazırhlt .devresbım u-

L l?ndra 1 7 (A A . . zayıp gitmetiini bununla izat. eylemelt1edir. 
~ilız nıüdaf h• .1) - Royter &Jansının denız kervanlarını himaye vazifesind Bu huausta bilhaaa Amerikan m~mba-
Dır aa at arında ik' " - ı k en ay- ) b "f it , 1 turneden adet ed ! gun sur~ n ma emrini sabırsızlıkla bekliyorlar. arının azı ı şaatı ı e Karşıla~ maktadır. 
hııyor: en huausı mu'habm Havalarda dn, İngilterenın mfidaflleri blr Bu membalara göre Alman başkuman -

Eier b' Al Ahnan ta:ırruzunn <Şe'ltk ve heyecanla bek _ danı, Ingiliz adalanna yapılacak biT hare -
~ava 'ltuv ır ll ~~n ordusu lngiliz deniz ve Uyarlar. Bataryncılarun12: Almanıann he kete külliyen muarız bulunmaktadır. Al -
tiltereye :;akhın h~ı~1ayesini delerek 1n - nüz malik olduklan tayyı;_re adedi hakkınd~ ~~n e=.lcimharb reiai iee onun aksi kanaa
leEetine kadar d~~~ılırae. .k. rşısı~da son hayale knpılmamnkla beraber, görüştü~üm tını müdafaa ey]emektedir. ArneTiica kay
elan ala ] ovuşmek ıçın cı:nır almış İngiliz tayyarecilerl Almanıann talim gör _ naklarının bu hususta ne dereeeye kıtdaY 
•i.ığiirn ~ ar bulacaktır. Sahil boyunca gör- müş tayynrecnerlnden büyük bir kısmmı mevsuk bir haberi ortaya artıklan biline -
te'kilme"'-u nakerler ikinci müdafaa hattına kay~et.mı.ş oldu~u ka.naa.Undedirler. mezse de önümüzdeki günlerin mühim ha
Ingiliz gıh~kıll~nndan bile geçirmiyorlar. Mustahkem ada haline gelen İngllteren·n dieelerler ma'hmul olduğu ~üphesizdir. Bü
ltin i ~~a ı mudafaaları Hitlerin .kıtaatı müdataası Için alınmı, olan tedbirler hak ı_ tün dünya, bunların inkişafını büyük bir 
lllal'11ı u anabileceği motörlü sandal filotn- ltında !azla lzahat vermek emniyet bakı heyecan ve merakla beklemektedir. 
~1 .ıı.:~e sal dalgaianna hararetli bir ka- ~;n~a~ imkfuısızdır. Fakat, nakliye tayyn - 5 [• -f1} C 

D . anıaktadırlar. • e er nın Yere lnmel!e ınAn ı olmak i In ta • e un UC-a 9 ı. rı Lmeç 
enız kuvvetJ • d t "k d' 1 • • ya.re meydanlannda aı.._- ç Y- - ·-·-·- · ··-··-·--·--·- --· Ilanda . . en e eb te ır er. Bır lı- blrlertnı k ~u<ı.n korn!11ma ted.. 

*Yfa] gemıtennde ve kanıda miiheyya sınd aydedebilirim. Tetkikatını esnn • • 
rerfeı-ia: ;örd.~m. Lim_:ın~a d~irli distı-o _ lerd: ~1 işaretlerinden mahrum açık yer: M 1IIT Şef şehr1m izi 
'& lll" . e dıger gemılt"rın murettebntı da m kere kayboldnm Herhalde ben bu fl d• ki 

uhım vazifeler deruhde etmek i . - ekçh~ Inemlekette yolu~u bulmağa çalışa şere en lrece er 
çm ca Ililer askerinf - . B 1 d A .. n yerinde olmak istemem. Beş gündonberi Yalovada bulu-

O U a fatürk günü nan Cümhurreisimiz Milli Şef lsmet 
Bolu 1 7 _ Ebed· ş BUyük Atman taarruzu İnönünün bugünlerde şehrimizi teş-

• ...,. f . ı d AtatürkÜn Bolu- rifleri muhtemddrr. Milli Şef şehri-
Y'-re VerdıkJer' • J (R~---• ' d ) " ' ln bu .. .. .. .. ının a hncı }ıldönümü o- v .. "-'?...,.nuı 1 Inci sayfada) mız e bu undukları sırada aglebi ih-
d gunu koylu ve §ehirli Liııl B d~ hunal::ale yollarına verdirdiğimzi mad- timnl Floryadaki deniz lcö1künde 

