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BÜYÜK HAVA 
BASKlNlARI 

ço: 12 köy harab, 300 1 

300 hafif yaralı 1 

İngiltere Üzerinde 
saatlerce süren hava 
muharebeleri oldu 

Zelzele muhtelif 
binalar ca tl adı, To ka 

hissedildl, Kayseride e 
halk sokaklara fırladı 

İstanbul 30 (AA) - Kandilli 
rasathanesinden: 

Bu gece saat (Yaz saati) 3 ü 13 
dakika 2 3 caniye geç e merkez üssü 
Istanbuldan 620 kilometre mesafe· 
de bulunan şiddetli bir zelzele kay -

Londra, 30 (A.A.) - Dün 
Douvres üzerinde vukubulan 
büyük hava muharebesi ea:lı\· 
aında imha edile.1 düşman tay
yaresi adedi, gayri resmi meha-

1 

;~~;~:!:.~~;::~;;;;;edilm::: ı 
man orduları ba~kumnndcınlığı· 
nın tebliği: . 

di ~Ondra 31 (A.A.) -Royterin 'P: 0 1!\a.tik muharriıine nazaran .. 'a
da [adaki Alman faaliyeti hakkın
hı ondrada ifşa edilt!n bazı malu
d ~t Japonyanın son zamanlarda aJr. 
d ıgıl tavır ve· hareketi oldukça ay-
ın atrnakte.dır. 

Kızılay dün 
350 çadır 
gönderdi 

Meclis Reisi ve Başvekil 
Kızılay depolarında 

malzemeyi tetkik ettiler 

d edilmiştir. 
Ba.tvekil ve Meclis reisinin telkikieri 

Ankara 30 (AAJ - B. M. 
Meclisi ve Milli Yardım Komit~ı 

' reisi Abdülhalik Renda ile Başvekil 
Doktor Refik Saydam bugün öğle ~ 
den önce ,aat 9.30 da Etimesuda 
giderek ı 2 ye kada: Kızılay depo -
larındaki malzemeyi tetkik etmişler
dir. Refakatlerinde C. H. Partisi 
Genel Sekreteri ve 1\.]llli Yardım Ko 

.! Alman pike bombardıman 
tayyareleri, Douvres limanıncı 
hücum etmişlerdir. Bu limonda 
demirli olan ve cem'an 32 bin 
tonilato hacminde bulunan 4 
vapur o dcre.::e ciddi hasara uğ
ratılmıştır ki bunlar hntmıı te-
lakki edilebilir. Bu hücuınlar es
nasında, düşman nvcı tayyarele
ri te,ekkülleri ilt- şiddetli hava 
muharebeleri olmuştur. Bu rnu
harebelerde, 12 Ingiliz Spitfire 
tayyaresi, ı 3 İngiliz Hurric:an 
tayyar~i ve 3 Alnııtn tayyarC$i 
dü~üştür. 

Anticonıintern pakt aktedildiği 
Bıralard C . Al ın a eatapo) n mensub bır • 
"a~ Japon dahiliye nezaretinde bir 
h~ı~eye tayin edilmiştir. Japon da
fu 1 ış!,pri Üzerinde bu adamın nü
rn z'b çok mühim olmuş ve .1apon 
Yikt Uatı Üzerinde kuvvetli bir taz-

YAPmııtır. 

Bu ad • d d'"' m 
1 

am aynı zaman a ıger 

rı ~ın cketlerin kültür filmleıini me
'Pe erek filmlerle yapılan Alman 
B~o~ngandasını d_n teşci etmiştir. 
8 

al Japon halkını ve sinemacılık 
a~yiini hayrete düşürmüştüı. 

fa l
.aPonyadn oturan Almaniann 

n ıy t' . k k't· e ını ontrol eden Lir Nazı teo 

2~ ıı.tt vardır. Jopon makamatı bu va 
)'~dle :;uaam-ahn t•tmektedir. Japon 

b ~ ulunmalannn hiç bir. hususi 

8~ e olmıyan Alman seyyah ve iş 
aınbnnın adedi ııon .. man] rda 

artrnı,tır. 

