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Yeni ittifak 
Karşısında 
Jeponyanırt Alman
ltalya iUifalrrna ilıi/ıe
ltı, ln,ill•r• o• Wl/ıaua 
Am•rilıaya lıerııtlır. 6a 
IUifalı yiııı.fıntl•n 1939 
Eyl6.lanli• 6aılıyon Aıı
'•pa har6i 1940 Eylfı· 
lünJ., 6ir Jinya har6i 
olnııya nemıı.et, 11a/ıirn 
6ir ıelıil almııtır. 

1

' Tayyare 
hücumları 
hızlandı 

y •rau: ABiDiN DA VER 
(E:! iyasl ve askeri cepbe
iii;;J} !eri sürprizlerle, bek -

lenmedik hadiselerle 
d?lu olan bu harp dünyayı, ye-
ıu b' h" • B ".. adise karşısında bıraktı. 

u, du.n Ber!inde aktedilen Al
~an .• ltalyan • Japon ittifakıdll'. 

•rçı, bu ittifaklardan, bay Ji za
~aknda.ııberi bahsediliyordu; bu 
... a •nıdan, mcscıa, 1939 senes.i a
ı:ustosundaki Alman - Sovyet 
•nlaşmas 'b" b' .. · t k ı gı ı, tam ır surprl'Z 
i~~ il etmez. Fakat, o zaman, bu 
k hfakın daha ~iyade Sovyetlcre 
h •rşı aktedileceği söylendiği 
. alde, ~imdi, Ingiltere ve Amc -

rıkaya karşı yapılmıştll'. 

Dôln Berikta.ıiaki Büvük Amiral Barbaros'un tiirbesi önôlnde 11aınlım memsimcien tı<ı .ntiba.. 

Preveze Zaferinin 402 ·Pasif ik'in 
nci yıldönümü dün me- mOdafaası 

•ı---

rasimle tes'it edildi 
Büyük 
lıafırası 

Amiral Bar barosun 
heyecanla anıldı 

Lord Lothian diktatörle
re ihtarda bulundu 

Roma mülakatı ve ondan S-On· 
ra, kont Cianonun Berline git -
Dıesi münasebetile yapılan bütün 
t~hmjn)er arasında., bu )'eni it~ 
hfak asla batıra gelmemişti. l\lih-
\>er devletleri "'flcrinin gizli iç- Büyük Türk amirali Barba -
liınalarında konusulanları keşfe rosun Preveze zaferini kazanı-

kadar devam edecek bir ufer ka
zandınnı.ştı. 

talışaa politika kahinleri, bunu ~ının 4-02 nci yıl<lönümü dün par- Merasime saat 10 da başlandı. 
düşiinememislerdir. Yeni ittifak lak bir törenle kutlandı. Türbenin önünde Vali ve Bele

diye reisi Lütfi Kırdar, İstanbul 
komutanı tümgeneral İshak Av
ni, mıntaka komutanı tü.mge -
neral Kemal Koçer, İstanbul 
meb'uslan, askeri ve mülki er • 
kan ve birçok davetliler top-

hu itibarla da bir sürprlıdlr. Barbaros, bundan tam 4-02 yıl 
. ~lmanya - İtalya - Japonya evci, 27 eylül 1538 de Ha~lı do-
ıttifakı, İngiltere ile Amerika a- nan:nasma kumanda eden ami-
rasındaki anfoşmavn karsı ku - ral D-Oriayı perişan etm~ ve 
~olmuştur. Mabut •yeni nizam• Türk tarihine, şerefi ebediyete 
~i~.aktedildiği söylendiğine göre, ---·-----------

u uç emperyalist devlet, dünya
Yı kendi istedikleri gibi taksim 
;rzusile ~lele vermiş oluyorlar. 
Aaponya, Almanya ve İtalyanın 
d v~paya tahakkümiinü. onlar 
J a bılmukabele Büyük Asyada 
'8 8~.n hakimiyetini tanıyorlar. 
h 11 uç müttefik, henüz Avrupa 

lanmı~lardı. · 

•rbine girmemiş bir devlet, mü
h~delel•e karıştığı takdirde, bir
d~rlerine miizaberet edecekler -
Itır. Bu devlet ise, yalnız Ameri
b 8 olabilir. Çünkii ittifak mua
Soedenamesinin beşinci maddesi, 