•n an tezahüratla kutlnınıştır. erce olulu inan:b:ı~ .ve zayiatın çok ciddi olduğuna ikamet buyuracaklardır. 
S ı ırız. Cümhurreisimizin bu ikametleri A "k J 'k inclair, önümüzdelti haftalarda büyük bir hafta kadar devam ve ayın 

mert a ılar Ingiliz hava :~ı?t:s~~ bugui~ Alma, n iltaarru~umın beklen - 24 ünde tdırimizden Ankaraya av-
kuvvetlerl·ne k 1 ~ ve ngı terenın bunu karşı - detleri muhtemeldir. aydediliyorlar arnaga hazır bulunduğunu söylemi~tir. 
Vaşıngton 17 <AA> Berlin 17 T~ yakın Şa dak" "k d 1 Id ? ııenteredekt A.nı • - Adiiye nezaretı, Çö ili (Hususı) - Ingiliz ba~vekili m 1 SUl as nasa o u 

Uıı h erıta vatandaşlarının İn H rç n son nutkunu mev:ıuubahs eden (Bqtara.fı 1 inci sayfada) 
ik ava kuvvetlerine kaydt:"iltn - (·ı arnburger Fremdenblattı> gazetesi In - DoktOT Şehbender ricayi derhal kabul 

a vatandaşlığı hl.!kuk .. ekle Ame.. r tereye karşı yapılacak taarruzun p~k ya- etmiş, dinleme aletini çıkararak köylünün 
~ını bildirmıştir. Ycteru:~ knybetınıyecet_ ı'A~~ğunu yad~akkt~dır. göğsüne dayamıt. eğilip dinlerniye b:ı•la _ 
~ Sadakat y 1 yabancı d- - . d .~ •• ı gazete ryor ı: Bu taarruz netı'ce- t 1 t ( . b d k b 1 • crn nı tm ... sı In 1 mış ır. ~ e acıa u an a vu ·u u muştur. 
Bu b e csinler. n. e. ya ız ngiliz adalan değil, bütün ln- Doktor bu vaziyette iken köylülerden ikin-

eyanat, bırçok Amcrı'kal . gı'Iiz _nnparatorluğa yl)olacaktır. • . 1 h 1 av Jt ıların In .Dii cıaı maş a ının a tmdan tabanca~ını çıka _ 
a ~VVeUertne Yaztlrn k glliz e_r taraftan Nevyorkta çıkan (:Sunıı rarak doktonın ,..kağma dayamı, ve tetiği 

lnda Ingiltereden gelen a istedikleri .bat.. ~aa, Lıaillzlerin inatçılığına Yağmen çekmiştir. 
~Pılmıştır. hnberler ibıerlne teklii:iain tarafından yapılacak olan bir aulh Doktor Sehbenderin derhal beyni patlı-

.. Londrada nazan itibara alınaca- k "Id"-·· ·ı· L~' 1 gını y.azmaktaclır. yara o ugunü t aveye taOO& üzum yok. 
İşte .Suriy~deki suikasdin taf~ilatı budur. 

Londra 1] (AA.) -Yan resmi bir ını
ıretle tebliğ edildiğine göre, lngiliz hava 
baakmlannm tesirini kiiçiiltmek için Al -
man:lar tarafuıdan gösterilen ga)"Jet bq -
lıca Nevyon gazeteleriııde bUhusa teba -
rüz ettirilmektedir. 

BerJinden Nevyork Tmıes gazetesine 
gönderilen bir telgraha 1ngiliz 1ayyareleri 
Berlin hanliyöaündeki Babbergi b<>mbardı
ltlan cttilderl zaman telefon merkezine bir 
bomba isabet ettiği kaydedilmektedir. Bu 
bombardıman 22 Hanranda yapı1mıştır ve 
o tarihtenberi telefon servisi henüz tekrar 
tesis edilmemiştir'. 

RUhr sakin1eri müthiş bir hava muhasa• 
rasına maruzdurlar. Zira gece geçmiyor Id 
en az bir baskın olmasın. 

Muhabir kendi tecrübesine istinaden bu 
hava muha~arasının eğlenceli bir §ey olma .. 
dığını bildiriyay ve şöyle devam ediyor: 

Ruhr" da herkes ikametgahları üzerine 
dü§en bombaların tesirini veyahud ölen vcı 
yaralanan biripi görmüştür. Bir saatten 6 
aaate kadar her .sabah ölmek veya parça -
lanmak imkanı düşüncesile mahzcnde kal-; 
mal: ainirler üzerinde teairden baJi kalma
maktadır. 