Şarki Afrikaya gelen 
cenubi Afrika ordusu 

Pretori 31 (A.A ) - Royter: 
Bugün öğrenildığine !!Öre şarki 

Ahikaya g~len cenub; Afrika kı -
tantından kuvvetli bir miıfrc-z.eniıı 
tarki Ahikaya müretteb daha kuv
Vetli bir cenubi Afrika ordusunun 
~~~d.a~ı olarak ı:;eldiği dün resmen 

ı dınlmiııtir. 

Roma, Fransadaki 
değişiklik 

bir hiledir, diyor 
Roma 30 (A 
jan b'ld'. .A.) - D. N. B •. n-t ı ırıyor: 
k. t~~Yan Iliyas i mahnfili, F ransadn
a~{e.ı;~.deği-iklığirıi pek kolaylıkla 
t aşı n ılecek bir cmniyetsı:ılik ve 
eredd" ·ı y nt 1 e. !tar ılamnktndır. 

Ve rı:}~n :ş ıstikbald-: nıÜtarc-ice 
leb·iu ışle~ YÜ.zünden husule ge -
h'I ılecek kıız.c kartı koymak itin 

ı c erden ibarettir, 

İngiltere japonyayı 
protesto etti 

İn ~ndra 30 <Re u ter) CA.A.) - Bazı 
~d~ZI.eri~ Japonyada tcvkıfi hak. 
Nazı be~:a.n:ı.tı.tn bulunnn Har!ciye 
me/' Lord Halifnks, Jopon hüktl _ 
(; __ ı nezdinde Prote tooa bulunmak 
\Uol!re Tok od . 
lin-to. Y akl Ingılız seflrınc ta. 

b t vertıdt~lni sciylemiştlr. 
.ı-.ı.nlıfaks ayr . 

setirini ıca, Londradakı .Japon 
Pı.ln de nezdine davet ederek, ya. 
dlld~! t:vklflcrın çok ciddi tel!kki e. 
rn•·t· nı kendisine sarahaten bıldlr. 

"i ır. 

lzınir~- ker~tecilerde 
3 mağaza yandı 

fzrnir 30 (HususO -- Bu gece 
tant 2 3 de Kerestc-cilerdc. .Ad cm 
tınanın mağnznsındnn yangın çık· 

:ı~Ştır. Ateıı derhal bu .noğnznnın 
agında ve ıı:>lurıdaki kereste mağa

~nlarına da sirayet etıı.·~ ve bunlar 
a Yanmıştır. 

b'· J~!aiy~ yangını söndiiıml"k için 
S uyuk bır faaliyt't snrfctmektcdir. 
abahın sa t üçürde yangın henüz 

Yozgad 30 (Huausi) - Sabaha 
karf1 saat üçü on iki gcçe vukubu -
lan şiddetli zelzele biUıassa Maden 
kasabasında. ve 559 nufuslu P('yik 
nahiye ve köylerinde bi.iy:i:.C tahribat 
yapmııtır. 

Zelzele f~lilıetine uirıyan Akdai kasabasından ~ mitesi azası Dr. Fikri Tüzer, Kızıl-
lif yerlerinde yer sarsıntılan vukua vanndaki bazı köyl~:~niit ay umumf merkezi reisi ve Ağn 

Köylerde ölenler ve ağır smette 
yarainnanlar vardır. Yaralananları11 
Memleket hastahanesine nakilleıine 
batlanmıştır. 

~eldiğini ve bu tarsıntıların Ankara, hareketiarz olmu~tur. ' '~detli bir ıneb'uau Dr. Biisamettin Kural, ve 
Istanbul, Erzincan, Terme, Niğde Tahminen 300 ölü, Cl() heyeti umumiye azasından Çorum 
Merzifon, ('..aışambft, Tokat, Kay - 300 hafif yaralı vard:r. l~ ~" ve eb'usu Dr. Mustafa da bulunmuf" 
seri ve Y ozgatta hissedildiğini kay - rab olmuttur. Hayvan zay· tı t~ - :r. 

{Devamı 3 üncü sayfad:ı) 

\. ............................................ / 
deylemiştik. tesbit edilmemivtir. ~ÜZ::::----------------------------.. 

Tokatta 
Aldığımız telgraflar bu yer sar - Felaket mıntaknstn3 vilaY" l" ı., o t okullarla 11•sele de l•mtl•han sıntısımn ayni saatlerde Çankırı, A tarafından sıhhi yardım, gıd~ ~,~ c.:r a r ::.J 

masya, Sinop, Fatsa, ~ara, Çorum deleri ve i~i ekipleri göndenlm• • 1 • • • tı Tokat 30 (Hususi) - Dün gece 
saat 3.12 de 30 saniye devam eden 
oldukça şiddetli bir zelzele olmut -
tur. Heyecıınıı düşen halk sokaklara 
fırlamı§ ve "eccyi dı!)llrdıı geçir -
miııtir. Hıısar derecesi henüz tesbit 
edilmemi§tir. 

ve Zilede de vukubulduğuntı bil- Kızılayın bardımları netlee eri nıçın fona r 
dirmektedir. Anknra 30 (A.A.) -Kızılay u.. 

Kayseride bazı binRiarda hafif mu mi merkezinaen: ı b ı ı 
çatlaklıklar vukua geh•iştir. Bu sabah vukubulan Yozgad zel· Ta e e ve ı· erı· 

300 ölii zele felaketzedelerı için ilk yardım 
Yazgad 30 (A.A.) - Bu gece olmak üzere 350 çadır, 100 sandık 

Ank .. 30 (A.A ) Bugün 
verdiğimiz bir haberde ııabah saat 
3 ile 3.30 arasında yurdun muhte· 

merkezi Akd"ğ Madeni kazasına hurma yola çıkarılmış ve 150 denk • \ e • o•• ı •• ı 
bağlı fteyik n hıye.Jı ve ~amlnı\gtttı:ı ı etÜt e ve çama tr ce~zi· i,. in h zn lık- ı-.. erını s y yo r ar 
köyü olmak üze~e Sorgun kazası ci- lar yapılmnkt.:ı bulunmuştur. o& 

ingiliz Meclisinde 
şiddetli . 

• 
Bu sabah I stanbula 

gelen Dahiliye 
Vekilinin beyanatı 

bir münakaşa oldu 
109 reye karşı 200 

reyle hafi celse 
kararı verildi 

Zelzel e 
yardım 

mıntakasına derhal 
ekipleri sevkolundu 

Londra SO {A..A.) - Reuter: 
Avam Knma.rası bugün harlciye 

me.selo1erinl müzakere et.m&k üzere 
hafi bir ceısc akdotmlştlr. Meclis bu 

tla.rz dn hususta bir ikaro.r almadan şiddetıli 
Dabllye Vekili Faik özt.rak bu sn-ı göre ma.nlesef hareke csna.cıın bir munnka.şa olmuştur. Nihayet eel-

balı şehrlmize gelml.FJı'. Vekil Hay. 300 ölü. 300 h3.fif, 60 a.ğır ynrnlı 01 .. senin nkdedlldiğl salonda halk~ bu. 
darp!lŞa garmdo. va.ll Lutfi Kırdar, duğunu öğrendim. Derhal lfizım ı:e- lunduğu hakkında na.zarı dikknt eeL 

ıen yardım ekipleri harekettarz mın. bedllerck 109 muhalif reye karşı 200 
emniyet müdürü Muzaffer Akalın, --.ı-n.H M·· te m· reyle halkın çekilmesi emrinin vcrll-

takalarınıa golJIUÇl ....... u m un 
Parti, vilayet ve belediye erkanı ta- malum· at .. lm,., dc~lim. Buraya kıs. mesi karar altına alınmıştır. Bu ka. 

... ... &• mr hafi eelsenin kAbulünü Ifade et. 
rofından ka.Tşılanmı.ştır. • men ıstirahat ve kısmen de Vek!i.lete mekte Idi. 

Faik özt.rak blr muhnr - aid işler etrafında tetk.i.k.lerde bulun (Devamı 3 üncü sayfada) 

rirlmizc şu beyanatta bulunmuştur: mak üze:.e . geldim. Bu seyahatim o ir 

_ Ben çıknrken aldığım haberlere kaç gün devam edecektir.• Fırınc1lar zam 
istediler, red 

cevabi aldılar 

·········································································-······························· 

İstanbulu Sevenler 
Cemiyetine yapacak? Öğrendiğimizf! göre fırıncılar ele

rnek fiatlarına yenıdea zam y:ıpıl
ması için te~ebbüste bulunmuşlaraa 
da Belediye iktısacl Işleri Müdüılü
ğü tarafından kat 'iyetle red cevabı 
almışlardır. Hüld'tmte, ekmek fiat
larına hiçbir suretle yeni ıam yapıl
masını muvahlc: bulmaınaktadır. 

Reşid Saffet yanlış haberleri düzelterek 
cemiyetin gayesini izah ediyor 

Türkiye Tu
ring ve .,tomobil 
klübünÜil fa"li 
yt·tinin durdı..ğu 
ve klübün yt"ni 
bir faaliyet 
hası açmak üze-
re •ı lstanbulu S !• 

venler Ccmiye
ti•• kurmağa te
cı~bbüs ettıği ya-
zılnuştı. Klüp 
müdürü Reııid 
SaH~t Atol.>inen 
bu hususta u i. 
zahatı 'Y~rmittir! 

ı 
Geçen senedenberi ) ' akınşark ta fao
aliyetimizi aı ttı rm ış bulunuyoruz. 

ı Bilhassa Mı~ırdaki ticaret atn~emi
zin müıımir faaliyetile nıiiştc:reken 

K1z1l donanma 
takviye ediliyor çalışılmaktadır, Neşriyatımıza, iş ve 

prospektüs t.ıb.ına devam cdij•oruz. 
1 !zmir ve Bursa Belediyeleri yardım- Moskova 30 (A.A.) - Taas a-
l larımızdan m~>mnunduriıır. jansı bildiriyor: 

ı Elyevm (Otomobil ile Türkiye) c Bahriye gunuıı münnscbetile 
, adında büyük bir rehber hazırlan- Moskovada yapılan bir toplantı ı-s-
maktadır. Yollar, seyir ve sefer nn~ında, bahıiy.:: komiseri amirnl 
hakkında maiiımat için hP.rgün mü~ Kouznetsov, .3aşlıca şunları ihtıva 
racaatlar olmaktl, talchler iıı'nf e- eden bir nut•ık söylemiştir: 
ılmektedir. $unu t:fa. "ilıivP. cde) iqı, Bu on ~ene .ı:.ırfında, deniz ve 

cemiyetin vaziyeti varidntının tn- nehir hududlanmız. Şimalde, Bal -
mamen kurumamasından dolayı pek tıkta ve Karadcnizde, binlerce mil 
naziktir. Varidatıa yüzfle doksanın- tutünde uzahlmıc::•ır. A·kc.·ri noktai· 

nazardan bu yeni hududun fevkal -

* Se ~ --- S f ı · d d f · feti aşa sr..,ıc: S~ • (Sitkeci a - nn e e . ~na te.s!~ y:'par v~ onla-
pk' • t'\.. 'lt. )Qıner d ) _ Bu rm geçebılır dedıgı bır c;;ocugu tek~ 

sene ı ım ""'" tıı.ıınara a b .. 
k'll · old •t!- rnr ya ancı mu-

ı en ı.ı~t d k · 1 J d Bu '"' Lf bu ka ar sı - meyyu. er ıuzu-
zor ur. ~~.. ~~I"()CUR arı l runda imtihan et~ 
imtlhanlnra ~, ,..."_ fa·rı apta etmeye rnek 11• k b' 1' me.. ·oqk on k b. . ınua ıınc 
ca ır~b~se t tul- "b. aktan baf a u·feY emniyetsizlik de-
zulud ta ı Ort: 0 • clei7l'". Ben Joktorum ve mektir. Sonrtı ço-
ma ı ır. .. ~--~ .ciıt· orta mek. cuk mütalenlnrda 
kullarda sınıf o.ğ: '•ı ii,. Vf"kta b l in • ders :;nlı§nmı or. 
retmeninden ıyı de •oıa eııııf tale e "er Sabah m cbe 
kanaat not~ al- ttil~lt ttt-.~-e,el'f dimag ~.a~: .::rken g:diyor. U-
mı, olan bır . 'Q"il. l rı 13 unu zak yerlerde otu.-
lebe a)•rıca bır feciQ .tttcı U ) ranlar çok zorluk 
eleme ve olgun- . Vt •diyorUIJ1·l çekiyorlar.• 
luğa giriyor. Bu doğru ~ır ~~lr tl Ruhi Bı iner (U ~ 
ğildiT. Bu vaziyet muallıınler U:ı::: l * Doktor 3 iincü sayfada) 

(Devamı..__ ____ _ 

Yenı deniz '1lbaJ\arımız 
dnn diplomaların1 aldılar 

DUMa m«uiınd• bir ..... 
. Deniz Harb ohlunu bitirerek Cellletdn .Alttan, Bülend K•~ 

asteğmen olan 35 genç aübnyımızın Ziyaettin Erdeai-. Suad Öuı' 
and içme törenleri dün Heybellde Htisaır:ctttin Tunçay Büıh ... tdi 
Deniz Harb okulunda yapılmıt ve Tolayma.n, MUnfb 6ktcm. HibDI 
mezun gençlere dıplomaları veril- Aktöre, Arif Y enrin, Ertufıul Ge