".Y•t Rusyaya karşı, bir ihti
~atı kayıt mahiyetindedir. Sov -

1 
et ,Rusyaya verilmiş bir nevi 
eın!~at. olan bu ihtiyati kayıt, 
Yenı ıttıfakın Amerikaya karşı 
~ apılmıs olduiunu açıkca gös
ermektedir. 
r Almanya ile İtalya, gün geç
'.kçe İngiltereye mütemayil bir 

i,1.Yaset takip eden Amerikaya 
Sır gözdağı vermek için, Uzak 
~••kın emperyalist ve cihangir 
"•"l . . r etı Japonya ile Amerika a-
d asında mevcut ihtilaftan istifa
/ •di:vorlar. Japonya da. k~ndi
~ne ~arşı müşterek bir İngiliz • 
, .. ınerıkan hareketini önlenıe · ,.e 
t U:h.esiz dalın >ivade İngiltereyi 
İ~aldıt ~h~ek. i~i-~, Almanya \'e 

1/a. ıl~ ısbırl_ıı:ı ,·apı~or. . 
h U ıttifakın Jngilterede ve bıl
d ".,SSa Anıerikada, nasıl kar~ılan
t~l?ı bu .. satırların yazıldığı saat-
y 't henuz maliiın değildir. Sov
,; .. Rusya da na>ıl telakki edile
fa~' de ayrı bir meseledir. İtti
"' d mu~hedenamesinin beşinci 
ta~ desındeki ihtiyat kaydına 
ba 'il;rt\en Sovyetlerin bu ittifakı 
nı sıl karşılavacakları mühim bir 
d evıudur. Bu .. ç emperyalist 
ı:~"letin elele vermeleri, bizim 
d <ır~~Ümüze !:'Öre. Sov~·etler itin 
•=kı~eride bir tehlike teşkil ede
nı· hr. Berfin - Roma - TokIO , 

1 ~Verinin, A\rupa ve As3·ada 
~alıp geldiği takdirde bütlin dün
t ~·ı. :Veni nizaına yani yeni • · r 
ka k"me tabi tutacağı muhak -
\/ \tır. Bu arada, nüfus ve kuv-

e 1 arttıkca ihtirası da artan Ja· 
~0~ı J, So,·yet J'usyadan zengin 
d~ eh~ a~·ı alacağı gibi, Almanlar 
r' ·

1 
ugun ne kador teminat ve

) ır erse \'erc;inler. l krnvnayı a
~p Karadenize inet'ekle; zengin 
k~trollerine sahip olmak 'için bel
ı:.:•fkas~·ayı da <'le geçirecck
lt l ır. O zaman ~ lnız başına 
h~ ~cak olan S?vict Rusyanın 

ç cmperyalıste mukavemet 
<Arkası 4 üncii saııfada) 

ABiDİN DAVER 

ingiliz de
nizcileri 

• 
istila te~ebbüsü için· en 

müsait zamanların geç

tigi kanaatinde 
Cenubi İnl(ilterenin bir lima

nı, 27 (A.A.) - Reuter: 
İn~ilterenin en mühim denlı 

üslerinden birinde dört gün ııe
çiren Reuterin husW>İ muhabiri 
eliyor ki; 

Merasim, bir deniz OOrazanının 
çaldı.l'ıı uzun bir •ti ... ile ba.şla
dı. Bunu müteakip şehir bando
su, İstiklal Marşını çaldı. Ve 
Barbaros devrindeki kalyoncu
lann kıyafetine giren iki deniz 
eri direğe bayrak çekti. 

V ALİNiN NUTKU 
Bundan sonra Vali, kürsüye 

geldi ve yer yer alkışlarla kesi
len uzun bir nutuk verdi. Dr. 
Lütfi Kırdar, ezcümle dedi ki: 

•- Türk milletinin insanlık 
tarihile başlıyan şere!Ji ve üs
tün varhğı içinde, bugün bize 
asırların maverasından bakan 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Hikmet Bayur'un -------

LORD LOTH/AN 

Nevyork, 27 (A.A.) - Reuter; 
İngilterenin V asington sefiri 

Lord Lothian, beynelmilel Fu -
arın Yeni Zelanda pavyonunda 
söylemiş olduğu bir nutukta dik
tatörlere hıtaben şu ihtaratta 
bulunmuştur: Sin~apur veya Ho
landa şarki Hinclistam veya ce
nubi Pasifik adaları tehdit edil
diği takdire A yustralya ve Ye
ni Zelandanın günden güne art-

( Arkası 3 iincü sayfada) 

Mühim Konferansı 

Gayemiz Barış içinde 
Yaşamak ve Barışın 

1 il euG~N ll:JıT eminine Çalışmaktır1 

·. H a va M u d a f a a Manisa meb'w;u Hikmet Ba - .Ahvali hazıra ve dünya buh-

• 

,_ Donanma herhangi bir is
tila hareketini tardetmek ka.bi -
liyetinde oldul!una kan:dir. Bah
riye nezareti namına söz söyle
m eğe seliıhiyettar kimseleri de
ğil, doğrudan doğruya deniz er-