Kalas elektrik fabrikası berhava oldu 
Bülcr~ 1 7 {A.A.) - Kalas elektrik fabri.kllJil hu aabah şiddetli bir infilak neti ; 

ceainde herhava olmuştur. İnfiJalc.ın aebebleri maiCun değildir. 
5 kiıP ölm~ ve yaYalanmıştır. Askeri makamlar tahkiknta başlanuşlardır 

S A B A H T A N S A -B A ~ A 

BiR BiTADE 
Ha.'rb akademisinde yet~en genç kunnay. sinde birbirini takib eden Ilmi hatalar IŞ':en_ 

lar evvelki gÜn Akademi kumandam orgene- mqtlr. :Bunun da sebebi ac;keri salahiytt!erin, 
ral All Fu.'ldın r.ok kıymdll bir bltııbcslnl ilmi elhllyetten ma.bram olmalarıdır. Knn:ra

1 &linl~iler. . ve fhlk ütemasınm keşiflerine alikadar ol.. 
11Parlstm-Tih salırasmaD eserinin m~ifi nuyan harb mütebassısla...-ı bu nsıta ile yeni 

reneral All Fuad :zeki ve lrfanmı takdir et. bir sistem kuramadıkları Için barh liiz.ımuD.; 
Utfm kıymetli bir kalem ve kılıç üstadıclll'. dan fazla as:ımıştır. l\leseli tank, ~ 
Der yı1 yetiştlrdlti renç Jmrmaylara yaptı!ı bıırbden evvcl 'bir ıinr! k mühendisi tarafm-

1 

hltabeyl dlkkaUe okunım. Bu yılki bltabe..,L dan 'lc,ad edilmiş. Nümunesf ln,illz ~r~lye1 ni ae ayni alika Re okudom. Her parçası ayrı Nezaretlne verllml~. Fakat kıymet venlmıye •. 
b ir kıvmettir. Fakat bir noktası beni çok rek ~dedilmlştir. llarb içinde Bahrlye N ozı. , 
miitfib-assls etti. rı olan buıiinkü İngiltere Başvekili 5~rçi~n 

Cevval Te Ince zekilardan daima kuvvetli ısrarı lle yapılan birkaç tank harbe surulmuş, 
flklrletr beklenir. Orgenerıll Jtlj Fuad b• hi. ve fena kullanıJmalarına rağmen tankı gör, 
tabesinde motörün barb tetniıtıu1e ve tabiye miyen Alman asket":eri Üzerinde ağır bir tesir 
fenninde yaptıtı defiılkUt1 izah ettikten yapmı~ır. 
ııonra nutkuna .-ı nı.ütateayı illi'Ye ediyor: Bu UfsHit ta rösteriyer ki saym reneral 

_ •AkaanıJ tabıdilniz bitti. Kunnay taıı . AJi Fa.adın dedi~l gibi bir kurmayın iahsili 
!iÜinb c1ııımun ecteelldir. ÇiinJrii kttJVnayın bltm es. Bir ordunun ve onun arka!IIDda blı 

t h U• bit milletin talih ve mukadderatını sevk ve Idare a s ı mez.» . - ~ 
11

• 
Bu 11011 eüaıle bana büyük tarihcl Wells'in eden salahlyetıa. dcrmadan .yııruyen. ım TC 

pçea Büyük ııanı tai'I1D eaea esertnin ~te- tea uyatını adım adım takib etmesı ..,.uu-. 
ııMct e8dlntlelü aitaleayı Jıatlrla.tta. Onun 171 J. C 1 • • 

- h b · k 1a '-.,...'.<..JN~ a,. a'hü:j k&DaaU.e rore ıır~a ar ın sev ve me-

dmiatmak hususaDda bana yardım ediniz. - Çaylara .. balolara gider miydi~ 
Sizi ~imdiye kadar tanıınal ~refini kaza- - Hiç hç:M'mazdı diyebllirim. Beba-

yük endişesi bütün servetini bırakacağı b• 
dilher kıza denk bir .koca bulmak idi. 