miştir. mfdere, qref F.rdem, Hatid Kayal. 

Merasime saat 14,30 da mekte- Hihni Fımt, SeJ~ulı: Erer, Fethi Gl
bin iç salonlarındn latikl&i mar~ı ile ze~ Vedad Arnu. Fikret Aluo)'• 
bn~lanmıştır. Bunu takiben mekteb Makine astejme:1leriı 
müdürü yarbay Zeki Işın mezun Nacl Kasaboilu. SMnaallln A... 
gçnçlerc güzel bir hitabede bulun- tunç. Nec.metlin Öncel, Kenan A. 
muştur. oar, Şina!i Öi.V4ren, Nunttln Bay~ 

Bu hi tabeye ınenın talebeden san, Nr.c:nettiıı Berln, V u!i 
makine asteğmenı Kenan Aksar ce- Şcı\·kcıt Tatoğlı:, s:;ıı:ıymar. Erol. 
vab vererek t~ekkiir etmiştiı. aiın Alıı:ımı,.), Httceb Ytol-; nh.l·a, 

Bu sene donanmamız& ılıihak e- han ı::. ı er, !;:ıiu{i HP.yr•klıır, Tu 
den 35 sübayımız f\Jnlardır: Surne.ll!n, Mıııı•afa 1 ori.:.ut, İ!Jr.f.mı 



2 Sayfa 

H-ergün 
Mağlub];~nsa 

Yazan: Mühiıtin Birgen 

E mperyal Fransn mai;lub ol-
du. Şimdi, Avrupanın bir 

parça81nda, a9uların nuıhsu!ü olan 
milli bir nıedc\niyetin mı..imessili 
Fransa, kendisini yenidel'! yapmak 
üzere, cidilecek yolları aramulda 
meşguldür. 

Üçüncü Fnınsız Cümhuriyetinin 
bu kadar kı bir zamanda bu ka
dar külli bir şekilde mağlub oluşu, 
bütün Fransayı v.urı.ıh ıle dolu bir 
hayrete dü ürdüğü için, en liberal 
bir reji;uden en otoriter bir rejime 
doğru geç_i~ bu ınemlckette en kü~ 
çük bir protesto bıneketine maruz 
kalmaksızın cereynn ediyor. Üçür.
~ü Cümhuriyctin son reisi, kendi e
dile iktıdnr mevk:ınc getirdğ ma
retal Petan' c devletin bütün salahi
yetlcrini resi im etti. Fransanın 
meb'us ve uyan meclisleri, ellerin
deki bütün kudretlcri, ayni zatın 
münfcrid iradesine münaka~as.ızca 
dcvreyledile~. Bu hiidiseler, yalnız 
Fransndaki manevi sarmr.tının ııe 
kadar derin olduğunu gösterir. 

Şimdi, F r nsa, her ~ey den evvel, 
kendi milli varlığını muhnfazaya 
ltıırar: vermiı. bu goyerıin etrafında 
toplanmıt. hnttii, bütün mili.temle
kelerinin istikbalini gene bu yolda 
arnmaya >.ız:ne mi:i, konıinnntal bir 
politikaya doğru gidiyor. Böyle bir 
siyasete muh lif olan bütün uosur-

. lar, halen Fransadn susmuş ve siya-
• set perdesinden geri çekil:niş ogörü
nüyorlnr. G .. çirilen mağlubiyetin a
ğır günahlaı-ını Rf!,.,ttirmek zarııreti, 
bütün eski siyaset edebiyatçılazını 
aükun sevketmtıt demektir. 

* Her şeyden evvel, boz.ulan ve 
perişan olan Frans~yı yeniden top
lamak, t nzim etm~ harekete ge
tirmek ihtiyacı var. Ihtiyar mnreşal, 
bunun için bütün empeJYRI Fromm
nın ortndan çekilmesini ve bunun 
yerine milli bir Fransanın getiril
m~ini istiyor. M reşal bu fikirde 
yalnız değildir. Onun bu s.iyasetini 
sımsıkı tutan kuvvetli hir lütle var. 
Bu kütleye dnyannn mnre~al, halen 
Fıansada, kendisinct• elzc aı gonı
nen bir tenıizlem .. omeliyesine gin~ 

ımi~tir. Bu <lmeliyl:ye misal olınnk 
Üzere iki tedbir zikrf'delirn: 

1 - l liiki'ımetin bi.-tün natura
lize Frnnsızları, arzu ettiği takdirde 
Fransız tabiıyetind n ıskat edece
ğine dair hir emirname neŞTedildi. 

Bu emirname; asıl 927 de neşnc<:ii
len _bnun mucibince Fransızlastml
JlUŞ yab nc.ılnra aiddir. Fakat. dev
Jet isterse ayni hükroü .dnh.-. evvd 
vaki olan f F mnsızla!iffialaraJ} da 
tatbik edebilecektir. 

2 - ı O Mayıs ile 30 Haziran 
arasında hiikumetın hususi müsaa
desi olmabızıa Frnnsnyı ter:ketmi~ 
obn bütün Fransızla: tabiiy.ottmı ıs-;. 
kat edilecekler ve bunların .malları 
de..vlet tmnfındnn müsadcre oluna~ 
ca.ktır. 

3 - DevJcl kadrolan ~kı bir 
tetkik ve bmttoldan geçirilecek. ., c 
muhtelif bakırnlardan, «kndrol:uda 
huzurları ma lub olmıyanları çıka
Tılaca]itır. 

* Hiıliwı. ,imdi hükumet, Fm. a-
yı Fransız! tırmak İstiyen bir sisa
set üzeri nd<>, Bunun! 1 bC'raLer, tat
bikat şiddetli elt:illerde ynpd rmyor. 
«F rnnaızlık:o mutlaka c kan la ol~ 
çülmüyor. Hic olmazsa babarıın 
Fransız olmn!n kafi r,örül'ıyor. Hiz
metten çıkanlan meMurlar:ı ı:-"en~ 
tazminatlnr yenliyo ... Yalnız, Fran
snyı bırakarak k çm1!Ş olanlanı knr
§tdır ki iddct tatbik cdilıjor. 

Fransa çok enteresan bır taham
mür içindedir. Kendisinde"l çok- za
man, çok v~ile ile b b edilecektir. 

vf{ ulu'fl.bt C 2Jictj en 

SON POSTA 

.. .. 
sozu Besimit 1 s Çin 

• er1. 

Sözün kı s ası 
Şeftaliyed~ir 

E Ekrem Talu 

L eziz mi, ıezizdir, khlir! re"' 
vekkeli, Üflklar, mahbubc· 

lerinin terütaze ynımklarıru oncağı• 
za benzetmeınişlcr •. 

Et olsun, yarm:t olsun, bu viıııe 
çürüğü kadife knplt lezzet kumk"U • 
ma~na şöyle bir diş geçbdimz J1)i, 
ağızın içini oolduınn tatlı, ra~·ihalı 
usareyi gırtlaktnn a ğı ind:rmd,; ııe 
büyük zcvktirl 

Kabuğunun üzerindek: b fjf tıi1 
ona bir başka çe!'lnı verir. Manzara· 
sında, divan şairlcinb çnpkınc8 
nüktelerini, telmihlerini, şakalarını 
hatırlatan bir hal ıdır. 

Nafia Vekili dün 
yollari teftiş eHi 

a ide dün U •. him Tatlıcı Abdülkadiri 
iki kişi mi öldürdü? 

En şöhrctlı'!i Bursnnutkıdir. La " 
kin görene, yiycne aı::koı un! }:;ırı· 
lere nasib olur~ Hangi bahtıynr da• 
makları telziz ede'? Anka kusuııu 
avlamak için Kaf dağının arkAsına 
~i?il~iği gibi, Bursa şeftalisi ) eınek 
ıçın de Uludağın etelclc~inc kadat 
mı uzanmalı ~ 

Naf.ıa Vekiii genemi Ali Fuad 
Cebesoy, dün istanbul civarında in
şn edilmekte olan -,ollarda tetkiklt'r 

bir 1 1 y ll d 1 Şehu.deba,mda tatbc• Amb Ab-
dülkadiri, S. bri isminde bir çocuk 
yüzünden ve gayri tabii hir aşkın 
tesirile boğarnk. öldüren arabnCl 
Mollanın dunıgmasınn 2 nci Ağır
cezada dün de devam edilmi~tir. 

Bir zamanlar lstanbulda, Bnğnl" 
içindeki Çengelköyüniin dtniısi de 
me hurdu. Şımdi onu dr görmez ol· 
duk. Buna bedel, plajlaıda '\nkı:s:it 
kızl!!_mış, etsiz, cl\nsız ve muh.ıkkak 
ki tat ız tuzsuz şeftaliler ~ok de6-il· ya\a;:·~:rdün sabah saat 8 de refa- • Toplantida havacıfJğlmiZin inkişaftnl 

katinde N n Cıa \' ekaleti yollar daire- t . . . 1 t d b. 1 1 d ~i 'l'eisi. demiryol -şubesi müdürü "e emt n IÇin a 1naca e Jr er görüşü Ü 
Istanbul Nafı.l Müdüriı olduğu hnl-
de otomo~ille şehrimizden hareket Milli hnvacılığınuzan büyük bir ı ruma aza kaydolunmasını teı:-.in için 
etmi, ve yeni yapılmakta olan Ça- hızla inkişafım temin için ıılınacnk alınması icab eden tedbirler g5rü
talc.a, Hadımköy, tstranca, Beykoz tedbirleri görü·mck iizere dtrı öğ- şülmüş ve :dare amirlerinin ınınta
ve Şile yollarını teftiş etmiş, inc:aatı !eden evvel l laik Partisı sulonunda kaları dahilindeki H~ va Kuromu 
gözden geçirm~tir. Trakya l'mum Vali ve Belediye Reisı ~i;tfi Kırda- şubelerine !!Zam i müzaheret _göster
Müfettişi eenernl Kazını Didk te rın riyasetinde büyük bir toplar.tı meler.i Knrarlaştırılmışbr. 
dün Trakyadan hareket edeıek Na- yapılmıştır. l'oplnntıcin Pınti has- Hava Kunımu subeleri vaE>ıtasile 
fln Vekiline rnüliı.ki olmuş ve Trak- kanı Tevfik Fikrt•t Sılay, milli mü~ muhtelif semtlerde asli ve yardımcı 
ya yollannın İrujnatıru Vekille bır- dafaa ve ma nf rnumessillerrıe, Ha- aza yazılnuısı işine hız verilecek, ve 
lik.t.e tetkik etmiştir. ı va Kurumu şube bıtşkanlnn hnzır mekteb talcbelcrin,in de Hava Ku-

Geoeral Ali Fund \.cbesoy ve bulunmuşlardır Toplantıyı Vali rumuna yardımlan temin edilecek~ 
Kazım Dirik akşam s:ıat 17 de Is- Liıtfi Kırdar ac;nııs, miiteakıhcn Ha- tir. Talebcnın karnelerine Hava Ku
tanbula dönmüşler ve bir müddet va Kurumu Pir:ektöfii rtıza Oran, rumu pulu y.lpı tınlncak, hükmi 
Nafıa Müdürlüğünde me~gul o1- kısıt bir nııt~~la dünya hadiseleri şahsiyeti haiz müeııscselcrin de Ku
m !ardır. karşısında Turk Hava l(uruın~n,un ruma teberrüde bulunmalan için fıı-

Nafın Vekil1 bugün Trakya U.. nıesııiııinc _ bütün vaı.·mdn larJmuı aliyete geçilecekti:. 
mum Müfettişi V'! refnkatindeki di· iştirak ettırmek lüzumunu ileri sür- Dünkü toplantıd.\ İ tanbulcia ya
ğer zevatla birlikte Edirneye here- müş, rnünevverlerimizin Kuıuman pılacak paraşüt kule!li işi de geru
ket .edecek. Tr kya mrntakas;ndalci her türlü teşebbüslcrinc yardımda ~ülmü,:ıtür. Beledıye kule inşaatı için 
yolları gezecektir. Vekil rrakyada bulunmalarını tcmennı etmiştir. bu yıl ve ~elecc·k yıl bütçeleıinden 
birkaç gün kalıı.caktır. Müteakıben her vniandaşan Ku- tahsisat verecektir. 

Zabıta bir ibtikar 
suçlusu hakkında 
takibata başladı 

Zabıta dün Pangaltıda Gaziha
liıillr cadd inde 193 sayılı dük
kinda. rıa.:lmırhık yapan Mikail a
dında bir rmıhtekiri yakala..mıştJr. 

İddia.ya ve yapıl n diımume.şhu.
dn nazaran Mıkail. muayyen fiatı 
60 kuruş olan beziryağırrn kilosu
nu 120 kuru,tan tmaktan suçlu
dur. 

M\ICail d ün a k§am geç vakit Em
niyet Müdürlüğiirıe ge.tlrilmiJ ve 
halimda miUI korunma kanunuua 
muhalefetinde"''' dolayı taki~ta baş-
lanmlştır. · ' ----- ----------
Şehir Tiyatrosu müdürlügti 

,::;.lur "Tiy:atro
ISll Mü~ürlüğüne, 
Belediye 1 eva· 
zım Mudüriı & 
min Zeki Co 
kun tayin edil
mi tir. lrJn \ 
zif ine b lı, 
yeni Şehir Ti
yatrosu Müdü.-ü 
uzıın senelerde:ı.
beri Belediye Le 
vazım Müdürlü
ğünü muvaffaki
