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M~~~~~~~-~-··-·····ı Güzel anisanın 

Türkiyaya ai d • • v • A 

~rk- Sovyet 
ınunasebabnda 

esaslı bir 
tebeddül yok 

M?lotof Alman beyaz 
~ kıtabında neşredilen 

Vesikalardan da 
bahsetti 

INGiL TEREYE 
TAARRUZ 
las ajansına göre 

Almanya son 
haz1rhklar1n1 
i km al ediyor 

Genaral Fran ko da 
ayni zamanda 
Cebelüttar•ka 

taarruz edecekmiş 

Bağlara musafiat olan hastalık, 
yağmurlar yüzünden izale 

edilemedi, rekolte 0/o67 noksan 

Bağcılar çok müşkül vaziyette 

Yirmi dördüncü resim sergisi 

Sergiden bir görüniit 

Güzel San"ıltlar Birliği T<"~im şu-ı ınumiyetle her rei!!aın sergiye yedi, 
besi 24 uncu sergı ini dün Galata- sekiz tablo ile i§tıruk ı-tmiştir. Fiat
saray list'si salonlarında :lçmıştır. lnr ı 00 liradan 20 liraya kadardır. 
1\çılış meras'minde Vali ,.e Beledi- AHikadarların söylediklerine göre 
ye Reısi Lutfi Kırdar, meb'uslar ve bizde en çok satış yapnn rorgi An,
şehrimi.ı:in san'at <tlemine meMub karada açılan ııl"rgidir. Buradaki 
birçok zevat bulunınu•lardır. Sergj.. resimlerin müştenlerinı ekaeriyeıle 

- de yüzti müteça\ iz peyzaı. müteahhidler, doktorlar, mimarlar 
·~ m 

kin 
·lir 

Alman taayareleri 
bir ingiliz şehrini 
mitralyöz ateşine 

tuttular 
İngilz tayyarelerinin 
Almanyaya akınları 

Yugoslavyaya 3000 
ton pamuk satılacak 

Iki memleket arasında emtia 
arttıracak bir mukavele 

mübadelesini 
imzalandı 

Ankara ı (Uususl> ·- Yugo.'\lav tıcnre~ heyetile birkaç gündenberi devam 
eden müzakereler netieeleruniş ve bir mukavele imzalarunıştır. ~nlaşma 
iki memleke~ arasında emUa mübadelesini kola.ylaşbınnak ve Ucıırel 
hacmini nrttırnıa~a matuftur. Teknik ıteferrüat ve maliann cinS miktar 
fiat V9 tediye oattları tesbit edildikten sonra anlaşma her iki hUkiimetı~ 
t:a.svibine arzedilecektfr. Btmdan başka. Yugosi.avyay~ döviz muka.~ilınde 
3000 ton ampuk satılacaktır. 

SOVYETLERiN 
DIŞ POLiTiKASI 
M:olotofun 

dünkü nutku 

Molotof 
Moskova, ı (A.A.) - Tas a

jansı bildiriyor: 
Sovyet Şuraları Birliği yedinci 

ali konse)·inin içtimsı münasebetile 
hariciye koıniseri B. Molotof siyasi 
bir nutuk irad etmiştir. Nutuk şu
dur: 

- Meb'us yolda§la r, S ovyet Ştı
ralar Birliğinin altıncı içtimaından 
sonra geçen dört ay zarfında Av
rupada büyük ehemmiyeti haiz h&-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Japonya uzlaşma 
politikasini herkes 

için terketmiş 
Yeni Japon Harici ye 
Nazırının beyanatı 

Tokyo 1 (A.A.) - Japonynnı• 
yeni siyasetini izah için bugün evve< 
la uzun bir hükumet beyannamesi 
ne§redilmiş, sonra da başvekil Prens 
Konoye bu beyanname hakkında 
tefsiratta bulunmuştur. 

Beyanname, Japonya ana politi· 
kasının şu üç prensibini iuıh ctmr-k· 
tedir: 

1 - Daha büyük bir do~u As· 
yasında yeni bir nizamın tesisi. 

2 - Çin işinin halli ve uzak -
l tan beynelmilel vaziyette san asyo • 
nd değişiklikler derpiş etmek su -
retile millet mukadderntının islühı. 
Bu değişiklikler dana büylik bir do
ğu Asyasında yeni bir nizamın ihda
sına doğru ilk adımdır. 

3 - Dahili idarenin yenileşti -
rilmesi. 

Harici}·e nazın B. Matsuoka, Ja· 
ponyanın, imparatorluk yolunun ta• 
yinini, kendisi için bir vazife telak
ki ettiğini matbuata beyan etmiş -
tir. 

Öğleden sonra mczkiir nnzır. 
Japonyanın artık uzlamıa politika· 
sını herkes için terk etmioı olduğunu. 
ve badema, kendiaile tc~riki mesai 
etmek istemiyenierin artık ellerini 
sıkmıyacağını da beyan cylemiştir. 

Fransız sefiri 
Ankara ı (A.A.l - Fran&~ buyük 

elçisi Massigli bugün saat ı0,3G da 
B. M. MecliSi ReiSI Abdii,lhallk Ren -
dayı ve saat ll de de Başvektl doktor 
Refik Saydamı ziyaret et.m~er.:!lr. 

20 metrelik binaya 
tırmanarak hırsızlık ' 

, yapan bir çocuk yakalandı 
14 yaşındaki çocuğun bu kadar yükseğe 

tırmanabilmesi imkansız 
görüldüğünden mahallinde keşif yapılacak 

Zabıta en hünerli hırsıılardan faz. rlne tırmanarak, ı8.20 metre yülr -
la meharet gösteren ı4 yn§lnrında sekllğindekl pencereye vAsıl olmut-

Açık deni2e çıkncak gemllerh.tıl•ln İlya adınd:ı. bir tur. 
borda ve güvertelerlne Türk bayra - sabıkalıyı yakalı. Buradan içeriye atlıyan çocuk, iki 
~ının resmedılınesi karnrlnşmıill. Bu ynrak, adliyeye 1 tnkım elbise, bir saat ve bazı utat 
karnr tatbik edilmektedir. te.:Jim etmiştir. tefek eşya çaldıktan sonra, ayni şe-

Fakat bayrdın tersim şekli alnka. Muhtelif sirkat 
1 kılde künklerc tutunarak vcre lnm{f-

darlnr arasında münakuşa do~urmulj vak'alarınclnn bir 
1 
tir. Fakat, yolda glclerk~>n devrlJe.enı 

tur. Bazı kimseler (ay yıldız) ır ters çok sabıkaları bu 1 rastlamı.ş, memurlar elindeki e~ya • 
yapıldı~ını soylemekte, di~crleri ise ıunan bu kuçak ! dan şüphelencrek, ınıçluyu çevinnlt-
aksi iddiada bulı~nmaktadırlnr. Fil - hırsız, bn defn on Ierdlr. 
hnkiko. Türk b:ıyrn~ın~n şekli (ayı m Knsımpaş:ıda o. ı Her ne kndıır İlyn meh~ıretlnl bu. 
a~zının sat-n bakaca~ını "'Ostertyorsa vnt ve Mordnhny rada dn "osterip devriyenın elindel 
da mukabil taraf bu bavrn~n gemi- ısimlerinde tki ki ı kurtulmak istemişsc de muvntrat 1. 
lerln arka taraflarına a.sıldı~ı vakıt ~Jının oturdı:~u l"mamıştır 
aldı~ı manzarayı ileri siirmektedır • bır eve görülme - Kuçuk hırsız dün Beyo~lu adlly~ 
ler. Dava da bu surette h::ıllcdilmc. miş bir çevlkllklc sine sevkedilmlş, yapılıın f.~lcvabın• 
miş olarak knlmakt.ndır. ı;irere!t. bır hayll da curmunü yukanda nnla~tı~ımı, 

Japonyada tevkif 
edilen İngilizler 

Londra ı lA lU - S.ılfıhiyettar 
kaynaktan bldirlldi~lne gore, Japon. 
yada tevkif ed!len İngiliz tebaasın _ 
dım altı.sı hii.lcn serbe t bırakılmış _ 

in M.lfı nıevkuf bulun. 

eşya ç:ılmıştır. Hırsız çocuk, ıkı ı;Un şekıldl' futursuzca ttıraf etml"tır BL 
evvel bır gece yarısı Kasımp:.ı ada ı- ha re mahkemeye verlle'l İlyn Bey 
Bedrett:n mahalle tndl'll •rçcrk n. oı;ıu ııslive cl'zn hiı.kımlnln kaı rll' 
büyuk ıbir binanın en üst kntır:c! kı tevkif edılmiştır. 
pencerelerinden bırinin ru·ılt olduğu. Ancak, İlyanın 20 me•rc vfık "k ht 
r,u fnrketmış, birdenbire kafa ınrta crr bu kadar meharetıe tırnru abn 
şımşek gıbi, bir f kır çakmı , hr>r ne mt'. i prll; ve imkfınsıı gorı r>ıl '•t 
olursa olsun bu pencerede~ eve r,lr • o: t ~ıd rı. bu c " ' t .... sb • 1 

karar vermiştir. KıiçU · h·r : h" cl e mahallinde br e if y rıl 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün 
la: = H ayatta her şey bir nisbet meselesidir 

-····-
Fransa da 
Değişme hareketi 

Insan hiç bir zaman sandığı 
Yazan: Muhittin BirgenJ kadar bedbaht :veya inandığı 

A rupada vukua gelen de- derecede mes'ud değildir. 
ği~enin 'derinliğini ve bü- Hayatta her §ey bir nisbet 

yük.lüğünü anlamak iÇin, son gün- ıve bir ölçü meselesidir. Deı-e
lerde Turkiyeye yeniden gelrneğe ceni mi anlamak istiyorsun 
ba lıyan Frnn81z matbualına bir • • ~ • ' 
göz gezdinnek kafidir. kendınden 1bır atagıaına, bır 

Meselu, düne kadar F.ransada de yukarısına bak· 
en yüksek mevkiele bulunan fikir 
ve .akide narnın her ne varsa ılıepsi 
oıtadun .kalkmıs görünüyor. Artık, 
butün Büyük lhtilii.lin senclerce te-
sisine çalı§mı~ ve uğrunda seller 
gibi k n nkıulmı olan «hürriyet» 
fikrinden bahseden yoktur. Parla
mento 'UTlUtulmuş, üçüncü cümhuri
yetin Ana Kanununun ismi bile 'kaJ... 

····-·-·· ........ ...._..-.. -................ -.................................. ·-······················ .............. ·············-··-········-······ .... ··················· ... ························ .. . 

ımamıttır. 