- a· -No. 18-
a . ır katilin b l · . 
~rıdısine a 'd , ce e rı nı bo!fllltırca.na 1 ğızl k .. . 
'-sını ne i l~ t el~ayı cinayet yerinde -~ n~~t ~z;=n?e_ \onuşurken, Forten de, o ci-

Brusso j" ~ sır ~dersiniz) 1 Müf t~· ı ı~ . ana getirmiş bulunuyordu. 
- B • c uşuncelı: lika et "7. erıden haberi bile yoktu. o~-

u meııelenin b . b . n ı, mufettifin 1' d - 1 - .... e Çarpt B . gara etı enım ele gö- «beni v J _ e ın e agız ıgını gorunce 
ahud, cinaı. . elkı, katilin tecriibesizliği katil, 'he:hgıİ 1~!·» dire atılmıştırl Bir 
.. ile tef iry:~il:b~~i:lıyarak i e.me.miş ol- mıyacafctır~ de boyle bır har~kette bulun-

~"":- Onu da bn k b. .. 
~ırn. S~"rJ· b ş. n ır sahııe ile c-erhede-
ıll 1 • u cınnyef . Bru86o hülcüm .. • l 

a ı e ve un· l . k ı, esrarengn: l:ir a- her ld ~ H ve mutnlen arında hera-
r B d ı >ır arar il .. . 1 o ugunu erşa ' . b . 
. . . ayett~ ımiddt"iumu t- .ıubrıne a mış- anlattı . Sonra~ ra, o ır aş ışareti ile 
tıın Ynnınd k mı, ~ ve For- Biit . b k 

çeki~~ :n~i inin brr suçlu gıhi lıy~liriz)un u ·onuştuklarımızı nasıl bağ-
til dehşet · ~~~n ekn Qo k sm. le:nmişti Diye sordu. 

Emniyet ~~~n. ~ nlmı tlr. • l 
B 

. m uc:~ uru: - zah edemedi<.i 1 en b daha b' le k .. m, an ıyamadığım 
• •lll lindan habe.rim ~ktul. Yor Baıharço no bta. ı.:ar. Serı. fimdı susu-

. • ı.ztrra ,,.....,de da F ..--• • 0 ausuyor 
~rten de benim peşimde. Benim katili 

namamıştım. Fakat birçok yerlerde hak- aınm vaziyeti, ona, hemen bütün kapılan 
kmızda işittiklerime güvenerek tereddüd- açık bulundunırdu. T evkifinden bir gece 
lerimi söylemele isterim... evvel de hariciyen in resmi balosunda idi. 

- Mösyö Hcrşa.r .• aize lıütün samimi- - B .. n de orada idim •. belki de kendi-
yetim ile teşekkür ederim. lnanınız bana, sini görmüş olacağım ... 
kendimi sizin yerinize koyuyorum, içinde Bru~so bir miiddet düşündü. Hafızaııını 
bulunduğunuz mü,leül vaı:iyct: tamamen kurcaladı. Sonra: 
anlıyorum .. · Miisaade edf"l'oıeniz. çolc iyi "Bu mesel e ile bundan sonra bizzat ben 
gözden geçirdiğim şu dosyaya nazaran si- uğraşacal,rım... Sizi de me.se)l'!den m un ta
ze bazı şeyler sorayım. IPariste. f!enç Bora- zaman haberdar f:dect!ğim Mösyö f leışarl» 
nofun ~n yakın arkadaşı l..imdi biliyor Dedi. Sorgu hakimini kapıya kadar u-
musunuz~ ğurladıktan sonra. hemen masasına döndü 

- Fakülte arkadaşları ... Salonlara de- ve telefonu açtı, Santral kıza. 
vam ederdi... - Evimi verin!. 

- Samimi arkadaşlanndan birkaç ısım Dedi. 
verebilir misiniz~ + 

- Ben de banu Andrivöv~ ;eni sor- Parisin kibar hayatının en güzel :zaman-
muc:tum. Teıırinievveldenberi, h~men eski lanndan biri de Mayıs ayıdır. Birçok ~öh
arkada .. Janndan iç birisi ile konuşmuyor-ı retli salon sahibieri arasında Madam Gran
muş... liyö de vardır. Ihtiyar ka dm, kör olmasına 

- Garib şey ... Acaba Ru:ı muhitlerine rağmen , sohbı"tinin tatlığı ve malumatı ilc 
de-,;am edı·r miydi? etrnfında daima güzide bir ·kalabalık top-

- Bilmiyorum.. fakat gitmediği daha lıvah:Jivordu. Evli'ıdlığı güzel Nhdya dö 
kuvvetle muhtemeldir. Zira, analığı ile Ksarofski, hilha~sa gençlerden mürekkeb 

Nac,lyanın en :samimi arkaiıaŞl, eski bK 
Fıaıwz maslahatgüzarının kızı Nikol Lö
ruvakaz idi. 