yetle idare "e Yeni Müdür Emin 
organize etmiJ, Zeki Cuıkun 
Belediyemizin değ~l: bir ,ızvu
dur. Yeni vnifesinde k~di!int: 
ba anlar dileriz. 

Gernilerimize bayrak- 1 13 yaşında bir çocuk 
resimleri tersim ediliyor arkadaşım yaralada 
Gemilerinıizi:ı deniz ve h va va- Sütlüced~ 20 sayılı evde otoyan 

aıtaları tarafındım tanınmalarını ve ı3 yaşlarmda ihsan adırda bir ço
emniyetlerini korumak maksadile 
bazı tedbirler nlınac.ağ: ve bu mak
sadia geınilenrnizin bord'1lurma, gü
vertelerinin en görülebileeck yerle
rine, tayin edilen eb'adda bnyrngı
mızın resmedileceğini ynzmı.~tık. 
Dünden itibare:1 gemilerimiı: brt)
roklan resmetmeğe ha lam~kırdır. 

cuk bir oyun meselesinden arala-
rında kavga çı~an ayni yer sakinle-

rinden ı O ) aşlarında Hasanı bı~k-
la vücudünün müteaddid yeılerİr.· 
den ağır suTette yaralrunıştıT. Ya-

ralı çocuk Balnt h stal\esine kaldı
rılmış, İhsan yakıılanrnı!'ltır. 

1'' •.......................... ···-··· •••••••• ·-· -· •••••••••••• ·--· ·-··-............. -·· .... , 

ISTER INA , IST:ER INANMA 1 
Akdenizde 5 i r;:ünliık uzun bir normal zamrmda görült>cek bir 

seyahat yoptıktnn sonra Türk su- memlekettir, hkat şimdi ate-ş 
larına kavu n 1\lete ilcb'ııde ı~ pahası da söz miP Bızirr. para-
tanbullu bir de yolcu vntdı: Bay mızla zeytinin kilosu iki yüz ku· 

1 
Karaknş. ruş, şeker koydunsa hul, ya ct? 

• Bu vatandaı;ımn: Ni n n hae n- 1-fani bulunmnz 1-lind kumaşı 
i da Sir:keciden Semplon ekspre- derler Yı.t. ondan da beter biıc n-
I sine binerek Parise gitmiş, orn- ranıp bulunmuz matnh, snb,,htnn i dnn Londrllya geçmi , maksadı akşama kadar knpı kapı dolaş-

ticarettir, faknt 1ngiliz payıtahtına san belki bir ı..ilocuk bulursun 
varınca bnkmı'l ki. ticaret nıit.aret amma .kilos~ı 400 kuruş, ekmek 
zamanı değil, Evli evinde, köylü ise kapkar:ı. kaskan bir şey •. 
köyünde gereit. hemen dön:neyi Bay Karnknt de:-dlerini anlat-
düşünmüş, faknt vasıtn nerede? tıktan sonra etrafına bakındı: 
Gü<; hal ile lt.ıılyayn giıJecek biı - Biz ııe haldeyiz) diye sor-
Japon va!"lıırıı hulmuo, fakat va.- du. Geııe isıiyen kns. ha gic1iP bir 
pur yoldayken halyanın harhe koyunu hamnin sırtl ıtıncn f'vine 
giriştiğlni öğrenin~ Akdenize götürebiliyor mu? Gene fınn-
girmekten vazgeçnti!l, Bny Kara· larda o mis kibi ekmekler b:ılu-
kaş ta lspnnyaya çıkrnış. İsp n ya nuyor mu'? 

ISTER INAN, ISTER INANMAt 

'-··································-· _ ........,._ .......... ~ 

Dünkü celsede şnhid olıuak din
leneo Abdülkadirin oi;lu Suphi, 
Molla ile '3abrinin babasını parası
na tarnaan öldürdüklerini, bunu 
herkesin bildiğini söylemiştir. 

Mahkeme, diğer şahidierin celbi 
için, d~mayı taLk etmiştir. 

M ez esi latif olur. M ey-. n su)'-ıı 
manii silcirdir di~-cn nAta Paoıa :ra • 
ramn mevsiminele onunla demlt•Z"' 
me); severler. 

Şeftali, biitün meyvalann i;incle 
en imrendirenidir. KaT ınızda bifi 
~eftali yiyece.t. olırrsn de:rhal nğ:zın1ı 
sulanır; halbuki erik, elmn, üzü!O 
yenirken imrcnmek aklınıza bile 
gelmez. 

Buna dnir bir fıkra vardır. 
Efendi, bir )-'"a::: rnmazanındn. ale

şamüstü kayık b ynlıs nn d ünü) or " 
Birkaç gündenberi şehrimizele muş. Sirkedde, kayığa binmeı:dt11 

bulunan Milli Piyango Idaresi Mii- Öllc<:. manavi\ uğrayıp şeftali nlrn ~; 
dürü Salahatlin Beliıen muhtelif ve arkasında :>t ıırnn u ğına veıip: 
piyango işleri, bilhnssn 7 Ağ~stos - Mehmedl dMniş; şunları so'/ 
k.eşidesine 3id hazırlıklarin meşgııl da, deniz Üt:erinde birazdan top n " 

Milli Piyangonun 
yeni keşidesi 

şehrimizde yapalacak 

olmuştur. tılmca, bana verirsin, iftar ederim• 
Ankarada bulıınmııkta olan oto- Emre itaat ederı oruçlu u ak, b:ıl' 

matik talih küreleri dün huııusi bir larm~ şeftali soymağa. Soydukc:a c}jl 
trenle şehr:imize getirilmi tit. Müli zavallının ağzı sulanırmış. Tnrr. Kıl 
Piyango Idaresi, üçüncü tertib pla- kukı!i hizaııına geldiklerinde, toP 
nının ilk ke~cit-ııini yeni otomatik gümler gümlemez, kerıdinden tarnır' 
kürelerle Fenerbahçe stach,da ya~ mile geçen uşakcağrz, ne yaptığ11Jl 
pacaktır. Bu münasebt•tle çeki}: ten ibllmiyerek. elindeki şeftalileri dor 
önce Fener stC\dında Şe bir handosu- :ru denize attıi:'l gibi, nğ2ım doldu ' 
nun iştirakile bit tören yapılacnk1ır. :rnn salyalan dn efendi inin yüzün' 

Dün geç vaktw kadar şehrimiı ısavurmu~. 
Piyango İdaresinde tetkiklerine de- ~ ~ 1 ,.,-
vam eden Salahnttin Beliren dünkü (__,, Gkcenı. • L-t1.lU. 
akşamki trenle Ankaraya dönmü~ 
tür. 

Va1i muavini Siird 
valiliğ:ne tayin edildi 

Bir müddettenberi is•anbul \"ali 
Muavinliğioi muvaffnkiyetlc ifa ~~ 
den değerli idarecilcrimiı.d~~n Ha
luk Nihad Pepeyi terfinn SürJ Vali
liğine tayin olunmuştur. 

İnhiliil eden istanbul \'ali :\1ua~ 
vinliğine de Beyoğh ka:rmakamı 
Alunedin getiri1ecc{.ri hnber alın-

mıştır. 

Her iki ida::e arnirimize de 
vazifelerinde muvaffakiyeder 
menni ederiz. -------

yeni 
te-

Galatasaray resim sergisi 
Gfu.e.l Sa.n'ıı.tlnr Birliği resim şube

sı (24) üncü Galatasaray scrg:s in i 1 
Ağustos 940 Perşembe günü s:ınt 17,30 
da açacaktır. --------
Asansörle oynıyan bir İ!çinin 

eli koptu 
Tozkoparanda Kirzade npartım::ı. _ 

nmda çalışan Hüsnü adındtı biri, n
sansörü karıştınrken elini sıklştır -
mış, sa~ eli kopmuştur. Yaralı Bey _ 
oğlu ha.'ltane.:dnc kaldırılmıştn:. 

- Şimdi nerededirler 1 

Babasının altınlarını çalarale 
kaçan genç 

Hatayda babasile birlikte Hızkul " 
lah ısminde bir kuyumennun 721 ~ 
manlı altınmı, 800 rnbye ve 500 onıl 
altmını çalarıı.k, İstanbula fır r et. 
tl~ iddia olunan Suphl isminde bft' 
genç yakalanarak, adliyeye verıırn Ş" 
tir. 

TAKVIM 

TEMMUZ 
Rumi sene 3 Arahi sene 

1856 ıı:ımı - Resmi ııcınıı Temmuı: Hnır 

18 1940 67 

ÇARŞAMBA 

CONEŞ c Ah ar s. D. ~. 

5 M 25 n 
9 ı' 7 

Vats• 

ı..J, .3. lJ, 

V. 18 20 17 l'i .lO 2B L:l 21 
1:.· ı 50 8 48 12 til 

«Son Posta)) nın edebi tefrikası: 89 
baş "urarak cebinden portfôyünü 
çıkardı. 

Bu, cidden mücssir bir çare 

yalnra malik (llrnuı kadnr "evi~e
ceklerini u :ı~ n uzun anlattı .. . On
dan sor.ra da bütün planı (ıa::ır -
!adı... Tabii, benelen istedini 
Jeyler pek ho~uma gilrniyordu 
ammA benim ~ibi zayıf, hnı~tR, 
zavallı bir ihtiyar kadın üylc ele -
mirden bir irade kımıısınd ne ya
par? Onun gibi bir erkc~e nru:ıl 
karşı koyar? 

Ayni zamanda cebinden on li
ralık bi: lağıd çıkarıp kar.ap~nin 
ü::crine atm1ştı. Bu renk'li kiı~ıcl, 
bütün tı-hdidlerde;ı da..lıa kın• vet li 
bir tesir yaptı ve ihtiyar k11dının 
çenesinin açılma~ıın tavaıısut et
ti. Kısa, keııik cüınlelerle ':>lanı bi
teni anlatc\idi'ln "onr-ı /eynebin 
gittiği ap:vtımtanın adresini verdi. 
Fakat bütün bu sö:ıleri arnııında 
ke:ıdi:ıi:ıin 1n.:uum olduS:unu çır -
pır.a çıruma söyl<!mektt"n de hali 
kalı:::ıadı. 

za ile kendis;nc doğru geldiğini 
gÖTÜyordu. Conn·vnr nihnyet ~-nl.
laştı ve bir tek kelime söyleme " 
den genç krz111• omuzlarını pe~çe"" 
leri arasına alıp onu bıracnbire 
kendi göğsüne doğru çekti. Ze"/~ 
neb vücudünii, oütün nefrc:ini el 
lerine toplayıp •.m1,1 şiddetle it ,. 
meğe r,alıştı. Biı ynndar. da fer• 
yııd ediyordu. 

Nakleden: 
- Aman bittim.. dur biraz 

nefes alayım oğlum.. öyle üstü
me varma 1 Zeyneb doktom gft
ti. 

- Hangi doktora. ondan baş
ka gidecek kimse yok mu idi'jl 

- Benim clok•oruma ... Ben 
hiL etçiyi yollamak istedim ~m
mn şeker ynvrucnk. annesinin ız
tırabına dayanamıyarnk kendısi 
koşup gitti ... Aman kalbim .• ay 
nefe!l al mıyorıım •• 

Haluk eert adımlurlil kadına 
yaklattı, ona doğru L~ildı. 

- Siz hasta değOsinizl Bunı.
da komedi oynuyorsunuz! Ka -
nm neTede) Çahulc bana C~\ ab 

Muaı:zeı: Tahsin B erkand 
kf'n daha fazJn iniemeği mı..inasib 
gördü. 

- Anlamıyorum, ne diyol" -
sunuz '? Bir h n ta ya böyle ert 
sert konu~lur mu;ı Ay kalbirn 
Çatlı:rncak ... Öyle bakma hana 
oğlum, içime fenalıklar geliyor .. 
ndesim tıkanıyor. 

Haluk onun kolunu yakala -
mış. sai'Slyor, tırnnklannı et.ine 

geçiriyordu. 
- Vakit kaybctmiyelim .. Zey

neb nerede? Çabuk cevab verini 
B\ı defa esinde o kadar mü

tehokkim bir ahenk vardı ki Meh
pare Hanım titriyerck ağlamamı 
ba,ladı. lAkin oevah veremiyor
du. ·• O. zaınan Hak'ık, bu kadını 

oldu. Şi~an kadın yarım doğ -
rularak anlat:nağa b:ı,ladı. 

- Vnllah, billah kabnn t be
nim değili Ah evl dıml ln<\n ba
na, ben au ı; lu d i:•Tiim 1 K olumu 
bırak da her ~~yi söyliyey!m ... 
Bınıle oğlum, yoksa cidden ba.vı
lacağıın ... .Şiındı dur, şöyle ra
hat bir nd~ nhyım ... 1 tt'! ı'!Ö}' -

lüyorum. Alı. o da senin ızıbi heni 
h"yle tehdid etti ... Ben:m elim -
den ne geliri En nihayet zayıf, iı.
ciı: bir kadınım .ben dt"! Siı:in gibi 
güçlü, kuvvetli ~rkcklt"ıin teh -
didleri kar ısındd mukavemet e -
debilir miyim~ O da evvcla yal
vardı, sonr."\ kızdı, bnğırdı, teh -
di d etti ... 

-O dediğiniz kimdir? 
- Işte Turhan Bey camml 