Ikinci bir misal: Parisin tn'Miye
eine kadar mütemadiyen ayni f11oi 
müdafaa etmiş olan matbuat ndam-
1arı ortadan kn1kmış, bunların yer
lerine yenileri gelmiştir: Dünün 
tenkidi, yavaş yava§ kendisini kuv~ 
vetle hissettiı:en bir hareket ha1inde 
ilerliyor. Dün nutukları bütün 
I-r.ınll'!zlar tarafınd n uzun ıuzun al
L lanm oian "n nlardan bir çoğu 
bugün, en çok ilinedilen Bi}ıa.ııet a
danllan mevkiine dü§DıüŞierdir. 

[ ______ Ş_e __ r--==-------r_l~e~r_i~J 
Dahili ye, Münakalat l•mtı·lıan sı·stemlerı· Kaynar su ile 

VekUJerinin haşlanan 
dünkü tetkik1eri değişmi!Jecek bir çocuk öldü 
Şehrirnizde bulunan Dahiliye Büyükadada oturan Eşrcfin 3 

V&ili Faik Öztrak dün öğleden Du""n şehrı"mı"ze ya daki :kızı Ülker, dün evlerinin 
evvel viliiyette me;gul olmuş, öğle gelen Maarif Vekili bir odasında aynarken mangalda kay-

y,emeğini Vali ·le bera'ber ~e;lcu sa- muharrı"rl.ml· 'e hte}•f •f • } • nayan içi su dolu bir kabı devir-* Fakat, dt;ği en oeyle:r, s..,de içti- Ionu lokantruıında yemiş, tetkikleri- L mu ı maarı ış erı mi~ir. Bu ıkaza esnasında vücudü-
ne öğleden sonrn Partide devam baldonda beyanatta bulundu nün muhtelif yerleri lıa§lanan Ülker mai ve siyasi kıymetler sahasında 

değildir. Bütün Fransanın hayatı~ 
da, bazan hazin oldu,ğu ·adar gü
lünç tnrnfı dn bulunan, değişmeler 
var. Mese1u Le Temps gazetesinde 
bir muharrir, bir zamandanberi ar-

etmiştir. Dahiliye Vel:ilini Partide, tedavi edilmek üzere kaldırıldığı 
Pa tti reisi Konya :me 'b' u su Tevfik hastanede ölmüştür. Zabıta ölüm 
Fibet Sılay, Parti umumi merkezi Maarif :V-ekili Hasan Ari Yücel, noksanları, ikampta bulunmaısı la- etrahnda tahkikat yapmaktadır. 
azruıındnn ımeb"us Cev.det Kerim dün Anikanı-dan oe1uimi~e gelmi - zım gden vesait ve yemek mese
incedayı ziyaret etmişlerdir. tir. Hasan Ali Yücel dün sabah A- lesi te~il etmektedir. Esasen bu 

tık Fransadn ender görülen §eyJerin * rifi} e ~ tasyonunda trend't:n inmiş o oksanlar g'ör:iilmüt ve kampta el
ve -eğitmen kurGJ1e l;öy cnstitüsünü .den gelen eyler y pılmı~rr. Fakat 
ziya-ret etmiştir. Vekil kurs V«" en~~r- daha fazla eyler yapılınası lazamdu 
ti~ü hakkınan alil'kndarl.ıtdan iza- ve bunlar yapılacaktır. Yakında 
hat .n1dıktan sonra Arifiyeden ay- ikind devre kampı dn ba lıyacağı 
nlmış 'Ve f'enmğe ge1ıni<:t1r. Maarif için bütün noksanlan ikmal etmek 
Vekili Pendikte tekrar 'trenden ine- üzere sıhtıat müfettişini tekrar ka~ 
rek Üniversite ve yüksek mcktehler pa gönderdim. Yapılması mümkün 
kampını ziyaret etnUi, aliı:kadmlar- olan lher §ey yapılacaktır. 

timdi birdenbire meydana nasıl çık- Şehrimizde telkikierde ibulıu:.nn 
tığını anlatıyor. Bu muharrire göre, Mün kalut Vekili Ali Çetinkaya 
Fransnda artık halkın kullannbilo- d un sabah saat 10.30 Cia mınta:ka 
ceği lbenz.in kalmamıı:ıtır. Yeniden Jim n Tei liğine gelerek bir müddet 
ntlar, e~ekler meydana çıkmış, at me§gul olmu~ar ve bu müddet es
ve hatta eşek arabalan harekete orunnda Silivri Jimarnnda inş:ı edi1eo
ge:lmiş<lcr. Hükmeelebiliriz ki, F ran- cek oiJlfndirdt projeleri hakkında 
sanın kaybettiği hatbin butün yü- ~azı izahat almışlardır. Müteak.Jben 
künü çekmek, şimdi atlara, e~e'k1ere Ali Çeti nka} a Sıii,•.rjye giderek 
ve katırlara düşmüştür. Hı\lhuki bu malı linde tetkiklerde 'bu unmuş
zavnllı1ann bütün 'bu o'lıın 'biten iş- tur. 

la ı:e lknmp talebderile konuşmu'- Yüksek mektebler için daimi bir 
tur. Hasan Ali Yıücel kampta 1bir kamp yeri yapılması hul:kında da 
müddet ıka1arak lletkiider '}'llpt:.ktı.n tetkikle.r yapıyoruz.» 

lerde hiç kabahatlerı ;ı.eiktul Ve:'kil öğleden sonra Güm'huriyet * Halk Partisi v.ilnyet metkezine ge-

ve öğle yemeğini yedikten sonra Hasan Ali Yücel, y ni imtihan 
~Pendikten ayrılmış. istanbııln gel- sisteminin .cıeğiştirileoe~i !hakkında
miştir. ki haberlerin doğru olup olmadığı 

Hakikatte hayat ebedi hir değiş- lerek Partide :bir müddet memu1 
medcn ba kn bir ~ey değildir. .Şu olmuştur. 
farkla ki hayatın kendi d®!'ömesi --------

Maarif Vekili diin '-endisile gö- suı\Jine de çu cevabı vermil}tir: 
rüşen bir mubrı.rririmize diin'kii tet- - imtihan siatem:lerinin değit-

gürültüsüz, sakin, tedrici olur • .Bu. 
huhransız bir d~iıımcdir; hiç bık
mıyan, hilakis daima tamiı:. ı!"lah 
ve ikmnl eden yapıc.ı bir deği me. 
Fransa, böyle bir değişme hareketi 
içinde uzun ve güzel aulb seneleri 
geçirdikten sonra şimdi, birdenbire, 
buhrnnlı bir değişmeye girmiş bUo
lunuyor. Halen, bu buhr.a.nlı ıde~i4-
me. ynni her şeyin hirdenbiıe yJkı
Lvennesi 'l:e her ey:n yeniden ya
pılma ihtiyac.ı karşısında kalması 
ile göze çaı:pnn bu hareket, F.rruısa
yı §llşkın ve sersem bir hale getir
mi~ buiunuyor, bu >Jnşkıniık ve ser~ 
semlik ne ıkadnr devam edecek~ 
Frnnsız cemiyeti içind~ St'nelerdf"~ 
beri çnlkanan tarih unsur1an, yeni 
hadiseler kanıısında na [Tibi rc:aksi
yonlar yapncak) Su dakil·ada her 
Şt'Y me("buldür. Fakat, Fransanın 
bu büvük buhrnnı h" elisesiz gcçire
ce$i'ini tahmin etmek ya lış olur. 

Fransa, ebedlı. 

cJf ulı iifi'l1- c f3 iL•qcf?.H 
···············-································· .. 

Dün yapti ai al~m 
miisabal<aları 

İstanbul .n.tıctizm lrıncıllkleı:inden 
düı:ıı yn.pı1an 10000 :me!irelik yan-rta 
Fenerbahçeden Hüseyin 89 dakika 49 
saniye lle blrlncl, Gal:rtasarayd:ın 

Osman ikinci olmuştur. 
1600 metre bayrak yarışınd.ı Fe _ 

nerbahçe takuru B.B2 .lle hırınci, Ga.. 
ıa.tas:ıray 3A2 lle Jkinci olmlL'jtur 

Asherlik iJ leri: 

327 329 dobımlular 
çağınlıyor 

1ciklleri hakkınaa şunları söylemiş- mesi mevzuubahs değildir.ıı 
tir: ' Maarif Vekili ciırimizde birkaç 

- fstan'bula ıge1ir'k('n :Aı ifiyede gün J;aldı'ktan sonra Anknfaya dö
eğitmen kursu ve köy enstitüsiinü necektir. 
r.iyaret ettim. ~men ku de- ----------

..am etmektedir. IBurnda1d köy ens- aı·r avukat1n 
titüsü inşaatı için bütün hazulıklaı 

Fatih Askerlik Şub .lnden: Talim tamam1anuruıtır: yak:ınchı çalısma- avtıkat'ık 
ve tetb·ye dolnyıSlle sevke tabi bu - lara ba lanacaktır. ı 
ıunan 327, 328 ve 329 doihımlul:ırdun B . 1 b h el "lk 1 d · • 
(jandarma lhal'iÇ) diğer sınıflam e~:"'"d .. e .. Aer~f. erdg '~ldl YI~ V:~ Lakkt eli" nden altndi 

mensub sağlam, akat, ağır sakat, sat mu uru n ıve. e ı;;a ı. "~~~ı ll 
· lfun 1 tıı· ·lıtıva.tl('mttnn 'he men kursunan tet'kıkler yapacak. ı . .. . 
ıs. • ~uyr am ı. n:le '"·~~ b - kurs ve enstitüde icn'b eden nok- Istanbul :barosu Üskudar adlive-
nüz muraca t. ctmıy(1 rın ~ r • d - kkill • h b 
zamanda !!bem be an rocaırt!an ve ııanlnrı tamnı;ı~1ı~aca~t•r. .. .._'~ ek muve. ~- en. '!am ı k 

1
csa ına 

d ı. unJ t .. , Pendiktc vnıv~rsıte ve ıyuksı:-k oırço • gayrı ... anunı ~ııare .et er yap-
celmiyenler hakkın a ... an a .... - • 1 V ·ad• ı b" k h ~-
b t ıl ,., ilfı.n olunur. mekt~Mer kampını aa gc7.dım. \ o- tıgı ı ın o unan ır avu .nt aK-

a 'Vnp aca~>" k 1 ıh ··f • · · :ı_· .JI •• '-- d t hkik t n pm kthdır Bu a . a et !'Jin nt mu ectı ını nı~ı.aç p-un K'ln n 8 ı a Y• a u • -

Subeye çai.hrıl nlar evvel kampa göndl·rmi tim. Mü- vukntın Tür'k edliye inin t"T('f ve 

.Fat.lh Askerlik f?ub en: .Aşa~l-
da · mlerl yaz.ılı gı.>d Idi erba')l:u:ın 

en kısa bir zama da F ~ tsı.ı.besine 
aca tl rı ilan olunur. 

sv. Gd. H - nu Oğ. İsmını Hakkı 
İst. 