• ( Arkas~ var) 
·---·-·········································· 

Resmf Daire ve 
müesseselerin 

naz~r1 dikkatine 
Kağıd bulıranı dolajısile ga • 

zeteler hacimlerini tahdid etmek 
zanıret: karsısında kaldıklarm -
dan ilan fiatlarına on kuru§ Zl\m 

yapmak mecburiyeti hasıl ol -
muıtur. 

Keyfiyeti .\lakadar daire ve 
müesseselerin nazarı dikkatleri • 
ne a rzederiz· 



1 . 

ouıorlar tiraftAdil tavaiye . ' 
ldlteli _., kuvnt '' aıhh•t ,.. 
tks!tl Dlda0ıı gibi lltmayt kartt 
• 9'UtSSII' w Uiçıır. 

Lezzetı hoş olan 

OUIHA LAROCHE 
111 mUicemmel Do 118'11 kınakına'nıt 

Nşla 1111111rtannı havtdlr. 

Zayıfhk ;

kuvvetalzlltc ~ 

••tl n aauuık, 

hazımaıatık 

• ve nek.hat halferinde de 

Doktorlar tarafından 

mükemmel bir kuvvet 

lllcı olarak tevalye 

edilmektedir. 

~· ELEKTRiKÇi ARANlYOR 
DEMIR VE TAHTA F ABRIKALARI T. A. ŞİRKETİNDEN: 
Şirketimizin Adapazarı Fabrikalannda çalışmak nzere iki elektrikçiye 
•• ihtiyaç vardır. ( OETA) Adapazan adresine mnracaat etmeleri. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Zelıra ve Nazif Mithat ile Emine ve Rahmlyenin 14368 hesap No. slle Sandıtunız. 
dan aldı~ı (1800) liraya kal'fl birinci derecede Ipotek. edip vadesinde borcunu verme
dl~nden lhak:kınd.a. ıyçılan takib üzerine 3202 No. lu kanununun 46 cı maddesinin 
matufu 40 cı maddesine göre satılmaaı icab eden ~~oAlunda Ktııoılu maha.lleslnin 
eski A~ahamamı yeni Terazi ve kadaatro tesbitinde Turnacıb~ sok.a~ında esld 4ı ye.nl 
28. '28 ve 28/1 No. tajlı dükkAnı olan tArgir bir evin tamamı bir buçuk: ay müddeUe 
açık arttırmaya konmtı4tur. 

s~~tış tapu .stcll kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya ıtrmek lsUyen (750l lira pey 
akçesi verecektir. Milli bankalaranızdan bırının teminat mektubu da kabul olunur. Bl
rikm~ bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıl icaresi ve taviz bedeli ve tellAliye rü. 
sumu borçluya alddir. Arttırma şartnamesi 25/7/940 tarihinden itibaren tetkik. etmek 
lstiyenlE're Sandık hukuk f4lert servt:dnde açık bulundurulaca.ktrr. Tapu sıcu kaydı v~a. 
ir IUzumlu izahatta ışartn.amede ve talı:ıb dO!yaaında varc!ır. Arttınnıya, gtrmLt olanlar, 
bunları tetk:it ederek satılıta çıkarılan gayri mf'nku' hnkkmda her f8yl ö~renmı, ad ve 
itibar olunur. Birincı arttırma 9/91940 tarihine mü.sadif Pazartesi güntı Calaı.otlunda 
kı\in sandı~ımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat Ihale yapılabUmesi 
için teklif edilecek bedeHri tercihan almma.<ıı icab eden gayri menkul mükelletlyetıerlle 
Sandık alaca~ını tamamen geçmiış olması ,ar~tır. Abi takdirde son arttıranın taah_ 
hüdü baki kalmak şartile 24/9/94D tarihine müSadif Balı günü aşnl rna.halde ve 
ayni saatte son arttırm~ı ya.pılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çOlc arttıranın 
üstlinde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan allkadarlar ve irtifak hakkı 
sahiblerin!n bu haklarını ve huausUe faiz Te maaartte d:ı.tr iddiala.rını UAn tarihinden 
ltib&rcn yırm~ gU.n Içinde evrak:ı mü.sblt.eli!Ji.le beraber dairemize blldirmelerl lAzım _ 
dır. Bu suretle haklarını blldtrmemıt olanlarla hakları tapu sicllierlle aabit olmıyanlar 
tatış bedelinln payl&fltl.a.<ıtndan hariç kalırlar. Da~a fazla malfunat almak. lstlyenlerin 
939/ 41 dosya. numa.ra.aile Band~ımııı hukuk iışl!'rl ~rvl.sine müracaat etmelerı Ulzu_ 
mu Uan olunur. 