Bana Zeynebl.- sevi~ıiklerini söy
ledikten sonra yalvarrna~" başla
dı •. ilCisinin de mes'ud olmaları -
nın benim elimde olduRu bir 

llaluk rli~lerini sıkawk öfke 
den "lık snlnn hir sesle SOTOtı. 

- Zeyneb kf"ndi arzu ii.- mi. 
yani istiyerek nıi onunla beraber 
gitti~ 

- Oğlum sen de gcnı;:ıin, se<
vişmenin ne deml:"k olduğunu bi
lir ve Li::birini ııcvcn iki gencin 
yalnız kalmakta"\, hemher olmak
tıı.n ne derece ho landıklnrını tah
min edersin .. Bu ımalieri bana 
neden aoruymsun) Artık bizim 
yn~ımı7.dakiler ıı~ktan elim eteği
ni cekerler ... 

İhtiyaJ kıMiının bu alçakça !ÖZ· 

leri Halukun hiddetini b~.isbütün 
arttırm~tı. Yumru kfarmt aakuak. 

Bir dai.ika sonra, H11liık, oto -
mobilinin son aÜ-:-<~tile. A•nııtlıınet
ciddeki eve doi-ru koşuyordu. 

* Zeyneb, o mr:~'u;n oıbrıın bir 
kö~~indc hü:ıiılnıÜ'$ duruyor, e
bediyet kadar uzun hrr ZP.man -
danberi orada hap11edilmi~ t)lchı
ğunu zanncdiyor ve buradan bir 
dııha ııağ çık.mıyacağını dü,üne -
Tek titriyordu. 

Gözleri cleh~etle Tmhnna di -
~ilmişti. Onmı, mvzafferiy..tinden 

bıW iatih-

- Bmı.lwıız. beni.. bııakınıı 
bı-ni.. alçak, Od:l'tllSSUZ h et if f 

ı\ncak, tr!llha evde, ıssız ~·e 
~jpJıeli ~okaktıı. onun bıı feıyndın 1 

işitecf'k, ;~itse b ıle ona ~ nrdınıt' 
koşacak ki:rnıe yok-tu. Bunu tılerı 
\'e kendi vaıiyetirıin aağ!aııılı~ın11 

gÜvenen Turhan. onun aylıtrd":rı" 
b~ri kendisi:ıe lı:ntşı reva gorditjiJ 
soğuk mtıarnelcni:l imiltnmını dO" 

ya doya •lmak maksadOe ve hiÇ 
acele etmeden Jnn i,kence et " 
mekte devAm edıyordu. Gene; kı• 
zın hakaretle dolu aeıılnln suııro•~ 
üzerine aizını onun kulaitnl' r• 
lattardı. 

' 
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ele:fon Ve Telsiz a 

rtl!RB Borsada sıtma mncalesi. /~~~r;t}E 
. meri a e harb Birçok ba aklıklarla su Beklem~nin azabı 
( ""··········· 'YAzAN •··············· Yazanı Selım Ragıp Eme~ 

1
1 n ~mek!i gEenera! t 1 bı·rı·kı·ntileri kUrUlUldU B ~~~ka!:!~n~as~eı!t~~:::~ = • mır rkıle ( kun gelirse büyük garbi Avrupa mu-

Türk Hava Kurumu 
paraşütçüler,inin 
Anadolu turnesi 

.. ~~n Postaanın nskeri muharrfrl • harebelerinden sonrn dn n kNi hn ,. 
.......... t kAt b' d 1 ' ,.,.. ... ...................... ......... Bnrsa 30 (A.A.) - Şehrimizdeki .sıt.l sıtmalıya. 75 kilo kin1n ve 4.224 tatlı re ~ 8 ır ~rgun uıt geldi. Bütiin 

.. ,& utebe.r bir mecmunda oku - ma. mücadele tcşkllfıtının bu seneki ~ da~ıtılmıştU'. Bunlardan başka ~aalıyet İngılız. Alman ve Jıalyan 
Aıner'k m;~ım: (, Biıleşik ~imali çalışmalanndan çok iyi ve müsbet ~ucadele teşldlfıtımrı siwısıneklerın 1 ~~a kuvvetlerile kı !Jien deniz bir-
§ında ı 1 ~ el lcılerindP. bu yılın ba- neticeler elde edilmiştir. memesine mfıni olmak için azami ta- i kerlini? ke.~ıfh.vc mevzii tahrib ha -

Y d 

mı yon i sizle 2 milyon aliyet göstermekte sıtınıı. m -ucft"'c'A re et erıne ın. ıs.u etmektcdir Bu 
nr ıma m L 

1 
Mucadele ıe,kllô.tunız bu yıl için - '"' "" d k b · • ı rak uııtuç ame e vıudı: bu iki teşkilatı bu maksndln blr çok bntak- arn ası ı azısıyası temas ar olu-

Denizli 30 ( A.A.) - Bugün ı Türk Hava Kurumunun şimdi}'e ka
Hava Ku.rumu filosunn ınensub bir dar yaptığı ,.e bundan sonra )apn
ta~remız ııaat 7.30 da ve bunu cnğı işler hakk:nda heyecanlı bır 
takıLen paraşütçüleri harnil ol n i • hitabede bulunmuş ve mütenki -
Irinci tayyarc de anat 10.30 dn Tn- ben misafirleıc ve davetlılere Tn ~ 

vasın bağlar arası mevkiinde bir 

öğle yemeii verilmi~tir. arn y k· d 
1 

de 59.215 vatandaşı sıkı bir muaye_ Id n ı au k e un e ı irse b.itün nüfu- lıklarla su birıkintilerinln kurut.ul _ yor ve o u. un arı:ı sonunda ~ 
n ta rib . d B neye t{ıbl tutmuş 11.156 kişinin kan- 'h 1 Id k. Al B 1 tnüdd en yuz ı: onu eder. ir ;ma..-;ı yolunda icab eden te<lbirleri nl cı et an a~ı ı ı mnnyn n knn .. 

ii t b't. e.vvel reis Huzvclı milletin ları tahlll edUmiş ve bunlardan 1.971 mı.ş bulurun:tktadırlar. BU a.rndn ku= larda sulhlin bozulmasını istemıyor. 
ait e ırının fena giyimli, fena be - k~ide sıtma mlkrobu bulunarak der_ rutulan ve temizlt!ttirilen ark kanal . Romanya, Bulg•nistan ve Mncn -
da :: fena ~ ka::ı edilmiş oldLğunu hal tedavUerine ba.şlaıunı.ştll'. bataklık ve su brrlktntilerln ;nl.ktan rıstan .arasın?D; muall.ak durnn mo-

vasta halkın ço kun tezohüratı ir.in
de yere inmi lcrdir. Snhndıı vali. 
tuğ komutanı vı• Deni:Lliden gelen 
bir heyet k.ıı7.a ka) maknın ı hazır bu
lunmakta idiler. 

Saat 18 de pnrnşüt tecrübeleri 
ynpanık bu geceyi Tavasla gcçire -

K/Ie~ı ı ... n . . Ayrıca ted:lvl görmekte olan 10.1613 123.381 metre munıbbaıdU'. selelen~. ~.allını _de ntıye taliki mu -
6 k' .zalık, B.rle ık Amcrıkada her vnfık goruyor. Bu devletler fayed 

Bu münas:!betlc tan n re 1nüfct -
tişi Emin Ali Ynşın Ji:lTRIÜtçülük ve 

cek olan tayyarec.i!erimi.ı: yarın De -
nizliye gelmelerı beklenmektedir. 

tel ~şıye bir radyo. hf'T 1 ki~iy~ bir A . k d 6 OO z· t V k.1. . kendi aralarmda anlaşabilirlerse, 
§Ü e on ve her 4-) ki iye bir oto dü.. merl a. a lraa 'l 1 Inin febihal Değilse. kozlarını kuvvcte Dempsey'in yeni 

bir galibiyen 
Norveç ticaret filosu 
da silahlandınlıyor y/or8<1 dn, 18 lkincikanunda Be- d müracaat yolilc halletmeyip bekliye· 

~;t'":ı sarayda verılcn bir konferansa k·lşl" SICaktan o··l u·· tetk•l ler·l cekler. Her şey, harb sonunda ve 

11

°1b «Amerika:-ı çocuklarının yarı-- mümkün mertebe herkeıı tatmin c -
(i• b'('lki de Üçte ikisi, şehit lerde, ka- Nevyork 30 (A.A) - Muhte - Konya 30 (A.A.l _ Şchrimizde bu. dilrnek surctile bir h le yola k('nn-

Cha.rlot.te ..şiınnli K.arolln_ 30 (A. Londro so (AA.) - Reuter: 
A.} - Babık ağır &lklet dünya şam - Reuter ajansının haber dığına 

cek ırk hay t seı;:ye i ~emin edc~iy:- lif mıntakalnrdan gelen haberlc."Te lun.makta olan Ziraat Ve-kili Moh _ c~k: Bütün btınl r olur~en ve bu 
Yaş adar muht ç nıleler nezdıncJe göre 12 giın clevam etmiş nlnn şid - lls Erkmen, dün, yanında valimiz ol. sukunet devam ederken ıns;..n inir
du aınaktadırl r. Kıoylü çocuklann detli sıcak] r esnasında Amerikada duğu halde ordu müfettişli~lni, kor lerinin ne derece gerilmekte oldu -
fentu~l~n da en az bunlar kadar 600 den fazla inır.ın güneş çarpme.sı komutanlığı, belediyeyi, partiyi zl _ ğunu bizzat kendi ndr;:mizdc görüp 

K ıını§.» yüzünden telef olmuştur. yaret etmiş, Ticnret Odnsı, borsa sl- tecrübe ediyor ve bu vaziyetin da-

;piyonu Jn.cque Dempsey, Oklı:ıhomalı göre Norveç deniz mudafnnsı ba ku. 
ElliS B::ıshara'yı m~lüb et.mtştir. mandanlı[,"l, Norveç t caret mosunun 
Rlnge avdet ettiğindenberi Denıp - sUiı.hlandirılma.sına ba~Jand~~ını bil. 
sey'in uçuncü boks musa.ba.kasıdır. dirmlştlr. Bu gemıler toplar ve tay

yare dafi toplarlle teçhız edılmck -
tedlr. Bu toplar JllÜrct.tcbnt w• su _ 
retl mahsusada talun görmuş Nor • 
veçli bahrıyeliler tarafından kullnnı: 
ln.cnktır. 

hil' endine göre, bu kndm çetin da- lo ve harnyı teftiş eylemlştlr. M~h _ ha ne kadar devarn ed:ceğini haklı 
hnlk "" .~' lrri olan bh nwmlrketin Milli Sel ile General Franko lis E>ckmen bu telt~lerl sır ...... ola<Bk ooru,ıuıuyoruL Heık .. in bil- Orlaokullarla liselerde 
ra ı, uehe ·.~, dış meselelerlc uğ- ' d 1 1 aHi.kndarlarla görüşerek iStihsalin ar diği ve gördiisü gibi biitün dava Al~ imtihan neticeleri IliÇin fena 
dnşrn~a az bir heves duyar. Bun - arasın a te graf ar t•nımasına mukabil lstfhsal mn.sra: manya ile İngilten! a•asında vukuu 
aran dşka, Amer:knnın iki Okynnus teati ediJd'ı fınm a.zaltılm!lSI esaslarını tettik ey. muhakkak gıbi görünen çnrpı~a - (BaştaraCı 1 inci sayfada> 
Ao "" J: Ve umumiyetle Avrupa ve lemlş ve hamdn hnyvnnetl$n Inkl • ya muaUôk. Almnoyn Ingiliz ndn - OBk) - Dünün tahsiline nisbetle 
sı ya aralarından uzak bulunma- Ankara 30 (A.A.) _ Ispanya şafı çarelerl üzerinde mütehnssısla: larına taarr.ız edecek mi? Ederse çocukların tahsili ağırdır dcncm(•z, 
ka onu daha ziyade infirnd politi - milli bı;yramı münasebetile Reisi _ dan iz:ıhn.t nlmışbr. • muvaffak olacak mı? Olamazsn In- fakat tahsil ~ekli bozuktur. Benim 
.. ~::\ .. ":'k.tmi ri. Bu politika, u· eümhuı lomet lnOnü ile 1 pnny• dev gilözleıin bilmukabil k•t' n vi Av. u - çocuğum o ıla oku!.. •on om>ftador. 
ğı b .~tün rnt!S:IFeleri pek kısalttı- let reisi general Franko arasında 1 l b 1 S 1 C paya yapacaklun muk bil taarruz - Hergün derslerınİ onunla birlikte 
.. ~ ~·u? dahi Ame<ika efkün u • karş•l•kh .tebıik ve ıeşekküı tdgıaf- S an U U even er emiyeli dan biı ,ey beklenebôliı mn Ve,;. çahşan biı talebeye döndü.ı-.. F ... ik 
tadımıyesındc kök salmış bulurmnk- lan teati edilmiştir. ne yapacak ? hayet bütün bunlar ne kadar zn - kitabiarı içindeki bütün sayfalar n· ı manda olup bilet. çevdiecek olu"a her bhinde bit 

ı>oı un 1~ 'ağmen, l\-neıiknd h... Arjantİn buğday (llaşta ... r• ı Ind "'Yiadal Zihinleıde biı i•dfhnm düöümil yanı,, vaıd, . Re•mi doğruduı. ya-