F. Gd. [Sm il Oğ. §e'"f e•tin 
U. Gd. Hacı Maksud O 1\bmed is•. 
Sv. Gd_ Abdullah orr. Ki\.mll İst. 
J. Gd. Bü eyin Fehmi Q!Y. Fnzıl 

f,.ttiıı kamp huk.kında bir rapor \\;er- haysiyetine tecavüz ettiği ileri sürü).. 
. . ı 'kt d. 

mıstı. 1 me ı:- ır. . . . .. 
Kampta aluk dnıle.-] v~ talı:-be' BnTo dısıplın meclısı, avukatlık 

ılt' temas ettim, takıb,.nin dileklı:-ri- 'kanununun 103 ncü nındd~si muci
ni dinlcdim. Kampta bazı n oksa~ 1 bince, bu avukntın avukatlık hak
lar bulunmaktadır. IJmumiyetle hu kını elinden n1mı tır. 

r· ...... ___ ................. -.... -··············-············································" 
E STE 1 , ISTE 1 A A 1 

To.p. Gd. Ruseyin GııJib 0~· M. Al ! Nafıa V:ekili Trakyada yaptı~ bu memouniyete biz de i tirn'k 
İst. E ~.ı bir inceleme sey.ı.hatinden dö- cde1im. Şu kndnr '\ nr ki, bu yol 

P. Gd. Ahmed Cemal Oğ. İsmıı. • i -ıüşte 3 tanbul - Edirne a falt y.o- sonuna ~r-lmeden ba'l tarafındaki 
Zeki İst. • lunun bitmek üzere olmnc-ından (24) kilometrelik kısm~ bozuJ,. 

P. Gd. İbrobim .Oğ. l3ekiT Iİs:t. dolay;ı .ınemnuniyetini beyan etti, muştur ve hemen tamir edilmi!Z-* fazla geç lkalmı lbir i için .o1sa se yeniden yapılmasına ihtiyaç 
Beyoj:U Yerli Askerlik Şubestnclen: dahi nihny.et ·a,pıldı";mdan dolayı görül•>;eektir. 

Yedek Tb. yüzbaşı Mcnme~ Snid STER INAN ISTER INANMA f 
~~- U~~n:,;~~u~~belnlzc acelP muraca- ll ......................... ,_ .............. :. ...................... - ................................ / 

4 .diıilni o gece, o halde .iı>tiskal et -
uSon Po&taH nın edebi fe1Tikası: mek en k'ötü kalbii bir ineanın dahi 

erkek olduğunu farketti. Saiı-na, so
Juna, arkasına. ü~kc:k nıızarlarla ba
kındı. icabında istimdad edeoek bir 
kimsenin bulunup bulunmadığını a
ra tırdı. Uupuzun caddenin o kııı
mında in cin top oynuyordu. Ev -
ladlığının yanına iyice sokuldu: onu 
iterek, gölgenin !lerlemekte olduğu 
kaldırırnın mukabil tarafına geçir -
di. Ayni :~amandn adımlarını da lıız
aandırmıştı. 

elinden gelemezcli. 
Başka "~Yakitler ıssız ve tehJ.jkeli 

olan sokaklar, yangın d<>lavısile k.a
ftabalıktL K<Ditukla-ındaki .bohça -
lardan ve ıkılık. .kıyafetlcrinden yan
gından kaçtıkları belli olan bu iki 

Yazan: frcümend Ekınem T-alu kadına sataşmak. eliP ıgeç.en er-
keklerin hatır ıve hnyaUerinden b:Ie 

En sonunda, "Çatının yaman bir gü-! başkasını gözü görmiyecck hale gel· geçmiyoı:du. 
rültü ile çökmesi ni ıı,ördü, ve . ·ün>- mi ti. Şelıime Hanım la Müjgan önle ... 
ğinin yerinden kopar gibi olduğunu 1 Şdıime H mm, caddedeki büyük rine bakarak hızlı hıT.lı yüriiyurlardı. 
hissetti. Müteakibcn, kızı elırıden k~hvenin önün: gelince durdu. Bir Yangın sahasından uzakGaştikça o
tutarak kalnbnlığ·:ı masından ken- 1 sağına, bir de ISolana baktı. Ayni kak da 1enhalaşıyordu. Yavaş ya -

dll · bir yol nçtı, aııağı cnddeye zamanda süratle 'Zıhnini i~letti. Çu- vnş yüreklerindeki 1ztırab ·ve heye-
k ~;e ··rüdü. 1 kurç ~ede, yLIIntdanberi yüzünü cana korku da kattimağa baş-1adt. 8 

K ~ l b. ch mn <ıl al- görmediği bir ah babını hatırladı. Bu İkisi de susuyodardı. Birhitlerine 
ıp.::ızı ır c enne'll re . d b 1 b"l k . a· k betk• d rok cıc·.lcri vardı , . b h ·ı saatte onu evın e u a ı ece mı ıyece ı c .. • J• • 

ltında k.oltudannda bm~r 0 ça ı e "d"'\ B 1 ,:ı • ) '- b. Fakat bunları sonraya bıraluyor -· k. d ı ı ır ı.i sa "Oa, ıçerıy~ a ınacnı<., ır.-
böyle ,gece yarısı soka -ıardn o a ~ k .. b .. d d" Jar, .. ~ımdilj1·, 'l!ndece ir yere sıgvın-aç gun annmnııınn musaa e e ı- ::~ ııı. 

pn bu iki kadının hal ve harel.et]e- lecek mi idi? may.ı, beldemedikle.ri bir anda yı-
ll• kı"msenin nazan dikLRt ve rı1iika- k 1 b - ·· enkazı t"izerine ya ... " .Şehime l:lamm, ömründe .i]k de- ı an ugunun 
aıc• celhetmiyordu. Başka vakit olsa fa olatak, kimsesizliğinin acı8lnı nnı kurmayı dü~ünüyorl:ırôı. 
peşJt.'Tİne takılan, sual soran olmdu. uydu. Lakin buna rf\ğmen, .gene ~ir. aralık, karşı~a.n ~ir göl~e 
Yangm tel~ı. me::rak ve tece.üs in- de onu-a ~:~~itmiye .karar verdi. Ne o- belır.dı: ve havagazının .tıtrek ışı,gı-

be.l..-e ~ c)lllem;,tj. ıoJ.un, bir defa ~. .ııın altına $elüme 'Hanım 

Derken, gölge ile bir hizaya gd -
diler. Meçhul şahıs önce yürüyü -
unü yavaıılatır gibi oldu; sonra 

durdu: kadınlard!l'l yana bııktı. 
Şehime Hanım, nerede ise düşüp 

bayılacaktı. Yür,.ği, göğsünde, ko -
pacak gibi çarpıyordu. Birbirine 
dolaşan ayakları d<1 daha hızlı git
mekten imtina ediyordu. 

Gölge, 'bu .sefer, durduğu nokta
dan kımıldayıp il:ı doğrudan doir~ 
ya üzerlerine cdmeğe baslayınca. 
.kadıncağız olduğu yerde mıhlandı. 
:Bağırmağa da mecalı kalmamı!), 
1ıırtlağı bir felce u,ğramıo gibiydi. 

- Şehime Hanım teyzet Siz m~ 

Köpek va eşek eti 
sallldığ1n1n ash yok 

o-nkü gazetelerden 'bazıları kö
pek, eşek eti satan kusnblara tesa
düf edildiğini yazmışlardır. Dün bu 
hususta maliimatına münıcant etti
ğimiz !Be1ediye Reis Muavini Lı1tfi 
Ak oy~ 

- Bu haberin astı esası yoktur. 
Biz yalnız gizli et 5atan kimseleri 
aramakla m~gu)üzıı demiştir. 

Diğer taraftan, bazı kinışeler de 
at etinin satılmasında bir mahzur 
olmadığı, Avrupanın b:rc;ok şehir
lerinde at eti satan dükkanlar bu
lunduğu iddiasındndırlar. 

Dün viliıyet veteıiner müdürü 
Etcm Eleviinin bu hususta ne dü
şündüğiinü scndnk. Etem flcvli bir 
muharririmize şu izahntı vermiştir: 

- lırtanbul Belediyesi hududları 
dahilinde bu i)e mezbaha ve bele
diye 'Zabrtası esaslı s.ırette a1Hkndar 
oluyorlar. At, eşek, köpek eti sat
manın imkanı yoktur. Bu lher'halde 
münferid bir et kaçakçı1lğıdrr. Her 
ınıntakada baytar1arımız vardır. 
Bun1ar daimi surette etleri kontrol 
ederler. Başka memlekı•tlerde oldu
ğu gibi bizde nt kesilmez ve satıJ... 
maz. Esasen talibi de yoktur. Zira 
aranacak bir hususiyeti mevcud de
~ildir. At eti diğer etl~rden kolay
lıkla telrik edilebilir. Ekşimtraktır. 
elyafı kalındır. lczz .. tsizdir, üstdik 
'kuvvei gıdaiyeden de roahrumdur. 
Uzun zamanlardanberi Tür'kiyede 
at t-ti yenmemektedir. Harb zaman
lar.mın fevkalude halleri müstesna 
300-400 senedir, at eti yenmiyor. 
Maamnfih at etinin sıhlıate muzır 
olduğu iddia edilemez.» 

ÖLÜM 
Sabık Bahrjy_e Vekflletı müsteşarı 

:ve İzmit üssübahri kumandanı Dev -
let Denizyolları fen heyeti az:ı.sından 
emekli miralay Trabzonlu Hamami. 
zade Abdürrahim F.evzl vefat eı.nıl~ _ 
tir. Cenazesi bugün Oöztepedel--.1 ha
:rıesinden ııtaldırılnrak öğle D"'man 
Beyazıd camünde kılındıktan ı;'lnr:ı, 

Edirnekapı Şehidli~ine defnedilecek_ 
tir. 

- Ayi Korktum, eviadımi Kim
sin. aen? 

-Salın, hanım teyze. Saim 1 !J-Ia
tırlıyamadıgız mı~ Besime Hnnımı:ı 
Sa im. 

- Ya! Sen misin? Bilemedim, 
birdenbire. 

- Aradan zaman ge;.ti; unut~ 
mu sunuzdur tabii. 

- Nereye gidiyorsun 'böyle} 
-Size geliyordum. Annem. yan 

gını duyunca merak !'tti de. gön -
derdi. 

- ikiniz de eksik olınaym, oğ -
)um. 

- Ne haber, leyzd Size bir fey 
oldu mu? 

- Yandık. oğlum, kapı kapc. -
macasına •. 