( Ark.ası 3 ü.ncii. scıyfada} 

' C'h N ! işler 1 yur dün ak.şanı saat 18.30 da Ü- ranı dolayısile Türk vatanda.;-) 1 azı ası niversite konferans salonunda !arının içtimai vaziyeti. isimlı bu 
) -- J mühim bir konferans v~r. iron!eransta hatip son harp ate-
Emelıll G•n•ralM. N. nuıı Konferansta ııençlik ve kesil tinden ve harbin beşeriyete yap-

. bir halk ırutıe& ha.zır bulun - tı,fo tahribattan bahsetmiş ve 

1 
mflhim Aoir malı al•• ı muştur. bil.3hue: ( A.-lccuı 3 ihıcü •!llada 

t K D A M, yeni ~bretler
le tahrir kadrosunu takviye 
etmiştir. IKDAM'da romM,, 
hikave. fıkra, makale ve mu
sahahelcrini okuyacajtını2 ta-
mnmış imzalardan bazıla~ı; ) 

Abidin Da\ er. Selami izzet. 1 
Nizametıin Nazif. Mahmut · 
Yesari, Suat Oervııı;;, Osman 
Cemal, A. Şekip, Şakir Ha
zım, Sanıi Knrayel. H5mid 
Nuri Irmak, Faik Bercıncn, 
General M. N., ZiJa Şokir, Sa
faeddin Karnnakçı .. 

• • y Fransada Harp 
A Mes'ullcrinin 

Muhakemesi 
R ı------'----
1 Ni:ır.em•ttİn /lrezifin 
N , ___ m6••hab•ai 

--~ --

~~~~ .. ı~~~~ 

lngilizler Kiel ve M•nş 
ta gemileri bombaladı ____ , __ _ 
98 Alman layyısrHi Jüıta 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter: 
İıuıiliz hava nezaretinin bu sabah 
bildirdiğine ııöre Mans limanları
na ve Kielde ve Alınan karasu
larındaki ııcmilcre yeniden şid
detli hücumlar yapılmı.stır. 

"""'7Hn ?'/ CA.A.) - [). N. B. 
uildırıyvr. 

Cuma gecesi münfrrit uçan 
İngiliz tavyarelerl Belçika ve 
İiolandaya akınlar yapmışlardır. 

Alman hücumu 
Lon.dra. ::n (A.A.) - Hava ne

zaretinin teblw; 
Öelcden evvel, ekserıvetle mün 

feridcn hareket eden düsmar. tay
yarele~i şark ve cenup sohilleri
ne va:<'asmışllc, fakat bunların 
pek aı.ı meınlc·ket dahiLnc ı<ir -
aniye muvaffak olmustur . 

$imali Şarki sahilinde iki n~k
ta üzerine bombalar atılmış, ba
zı hasarat ve insanca zayiat kav-/ 
dedilmistir. · 
Öğleden sonra ııeç vakit Maru; 

denizi sahillerinde bazı ~ehirler 
üzerine, hastings ı·e southamp -
ton'a hücll'mlar yapılmıştır. Mer
kezi İllJ!iltere şehni üzerine de 
bombalar atılmıstır. Bazı evler 
hasara u,i(ramıs ise de af(ır varalı 
Bu~n 98 A!ın&n tavvaresinin 

®sürüldüğü r=en bıldırilmek
tedir. ---o-·----
Almanya 
Japonya 
italya 
~~~-.. ı-~--

Arasında askeri 

ittifak imzalandı 

Bu ittifak Amerika 
aleyhine miitt.veccih 

.A ıırapa 11• ya Uz.•lı Ş•rlı 
harbi1'e m6tlohal• •tl•c•lı 
g•yri muharip bir tl•ol.ı 
yani mihrıule fGrpııacalı 

Berlin, 27 (A.A.) - Bugün öğ
leden sonra saat 13 de yeni Bas
vekalet dairesınde Almanva ve 
İtalya hariciye nazırları ile ja
ponya büvük elçisi, Almanya 
İtalva ve Jaı:xmya arasında üc; 
taraflı bir ittifak muahedesi 
imzalamışlardJr. 

Madde 1 - JaPQnva, Awupa
da veni bir nizamın kunıluşnn
da İtalyan - Aım.an idaresini ta
nır ve bu idareye hürmet eder. 