*** DİKKAT 
F.mnıyet Sımdııtı, Bandılctan alınan gayrimenkulU ipotek göstennek S.Stlyenlere mu

ha.mmfnlerlmt:z.ln koymtl-' oldulu ltıyınetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale be-
c1ellnln yansına kadu borç vermek .suretne kolayiık göstermektedir. (6265) 

Sa~lı~ın kıymetini takdir eden Bayan. 
lıu-a. adet zamanlarında seve seve kuL 
la.naca~ı mikropsuz, ufak, yumuşak ve 
sıhhl en blr!nci mahrem tuvaJet bez -
Ierldlr. En ince elbl3eler altında lJile 
belli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede, kadın berberlerlnde 
ve tuv:ılet ma~azalarında bulunur. 

...._ ., 
Sarıyer Sulh lerasından: 
94{) / 595 -Nimet Önerin Ayşe ve ölü Ha -

san varisi Cemil ne §aylan mutasa.rrıf olduk
ları Sarıyer eski Mlsarburnu yenı Arap so -
kak eski 12 yeni 5 sayılı arsanın şuyuunun 

izalesl zımnında açık arttırmaya çıkarılmış. 
tır. Birinci arttırma 15/819.W Per4embe gft
nfi saat 14 den 16 ya kadar mahkeme bina -
sında tera olunacaktır. 
Arsanın kıymeti ikl yüz kırk yedi liradır. 
.Blrincl arttırmada muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş be.şini bulmadı~ı takdirde iha. 
le on beş glin daha uzatılarak en ııon nrttı. 
ranın taahhüdü baki kalmak şartUe 31/8/940 
Cumartesi saat 10 dan 12 ye kadar 
arttırmaya devam edllecektlr. 

Arsaya ald şartname 3017 940 tarihinde 
mahkeme divanhane<ılne asılacaktır. Ar.t _ 
tırmaya girmek isteyenlerin arsanın kıyme. 
tl muhammenesinln yüroe yedi buçu~u nis
betinde pey akçe.,i veyahud mlllt bir banka
nın teminat mektubunu Ibraz etmeleri lll. _ 
zımdır. Birikmiş vergiler ve tanzirat re~mt 
evkaf icaresl hlsse<!arlara, yirmi senelik ta
viz bedelt ile dellA!ive rllsumu müşteriye a
iddir. Mezkftr arsa üzerinde ipotekll alacak. 
lılarla sair irtifak hakkı .<ıııhiblert olanların 
ve hususilc faiz ve masrafa dair olan iddin. 
larını Uan tarlhinden Itibaren ytrml gün ı_ 

çinde ibildirmeleri ak~ takdir<.!e hakları ta
pu sicillerlle sabit olmadıkon pavlnşmadan 
hariç kalacakları ve daha faıla malftmat al
mak isteyenlerin icranın 940 1 595 Mvılı dos. 
yrunna müracaatları ilAn olunur. «6228ıo 

( TIYATROLAR ) 
E. SADİ TEK: TiYATROSU 

Bu rece (Bostancı) İskele cadnosunda 
(Oyunumas bitti) 

R841d Rıza tiyatrosu 
Bu akşam: Kadıköy, Süreyya Bahçesinde 

(•Sürliik• 

TGBK INillLABI 
Tarihi C. 1. 

GiRiŞ: Berlln muahedesinden 
Trablusgarb sava.şına kadar 

Yazan: 

Prof. Y. Hikmet Bayur 
Türk Tarih Kurumu Üye.<ıi, 

Manlsa Say la vı 
DEÖERİ 50 K:URUŞ 

SatLif yerı: 
İstanbul ÜNivERSiTE KJtabeYl 

··-·············· .. ············· .. ·························· Son Pos!'l Matbaası 