- Siz sağ o1ı.ın, hanım teyzeL 
Şimdi ne 'taraf:~ gidiyOT~unuz? 

- Daha bilmiyorum. Bakalım 
bu gecelik bir y-:r buluruz elbet. 

- Bize gidelim. Eşyanız vat mı? 
- Şu kızcağı:zın koltuğundaki 

bohça. 
- Batka hiç bir 'Je7 kurtanııma-

Sözün kısası - .... _ 
Fındığa, cevize dair 

E. Ekrem Talu ..) 

y az mevsiminde hulundıJiıt 
muzu işaret .ede.n mc:yı ~! 

arasında taze ıfmdıkla taze ,ceV~ 
de unutmamalıdır. ffndu caha ~ 
ce,. ceviz birıız dalin sorun ç.ıkl~ 
Her ikisi için de hasiye.di, mııka"'·~ 
iştiha açar :ve lhzn.-ayı tebdil edef. 
derler. 

Fınd~ğın en mePıuru :Değirır.e~· 
derecin'k:i o!dut"U içiD, memleketıli 
dört bucağında satılan bütün fı1l • 
dıklar oraya maledilerek saW11' 

Amma, hakikati halde, Değirıneıt' 
dere fındığının kimse yüzünü gôf" 
mez. Bir de, fındık &alıcıları, ııısl • 
lannı; 

- Çok sağlam 1 diye metheder • 
ler. 

Halbuki onfann meziyet saydı~ 
ları bu sağlamlık, di§lerj pek & 11~ 
lam olıruy.anlan ~-ndürür ve ço 
defa fındık almaktan vnzt;eçirir. 

Fınd!k sntan1ar. -dikkat ettiıır' 
h~ı:nen daima ağır ba~lı insnnlnrd1" 

Böyle iken, b n lk dilinde crfıncUJ;çl' 
-diye, aşırı derecede hoppa .oJPI' 
derler. 

Bazan, fındığın içinde kurt per 
da olur. Bu kurt diğclCT; e bent~ 
mez, şirindir, sevimlidir. Hattil k11 

fıkır fıkır kaynıyan, yerindt! dıı1J 
mıyan. biı:ıbrr cilve eden ufak tef 
yomıa1a.n fındık kurdunn ~1ı t' 
de~ .~ 

Ce-vize gelinc:.e o da mutlv 
<<Beykozn undurl Vakın o ~cr"rı ~ 
vizi halcikaten meşhUT imi.,. lrilı~ 
lezzeti başka hiç bir e:nti:ı ce, it': 
ikıy.as !kabul ederniyecek d.er~~ 
olurm~ Hatta ({Beykoz isnrıfllıı 
iskarnbil Qyunu ile a la münaseb', 
olmayıp, ~ oeviz1erin ibeyi, f1''f,1 
manas;na o köy~ hn~ten tevcı'"h t' 
<L1mit. t 

Ta-ı.e ce~-izin ayıkla:-macı b,.lidı 
~e el bıraku, ne a~ üst baıı. öyl~ 

ne bayar lci, haftalarc~. a)faTcıt ~ 
miz]enmek kabil değildir. Hatttıo 
v~bali söy1iyen1erin boynuna olsıl 
plaia gidemi}·en bazı bayanln", b~ 
yolarının suyuna taze cevizin ) t' 
kabuğundan katar, ucuz ve zahl]le 
siz. ltarnrırlarmış.. bt' 

Cevizin iç 'knbuğundan da. ~' • 
nim çocukluğumda, mahalle c;oe.ıı.~ 
ları, vnkalndıklan .sokak kedıJerı~3 
aya1.1arına na lı n yap:nlarrlı. 'l'llP ~ 
mı? Onu diyemem. Çiinkü hal n ~, 
kendim. bu suretle nalın)adıilıı:ıı DJ, 
çare pisile.rj hatırladıkça .nznb clıJ 

Yennlye taksimi ibtihi.fı- ~; 
mallarla han sh blerJ ara ·nda , 
müddettenberi yevmiye taksimi ~ 
zünden çıkan lbt.Uif, henüz hall i, 
Iememlşt.Jr. D.ah •·re V.ekAletl b~ 
şin halllne Beltıdiye İktısad ı<Jt 
müdürünü me:nıır etml ir. 

İc Ticaret C-mum 1\lüdürfı - ~ 
haf• rlanbt'rl şem·ı::ı·zde b nan , 
şehrin umu:ni tic~ eri etrnfı~ 
da tetkikler yapan Iç Ticaret tJI11ı:, 
Müdürü Cabld Zamangıl cıun }\fl 

raya dön.'lluştür. 
Dünkü Ihraç faalh·etı - D ın r.ı f 

car ana 145 bln · n -:c 
bin tiralı'k koyun dl"T drrlltl ty 
tır. Slovakyaya d 20 b'n ı a •·· 
racat yapıını ct'~ 

P.yıı.sada Ro~anyaya {:öndrıUC ıı, 
Ikinci parti tif k :ve -ra n ~ıı l'l' 
dardizasyon :fa llyeti devam ctı11 
tcd r. ıı-
Lokantacılarm topL-uıtı ı - U'~.~ 

seçı•' tncılnr cemlyet1 tarafından i!' 
murahhaslar dün Beled' e itll.~nc1 c1ıt 
leri Müdürlüğünde topla.nıınl$1ı:ıf i$' 
Toplantıda S!Illflarmı de nne!C tı ( 
tiyen lokant-a Lslmlcrl okunmU~· ı!!! ı 
kısmının talebh~ muvafnka+ eu r 
bir kısmının blPb! rcddolunmı•~ ıı · 

- Hit;l ..• 
- Vah, '·abi A~em çok ıiiı11 

lecdc.. 
d

. ~ 
- Cenabı H k ne ki tak ır d' 

derse o olur. E·.rima .de. eşyarrıtı 
lkısmetten çıkmr~ 

- Allah ibeterinden wrgeSİ"' 
- Amin, çocuğum 1 d.,ıJ 
Saim, Müjgi\nın koJıuf,tıll & • 

lbohçayı aldı. Şdı.:me Hanını ~ şıı 
disindekini vem.clı: idtenıcıtı• • 
!Delikanlı öne diiştü; ikonu!l:S ~o 
up Aksaraya :ro Uan d lar· . ;.ı-

Bu güzel tesadüf kadın~lliı;c • 
yüreğine. baya~. au erpmi"~ı. ;ıı-ıf 
sime Hanım çok eSkı ve çok 53~ ~~ 
ahbablarındaadı. Valctü, bir :);.' lı" 
ınedir görüşmemiderdi. Usksll tı" 
aralarındaki do 1uk rabıta(,tnıt J't ; 
Id getirmi§ dc:ğtl~i. D"'! ili. de. ıd~' 
aime Hanımın. ogln Saımı yn 
koşturmuş olml\sı idi. Jt 

Delikanlı, hem yüriiyor, h:J111ıı1' 
vaktinde yetişcmedıginclen ° 
özür diliyordu. 



2 Aiuttot SON POSTA 

Telgraf, Tele e 
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lngilizlerle İtalyanların 
Akdenizde 

galebe ihtimalleri 

Konyada zirai 
1slahat yap1hyor 

~· ~ ~~~ 
Havana konferansının 

manası 

Ziraat Vekili, tohum ve hayvan ıslahı Y aum: Selim Ragıp E~t!t; 

• 1. a 
SOVYETLERiN 
DIŞ POliTiKASI 

(Baştanlı ı Inci sayfada) 
disel~r cereyan etmıştİr. 

SI\ vf 

e • er1. 
ingiliz ordusunda 

gönüllü Amerikan 
tayyaracileri 

r·· ....... E ..... yAzAN ............... i hakkında birçok tedbirler alacağız, diyor y alruz AV'rupanın değil, o-

l 
mekli general • nunla bemher dünyanın da 

Evvela, Norveçte, Danimarkada 
ve bilahare Belçika ve Bolandada 
nihayet te F rarısız topraklannda 
Almanya tarnfından yapılan askeri 
harekatJ müteakıh Avrupa harbi 
büyük bir genişlik iktisab etmi tir . 
1 O Haziranda Jngilteıe ve Fransaya 
harb il.in ederek ltalya Almanya 
harekatına iştirak etmiştir. Bu su
retle Avrupanın dördüncü büyük 
devleti harbe girmiştir. Bu senenin 
ilkbabanndan itibaren sÜTaile inki
şaf etmiştir. Norveçte, Danimarka
da, Belçikada ve Halandada cere-

Londra, ı (A.A.) - Amerika 
siyasi tefsiratçılarından Pr. Arthur 
Newal, Oversera Club'ün bir öğle 
ziyafetinde söz alarak, İngiliz hava 
kuvvetlerine kaydedilen AnıerikaJı.. 
ların hayret verici bir ndedde oldu
ğunu bildirmi~ Ye ııimdi gönülliucre 
bu hususta Amerika mnknmlnrın
dan izahat istemiyerek daha mfi
kemmel izahatı almak üzere Kana
daya gitmelerinin tavsiye edildiğini 
ilave eylemiştir. Cönüllülcre uzun 
seyahate kafi eşya ile hareket etme
leri lüzumu da anlatılmaktadır. 

H. Emir Erhilel 1 Konya. 1 (A.A.) - Şehriıniz- teşkilat ve lesisat vücude getiro- mukadderahnı yakından alakadar 
So k ln Zi t V kT <m eden haın,in muhtemel neticeleri 

•• " ••••• n ••• P<>s ••• taının ru;k.erl muharrirl .: de bulunma ·ta o n ran e ı ı ce.,-. . d'' d b b b Konyad yapacağı.mız zirai ısla- yenı unya a üyük bir endi c u-1' ra~~·:·::·ı:;d::··;:~·i;~~j;" - f::~:~t:;zetesine şu eyanatta u- hat arasında haylvnn yemlerine de t::~ın~~rc.udŞeimalaevteı"recnenubyı"rAmmı· eikri-ı· 
te M.ih d 1 le- yer verilecektir. stimlalc işi, üze- • 

rine kn~ı n &ohnrn,b -'-~'~ jevüet «Konyada yaptığım seyalialtten rinde çalıştığımız bir mevzudur. cümhuriyet mümessillerinin iştim-
Yal ınu an Qli1fliA ng t~e son derece memnunum. Köylü erle küe Havanada topliUlan konferans 
k ıu~ kalmıttır. Alır.an - İtal n temas beni bilhassa sevindirdi ve Yarma nahiyc:ıinde köylülerle yap-
n~· "~ hava kuvvetleıi Jngiltcre - burada al"nacak zirai tedbirlerin tığım konuşmalarda onların ne ka- işte bu endişenin mevlududur. Ma-

ılerıne çok üstun oldukJanndan d dar yüksek kavrayışlı derin sezişli lilın olduğu veçhile ı:lünyanın ba§ka 
onu b ,.nbuk semere vereceği ümi ini ar- lduk) ·· d k t' 1 A "k • 1 · ka . n şlıca kuvvet ve f,1 ikiyeti de- .. o annı l\01' üm. Makinelerin ·ı a annı men anın ı enne -
rılnQeil inhisar ediyor ve ayni sebeb le tır dı. Yeni getirilen ziraat makine- faydalannı ne kadar veciz olarak nştırmamak için ortny konmuş A- yan eden hadiseler üzerinde dur

maksızın Fransanın süratli hezimet 
ve sifahlannı teslim etme:rini bil
hasııa kaydetmek münasib olar. Bu
nunla beraber mütareke yapan 
Fransa, henüz sulhü elde etmemi~ 
tir. Sulh şartlan hakltında umumi
yetle hiçbir şey bilinmemektedir. 
Almanya ve İtalyanm iki hasmın
dan, Amerikanın yardımından isti
fade eden ve harbe devam etmek 
kararım veren yalnız İngiltere kal
mıştır. 