Madde 2 - Ahnanya ve İtal
ya, BüviiJ< Asva sahasında yeıı.i 

( ArkaM 3 v~ 8CMffada) 

• , ____ ıuw ________ __ 

-
l -

-

Bir İngilis tayyaresine :rucm 
bombaları yükleniyor, 

ASKERl 
V~ZIVET 

Amerikayı teh
dit eden yeni 

ittifak 
• 

Bugilnün en mühim aske -
ri ve siyasi hadisesi Berlin 
- Tokyo - Roma arasında
ki ötedenberi mevcut olan 
dostlui:un resmen a•kerl ve 
siyasi bir ittifak haline cetiril
dij:inin ilan edilmesidir. 

Bu hadisenin <'hemmiyeti 
imza edilen ittifakın Uzak 
ı;arkta japonyanın Avrupa 
ve Amerikalılara ait bulunan 
müstemlekelere dol:ru sür' • 
atle genişlemesi ve Amerika 
ile japonya arasındaki gergin
liii;in tehlikeli bir safhaya gir
uıekte bulunduil;u bir zamana 
tesadüf etrnesile, artmakta • 
dır. 

Esasen, İngiltereye yaphğı 
mühim yardımlardan dolayı 
Almanya ile arası tabii suret
te açılan Amerika bu ittifa -
kı';' imzasını bekliyordu. 

Jttifak'ın gayesi Amerika -
nın harbe girmesini menet -
mekten ziyade bu devleti U-

( Arkıısı 3 üncü. saııfada) 

Asya' da ki 
Meseleler ___ .. __ _ 

Japon matbuatı Ame· 
rikaya hücuma de

vam ediyor 
Tokyo, 27 (A.A.) - D. N. B. 

Japon gazeteleri Amerika Birle
şik devletlerinin japoııyaya kar
sı aldığı vaziyeti şiddetli suret
te tenkide devam etmekteclirler. 

Asabi Simbun gazetesi diyor 
ki; 

Japonya ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında bir anlaş -
mazlık, önüne geçilmez bir ma
hivet gösteriyor. Amerika, 1nııil
tereye ve Çunkin,ge yardıma ka
rar verr. s bir halde. halen ha
ki.ki. çehresi ile meydana çıkı • 
vor. Amerika Birleşik De,·let -
lerinin japonyn üzerine taz -
vik icra etmek tesebbüsüne kar
şı koymak üzere ·bütün japonla
rın demir gi-bi bir irade ile bir
leıımeleri zamanı gelmiştir. 

-------------
Dakar hareki. 
tının iç yüzü! -Bu hususta bir teb· 

liğ neşredildi 

Londra, 27 (A.A.) - Gazete -
ler, Hür Fransız kuvvetl.,ri u -
mumi karargahının Dakar ha -
'rekatı hakkında bir tebliğini neş· 
rediyorlar. Bu tebliğde söyle de
nilmektedir, 

Dakaı· harekatı hiçbir uı.man 
muharebeye müncer olacak as
lı.eri ve bahri bir icraat olarak 
tasarlanmamıştır. Bu harekata 
başka bir plfında ve başka bir 
fikirle tevessül edilmiştir. 

De Gaulle, ahalinin büyük bir 
ekseriyetinin Hür Fransa dava
sına iltihaka azmetmiş olduii;unu 
.bili:yordu. Fakat bir müddetten
beri Dakara mütemadiyen Al -
manlar sokulmu:;tur. Almanlar 
bu iltihaka mani olmak için hi
zumu olan şeyi yaptılar. Işte De 
Gaulle bu suretle birdenbire ye
ni bir vaziyet karşıcında bulun
du. Bu yeni vazivet, askerlerinin 
Fransız askerlerine karşı mu • 
harelıeden içtinap edecE>l!i hak
kınca vermis oldujtu vaidı tut -
mak için iştirak etmek isteme -
ctiı'H muharebelerı tevlit etti. 
Dakarın Almanlar Fransız kıt'

( Arkası 3 üncü sa11fada) 

Şark Demiryollarında 
Çalışan Memurların 
Yarım Milyon Lirası 

Eski Şirket aleyhine açllan dava 
son safhaya geldi, karara kaldı 

Şark Demiryollannın 1200 ü 1 
m.ütecavlı memuru tarafından 
bu es!li şirket aleyhine açtıklan 
tazmJnat davasının rüyeti fltin
ci ticaret mahkemesinde son 
Aihaya j(elıniştir. Davanın tahkı
kat iosını bitmiş ve clün bır hey
eti mrnımiye c:elsesı yapılım$ -
aı.ıı;tır. 

MaJ.Uın oldu~ üzere, memur -
lar iirketin her sene mcmıırla -
ııı vermegi bükiımete karşı te-

ahhüt etmiş oldu,ıtu 10 bin lira 
ikramiyeden miıtcvellıt ve se -
nderdenberi müterakım hakları· 
m istemekte ve bu mıktar yarım 
mih·on lirayı geçmekted1r. 