n

"'k Po ıtıkn canlı bir auıet~e mü - "h G ] ı· ı' 1 ı 1..' halinde zembereklenen bu suallerı'n zısı yanlı.,hr. Yahud her ı'kı'sı' de 
.. a~a 1 ı a tti e e ım atın )U u uevenler Cemi .. bi P l 

0 
unur. Foknt, Avrupa haı· T Cini mene yetine •. 7 •ene evvel -kkül etm•o oe~bm• buluo verebilmek elbeıte yanhşnı. BuolM> bizzat hoenlanna 

Aın;:ka~iiı znmna, BirJ,.fik ııimnli Buenos-Aires 30 (AA.) _ Hü- olup faaliyeti gevJemi') bulunan lu- mümkün de~il. J:'akat zihinler hoş götürüp izah ettirerek kendim an-
ha ko b, n, 1914 de na~ıan bam- küme~ Arianıine komşu olan me m· ,ing klüp l•tanbul Sevenler gmpu yeıe bunlaın kn<ş> h k aıay>p hu lm>yn lad•ktan ooma çoeu k la n mn öğıet· 
evvel, " ~aleti ruhiye va<d•. 36 y>) leketle< mü,ıonn olmak üzere buğ. kadıo•u dahilinde (,.k. ıeokilatile çahşuken .,,,dan k>ymeıli '""'a"'" tim, Kimya hake,., ~lhn"l bütün 
>nbtıer,i;:knn •nnum>Ye Alman ve day ve un ihracom mennetmi•liı. müoteıeken tokını çahşmağa başh· laı geçiyo' ve bü•ün dilnyanm üze- kitabi~ bit hilmeec, bi' muam-
tıLyord ~r taraflısı .olurnJ.. ıkıye ny- yarak birkaç kola ayrılmıstır. Sim- rine yeni bir kııı harhinin dch§et ve- madır. lısı h ~· 19.39 da ııoe Alm:ın taraf- tereye taarruz erle .. v~ burad~ mu- d'd 1· b l d J ren heyulası yayılıyor. Çocuğum knnna• notlarında ,.c 

erne k Ic Faka .... ı en nza ına stan u u ahıı iv\ ta.~ 
"'an .. 

0
, •m.e yo lu. ı Al - valf ~ oluıl ,., Ame,ika,. ı.,.,ı. _ mımak ve daha çok oeVdiımek Ü· C rTı c; elemeleıdo muvoffak oldu. Şifahi-

"'•k ~T"":?e ":;_" • d~ynlao •• r, ... ~d· bul~- lclan muhakkak gibi - we hiıknç konfeıan• ... bit eJiJ. 0elhn uı:.euJ•I• G m eç de kimy• vr. hnnmzead•n ikmnle nıah ad ı m~ttefı~·ltor JÇıı;ı. nn:a.k pek dır. Amer;kn i te böyle bir ilıtima~ mi~ir. .. .................. .............. .................. kaldı, imtihanda ma rif miidürü Ye 

ud bır nluk gostcrılıyordu le ka h ] R "f · b' b "ı. 
1

• 

B d A ı h dı • rşı azır anıyor ve uzun bir har G . l mu etbş gı ı nzı y~se..: ~evntın 
u ;vrupa ı mü i eri yre- b' ayemız ıudur: stanbuldaki pa- omanya w .. te d" .. .. _ _ı A 'lrnd . 1• göze alı.yor. O, ~'Vela yüzde yct- h b' ·ı bulunması ~ocu~un nsabı uzcrınde 

uşuruyoi'OU. merı n, ~lll m., b b . d k n ıçı mez Türk ve Biz.amı esetle.- · halk t b k l l . d A ı,. w eş nıs etın c ta viyesine ça ~ · · h f j k ı •ı tesır yapmış ve yarım yamalak ce-~upn hn baka ba~ı ıçe~re CkTın e V : lıştıgı donanmn3ını lngil;uerinkile nnın mu a zası, stanbtJbn tabii omşu arı e vablar vermi~tir. Fakat bütiin sene--
ar n ınc en':"le arşı umumı- birleştirece..\: ve bütu''n Amerı'kavı güzellikl~inin ve eski mesirelerinin · · k'b d h . l Yetl b' · . d l k d ll A ta • k 

1 
k sını ta ı e en ocası:ıın vermış o -

e ır ıtıma fiıZ ı var ır. atta galib bir Almnn.Y<ı ve har'ıs bir Ja·- ~ınması. miım Ün olanının ihya~ı. d w r k k d A.rnerikalılar, 1914-18 dn-beri ye- an anevi Ist nbul incelimnin. san'at- aD aşaca ugk.ut. ~uva 
1 

anaat notu ne e-
..... ponynya kar,ı müdafan ve mnhnfn _ .... me rr tınd A k b' lannın selikso:ıunun gerek helediye 

1 

vi e hyan vnıpny:ı nrşıenkr nr za edecektir. Uunun için büyük ölç.ü- ve hükumet. gerek istanbul halkı Bükreş 30 (AA) - Sıefnni a- Çocuk ynlnıı: imtihnnda ne söy-
,8. ıner nme. t d.uy. nrlar. Am. . a e- lerde uçak, tank, top ve silnb im.ıl f d h • jansından: lerse söyliY.~eek, söylemezse rıkocuk ıı: n um h b t k ki b b tara ın nn mn atnza ve himnyesi... L - T le h' umıyeııını:ı ar e ış ırn n - etme e era er bir de mı:cbur'i a~ B 1 . Hükiimetin naşiıi efkan olan 11o- ve kocn bir s,.nesi mahvolacak. O 

Y ınd b 1 · t b b b k • h' k b 1 d un arı tem•n için de konferanslar · 1 d e u unmnsı l e u se e ~ l e.rı ızmeti ·n u c erek bir kara · hl . I • mania gazete~n Romnnyn mur.ıh - halde Maarif V t:ka!di cüınlcı nııa -
er n il · el .. d d ıza ı zıynret er, ne§riyat hazırlnn- ' F k en g mı ıtr. . 

1 

or usu vücu e getirrneğe çalışıyor. maktadır. haslarının Führcr ve Duçe He yap - biyenin insanlar {izerindeki tesirini 
ay ald t Avrııpn barbi b .l•yalı ll Fakat her eyden evvel bütün ~im.ı- C mış oldukları ~örüşmeleri şu suıetle bilmiyor. Benim gibi çocuğunun 
ad 

0 
.u Ve o znmandnnben ba bt- li ve eenubi Amedknın •Ame>lka emiyel ,.;,!iğino Vali Lütfi hüiO,a etmekıedi" detOini heıgün sayin oayfn tnkib e· 

de "ı b., çok milletleı mil takil bit AmerikaLlanndnn fikir ve dü,.uru Kn..ı.,, ""' mu.winliklerin• Parti Romonya, Alman ve lıalyno oef· den bi> baba muvnffak olmnzoa b>l· N·h tt te kil elmekten 1 ıiğ oldula,. eııafmda ıopl mnk ve Amerikada - müfeııioi Fiheı S>lay, Belediye Reio leıi ile umumi p'<n~pleri te•biı ri- mem diğer h balaı çoeukl>ım• o· 
..:ıı:eYdet Fmn~a . da ~aği b o~arak ki _!.-ı.:rupa ~üst~l~kelerini~ sahib ~unvini Lütfi Aksoy, profesor tikten sonra nlakadnr hüklımt-llerle kutmnkta ne derece muvnffı.k olur
h.,.. <n çek•idL Bugun .I...,Jıe~e değ>obnnel•""' mOno olmnk oeab et abıiyel. kGnblikleıe lnkdAb Mü. mutab>k knlamk Tunn hnvza.,nda lar. Snoiyen çoeuklnn bu kodnı "k• 
Büı. Yalnız. hem de ıe~l.kedrd ... mekıedir. Z""! ~üdW.ü Ş•m•i ve Mı. Maumy kaı'i bit ani ,mny• götüıeeek olan mak ileri ınn a için , ..... , ... aptal 
ın ~kn bu ehemroi et li h· di~ eler A~ Küçük ve büyük 21 şiı.ıali ve ce- seçıldıler. Ayın 1 S nde ilk toplantı- şeraiti viicude getirrneğe çalışncak - etmekten bnııkn bir şey değildir. 
likeri 

1 
adu, fikirlerde ~erin değicıi.k - nubi Amerika devll"tlerinin toplnn- mızı yaptı!:. Cemiyetin gayeJi geni, tır Çünkü her dersi kelimesi kc:lirnesine 

r h ı __ ı A B 1 al ve faydalıdır. yoksa yalnız İf>tan-leı" ":!""' gefmi ve. vrupa 'l!- d•ğ• Havaanda "eşik Şim i A - b l k çocuğun knfaom> •okmağn uğ-<a~~ ı,:nde mud nale ateyhi ıtle bulunan- merika hükumetinin elde etmek jg - u un es i yemeklerini ihyn gibi CebelüUarıkda bir iafiiAk sak birç.ok mııtuhdan başka bir şey 
... n d h'l Id h 1-1 h' ok şekimpervcrliklc alakndnr 'Lir le--tnnhf lle nd ı ho ~"'u "dn hnc

1

• lıehr ~ tediği gkayb·c. b~ddur: Bütünk yb~ni .dün- şekkül meydana getirmiı değiliz.» Cebelüttarık 30 (A.A.) _ Reuter: yetittiremeyiz ... Açık mkisnl dsöy)iye-
de old ' e a n. mu a ~ .~ '" • yayo te " ' .,, ve. te r~ >rnde Resmi mokamatm bu sabah neş • yim, Ben hu«un bu azn n . orta 
lü, ukça •<•k b>r ıemayulun ıebel· alıma nlarnk onu yemlmez hor hale rettiği bir tcbllöe "'""""' saoah ıı rnektobin son ,..,r ınlebdcnnden 
lik ·~.. ine , .• ,.~ ... elli. Çünkü teh getinnrkıiı. Dahiliye Vekili şehrimizde de No<th Front'du deniz telsl' ....... nevıaoteni ve muhtelif ·•i•••• h····· :ra~ 

1 

Ttı~ım.d n ve lngilt~eden SOYll" ~ ~ yonu civarında bir lntiH\k olmuştur. 1ıklarile maliıl 13 hasta tedavi edi-cek~ iJ>"z Amen'k•>• teveeeüh ed~ .1'1'./ ~. An'kara 30 (Husus\) - Dahfilyc Black Wakh aiRUmdan !iç nakcr oı. yorum. Sebeb za.-n1h1ann fnzln g,y· ~r. rr_ ~ AJ. ı V~li Faik öztra.k bu ~ki tren- müştür. infilakin sebebi henüz mcç-. reti, izzetinefislerinin, nna ve brıba-
u sebehle, e~eT Almanlar İns;il- - ~ · le Lcrl.anbula hareket etmiştir. huldür. larının tesirleridir.n 

<tSon Posta)) nın e.clebi tefrikası: 2 --
ULU 

Yazan : Ercümend Ekrem Talu 
Kil Dünkü lnamın üla&&Sl bir miktar e ya dah3. geliyOTdu. Ve 

larındaki sıska kızcağızın iklııi b ir- bir sosyal nizamın yürek parçalıyan 
den yaygarayı baııtılar: harabesi halinde duruyordu. 
-.Aman, yanıyoruzl Yeti in, üm- Itfaiye heyeti. uykusuz, yorgun, 

metı muhammed 1. bi tkin, nihayet ve güçbela yenebii-

Kim YC:tişec~kti? . Ve ne ile? Mey' diği kud~rn.ıuş can~vann muht.~ .. 
danda, elı tutar, işe yarar tek insan mel, yenı bır savlctme knrşı mute
yoktu. Deniz vnkın olduğu halde, yak~ız bu.lunuyo:-, .ora?n: burada ~e 
oradan bir !. ... va t k vakıt vakıt parlnmak ıııtıdadını gos-

"" su aJJyaca , or -tasmdan yanma;;.a ba 1 teren noktalara su sıkıyordu. 
• o § ıynn yorgnnın T hl'k d d 1 b 

üstüne dökecek kimse çıkmı ordu. e ı e arze en U\Br ar, aca~ 
K h kı • y lar, saçaklar, kancR ve halatbıın 

ız w ny nyor, ogl:yor, kl'\dın da tazyiki altındl\ earsıl sarııı la güriıl-
oturdugu yerde sade dövu··n·u·yordu .. ·ı · · k ı· ' b • tu ı e yere ı ~yor, ır.gın •ır tuz u-

tefek aramağa gelen biç.nrelcrin o
Jemli vaziyetlerİM ncımamak kabil 
değildi. 

Zabıtn memUTlnrı, bekçiler, bun-
lara elden geidiwi kndnr yardıma 
çalışıyorlar, fakat cümlesinin de gay 
Teti boşa. gidiyordu. 

KlZII donanma takviye 
ediliyor 

(Ba~tarafı 1 inci sa~ f.ı.dal 
nde bir ehemmi.reti vardır. Harh 
donanmamız si.ır'atle, k:ır:ı 'c havn 
kuvvetlerimizin seviyesine çıkmalı -
dır. Donanmamız, .sosynli5t vatnnı -
mızın müdafaası ical,ettirdiği tak -
dirde fiili cımeliyat:ı girişrnek üzere 
hnzır bulunmalıdır. 

Sovyet dunnnmasının 1939 sene
sine nazaraı1 IIJ·lO senesindf'ki art
ması hakkında iznhnt verdikten soYll" 