Birleşik Amerika, 
Kanada ittifaki m1? 

"' t lerinin Konya vilayetinde az za- 1 1 d B · ı 1 b k 
ted

., .e.~e adasının m dafaası i inde l an atıyor ar ı. u ış er e eraber meri a Amen"kablanndn davasım 
f - manda yer tutıleağına ve yayı aca- K d b 1 k 1 

nı. da uı hareket etti 1 hzlde Akde- onya a aş anacn o an tohum ve güden bir Monroe prensipi vardır. 
z e t Id bı- g-ında h;,.. miphe etmiyorum. Tohum hayvan ıslahı ı'cılerı'nı'n k tl. B · · d' • -

1,ı._ aarruz ve ınis)-.ıtivi e en ·y y- " ıyme ı va- u prensıpın mevcu ıyetıne mg-
~Yor. ve hayvan ıslahı hakkında yakında linizin himaye ve idareleri altında men Ameı:ika kıt'nınnda Avrupa 

AJ ..... ~ 1 1 k k _ L'-çok tedbirler alacağız. Bilhassa mütehassıs arkada .. Jarımın hı'mmet- 1 k tl · "d b" k ra ooounyayı. ngi tereye arşı, a wı: ,. mem e e erıne aı ır ta ım müs-
cilt. ?rdusile taarruz h11!1usunda ge - bir ıs.lnh istasyonu açacağız. Bun- leri ile az zamanda ba,anlacağın- t~lekeler teessüs etmi tir. Bunla-
ne (e~ .unsur da 1üphe yok ki. ge- dan ba~ka kombinaiann idaresi için 1 dan eminim.» nn başlıcalan Ingiltereye aid olan 

Nevyork ı {A.A.) - New-York Bo. 
rald Tribune cazet.esl, m~t~rf'k bill 
mUda.laa tertlbatı alma:k üzere B'r. 
1~ Amerika ile Kannda devleti & .. 

rasında bir ittitakın nkdinl Ueriye 
sürüyor. 

1 ngılız donanrna5ıdır. Demek o- Bnhama ve Jamayka adalarile bu 
hUYor ki 1ngıliz donnnması, şimdiki ı• B k t f adalann ~rkında Fransanın Marti-
llltbde, Alman- halyan uçak filo- ş an asının asarrn nik ve Cuadlup arazi serpintileri. 
t~ hakimiyet ve faaliyetlerine cenubi Amerika sahillerinde Küra-
r:ırnen, ehemmiyetli bir rol oyna - sa o F elemenk müstemlekesi. ve ge-

bi:ttadır. Bu rol, Almanyayı daha besabiarı ı•kramı•yesı• ne bu kıt"ada Ingiltere, Fransa ve rtı aç aylar Ingiltereye taarruzdnn Felemenge nid Cüyan topraklan-
enedebildiği veyahud İtalyan do- d 

nanm i ır. 
takeli asının imhası kahil olabildiğ - Ingiliz - Alman harbinin akıbeti 

Fırdc kat'i bir mab·yet alabilir. } k k • Ü k malum olmamakla beraber Fele-
Jc· akat İtalyan don nması. ~mdı- 2.000 lira 1 İ ramıye S Üdarda 728 hesab menkle Fransa mağlub edilmiş ol-

r;ktarzda tc:dafw VI! çekingen ha- numaralı Bayan y eganeye ı·sabet etti· duklan için bu m~leketlere aid 
• hette deı.ıam et~-ı n uddet e onu Am 'k - · kl 
~m a mümkün olamaz; çünkü, bu en aya mucavır topra nrın 
ı onanrnn bugün, ba 1 ca kuvvetiNi- Ankanı I {A.A.) -Türkiye ~ B.ın. {Bur&ı), 250 ~er lira kazananlar: Ne- ~~k~.dd~a~ı, !id~i~e~. ~u yirmi 

)~· deni~e açılmıyn:::ak. müstahkem kasuun kumbaralı ve kumbarasız kü dim 4183 {B } İlh 5893 (+-· } ikı cum urıyetı uşun uruyor. Şi-
ırn ı ursa ' an =ır • ı· A erika · • b d 1 

tn t') arda uçak filol nnm ve mnyn ç:ük tnsarrul hes::ıbları ruıısmda ter- Alımed 70979 (İstnnbul) 100 er Ura ma ı m ıçın u a ara ve 
tn rkannın himayemde sakb kal - tfb eylediğl ikramlye plftnırun A~- kazananlar: Hüsnü 2ss.56 (.Ankara) topraklanı muvakkat kaydile vaz'ı.
rn~ ta ve tabintile ona bir şey yap tas keşidesı bugün banka umumi Sam! 1536 (B:ılıkesir) Neslme 479 {E' yed edilerek bir nevi vasayet tesis 

kabil olamamaktadır. merkezinde ve noter huzurunda ya _ d·me) Nedim 1148 CM• 1 t ) Ş1 ~ etmek ve böylece i§in içinden çık-
C ı ' aa ya • nası k b lk' ·· k" 1 k F 

ç lt erçi bu suretle. Ak denizde az pılınlştır. Bu k~idede kendilerıne ik- 4.56 {Trabzon) • Cemlle 1590 (Kadı - ma . e ı m um un o ac~ tır. " a-
yo meydan Ingilizlere kalarak ltal- ramiye lsn.bet eden taUhlilerln Isimle köy), Alis 61200 (İstanbul), istepan kat .bır Ju~ım cenubi Amerıka Cum
h~nın donizden ablukası mümkün rini, hesnb açtıklan şube merkcz:nf S1799 (BeyoiDu), Müzeyyen 4633 (İz- hunyetlen. buna m.uanzdular. Bu 
.A~.haıe· girmi tir. ra.kat ıtalyanııır ve hes:ıb nmnaralannı bildiriyonız: mır>. Seniye 19879 rtzınir>. b~s~sta bılhassa ıtııar~ ~an~maz 
" dıryatik, Yugoslavya ve Alman- 2 000 Ilmlık lkrnmiye Üsküda.'"da B d b kn h•-ltf b gorunen memleket ArJantındır. Bu .. a a h · · nn an ~ mu K; ~u c!erde. 
den n, atta Fransa ile mütareke - 728 hcsab numaralı bayan Yegftneye ki on beş tasarruf hesa.bı sahibine 50 mem~e~et, Monroe pren!~ıipini kat-
:ra •onra da onun kanıları ve ka- i&tbet etmiştir. 500 er lira kazıman _ şer llrn ve altınışına da 25 şer lira kan attihaz ederek Avrupa memle-
h a~ları üzerinden, Ispanyadan lar, Fahrl 27802 (Ankara), Baha 2890 lık ikramlycler isabet etmiştir. - ketlerine aid Am~rik~ sular~dnki 
etnzın vesair ihtiyaçlarını tedarik müsteınlekclere ~malı Arnenkanın 

tnektedir. - • 11 M f l k el koymak utemesinden şüphe et-
. İngilizler, ayni zamanda, Libya 1ng1 ereye faarfUZ anisanrn 8 a eti mektedir. Ortaya, bu sebeble ağır 
ı},. halyan doğu Afrikasının tecrid bir ihtilaf mevzuu çıkmak istidndın-
edilmit olmalarından bahsediyorlar~ <Baştarafı I Inci sayfada) (Baştarafı ı Inci sayfada) 1 
Bunun hakl.kate ne d•re~-v- kad~r re İngü' tb t Al 1 dadır. şte böyle müeıısif bir vazi-

~ L~.,. •. ~ • ız ma ua ı manyanın n- kik et.mlş, denilebilir ki her :,ütüı: ve 
tevafuk eıtig-ini bilemivoruz. Faknt giltereye taarnız için son hazırlık _ yete sebeb olmamak içindir ki şi-

ı her snlknn üzerinde duraklluo:-rak he. _ı. Am _ _.!,_ t 
İn ilizler Akdenizde h~kim olduk- annı ikmal etmekte olduğunu yaz- sablanu.ştır. .... mllll ~a ortaya mutavnssı 
ları takdı"rde ftalvan.n Libyn , ~ do- maktadır. bir hal formülü atmıştır. Bu devle-" Netice: Bu sene Ege mıntaka.sı il. · b ~ 
layısı'le f.rı"tre, Habe•istan ve lıal - Verilen malüroata göre, Alman- tin noktai nazannn göre u mus-

.. k 1 ·ı 6z7ıim rk.sae.kolutesi, gcnkeçen senenın yüzde t~lekelerin eski sahibierinde ka)... 
:Ynn Sornalisi ile muvasalaııının pe ya ngı tereye taarruz ederken no n e an 29000 rondur. l h . d" O • . b 
güçleşeceği, hatta k e 'lcbileceği a- F ran ko da Cebelıittarık'J zaptet _ Köylüler, bn~lara fırız olan pronos ma ankle dvem. şedr .liı'rk. ~.un ıçkn t.~u 
§ikardır. rnek niyetindedir. Birçok lsparıyol hastn.l~ı hakkında şu malfunntı ve. topra. ar 8 !tm 1 mu~tere • U'~T 

Fakat, ltalvanlann, buna Jl"uka .. kıtantı ve topçu müfrezeleri halen rJyorln.r: Amerikan mumkabe ve idaresı te-
bil, harbe ginneden evvel Libya Lalinea'da tahşid edilmiştir. c- Biz pronos PQ!'OS hastal$na Uk sis .etmek doğru olur. Şayed hnrbi 
"e Hnbc ·stann millıim askeri kuv- Cebelüttarık ayni zamanda Sar- defa şah d oluyor de~illz BflAkl.! b. İngıltere kazanmıa bu topraklar e5· 