,Eski sırkctin vekili, me. urlar 
muı-:>kkat bır akıtle ıstıhdam e
dıldikleri ıçln her zaman \ ~zı • 
felerine nihayet verilebılecei!ını, 
aksi iddia edilse bıle ortada hız
metten çıkarma vaziyetı bulun-

( A ricası 3 üncıl sayfıııi.aj 
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SAYF\ - 2 

Büyük Tarihi Tefrika: 43 

L ESÜL 
Yazan 

Ayşen in 

kınlarına 
görünmesi 

ZİYA ŞAKİR 

kılıçların 
kôfi geldi • • 

gırmesıne 

J\Icn·an, Ebübekirin oğlu Af>. 
durrahmanı susturmak ıstedı. Fa
kat o, büshutun lııddetlendı. He
men, minberin önurle atıldı. Mu
aviyenin valısine, hakaretle do
lu nazarlarla baktı. Hemen ete
ğinden tutup çekerek: 

- Ev Allahın dı.işmanı!. Orası, 
Resulüllahın makamıdır. Sen, 
oraya layık de_ğılsin. İn aşağı! .. 

Diye, bai(ırmıya başladı. 
Mervanın maiyyeti ve Eme -

vl asker !eri, derhal harekete geç
tiler. Abdurrahmanı tevkıf et -
rnek istediler. Abdurrahmanın 
adanılan ve Emevl muhalıfleri 
de hemen müdafaa vaziyetıne 
~eçtiler ... Caminın içi karıı;tı. Kı
lıçlar ve hançerler parladı. Hiç 
şüphesiz ki kanlı hır hadise çı
kacaktı. 

Fakat o anda: 
- Ümmül-mü'minin geli -

yor! .. (1) 
Diye. bir ses ak;elti. Bütün 

gözler, kapıya çevrildi. Resulü 
Ekrem Efendimizin sevgili zev
cesi (Ayşe). hakikaten kapıya 
ııelmişti. .. .................. . 
Ayşe, daha hiila halk üzerin -

de müessirdi. Resul(ıllahın ken -
disine bahşettiği büyük ve yuk
sek serefi, kaybetmemişti. Ar -
tık, bir hayli yaşlanmıı; olması
na rağmen, daha hala dınç ve da
ha hala güzeldi. 
İslam tarihinde, ebedilesmiş o

lan bu zeki ve enerjik kadrn, o 
gün camide bir hadise çıkacağı
ııı tahmin ederek, o civarda bır 
yere gelmişti. Ve tahmin ettıği 
ıtibi, bu hadisenin başlangıcını 
Haber alır almaz, derhal camiye 
şitap etmişti. 

(Ayşe) nin görünmesi, kılıçla
rın ve hançerlerin kınlarına gir
mesine kafi geldi. Camiyı derın 
bir sükun kapladı .. Herkes, geri 
çekildi. 
Ayşe. hiddetli nazarlarını Mer

vana dikerek, minbere doğru hır 
kaç adı.ın ilerledı. Öfkeden tit
riyen bir sesle: 

·_Ey, mel'un!.. Allahın Resu -
lü Ekremi, sana ve babana la -
net ederek, ikinizi birden, mem
leketten kovmadı mı? .. Senın gi
bı mel'unun, mukaddes mınber
<,le ne işi var? Aşağı ın .. 

Diye hitap etti. 
Mervan, bir an irkildi. Bu a

ğır hakarete, şiddetle mukabele 
etmek istedi. Fakat, o derin sü
küt içinde, yıldırım tarrakesi gı
bi akseden bu hitap, kurnaz K 
mevi asılzadesini derhal itıdal ve 
sükuna mecbur etti. 

Mervan, ağır ağır merdi venle
ri indi. Vaziyete tekrar hakım ol
mak için yavaş yavaş Ayşeye 

doğru ilerledi. Yüzı.i, sahte bir 
tebessümle gerilerek: 

- Ev Ümmül-mü'minin! .. Bu
rava teşrifin, büyuk bir ısabet 
oldu. 
Cenabı Hakkın ismi paki üze

rine sana and veriyorum ki, sen 
bize hakemlik et. 

Dedi. 
Ayşe, mütehakkim vaziyetini 

bozmadı. Bilakis daha öfkeli bir 
sesle: 

- Senin, hiçbir sözünü işit -
mek istemem ... Yalnız. sana su
nu ihtar ediyorum. Ne sen.. ue 
ne de, senin efendin .. berum pi
raderime, şiddet gösteremezsi -
niz. Ve onu, arzusunun hilafına 
bir harekete icbar edemezsınız. 