rn. amiral Kouzoetsov, hiivük sür'nt 
ve itina ile deniz kumandanl:ır: ye -
tiştirilmesi lüzumuna işaret dmiştir. 

lngi'iz Mec~isinde miinakaşa 
(B34t.arafı 1 inci yf:ı.da) 

Çörçll, daha evvelce meclisın ha 
!i celse akdetmesiıli teklif ctmııı, fa
knt şunları lH\ve e~tir: 

Hükumet hnri veya alen! cel.c;c nk. 
di meselesinde meclise tcsır y pm::.k 
istemlyccektır. Nazırln.r bu mcselc _ 
nln mümı.kaşnsına Iştirak etmiyecek.. 
ler ve meclis de serbestçe fıkrlnı be. 
yan edebilecektir. 

Çörçil, hariciye m" teşarı Butlerin 
harici Lşler hakkında beyanatta bu. 
lunacağını Ut\vc etmi.ştir. 

Büyük hava b~sk•n'arı 
(Ba tarafı 1 Inci s:ıyf:ıtl:ı.) 

Hava muhm·(•besi 
Londra 30 (A.A ) - G lles e. 

yalcti üzerine üç saa.t de• am e_ 
den bir ırMe akını yapılmıştır 
On dor mba 'kırlnr uzerine 
düşmüş \C nsancn zny at olma
mıştır. 

Bir yat hattı 
Londra 30 (A.A.) - Bahri~e 

nez:ı.reti te bl! i: 
Ylarduncı keşif y.ı.tı Gulzar'm 

düşmanın bir hava h ücum n es
nasmda battığını amlrnllık tces
sütle haber verır. Telefat yoktur. 

Istanbultın en uznk semtlerinde 
bile geeeki yangın duyulmuş, bütün 
gönü1lerden ne 'eyi nlıp götürmüt-
tü. 

Kulaktan kulağa, mübaı·ıii:nlı ri
vayetler dola~yordu. HenÜL ı;.:u:ete 
bulamıyanlar, yahud ki bulmu~ ol -
salar da o~umasını Lilmiycnler bu 
ağızclan duyutmn rivnyetlere inanı -
yor ve üzerine ılaveler de yaparıık 
yayıyorlardı. Kimi bin, bin be" yüz 
evden bahsediyor, kimi Saonatyadan 

hf!ı Oflü mtına görmemiş sesile orta. ayni mevzuda muhaverder, c-ı::ıe 
81Jn Çln}atnn.ş, uan üen semttc bl- ba lıyordu. 
küJ. ~krabası olanlur sokaklam do _ - Bakkal llyas Efendinin 
tt mu;tu. O tarihte "Y:e.şlltulumba. tn. sini çıknramnmı§hır, yanmı§. 

1~ L'>tanbulda nam vermt.ştl. Kl!a - Hiyyl. Kötürümdü, fukarat 
la alar}a butün semtleıin tulumba.. Diri diri yandı. baksann! Allah. r..e
~1 goçt.uer. İstanbulun buyııcek ve herınem az.abını onc·.ı.ğıza rl'jnyn yü
da abalık bir semU feliütet kar ısı11- ziinde r.uukadder etmi zahir. 

A llahtan, o aıtadn, eşya getiren lutu havalandırıyordıı. 
birv~a~m~ pe->:c~':l. oldu. Tutuşan Ö- Mahalle tulumbaları birer ikişCT, 
begın uzerıne bıtısıkteı:ı bir kiüm çe- dön w h 1 1 d H ki . b w mege aztt anıyor ar ı . or _ 

P attı, at~ı ogdu.. tumlar toplanıyor, katla·llyor, deve 
Sab h oluyordu. Yanıvnm gök boyunlan, Bil. htarlar ye~lerden kal

yüzüne vurnn kız·lhğı, doğan günün dınl~yor, yorgunluk sigaraları tel

Derken, cnnavnrın artık bir da
ha canlanmıyncağın'l knnant geldi. 
Fazla tüten noktıılarn, son bir defa 
sular sıkıldı. ltfaiyı·, tuluınbalnr, 
semtin yabancıları, fcl:ıkt!l%edelcri, 
sönmüş banümanlarile ba ba~a bı
rakarak, oradan uzaklaştılar . 

Yavaş yavaş uyanan lstnnhulun 
sokakları itfaiy(·ııin acı boru sesle -
rile, tutumbaların zaft'r ı•Ô.rahnile, 
ürkek ürkek penc~relcn:, kopı ön -
lerine koştu. 

Asırların artığı koca şehrin bir 
bucağında, o gece, mutarl fı>.cinlar
dan birini!} oynannll' o1duğunu, u
zak yerlerde oturan 1 tanbullular 
böylece hnber aldılar. 

çıkan ate~in l~ocn Mııst<\fn Pa!';a ha
valis.ini de sı lip ı:üpiirrlü~iinii, oıa ~ 

dnn Cerrahpaşny'l., Sireki bakknla 
kadar indikt"'n so.ır:ı Aksarnyn, 
CRtldeye dnyandı~"toı övlüyordu. 

Gazetlerde, ynngı: nncnk snbaha 
karşı söndüğünden, fı-..... la ınalumat 
veremiyorlardı. Aşağı yukarı aynl 
mealde olmak üzer,. o günkü (Ta-

Inn S:!erber . olmuştu. Bu sıradn yan. Bu muhnverele .. , ~::n." mü te -
:Felfı.k Uyumuş.' ~okuz ko1a nyrılmıştı. kellim ve nıuhntao degı~tu~ıek he? 
lar Q etten guçlukle oteberl kurtaran- bu minval iı .. e\·e devam edıyor, bır 

ırb .. lerinc derd yamyorln;rdı. yandan da ate~i:t !ehdid ey1.;i!:~! 
<Roman devam edivor) semtlerden buraya dökUntü e#}'a ge-

leıı.ın b k . liyordu. 

1 

hndı. aş n ne~i vnrsa evle beraber Bir m, nereden k6ptuğu ''e na-
~ sıl savrulduğu btlinmiye:t ko,koca -

lta~~e een man. kı%gın btr temel çivlsl, arsa -
· bu eşya öbeklerind en bifl!.inin 

a mma, on 'Clü;J111 v~ Öbe-

-llliıiiıiiiıiliiıiiıiıiıiiıillllllliiiıiliiıiıiiılııiıiiıiillıiılıillllill 

içerisinde tedricen hafifli- lendiriliyordu. 
yeri~e koyu v: kirli nn, kcsif Yangından, kim bilir nasıl bir te-

aman sutunl n k ım oluyordu. sadüf, gizli bir kuvvetin müdaha -
Zaten, önijnde artık yakncnk bir lesile kurtulrnu~ camları bile kırıl

şey bulamiyan afet de durmu~, so- mamış, kaplamainn bile knvrulma
luk alıyor zibi idi. miı tck, ahşab bir evin knpısı önün-

Yangın yerind~. kav.rulmuş, eim- de, sabahın o erken saatin~e nue
siyah enku, ağaçlar, yıkılmamış ya- den ve !'asıl tedarik edildiği insanı 
tın duvarlıı:r, gangrenli kollar gibi hayretlere garkeden bir kurban kc-o 
g8le u::ra n b zrc:alar, dumandan siliyor, etleri tulumbacılara dağıtılı-
b'"olü~l kedi, ltöt>ek lctt1eri, tafl .. yordu 

-2-
M uztarih bc,criyetc .nisbr•t verir 

gibi, o sabah, inndına parlak, Şilşaa
lı bir gün h şladı. Mevsim göre 
ı;ayri tabii add cdilen serin Lir mel
terp esiyordu. G ök yüzU 

rik) ve (İkdam) da ~öyle birer fık· 
ra çıkmı§tı: 

H A RIKi HAlL 

(cCenabı Hnk, kfıffci bilad ve sunu• 

fu tebeai ~ahaneyi her türlü atrtlc:'D 
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4 Sayfa SON POSTA 

1 Istanbul Belediyesi Ilanları 1 
• İlk teminatı Keşif beden 

Saatlerinin gayet zengin 

PIRLANTALI ve ELMASLI 
Çeşidleri gelmiştir. 

SON YENI MODELLER ÇOK ZARIFTlR. 

Fiatlan fevkalade uygundur. 
BU: defa görmeniz mentaatlniz icabıdır. 

Z. SAATMAN 
fstanbul, Sultanbamam, Canıcıbaşı ban, ARLON deposu. 

Devlet demiryollar• ve limanlari 
işletmesi umum idaresi ilanları 

Karaato.ç müe.:;sesatınıie. yapt.ırılaca.k Hd ah.şab 
Iskele v~ parke k~tldırım i1141'.8tı 368,00 
. Fatih 15 iıı;:i okul kalöriter dairesinin tamiri 38,00 
Kadıköy '1'ahsll Şubesi binasında yapt.ırılaca~ böL 

me ve ı\Ukklnlar 63,26 
Fatih Belediye Şube.si binasının tamiri 99,10 
Karııaıt:ıç miıess~atı ka.nali~-yon makinesinin 

t.amirl. 9l,76 
Kııra~aç müessesatında yapılacak otopsl ve de-

4906.61 
506,61 

843,3!5 
1321,28 

t:l49,76 

zenfekte havuzlan ı~aat.ı. 57,60 767,99 
Keşif bıxlelleri ae m: teminat miktarinn yukanda yazılı in~at. ve tami. 

rat lşleri ııyrı ayrı açık eksiltıneye .konulmuştur. 'i{eşif ve şartnameler Zn
bıt ve MumaeH'ıt Müdürlüeit kaleminde görülecektir. ihale 2/ 8/ 940 Cuma 
günü saat 14 de Dalmt l!lncümende yapılacaktır. Taltblerin ilk teminat 
makbuz veyu ml'ktublnrı, fhııle tarihinden sekiz gün evvel Fen İşlcr! Mü. 
dürll.iiS'öne mlira::aatla alacakları !enni ehllyct ve 940 yılına ald Ticaret 
odası veslkalariöe ltıale günll muayyen saatte Daimi Encümende bulun -
malan. (6256> 

Yillık İlk 
bedell teminatı 

D. D. Y. 4. ünr.ii i:!:etme :\lüdü.rlütünden: 370 00 27, 7'; Kert-.stecilerde kA tn Merkez HıUinde 26 numaralı yazıhane 
İhale& tehlr cdılt>n: KUIIl&f, astar ve tcJ.ü idarece verllmek üzere tah.. 37G'oo 27,50 » » » lt aa » » 

mtncn 1373 takım elbise ve 1371 aded palto ile 758 aded resm.l kasketin dik- 2~ 50 oo 18 "5 ., .. 
' ,1 :ıı • .. • ... • lt 

tirilmesi k:aın.Iı znrf usullle yeniden ekslltmeye konulmuştur. 295,00 2l,23 » • • » 81 • • 
Eksilt.me 15t 8/ 940 Perşembe günü .saa.t 15 de r ... - .. ..ıde 4 t•letme Müdür- 3 0 "3 ll5 1" ~._.,..,...,. "'i 10,0 .... - • • • • r. • • 

lü~U binasında yapılacaktır. 2~0.00 ıa,75 • • • • !W: , , 
Bir takım elbisenin muhammen bedeli 6 ve bir aded paltonun 6 bir pan- 25U,OO 18,75 » • • , 40 • • 

talonun 2 Ilrn ve bir aded resını k:asketin 150 kuru.,tur. 370,(10 !7,75 • , • :ıı 10 • • 
Bu işe girmek ıstlyenlerin .t218a liralık teminat Termeleri ve şartname. 250,00 18,75 • 1 • 1 49 • , 

nln 4 üncü modelesinin O fıkrasında. yazılı vesikalarlle birllkte tcklif mek. 2;0,00 13,75 ı; 10 • lll 5l • lll 

tublannı eksiitme ~ünü aaııt 14 de kornl.!yon reialJtıne vermeleri ldzımdır. 43L•,!lO 32,25 • 11 » :ııı 5 » • 
Postnda olacak gı:cikmeler kabul edilmes. Bu 148 aid p.rtname ve muk&.. 250.00 11!,75 11 11 lll , 30 lt lll 

veıe projeleri Ankara ve Hay~ garlarındnn ve Kayseride 4 İşletme 370.00 27,75 , lt • lll 10 • lll 

MüdürlügUnden para.•ıız olarak d~ıtılma.kt.adır. e.6640t 370,00 27,75 ,. , » • 22 a lll 

430,00 32.25 , • • lll 21 • • 
2)0,00 18.i5 • Jt • , 38 .. • 
250,00 18.75 » ll lt • 56 • • 
250,00 18,75 lt .. • .. 41 • • 
310.00 23,211 » .. • .. 9 , • 
31000 23,:15 lt • • • 3 » , 
Yıllık kira muhJmmenleri ile Hk teminat miktarları yukarıda yazılı yazıha_ 

neler blrer sene müddetle kiraya veribnek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya 
komıtmwıtıır. sutnamel&c Zabtt ve MııameHit; Müdiırlüğü kaleminde gö

,---------------------------- rülecelrtlr. İhal~> 5/ 8 'CH.O Pazartesi günü saat 14 de daimi encümendf' ya_ 

Istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İş- pılacalı:tır. Tallble:-in ilk teminat makb~ veya mektublan ne 940 yılın:ı 