"etler ve, uzun bir harb jkifnyet donya' da tahcid edilen İtalyan ha- kaç defa b:ıflarnnızda tahrıb3t ya ır ki sahibierine iade edilir, kaybeder-
ed b 1 - se o zaman yeni bir bal şekli dü-

e ilecek kadar, b rvazımı va kuvvetleri tnrafından da bom _ pan bu hru;talığa karşı nru;ıl müc:ı - .. ..1.. H.. k f bu 
~Önderdikleri anlaşılıyor. Bundnn bardırnan edilecektir. dele edılereğinl bUiriz. Hava'!l.nn yn. şunu ur. av~ .. on eransı, . 
oıı 1 1 L b k k 1 . ~ ... ı1 g • i ıb '--~' r.. bakımdan. yenı dunyanın yepyenı 
d .. a tu ya i ..aya P l ın o .. Amerikadan 1840 tayyn.re gelıyor b~usalla me u ıw.::ıL~l~· ba~ımıza bir tesanüd tuurunun ifadesi t lakki 

u ndan bu iki m mleke ·n ar:ı - ) 1 ·ı m t ettL Hemen mııc~ele:ı."C gl 
•ını dcnizdt>n bile b hütün kt> - Londra ı (A.A. - ngı tere ttk u d ta . a - edilmek liizı:mdır. Öyle bir tczahür 

k hesabına Amerikada inşa edilmf'kte r · ç e il ç ~~andık. Her·'- ki Avrupa harbinin neticelerinden 
~ güçtür. Kaldı ki, İtalyanın Af-ı alan tayyarelerden muhtelif tipte liel~ kultlatı.nı.şh~ızı muteakı~ ynihnttr yeni dünyayı şimdiden sıyanet et
~ .a miistemlekelerılc h v i t tı 1840 ının inşası bitmek üzeredir. g~zlı~ .. çaT k uçla.nanu· ttkut.ıiklcri te - meye ..._Jmyor ve bir nevi sıg" orta 
aıma müemmep kalncakt•r. lınl - b l b rm t"Ul. e rar aç a ık, tekrar f •• d r- • k is . 

~aya müsaid çıkan di";N bir unsur lngıl~z tayynre s~ ay an u tayya - ld.çlar tem.zlendL Sanki Tnll!'ı_ b~ vucu e getırme tıyoT. 

Almanyanm esas hedefi 

Molotof, bu hn.rbde bassaten bir 
ztu göstermiş olan Prnnsanın hezi -
metlnln bütün sebebleri üzerinde bu
rada durmaya lüzum yoktur dedikten 
sonra Fransanın göstcrdı~l kuvvet _ 
lerc işaret et.mfş ve demiştir ki: 

, _____ _ 
Milli piyango 
(Ba.,t:ı.rıırı ı fnef s:ı;rfada) 

rek ve bunun makbul bir mnzerct M

yılaca~ndan emin olarak biı" gel -
miş. Kendi Jhm:ılkArlı~ıruı esef et • 
rnekten ba.şka 1darece yaparak ı:ıır 
iş olmadı~mı kadına anl tırcayn. kn. 
dar akla karayı seçtik.~ Ferdi Öner 

Almanya, harbde, müttetıklere kar 
şı büyük blr muvatfaklyet kazanmış. şarkda sükftnet emniyeUni tc n ey_ 
tır. Fakat esas hedefine henuz vfisll lenli.ştir. Avrupa hAdiselerinin cero • 
o~tır. Ynni arzu edflecek .şart.. yan tarzı Sovyet - Alman adeani t.{'_ 
lar altında harbin bitmesi. 19 Tem- cavüz anlaşmasını 2:-ayınatmadık.tan 
mnzda Alman Führeri sulh hakkın _ başka bUlllds akdedilmesinin chem -
da a~ak fizere tngntereye bi:!' bL mlyetini ve müstakbel inki§afını by_ 
tnbede bulunmuştur. Fakat bUlncU~i detm!ştir. 
gfbl İngili2 hüktlınetı bu teklifte tn _ Son zamanlarda ~bancı mat.bnt 
gllterenin teslimln1n ıstenildl.ğini gör bilhassa İngiliz ve Ingiliz tarart.arı 
~ ve znfere kadar harbe de·1am e- mntbuat, Sovyetler ittihadile Alman
deceği cevnbını verm~ hatta eski ya arasında nokta.l mı:zar ihtUfi.fı fm. 
mtittefıkf Frnnsn ile .sıT.ısı mün23e • ktinlnrı fizerinde Alman kudretinin 
betıerl kesmeye karar venni!jtir. kuvvetlenınesi ufku lle bizi korkut _ 

İngilterenin vaziyeli maya u!n'nşarnk müteaddid !hUklr 
Bunun mnnru;ı İngilterenın eiha _ yapılmıştır. 

nın her bir ltısmında bulun:ın mUs. Bu teşehbüslerin birçok defa 
temlekelerlnl vennelt i.!tcmedli!f ve maskesi gerek bizim tarafımızdan, 
F'ra.nslz hezimetl ve İtnJ.ynnın Alman. gerekse Almnnyn tarafından abi
yanın yanı başında barbe girmcıfle mış ve reddedilmi~tir. Sovyetlerle 
İngiltere için daha gfiçleşme.sine ra~- Almanya arasmda teeS3ÜS eden dos
men dünya htıkimiyetl fç!n harbe de. tane ıre komşuluk münasebetlerinin 
vam etmeye taraftar oldulu demek- temelinde hayalet mahiyetindt": te-
tir sadüfi müliıhnznlar değil, fikrimiz-

Harbin sonu gözükmüyor ce Sovyetlerin olduğu gibi Alman-
Avrupa harb nin birine! senesi so- yanın da esash devlet menfnatleri 

ruı ermek üzeredir. Fnkat bu harbin bulunduğunu teyid edebiliriz. 
sonu henüz gözükmemektedir. Şimdi Sovyet - İtalvan münasebatı 
harbin yeni bir merhalesinde oldn • Son devrede ltnlyn ile olan mü-
~uzun daha muhtemel bulwldtı _ nascbet1erimizin de salih bulduğu
ıronu nazarı itlbnra almak gerektir. nu kaydetmek gerektir. Bir noktai 
Bu merhale, bir taraftan Almanya V" nazat teatisi memleketleıimizin dış 
İtalya, dl er tamrtan Amrrikanın siyaset sahasında m 'tekabil bir an
ynrdmılle İngiltere arasında cerevan layı temininin tam bir imkun da
eden mu'hasamatm ~iddetlenmesl - nilinde bulunduğunu '"stermi tir. 
dir Ticari münasebetlerimizin de ge-

S lh ve bitaraflık siyaseti 
Zikrt geçen Mdlsclerln h!ç biri 

Sovyetler Birliğinin dı., siyasetini de. 
~Urmenrlştii. Sulh ve bibraflık si
yru;~tine s:ınık ka.!=ın SovyeUc>r B rl~J 
harbe iştirak etmemcktedfr. 

Almanya ile münasebat 

nişlemesine müteallik ümidler de 
tam men yeıindedir. 

İngiltere ile münasebat 

.,..n. Fransanın harbden _...kmu ile relerın merhalesız yapılacak uçuş - ~ho.. :ı.. .. ~ 5 fl> G ı ..... , sene yaı.; ... unı ~ımıza helı\ gibi çö Ll UC,aaı. ı, Gnıe.r.. 
Unueta Libyaya karşı dü~mon ol- larla naklini temin için T f'rre-New - kertmiştl. Hastalık artınca mücade: e 'Jit ır 1 r 

lTı ak Yerine dost bir vaziyet h" ıl ol- ve' e hareket e~le.rdir. le memuru istedik. İş muame!"'ye kon 
ma ıdır. Bu, hem Libyadaki ltal - <ıHazınzı> du. Memurlar on gün BOnrn mınt:ı. 
Lan kuvvetlerinin yalnız Mısırdaki Londra 1 (A.A.) - Times ga- kamtz:ı gelince hastalık ilerlemişti. 
hngilizlere karşı kull rolmalanna ve zetesi yazıyor: Bir başkn köylü şunları soyledi: 
Tem de Libyoda bazı ihtiy çların Balkanlardaki son hndise ve te- •- Benim 150 donürolük b::ı~ınu 
u:~~stan dahi teııvi\"e ftdilm lerine mayullerin Hitler için sıkıntıya se - geziniz. 150 dönüm bn~dnn 10 çuvnl 

. an vermek dolayuıile pek ehem- beb olduğunu ve buna binaen de üzum nlnmıyaca~ım. Hastalık mah _ 
ttti~tlidit. Ingilterenin istilası tehlikesinin zail sulfimü yüzde 90 mahvetmiştlr. 
~· ukarıdaki izahlı:u: gösteriyor: ki olduğunu zıı.nnetme.c dl'li1ik olur. On bmlerce bnf.cı allesi miişküi va_ 
A.k ılte~e timdilik donanma itibori~e 

Ziyettcdir. 
Manisa merkezi bıığntrın:m zaran 

vnsatl yüzde 70 dl:r. Kas:ıba h:ığları 

mahvolmuştur. Alaşehir, SnlıhU ba~

larlle İzminn Url:ı ve Karaburun b:ı~ 
lan iyidir. Kemalp:ı.şa baitları hnsa. 
ra ~ramış ve yüooe 25 zarar gör -
mu.,tür. 

Adnan Bllıtt.t 

Bir sene evvel vukubulan c!ön\İm 
noktnsmdan .sonra Almnnva Ht> mü
nru;ebctlertmlz, Sovyet _ Alman an _ 
laşnnsile evvelden tahmin edilen şe. 
kilde tı.m.:unHe id::ımc edilmekted,. 
Hükfunetimlzin harfiyen riayet etti 
~ı bu ımtıı.şma., gnrb hüdudlarımız bo 
yunca Sovyet tedbirleri ittihaz edildl 
li sırada Sovyet _ Alman münnscbet
lerfnde çatışma lhtlmnllerinl bertn -
raf etml!ı. ayni z.ı.m:rnda Almnnyayn 

Sovyet - Ingiliz münnsehctkrine 
gelince, son zamanlarda es:ıslı hiç 
bir değişiklik olmamı!ltır. Sovyetler 
fıli konseyi huzurunda bir kere 
bahsl'dilmesine znruret htı ıl olan 
Ingilterenin hasmone harı:~k~ıtından 
sonra B. Cripps"in Ingilterenin Sov-
yetler nezdinde sefir o'arak tayini 
lngilterenin Sovyt'tler Birliğile olan 
münascbetlerini ıslah etmek nrzu,

sunu aksettinni5 olnınsı ihtimaline 
rağmen, Sovyet - Ingiliz miir.aııe
betlerinin lehine bir inkişaf bekle
menin müşkül olduğunu tasdik elo

mclidir. 