Diye bağırdı. 
A yşenin hareketlerinde ve söz-

(1) (Mü'minlerin annesi) dt"
mektir lci, bıı unvan bir imtiyaz 
olmak üzere Ayşeye verilmişti. 

lerınde o kadar büyük bir kat'
ıvvet vardı kı, Mervan, söylıye
cek söz bulamadı. SükUtu ihtı -
yar etmive mecbur kaldı. 
Ayşe, buyük bır hı.şun ve ga

zapla camıden ı;ık.ıp gıttı. Fakat 
yaptıf(ı hareketle. yaln"' Merva
run değıl, Eınevi saltanatının nü
fuzuna da ağır hır hakaret dar
·besi indirm~i. 

Mervan, derhal Muaviyeye bir 
mektup yazdı. Cereyan eden hii
dısey i aynen anlattı. Bu mektu
bun sonunda. bıJhassa şu satır -
lar vardı: 

(Ya Emirülmü'minin! .. Bu ha
diseden sonra, artık (Hüseyın 
bın Alı) nin, oğlun Yezıde biat 
etmesini aklımdan geçirmiyo -
rum. Meğer k!, oldukça mühım 
hır kuvvetle buraya bızzat sen 
gelesin. Ve, vaziyeti ıslah ede -
bılesin). 

* Muaviye, Mervanın bu mek -
tubuna son derecede ehemmiyet 
verdi. Çünkü, Mervan vası1asi -
le Medinede yaptırmak istediği 
nümayis, sadece (İmamı Hüse
yin) in biatini temin etmek i
çindi. Muaviye, halka zerre ka
dar ehemmiyet vermiyordu. Bı.i
yük kuvvet ve nüfuzunun, halk 
üzerindeki kahir tesirini herkes
ten daha ivi biliyordu. O yalnız 
bir şey düşünüyor .. Hilafet ma
kamını, rakipsiz olarak oğluna 
teslim etmek istivordu. 

Muaviye, derhal kararını Ve!C

di. (İmamı Hüseyin) ile, onun 
muhitinde bulunan muhalifle -
rin biatlerini almak için, beş 
bin zırhlı süvari ile Samdan ha
reket etti. Hiç telaş etmeden, a
ğır ağır çölleri geçti. Mutadı o
lan tantana ve azametle, (Medi
ne) ye girdi. 

Mervan, parlak bir alayla Mu
aviyeyi karşıladı. Memleketin eş
rafını, kabilelerin rüesasını bı
rer birer kendisine tanıttı. 

Muaviye, nüfuz ve kudretin -
den emin bir tavırla bunları hu
zuruna kabul etti. Gayet mahira
ne bir lisan kullanarak: 

(Arkası var) 

ANADOLU 
HABERLERi 

İzmirin turistik yolları 
yapılıyor 

İzmir, 27 (A.A.) - Vilayet da
imi encümeni dün Vali Fuat Tuk
salın riyaset ettiği bir toplantı.da 
turistik yolların en mühimlerin
den biri olan Halkapınar - Bor -
nova yolunu bir müteahhide i -
hale etmiştir. Arapçı - Selçuk -
Efes turistik yolunun inşasına 
talip çıkmamıştır. 

EDİRNE HÜI<ÜMET 
KONACI 

Edirne, (Hususi) - Bir müd
dettenberi tamir ve yağlı boya 
ile boyanmakta olan hükümet ko
naiJının üst katı bitmek üzeredir. 
Yakında alt katlarının da tami
rine ve bovanmasına baş!anıla -
caktır. 

İZl\fİRDEN l\IAL TALEPLERİ 

İzmir. 27 (A.A.) - Çekoslovak
ya ve Filistinden tanınmış ba -
zı firmalar ticaret od asına mü -
racaat ederek mal talebinde bu
lunmuşlardır. Yugoslavyalı bir 
firma da fıçı imaline yarayan a
iiaç satmak teklifinde bulunmuş
tur. 
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KISKANIYORUM! 
• / Yazan : S E L .A M 1 1 Z Z E T j 

Adam Bedianın yanından ay - ı 
rıldıktan sonra onu gene g-özüm
deıı uzaklaştırınıyorum, gözle -
rimle takip ediyorum onu! Hep 
onu gözlüyorum: Acaba arada 
sırada dönüp Bcdiay~ bakacak 
mı?. Gözgöze gelecekler mi?. Ba
kışacaklar mı? .• Biribirıerine giz
lice i~aret edecekler mi?. Gözle, 
ka~la konuşacaklar mı?. 

Bir taraftan da gözümü Bedi
adan ayırmıyordum. Bir gözüm 
Bediada idi. 