Ncjrıyat Müdürü: SeLim .Ragıp Em.g 

. İ: S. Ragıp EMEÇ 
SAWPLER. A. Ekrem VŞAKLIGlL 

Türkiye CUmhuriyet Merkez Bankasi 
ıs Temmuz 1940 Vaziyeti 

AKTIF. PASIF 

Kasa: 
Altın: san kilogram 
BANKNOT 
UFAKLIK 

'11.721.383 

Dahildeki Muhabirler: 
Tilrk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 6 691.890 
Altına tahv111 kabU serbest 
Dövizler 
Dlter dövizler ve Borçlu kltrtnr 
bakiyelerı 

Hazine Tah viileri: 
neruhte edilen evrak:ı nakdiye 

karşıııtı 
Kanunun 8 _ 8 tncl maddele • 
rtne tevftkan hazine taratmdan 
vA.ki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
'I1cart senedat 

Es ham ve tahvilit cüzdanı: 
(Deruhte edUcn evrakı nak._ 

A - (diyenin 'karşılı~ Esham ve 
(Tahv11A.t <ltlbart kıymetıe> 

B - Serbest esham ve tahvUdt 

Avanslar: 
• Hazineye kıs:ı vll.deli avııru 

Altın ve Dôviz üzerıne 
TahvllM üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

100 881.862,21 
10.369.586,-

1 811.198,94 

4.072.744.11 

9.412.678,10 

38.713,48 

20.922.135,19 

158.748 563,-

19 310.196,-

259219 730,-ı 

47.974.416,93 
8.274.520.52 

8.304000,-
9.125,55 

7.808.722, -

Lira 

Sermaye: 
Ihtiyat Akçeai: 

11~.062.647, ı 5 Adl ve tevkaiA.de 

4.072.744,11 

30.373.526,77 

139.4.38.367,-

2~9.219.730,-

56.248.937,45 

16.121.847,55 

4.500.000,-
23.904 410,36 

646.942.210,39 

Husus! 

T eda vüldeki Banknotlar: 
Deruht.e edilen evrakı nakdlye 
Kanunun 8 - 8 inci maddeleri 
ne tevflkan hazine tarafından 

vW tediyat 
Deruhte edilen evr.akı nakdlye 
bakiyesi 
Ka11ılıtı tamamen alt.ın olarak 
1llveten tedavüle vaz'edllen 
Ree.akont mukablli Haveten teda. 
vazed. 

Mevduat: 
Türk lirası 

Altın: Safi Klg. 55.541.930 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvil! kabU dÖvızler 
Dlter dovlzler ve alacaklı kUring 
bakiyeleri 

Muhtelifa 

6.188.666,15 
6 000.000,-

158.7-418.563,-

19.310.196. 

17.000.000, 

200.500 000,-

38 858.398,46 

78.124.167,90 

3.359,77 

30.118.848,05 

Lira 

15.000.000,-

U.188.666,15 

356 938.367,-

116.982.566,36 

30.122.207,82 

115.710.403,06 

MüNiR NUREDDiN 
VE 

ARKADAŞLARI 
19 - 7 • 940 Cuma alqamı Caddebostanı gazinosunda 

Tel: 52- 223 

. Gayrimenkul Satış anı 
Istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Anni~in sa~Iığında 9507 hesap No. aile Sandı~ımızdan aldığı (3500) liraya tari' ;. 
rincı derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan &.-' 
üzerine 3202 No. lu kanununun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre ,_ıj 
ması icab eden Bo~aziçinde Biiyükderede Büyükdere caddesinde Esk::lnav1 sotaıııı' 
eski 3a2. 354. 356. 2 yeni 329. 331. 6. 4 No. lu biri kargir dükkanlı d~eri ab4ap ild eflıl lt 
mamı bir buçuk ay müddetıe açık arttınnaya konmu.ştur. Satı., tapu slcU kaydına 1. 
re yapılmaktadır. Arttımıaya girmek: latiyen (875) Ura pey akçesı verecek.t~- -~ 
bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. BmP":: 
bütün vergllerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedelf ve teu~__ı! 
eumu borçluya. aiddlr. Arttırma ~:ırtnamesi 2517/ 940 tarihinden itibaren tetk:ik ~
istiyenl!'re Sandık hukuk: f.şlert senulnde açık bulundurulaca.k.tır. Tapu slcll kaydı f/1 
ir lüıunılu izahatta şart.namede ve takib dosyasında >ardır. Arttınnıya glrmlf oı.ııl'f 
bunları tetklk ederek satılıta çıkarılan gayri menkul hakkında her ~eyt ötren.mlt ..S-M 
itibar olunur. Birinci arttırma 9/9/ 940 tarihine müsadif Pazartesi güna OntaJoiiiiP' 
k~n SandıAım:zda saat 10 da.n 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla~~ 
içln tekllf edilecek bedelln tercihan alJnmaBı Icab eden gayri menkul mükelleD1"'""'. 
le Sanrl!k alaca~ını tamamen geçml~ olması ışarttır. Aksi takdirde son arttıranın ~ 
hüdü baki kalmak şartlle 24/9/9,W tarihine müsadlf Salı günü ayni mahal~ ~ 
aynl saatte son arttırması yıı.pılaca.k:tır. Bu arttınnada gayri menkul en çok ~ 
üstünde bırak.ı.lııcaktır. Haklan tapu slclllerUe sabit olmıyan altıkadarlar Te h'Ufak JJII". 
aahlblerinin bu haklarını ve hususlle ratz ve masarife dnlr Iddialarını UAn ıarliıJı' 
itibaren yirmi gün lçlnde evratı mtıabit.folertıa oer:ıber dalremize blldtrmeıerı_ ~ 
dır. Ba suretle haklarını blldlnneıuft olanlarla hrut!a!'l tapu stclllerlle sabit ~ 
aatı~ b~dellnln payla~asından hariç ktlı:lar. D:ı~:a fazla malftmat almak S.St.ıye~ 
938/1535 dosya No. sile Sandı~ım.ız hukuk işltrl servisine müracaat etmeleri ,., 