1 
denızde üstiin bir kuvvete malı k ((Son Postan nın edebi tefrikası: 91 ka ~~sına rağmen ltal:,·aya knrşı 

t 1 mahiyette bir da be indi:eme-
11kte olduğu gibi halyayı tam bir B uka ile de boğnmamaktadır. 

b~nun için lngilterenin, Akdenizde 
Ut.. j 

b. un talyan uçak filosunun en nz 
ır rn· ı· L_J b' h lt ı ı nu: a kuvvette u ava Nakleden: Mucu.:r.e:r. Tahsin Berkand 

h uvveti olmak iktızn ederdi. Bu 
ava kuvveti mevcud olmadığına 

R?rd, Ingiliz donanOlll!lnın Akde -
lll7. e :Yakın iııtikbnlde ''apabıleceği 
Şey . ' 
~ şımdi yaptığından pek fıızla o-

ıyacok.tır 

k Şimdi de: İtalyanların Ingilizlere 
k arşı Yapabilecekleri askeri hare -

et ve tcsHeri tetkik edelim ltal-
Yanlan 1 . Akd . h"k. ol n gaye erı enıze a ım 

ktnaktır. Bunun için de Cebe.lüttn -
lt la s·· . . Ak U .. t'yşı zaptet:nrkten, ) am 
b denizin kapılarını kaparn ktan 
li "fk~ Çarderi yoktur. Çünkü fngi -

2 cnnkinden daha zayıf bir do -
(Devamı t'uncıi sayfada} 

Bu kadının sizin .ıtnneniz oldu~u
na hiç bir vakit kat'ivetle inanma
mıştım; ~imdı ise bu •iipheleriın~ 
de haklı olduğum•ı ishnt edt'cek 
kadar büyük delillerim vıır. Si -
zin babanızın ismi diye orta) o ::ı
tılan «Murta7.a • ile bir bo9~a ta
raftan bana verilen bazı ınühim 
haberler atasmdn sıkı hir müna
sebet olduğunu yesfcttım. 

İyi bir i7. üzerindeyim ve bu 
izi, dün akşam geçen vakayi hi~ 
olmomış gibi, sonuna kador tn -
kib ederek işı hir neticeye erdir
meie gayret göstereceğimden e -
min olabilirsiniz. 

HaJUkun sadaııındıı derin bir 
~ (2... heyecan giı.li idi, lalun halinde 
Y7· ı. c;,-le .ojulc ve uzak bir ilaele ,..._ 

~~=-=-..tllllliliili 

korku ve helecanlan takib eden 
mu:oırtarib v~ uylnısu~ gec~den 
sonra kendisınİ büsbütiın aııabi -
yetine ve ümidsıı:l:ğıne bıraktığı 
içın onu temin etmek. onn haki
kati anlat mn k içi 1 bir kuvvet sar
fedeme di, s.:ıdece: 

- Teşekkür ederim. Bana kar
şı çok bürük nezaket ve fılıcP.. -
nablık gösteriyorsunuzl demekle 
iktifa etti. 

Haluk bu s:5zleri işitmt rri7 gö
rünerek tela.ıla sözüne devam P.tti. 

- Ondan sonra herhangi bir 
Çare bulmak gerektir •.• 

Ve bu kıs3 cümleyi iz:ıha ÇI\ -

Jıomadan alelacde dııarı çıktı. 

* loW6Ji e...len .~ '-1- . 

gitmek kar-!n ı1ı ittihaz etmişti. Ar
tık kat"i planı hazırlam§ı, hiç bir 
tereddüd ve itiraz:ı meydan ver -
meden doğrud.tn doğruya tecn -
vüze geçrneğe niyet etıııişti. 

Hizmetçi kapıyı açınca, biı 
gün evvelki gib·, hiç bir mrıa -
sime lüzum görmeden dJ)ğrudan 
doğruya Mehpa•e Ha:ıımın odası
na gitti ve onun hayr .. tine chem
rniyet vermeden ve- muhakeme
sini toplamasına meyd n bırak

madan kat 'i h ir ses lt' şu sözleri 
söyledi: 

- Sizi alakadar t.dccck bir 
haber vermek için geldim: Siı:in 
Zeynebin annesi oln adığmızı öğ
rendim. 

İhtiyar kndının şişm.:ın yuzu 
kl_pkırmızı oldu, gözleri nnRdnn 
fırladı, tela~ından kekeliyerek 
bağırdı: 

- Demek.. demek Handan 
beni ele verdi. Vay namussuz.I 

Hallık.un dudaktannda muzaf
fa biı tehaııüm belirdi. 

- Hayıı Haadan deiiL 

- Ben mi? Ne zaman'? 
- $imdi ... Hnydi Mchpare 

Hanım. daha fazla kendinizi yor .. 
mayın da hesabımızı görelim. 

Şişman kadının yüzünden bü
yük bir korku geçti. 

- Ben istemiyordum ... Zorl::t 
razı oldum... Bu işin başımı be
laya sokacağını daha ilk dakikn
dan a'!llamı~. Handana haber 
vermiştim ••. Lakin o öyle ina d cı 
bir kadın ki .. ~ Bundan başka ... 

Haluk onun özünü kesti. 
- Bundan başka size çok pa

ra verdı değil mi? Artık her şey 
apaşikfır meydana çıktı ••• Şimdi 
bunları bırakalım. Beni dinleyi
ııiz Mehpare Hanım: Sizin l'aptı
ğınız şey çok fena bir harekettir. 
Sizi hemen polise teslim edebi -
lirdim amma bu müstcltreh j te 
sizin daha :ziyade baskasının e -
linde bir oyuncak olduğunuzu 
anlıyorum ve ~ayed hana bi.ıtün 
haki~ati anlahT8anı:z: sizin yaka -
n1zı l;ırnltacağtma söz veriyorum. 

Alçak kadın rahat< bir neM. 

- Beni' polise vemıiyecek mi
siniz'? O halde her şeyi söyliye -
bilirim: Bütün bu oyunu oynıyan. 
manevra_yı çeviren Handandır. 
Va1Inh, billah odur. Eğer o beni 
elimden tutup buralarn gf'tirme
se ve beni bırsta:ı çıkannasaydı 
benim Löyle bir şey akbma, lıa -
yalime gclmiyecekti. 

- Boş yere bağır..p çağırma -
yın. Polisi işe kımşhrmıyacağıma 
söz veriyormn. Yalnız bir sı·y ya
pacağım. Şimdi, smn bütün söy
liye,.eğiniz şeyleri bir kfığıda ya-
zaca~ım, altını size imzalntnca
cnğım... Haydi oaşlnyınız. sizi 
dinliyorum. Handaula Dn!!ıl tanış
tığınızı söyleyin bnknlım. 

Mehparc Hanım ağlayıp ınzlı
yatak aniatmağa koyuldu: 

- Handam bir gün tesadiifen 
sokakta gördüm. Ben onır tanıya
madım amma, o hemen beni ta-
mal. Halbuki ben onun teyzesi -
nin Ç'lcuklanna dadılık yaptı 

iım aman o altı ya•nda ic:li. 



aeneral diyor ki 
(Baştarafı 3 üncü sayfada) 

nanma ile halyanlar Ingilizlere de -
ııizde galebe çalamazlar: her ne ka
dar kuvvetli bir uçak filolan mev
cud o1sa dahi. 

O halde, Cebelüttarık ancak ls -
p:ınyn tarafından, Süven de .Lib -
yadan zaptolunabilir; çünkü ltalya 
donanması bu iki İngiliz kapısına 
karşı denizden taanuz edecek veya 
bir ihraç hareketi yapacak bir kuv
'\'ette değildir; İtalya uçak filosunun 
da ne onu ve ne de bunu havadan 
indirilecek kuvvetleıle zaptedebil -
lJlesi memul değildir. 

Cebelüttarı'kın zaptı kabil olup 
olmıyacağını ve nasıl olabileceğini 
haııkn bir yazıda anintaeağız ve 
şimdi tetkikimiza yalnız Mısınn Lib
ya üzerinden zaptı ihtimal ve imk&
nına tahsis edeceğiz. 

Mısır çok defa yabancılar tara -
fından zapt ve istila olunmuştur: 
fakat bu memleketc kar1ı büyük 
tarihi istilalar daima doğudan, ce
nubdnn veyahud ıimalden, yani de-
nizden, vaki olmuştur. Ancak bu is
tikametler ltal):anlar için bahis mev 
zuu olmazlar. · 

vardır; ikincisi bu orduyu Ahika
dan, Hindistandan ve Avustralya • 
dan daima takviye ve ikmal etmek 
imkanlarına maliktirler. Ancak Li~ 
ya, İtalyaya yakın olduğundan ni -
hayet İtalyanlar buraya da lüzumu 
kadar kuvvet, malzeme ve techizat 
yığabilirler. Bahusua bu işi kolay -
la~tıracak İtalyanın ü,tün bir hava 
filosu vardır. 

Mısıra taarruz ve Mısın müda -
faa meselelerinde dikkate alınacak 
diğer bir unsur da Süudi Arab dev
letinin askeri kuvvetleridir. ı 

ltalyanlar, Mısıra tanrruz eder -
ken Etitre ve Habeşistandnn Suda
nın merkezi Hartuma karşı hare -
kete geçerek buradaki Ingiliz kuv
vetlerinin (polis ve jandarma ile 
beraber cem'an 15,000 silahlı) Mı~ 
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A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Istanbul İş Bankası karşısındadır. 
14 senedenberi binlerce vatandaşı zengin eden ve 

çıkan ikramiyeleri gizli tutan ciddi gişedir. 
Çok zengin olan bu yeni tertip biletierinizi uğurlu gişemiz-

den siz de almağı tercih ediniz. 

Şirket.ler, İzmir _ Posta kutusu 55 , 
İTALYA ve MERKEZi 

Avrupadan Şimenditer ile 1 

Mısıra garbden to.arruz, fevkala
de güçtilr: çünkü Libya hududun -
dan Kahireye kadar olan saha bir 
~ölden ibarettir. Fakat mademki 
Ingil ız kıt' aları Delta mıntakasın
dnn Libya hududuna gelerek Mı -
sırı buradan müdnfna edebiliyorlar, 
o halde diğer bir devletin kuvvet
leri de. nazari olarak, Libya hudu
dundaki müdafileri mağlub edebil -
dikleri takdirde Delta bölgesine 
do ~ru yürüyerek tanrruz edebilir -
ler: bahusus motör ve tırtıl bu ha
reketi bugün her zamandan fazla 
mümkün bir hale getirmiştir. 