Ne?! •. 
Şu gırtlağını bülbül gibi zin -

cirliye zincirliye konuştuğu, tat
lı tatlı l(iilümseyerek baktığı er
keği daha biraz evvel tanJdı, bir 
çe.rrek evvel tanıştırdılar. Onıuı-

la da mı kırıtarak lıonuşuyor?! .. 
Onun bu kırılmasını pek ıyi 

bilirını, gözlerini hafif Junıar da, 
dudaklarını aralar, kirpikleri bi
ribirine değerken, nemli dişleri 
dudaklarının aralığında pırıl -
dar .. 

- Bu gece neniz var doktor? .. 
İrkiliyorum: 
- Hiç. 
- Çok asabi, ayni zamanda da 

durgun, neş'esiz görünüyorsu -
nuz!. 

Çok çalışmak... Hastaların ü-
züntüsü ... Baş ağrısı... Uykusuz 
geceler ... Bir çok sebepler sayıµ 
döküyorum. .. Bir çok nafile ba
hane buluyornm. .. 

Bazıları inanıvol'lar: 

- Çok fazla çalışıyorsunuz 

IKDAftl 

"111'' rr.'mııni"ID"I~' L~LL111 alUJL~:.aaaw 
ç·kolatal 
ve hileli 

,,--- " 
Oniversite , 
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GÜNÜN TENKİTLERi=== 

Mahmut Yesari anlattı 

Diin matbaaya Mahmut Yesari 
geldi; elinde bir tonıar gaz~te 

vardı. Gündelik tefrikalardan bir 
kaçının satırlarını kırnıızı ka
lt-mle çiznli~. Bunlar bir muhar-

Selami İzzet Sedes 

rabası bir volkan üstünde yüzil
yor.!• ... Her zaman olduku gibi. 
böyle anarşik bir devirde dahi 
bazı mütefekkirler cemiyetin det· 

re sik 
çıkıyor! 

Kakao gelmediği halde çikolataların han- 1 

gi maddelerle yapıldığı tahkik ediliyor 

İktisat Fakültesi içini 
bir bina yapılacak 

Üniversite iktisat fakültesi 
ile h.ukuk fakültesinin tcdri
satlarını müştereken yapma
ları sınıfları kalabalıklaştır -
dıi:ındaıı iktisat fakültesi için 
Mercandaki Yanık sarayların 
temellerinden istifade edile
rek burada yeni bir bina inşa 
olunm8sı düşünülmüştür. 

rjrin, bir roman ve hik3.ye mu
harririnin kalen1inden cıktığ,na 
yüç inanılır Türkçe yanlışları 
idi. 
Arkadaşımız bu yüzden, nıa -

nasız ve ın~utıksız cümlelet"i keu· 
diue mah~us edasile oku.yup 
hit·\.·ettikten sonra, bize Eminii
nü llalk~v'nin çıkarmakta oldu
ğu bir mecmuada «Köy sosyo -
lojisi• başlıklı Selfıhattin De -
mirkan imzalı bir yazıyı gös -
terdi ve sordu: 

dine dernlan olmnk çarelerini a· 
ramağa başlamışlardı ... İşte bu 
sıralarda idi ki, Auguste Comte 
sosyolojiyi tesise çalışıyordu.• 
Arkadaşımız yüzümüze bakıp 

güldü: 

~ ikolata fabrikaları son günlerde hem çikolata !iatlarını art
V tırmışlar ve hem de muhtelif fiatlara sattıkları paketlere az 

çikolata koymağa başlamışlardır. 
Mmtaka ticaret müdürlüğü bıı hususta tetkikler yapmaktadır. 

Dün baz.ı ~ikolata fabrikatörlerinden ma!Umat alınmıştır. Diğer ta -
raftan hariçten kakao da gelmediğinden çikolataların başka madde
lerle karışık yapıldığı bildirilmektedir. 

iki sene sınıfta 
kalan talebe 

Vekaletin kar•rı buraya 

yanlış akselfi 
İki yıl üstüste sınıfta kalan ta· 

lebelerın bırer yıl daha tahsil -
!erine devam edebilmeleri ıçin 
Maarif Vekaletince verilen ye -
ni bir k.rırarın şehrimize yan -
lış obrttiği görülmüştür. 

Dün ö,ITT'endiğimiz~ göre bu ye
ni k.ırarın mahıyeti şttciur: 

1938 - 1939 ders yılında d~vam
sızlık suretile sınıflarında kalmış 
olan 1939 - 1940 ders yılında da 
ımtihanlarda muvaffak olamıya
rak io1a edilen talebeler bu yıl 
ela mekteplerine devac,1 edebıle
ceklerdır. 