mu llfın clurıur. * * * 
DİKKAT 

Emniyet Sıındıtı, Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek istlyenlere ~ 
batl"miııjeı!m!ıin koymuş oldu~u kıymE'tin % 40 ını tecavüz etmemek üzere tııaJf 

1 dellnln yan.sına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (~ 

Nafıa Vekaletinden: 
Ekslltmeye konulan !4: 
ı - Bursanın M. Kemalpaşa kasabaamın feyezan sularına karşı müdataası tçılıl ft 

pılacak rıhtım duv:ırı Inşaatı keşif bedeli (328.692) lira C78l kuruştur. _ .til 
2 - Eksiitme 1!8t 9<ro tarihine ra.sthyan Perşembe günü saat 15 de Nafia VeP"" 

Su ~leri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. ~ 
3 - isteklller, ekslltme şartnamesl, mukavele projesi, bayındırlık ~eri genel p.r

mesi, fenni şartname ve projeleri 16 llra 43 kuruş mukabilinde .su ~leri reisllfindeD" 
bll1rler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek için isteklllerin 06.897) lira (71) kuru~uk muvaktst; 
mlnat vermesi ve eksiitmenin yapılacafı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 
lunan vesikalarla birlikte bir dllekçe ile Nafia VekA.letine müracaat ederek bu i4e nıattJ# 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve.sikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunnuyanlar eksiltıneye iştırA.k ectemezl~'-~ 
5 - istekiiierin tekli! mektuplarını ikincı maddede yazılı saatten blr aaa~ e 

kadar su Lşleri reisli~ine makbuz mukabilinde vermeleri ltızımdır. 
Postada olan geeilaneler kabul edilmez. (3457) (5766) 

Devlet demiryollara ve limanlar• Işletmesi 
umum idaresi ilanlar• ...., 

2017/940 tarihinden itibaren milnhasıran Zonguldak Çatalakzı ve F'i.lyos isıa.s,oııl' 
rından Karabük istasyonuna ve buradaki demir ve çelik fabrikaları namına nakl~ 
cek rher nevi demir cavherbnden alınacak nakil ücretini gösterir yeni bir tarlfe....:
mer'iyete konulmu.ştur. Fazla tafslllt Için istasyonlara müracaat edilmelidir. ~ 

Harp Okulu Komutanlığından : 
Sivil liselerde ilanale kalmı.t talebelerln Hıu b okuluna girebilmelerin1 temin ~ 

dile kayıd ve kabul muamelesi, EyHU nihayetine kadar uzatılmı.ştır. İkmall olup-~ 
okuluna girme~e istekli olan talebelerıo ışimdtden mensub oldukları n.ııkerllk. t~;. 
müracaat ederek muamelelerint ilcnal ettlrmeleri ve ikmalde muva!fak olduklan ~r 
dlrde evvelce tekemmill ettirecekleri evrakı lle okula alınacakları Uiı.n olunur. _...,.. 

(293) (~ 

TÜRK TICARET BANKASI A.Ş. 

ICUPONLU •VADELi •MEVDUME~ 