Bu hususta bütün rnesele, İn -
gilizlerin Mısın müdafaa için malik 
olduklan kuvvetlerle ltalyanların 
l\ ısırn taarruz için Libynnın şark 
hududunda toplıyacaklan kuvvet -
}erin maddi ve manevi bir mukn
yesesinden ibarettir. Bu mukaye -
senin neticesi eğer Ingilizierin aley
hine tecelli ederse o halde halyan
ların bir gün Mısın 7.aptedebilecek
lerine inanmak icab eder. Fakat bu 
çok güçtür; çünkü evvela Ingilizie
rin Mısır ve Filistinde oldukça e -
hemmiyetli bir Yakındoğu ordulan 

H ET~ilat'!i~ ~~ A~~~R ~! !/l. T 1 
MİNERVA HAN - GALATA. Telefon: 40000 - P. K. 1090 sıra sevkini menedecekleri memul 

olduğu gibi Habe~istanda Tana gö-- tL 
lünden kaynıyan Mavi Nilin sula- ... ~----~-------------~-··-!!::IC:;:ml~ 
rını da çevirerek Mısırı susuz bırak- DhMIR ve TAHTA FABRIKALARI. 
mağa teşebbüs etmeleri de bekle - Ü 1 İ l ı 

lan belli değildir. Yumurta tüccarlarının nazarı dtkkatine 
nebilir: ancak bunu nasıl yapacak- T RK ANON M Ş RKET NDEN: 1 

Hülasa, yukarıdaki izahlardan Adapaznmndn bulunan fabrikamızın fınnlnnmış tal~ lmaline başla_ 1 
vu netice çıkmaktadır: İtalyanla ~ ve stoklannı hazırlıyarak satışa arze~ oldugu llfm olunur. 
nn Mısın garbdcn, yani Libya ta -
raftndan zaptelrnek imkanlan var
dır; hatta bu imkfuı eğer, Ingilizie
rin Akdenizde halyan donanma -
sını imha etmeleri imkanile muka
yesc edilirse birincisi daha muh -
temel görünür. 

ilr Piyang un 
Tam bilet ve tam İkramiye 

esasına istinad eden 
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8.000 
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40.000 
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16.000 
60.000 
40.000 

240.000 
Bu çekiliıle 200.000 numara vardır. Tam biletler 2 li

raya; yarım biletler 1 liraya satılmaktadır. 400.000 lira
lık satış hasılatının o/o 60 1 (240.000 lira) ikramiye ola
rak dağıtılacaktır. 200.000 biletin 42.247 si ikramiye 
kazanacağından ikramiye isabet nisbeti o/o 21,1 dir. Ya
ni 100 biletle 21,1 bilet mutlaka ikramiye kazanacaktır· 

2 )iralık tam biletle 40.000 lira. 1 liralık biletle de 
20.000 lira kazanabilirsiniz. On biletten mürekkeb tam 
ve yarım karnelerle verdiğ'niz paranın dörtte birini 
mutlaka geri alabileceğiniz gibi talihinizi de on bilet
le tecrübe etmek imkanına elde edeceksiniz. 

Devlet demiryollar• ve limanlar• 
işletmesi umum idaresi ilanlar• 

Muhammen bedeli (9750) lira olan 150 aded lokomotif kazanı:ırın: yı

kamak için bezli ve dUJı helezont telli I!l.stlk hortum (1!1.8.1940) Pazarte_ 
si günü saat (15) on beşte Hı:ıydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından kapalı zarf usuli1e satın alımı.cnktır. 

Şu ı~e ginnek lstiyenlerin (731> lira (25) kuruşluk nıuvakkat teminat 
kanunun tayin etti~! vesikalarla teklifierini muhtevi zarflarını ayni giln 
saat (14) on dörde kadar komisyon relslığine vermeleri Hiıımdır. 

Bu işe ıı.ld şartnameler komisyondan parasG olarak dnğıtılınaktadı.r. 
(6ll32) 

~ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKREŞTEN · 
Hareket eden oç motOrlU • Deutsc.ı.3 
LOtthansil • tayyareleri, Almanya Vd 
beynelmilel hava hatları ile muntazaın 

irtibatı temin etmektedir. 
Her tnrıo izahat ve biletler için 

HANS. WAL TER FEUSTEL 
Tayyare biletleri satışı Umumt acentasına müracaat olunma

lıdır. Telgrar adresi: HANSAFLUG, Ottlata Rıhtımı 45 
Telefon: 4117d 

Rqid Rıza ttyatrosa 
Bu akşam Suadiyede, Şenyol 

aile bahçesinde 
ONLAR ERl\l1Ş 1\IURADIN.:\ 

Komedi 3 perde 

ZAYI - İran sefareth:ı.ncsindcn al

dığım pnsaportumu zayi ettim. Ye -
nlsini alacağınıdan cski3tniı. hükmü 
yoktur. Be\Lül 

1940 IKRAMlYEtERİ 
r 

T. IŞ. BANKASI ı aded 2000 Uralık - 2000.- Ura 
3 lt 1000 • - 3000.- • 
8 lt 600 • - 3000.- • 

12 • 2SO • - 3000..- • 

1940 Küçük 40 • 100 • - olOOO.- • 
75 • 60 • - 3760.- • 

Cari Hesaplar 
210 • ~ • - 6250.- • 

Ketldelu: 1 Şuba&, 1 11a7Y. 

IKRAMIYE PLANI 
1 Atwıtos, 1 İk.i.ncttqrin &artıb • 
lerınde yapd.u'. 

TÜRKİYE 
1 IL Y CE i 

UMUMi MERKEZiNDEN: 
Kızılay'ın Erzincanda yapacııg-ı işe nezaret etmek Ozere 

Bir Mimar veya Mühendis'e 
lüzum vardır. Arzu edenlerin Kızılay Cemiyetinin Ar 
kara' Yenişehirdeki Umumi Merkezine vesaiki ile bir

likte müracaatlan ilin olunur. 

Istanbul Defterdarlığından: 
12 cl cetvel 

sıra No. Adı ve soy adı 

ı Mehmed o~lu Mustafa 
2 Mustafa oğlu KA.zım 
3 Suleyman Hikmet 
4 Mehmed o~lu Hasan 
5 Yümni 
6 Hüseyin Ruhi 
7 Sureyya. 
8 Fettah 
9 Faik 

10 Rahmi 
ll Süleyman sert 
12 Muzaffer İhsan 
13 Murta.za ot:lu Haydar 

14 Süleyman o~lu Sadık 
15 Nurettin Alp 
16 Kostantın kızı Talla 
17 Süleyman o~lu Hüseyin 
18 Yusuf Tunçer 
19 Yusuf Tunçer 
20 Yusuf o~lu zıver 

21 Yakim o~lu Dimitri 
22 Rıza o~lu Ali Saim 
23 Ömer Lfitfl 
24 Lfitfl ve Kftzım 
25 Abdullah o~lu All 
26 Mura.d Abd! 

27 Sım. 
28 Mehmcd Hilmi 

işı 

Kahvehane 
Ter Li 
Marangoz 
Keba.bcı 

Aş çı 

"Bastoncu 
Demirel 
Ahır 

Kurabiyeci 
Kalaycı 

Bakkal 
Ressam 
Kundurıı. ta. • 
mircL~l 

BerbP.r 
Köınürcü 

Terzı 

Bakkal 
Marangoz 
Marangoz 
Ku'1dura ta. _ 
mirc.ISI 
Büfe 
Bakimi 
Baklrnl 
Marangoz 
Aş çı 

Kundura ta -
mi reisi 
K örteel 
Manav 

Mahallesi Sokağı Kapı No. 

Mahmudpaşa Şeref sokak 60 
ll Nuruosmaniye c. 108 
» Mahkeme 17 

• Bezcil cr 55 
» Kılıççılar 46 
» Kılıççılar 31 , Tavukpazarı 32 

• Gergefç\ ô 

B Kılıççılar: 38 

• Vezir H. C. 95 
Mollafenari Yeniçeriler 30/1 
B . B. Direk Divanyolu 187 
B. B. Direk Divanyolu 103 

Eminsinan Kadlrga 44 

• Piyerlotl c. 46/3 

• Gedikapşa. cami 21 
Cankurtaran Tevkif hanı ı 

• Knbasakal 77/25 

• Kabasakal 77/25 
Alemdar HU1Uiahmer 17 

ll Alemdar C. 35/37 
:ı> Himaye i etfal ı 

• M. Fenarı 48 
» M. Fenari 40 
» Çatalçeşme 26/28 
:t Çatalçeşme 15 

Matrahı Nisbet! 

54,00 35 
108,00 30 
90,00 40 

180,00 25 
27,00 25 
63,00 30 
45,00 30 
54,00 20 

36,00 30 
54,00 25 

144,00 25 
153,00 30 
225,00 25 

52,50 35 
60,00 25 

72,00 30 
360,00 25 
180,00 30 
180,00 30 

36,00 20 

180,00 25 
27,00 25 
27,00 25 

180,00 4.0 
45,00 25 
45,00 25 

Kazanç Bulıran zema ceza 

9,45 
9,75 

15,00 
22,06 
6,75 
1,57 

12,37 
4·,50 

4,50 
10,83 
36,00 
3,82 

24,50 

9,18 
3,75 

18,00 
52.50 
10,65 
5·1,00 

1,83 

46,00 
3,42 
6,75 

42,00 
lJ,OO 
9,4{) 

2,17 
1,95 
3,45 
4,41 
1,55 
0,36 
2,84 
1,03 

1P3 
2,49 
8,28 
0,76 
5,63 

2,11 
0,86 

4.14 
12,07 
2,13 

10,80 
0,37 

10,35 
0,68 
1,55 
9,66 
2,07 
2,16 

1,42 

2,25 

1,01 
0,23 
1,85 
0,87 

0,67 
1,62 
5,40 

3,87 

1,38 
0,56 

2,70 
7,87 

6,75 

1,01 
6,30 
1,35 
1,41 

g31 
, Ticarethane 4 117,00 25 9, 70 2,23 1,45 9,s 
, ~ 2 117,00 25 15,87 3,65 2,38 g,S 
» » • 37 48,00 25 6,67 ı,53 ı,oo 931 
:D » 37 48,00 25 5J2 1,25 0,81 

ıeb' 
Alemdar Maliye Şubesi mükelleflerinden yukandıı. adı, f.şl ve tlcaretglih adresi yazılı şahıslar terkl tıcaretıc yeni adreslerini bildirmlyerek ve Jıt'ıs 

llğe salahiyet.ll bir kimse göstermem~ ve yapılan araştırmada da bulunamamı.ş olduklarından hizalarında gösterilen yıllara nid kazanç ve bU ;ıı1 
vergilerini ve zamlarını havt ihbarnarnelerin bizzat teblfll mbmkün olamamı.ştır. 369:1 numaralı kanund:ı 10-11 ınci maddelerine tevflkan \B 

29 Abbas oğlu Bayram 
SO Abbas o~lu Bayram 