ald Ticaret oda.'l• ve İktısad İşleri Müdürlu~ıinden nıncakları veslkalnnnı 

kutusu 50 krş. 

}etmeleri Umum Müdürlüğünden: hamilen ihale giinil muayyen ~aat.te dalmi encü.mende bulunmaları. Cil257l 

ı - Muhtf'lif döküm malzemesi kapalı melttubla teklif vermek suretne 
~tırı nlınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat makt.ua.n ~o liradır. 
3 - Tekhflel"ln levazbndan parıuıız tedarik edilecek şa.r.tnamı>sindeki 

tarifnta uygun olarak 9/ 8 940 Cuma günü saat 17 ye kıı.dar Metro hanının 
4 üncu katındaki Jevazım mudiirlü~üne imza muka.bllinde verllnıiş olması 
lazımdır. a6555• 

Dokuma Posta Şefi Aran1vor 

ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKREŞTEN ·• 
Hnreket eden Oç mo'örl!l • Deutsc:n 1 
LUfthnns'l • tnvvar~lerı, Al m 'lnyıı V3 

bevnelmilel hnv•\ hatlan lle munt!l:ıa·n 
· lrtibatı temin etmektedir. 

Her tnrlt\ lııthat ve biletler i?tn 

HANS W ALTER FE US TEL 

1 Tayyere bfletlerl satışı Umumt acemasına müracaat olunma
h·lır. Telgrar adresi: HANSAFLUG, Galata Rıhtımı 45 

> Telefon: 41178 , 

illi Pi angonun 
Tam bilet ve tam İkramiye 

esasına istinad eden 
7 Ağustos 1940 çeklli'l 

lkramiye 
adedi 

ı 

ı 

2 

3 

40 
200 

2.000 

20.000 

20.000 

42.247 

lk ramiye 
miktarı 

Lira 

40.000 

10.000 

4.000 

2.000 

1.000 

100 

8 

3 

2 

lkramiye tutan 
Lira 

40.000 
10.000 
8.000 
6.000 

40.000 
20.000 
16.000 
60.000 .. 
40.000 

240.000 
Bu çekilitte 200.000 numara vardır. Tam biletler 2 li· 

raya; yarım biletler ı liraya satılmaktadır. 400.000 lira· 
lık aabf hasılatının o/o 60 ı (240.000 lira) ikramiye ola .. 
rak dağıtılacaktır. 200.000 biletin 42.247 ai ikramiye 
kazanacağından ikramiye isabet nisbeti% 21,ı dir. Ya· 
ni 100 biletle 2ı,t bilet mutlaka ikramiye kazanacaktır· 

2 liralık tam biletle 40.000 lira. ı liralık biletle de 
20.000 lira kazanabilirsiniz. On biletten mürekkeb tanı 
ve yarım karnelerle verdiğiniz paranın dörtte birini 
mutlaka geri alabileceğiniz gibi talibinizi de on bilet· 

lzmir Şark Sanayi Kumpanyasi 
Türk Anonim Şirketinden : 

Fabrlkamız ıçın boyalı, fant.nzl ve ltaput bezleri imaHitıru idare '!de
cek bilgili bir dokuma posta şefıne lhtiyacunız vardır. Şeraitimlı. aşa~ı
da yazılıyor. 

Askerlik işleri: r 1 ) le tecrübe etmek imkanını elde edeceksiniz. 

LKüçük haberer ~::::::::::=:::::=:;;::=:=:~ 
Demir şiiebi - Mesinn limnnn1'.ı. # 1 - Fabrllt ınızda çalışııcak posta şen Türk olacak ve Türk tlibilye-

t ni haiz bulun:ı.caktır. • 
2 - Yaşı, otuıdnn aşağı, kırktan yukarı olmıyııcaktır. 

3 - Mut!:ık suretto türkçe okuması, yazması olacak ve dokuma ı~ıe. 
rıle alakadar heı:ab işlerini bilecektir. 

4 - Fabrikaınızın imalatını yapan mümas11 bir lmalll.thanc veya fab. 
riknda muhtel f dokıımn işlerini bllgtll bir surette lfa cttlA'ine dair bon
servis ibraz E decektır. 

b - Hüsn ıhal varakasile birlikte ne miktar aylık almakta oldu~un:ı 
dair veslkn ibı:ız edecektır. 

6 - Tallb olanlar ~lrketbnlzin İzmirdeki merkezine milracant edebi
lirler. 

Hastabakıcı hemıire kursları 
Yerli ı-:minimü As. Şube5indf'n: 

ı - 1/8/ 940 tarihinden itibaren 
Gülhane. Gümüşsuyu ve Hııydnrp:._ 

şa hastanelerinde çalışılacak hasta 
bakıcılık hemşire kursuna gönüliii o_ 
larak tnlib olacak 20 ila 40 yasları n_ 
rasındaki münevver bayanların ka 
yıdlımna başlanılarak 30 A~ust.o c;ta 

blteccktır. 
2 - Kurslara iştirak lhtiynrl ol _ 

mo.kla. beraber vnt.nnl bir vazife ve ,, ____ , 
Şirketler, İzmir _ Posta kutusu 55 

~ borçtur. 
.,,••••-• 3 - Kurs müddeLI 2,5 aydır. Her-

Etibank Umum Müdürlüğünden: 
Resmi Daire ve müesseselerin nazan dikkatine 

Kok satışı İcra Veklllerl heyeti kararile Etlb:ınka verllmi.ş oldulundan 
ırc ml daire ve mue.ıseseler kok Ihtiyaçlarını doArudan do~ruyo. Etıbank_ 
ta. ınaktu ffat üz!)rmden ve munakasasız temin edebillrler. Binııenaleyh, 

dPpodnn alacakları koklan ~akil içln varsa kendi va..aıtalarını kullanarak, 
yoksa nakil Im usundn müt.Qahhid bularak 1htf1açlarını halka ald taleb 
telıacumü vnki olııuı.dan ve bir an evvel temin etmeleri lAzımdır. .6677• 

gün turs:ı devam saa Ll eri öttleden 
60nra saat 14 ten 17 ye !kadar. 

4 - Talib ol1ınların 4cayıd kabul iş_ 
leri ı A~ustos 940 tan 30 Al~ustos 
940 ıı. kadar devam eder. Müracan& s:ı 
atleri Cumartesi günleri hariç her -
gün öğleden evvel saat 9 dan 1 e ka. 
d ardır. 

5 - Tallblerın şubeye 4 er ntisha. 
fo~raf ve nüfus cüzd:ınlarlle bir _ 
Ukte gelmeleri. 

Subeye davet 
YerU Eminönü Aoı. Şu~inden: Şu_ 

bemizin 1/ 161 .sıra !kaydında p iyade 
Yzb. (325-32Rl Mustafa o~lu 1305' do. 
lhımlu Ali Fuad cok acele şubenılz~ 

mfir caati ilftn olunur. 

(TIYATROLAR) 

götürülen Demir şiiebinin Pireye mü
teveccihen bu limandan nareket eL 
ti~i o~renllmiştir. Vapur Pirede bir 
müddet kaldıktan sonra lbnanımızn. 
hareket edecektir. , 

Akror mektcbi - Aktör Bürhanet.. 
tin dün Vıı.Uyi ziyaret etmiş, İstanbul_ 
da -aktör yetiştirmek Için ınekteb a_ 
çııcatını blldirmiştir. 

l\tncar ve Alman ticaret müme sil. 
teri geldiler - Bir Macar fnbrikası _ 
nın mümessill şehrbnize gelmiştir. 

Mümessll derr piyasasını tetklk et -
mektedlr. Alman it.hali\t büro3unıın 
mümessili Otto Isminde biri de pi -
yasalnrunız hakkında tetkikler yap_ 
mn ktadır. 

Dünkü Ihracat - Almanyaya .163 
bin llraltk afyon, İtalynya 31 bin ll
ralık tiftlk gönderllın.Lştir. Mocaris _ 
taruı da 65 bin Uralık tütün, fındık, 

susam, halı ihraç edtlml.ştır. 

Modayı tıı~ib eden her asri kadın için kıymetli taşlarile ve nefls 
i'leme~ile haklkaten nazan dikkati eelbeden böyle bir luırikuh\de 
. si~GEJb saatine sahlb olmak adeta bir saadettlr. jlsl"GERu saat_ 
leri on beş senelik bir müddet için velev müşterinin mes'uliyetinden oL 
sun her tuılii lirızaların müessesenııoz taratından hiçbir ücret alınmak
.:::ızın tamir olunacakları garanti edilmiştir. 

Ra,id Rıza tiyatrosu --------------

ER No. 27/A 108 elmasil Ye 8 ptrlanta 230 Lira 
No. 27/ B ı26 » » 8 )) 255 ıı 

Sf~GER SAAT 1\lalazası - İ<ıtanbuJ. Eminönü Cad. 8 .., 

Bu ak.şam Üsküdar Ba~lnrbaşı 
Hfıle bahçesinde 
UVEY B.~B.UI 

vodvil 3 perde 

İstanbulda: Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden: 
CİNSİ Tahmin fiatı Mikt.a.rı 

Kr. 

Kok kömürü 2475 tonu 724 ton 

Kriple M. Kö. 1725 tonu 220 ton 

Odun kesilmiş 360 çekiFı 391 çeki 

Mangıı.l kömürü 5,5 kilosu 354 50 'itilo 

İlk teminatı 

Lira 

1345 

285 

106 

147 

Eksllt.menin 
yn.pılaca~ı 

eün ve saat 

15/8/940 Perşembe 
O . saat ıuo da 

10.45 de 

11 de 

ll 11.15 de 

• Eksiitmenın 

~ekli 

Kapa h 

1\.çık 

Komısyonumuza bağlı gündüzlü lise ve orta okulların 1940 mali yılı ihtiyaçları olan yukarıda. yazlll mahru
katıan eksıltmeye konmuştur. Bu hususa. aid gerekli durum yukarıya çıknrılrn.ıştır. • 

EksUtme İs. Beyoğlu İstikiiii caddesi No. 349 da Lisoler Satınalma KomJsyonunca yapılacaktır. 
İstekliler kok kömürü Için 2490 sayılı arttınna, ekslltme kanununun tarifatı dalresinde hazırlıyacakları lca~ 

p:ıh zarfiannı yukanda hizasınd:ı gösterllen saatten blr saat evveUnc kadar sözü geçen komisyon relsllğ!no 
vermeleri muktezi olup postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ' 
Açık eksittmeler için 1940 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzlarile birllkte hizalarında gds -

terilen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 
Tem·nat yatırmak ve şartnarneyi ıörmek lstlyenler!n Galatasaray 11s9Sinde Komisyon Sekreterllltin9 mQ. _ 

Beyo~lu Tapu Sicn ::\luhafızhlın • 
dan: 
Beyo~lundn Kulo~lu mahallesinin 

Bıı.ş.aAaçeşmesi sokağında e.ski 1~ ya. 
ni 11 kapı No. lı ga.yrimenkulün 62 
zira mahalline ka~l bulunarnı -
yah 13 Temmuz 293 tarihli t.eme~sük. 
ıe ve Kastantı veledl Yakomi Ruka -
niden intlkalen veresesi taratından 

tasarruf 1ddia edUerek muamelesının 
ya.pılma.cıı Lstenilmiştlr. Bu sebeble 7 .. ------------ 1940 lKRAMİYELERI: 

ı aded 2000 Ura.llt - 2000.- ~ Aftustos 940 tarihine müsadif oar -
şamba günil saat 16 da mahallinde 
tahkikat yn.pıla.ca~ındo.n bir gfına 
hak iddia. edenlerin muha!ızlı~ımızn 
veya yevml muayyende mahalline gl. 
dccek memurıı. müracaatları Ilan olu-
nur. (7008> 

fstanbu.ı :tkıncl inas 1\lemurfu~un
dan: 
iflasından dolayı muamelesine de. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

a • ıooo • - sooo.- • 
8 • 500 • - 3000.- , 
ı~ • 250 • - 3000.- , 
40 lll 100 • - 4000.- , 
75 • ao , - S750.- • 

210 • 25 • - 5250.- • 

Kettdeler: ı Şubat, ı Ibi~ 
1 Atu.sto., 1 lk.i.ııcitqrin Larili • 
lerinde Japı.lır. 

vıı.m edilmekte olan :trikot.aj ve ço _ "'~~~~~~~~~~!!'!'!'~~!'!~~~!'!!!!!!!'!!!~!!!'!!!!!!~·';.#' mpçılık Tür.k anonim şlrkettnJn Jşl .: .................................................................................................. . 
blt.ir.llerek mahkemece ifi~ın kapnn_ 
masına 13/'1~ tarihinde karar 