Keyfiyet bu şekilde d jn Ma -
ar:ıf '\ı"~kdletinden maarif mü -
dürlüğ'üıe Ye oradan da tek'llil 
mcktcple!'e tebliğ olunmuştu,-. ____ ,,___ 
BELEDİYE 

Francela fiat!arı 
Narh komisyonu dün de top

lanıruıı ve francela fiatlarının 16 
kurusa çıkarılmasını karar !aş -
tırmı~tr. 

Caddeler• idare amir
lerinin ismi konmıy•cak 

Dahilive Vekaleti dün tekmil 
belediyelere ve bu meyanda şe
hir belediyesine de gönderdiği 

bir emirle badema yeni açıla -
cak olan cadde, meydan, bul -
var ve emsali gibi yerlere ' her
hangi bir idare amirinin isminin 
konulmamasını bildirmiştir. 

--O·---
DEN 1 Z 

lzmir v•purunda fazla 
yolcu bulundu 

İzmirden evvelki gün gelen 
İzrr.ir vapurunda kontrol yapıl
mış, haddi istiabından fazla o -
larak yine 100 küsur v~lcu bu -
lunmustur. Vapur ~üvarisi ve 
idare hakkında v<·n den zabıt tu
tulmuştur. 

Bi vapurda yangın çıkfır 
Limanımızda demirli buiunan 

Kalka,van oğullarına .ıi~ Gc.·•ç 
vapurunda d;i;ı yangın cııı:trı., -
~n:. \'tıpurun kazanlır?ndan. .ıJe,~
:er cıktığını ~örenl~r i:ndada 
k.oşmJs1 ardır. Bunun fazla ;stim
den u~ri geldiği anlaşı.lmıştır. 
Vapurda biraz hasarat olmuştur. -----
Hüsnü Çakır Samsunda 

Samsun, 27 (A.A.) - İktisat 
Vekilimiz Hüsnü Cakır şehri -
mize gelmiş ve muhtelıf zıyaret
lerde bulunmuştur. 

doktor, başkalarının eanına ba
karken biraz da kendi canınıza 
bakınız! diyorlar. 

Bazıları da şüpheli şüpheli yü
zünıe bakıp gidiyorlar. Teklif
siz dostlarım ısrar ediyorlar: 

- Sende bir şey var, söyle ... 
Söyliyemi)•onım ki.. Biitün 

aklım, bütün fikrim, bütiin ';i-
süncem Bedia... Bedia ne: e 
giderse, aklım, fikrim, diışun
cem de oraya gidiyor diyebilir 
mi)•im?. Bunu söyliyebilir mi -
yim? .. Yabancılara. evet, ne de 
olsalar, bana, benliğime, varlı
ğıma, hi..ssiy~tın1a yabancı olan
lara Bcdiadan bahsedebilir mi -
yim?. 

Bu sıkıntıdan, bu üzüntüden, 
bu kasvetten kurtulmak için he
men Bedia ile konuşmam, onu 
kollarımın arasına almam, bağ
rıma bastırmam lazım. O yanım
da iken ruhumdaki fırtına dini
~·or, kasırga duruyor, kalbim ra
hatlıyor, geniş bir nefes alıyo -
rum, yatışıyorum ... 

Buna imkan yoktu, o anda Be
diayı kollarımın arasına almam, 
.bağrıma bastırmam imkansızdL 

Onunla pek az konuşabiliyo -

Yugoslav tica
ret anlaşması 

Yugosl•vyadan neler 

alıp neler vereceğiz 
Geçen ay imzalanan Türk - Yu. 

goslav ticaret anlaşmasının met
ni şehrimizdeki alakadarlara gel
miştir. 

Yugoslavyaya baı;ta pamuk ol
mak üzere tiftik, keten tohumu, 
susam tohumu, palamut, palamut 
hiilisası, mazı, somak ağacı, zey
tinyağı ve zeytin küspesi gon -
derilecek ve oradan sellüloz, ma
den direği, üzüm ve şeker san
dıkları yapmakta kullanılan tah
talar, fıçı tahtası, sigara kağıdı, 
madeni mevat ve elektrik mal -
zemesi alınacaktır. Pamuklar İz
mır ve Adanada teslim edilecek 
ve burada Yugoslav eksperleri 
tarafından muayene edilerek a
lınacaktır. Pamukların bedel -
leri dolar ile ve sif İstanbul fi
atı olarak tediye edilecektir. 

Bundan başka anlaşmanın tat
bikine ne2aret etmek ve iki mem-

1 
leket arasındaki ticaret temasla
rını daha çok l!enişletmek üzere 
muhtelit bir Türk - Yugoslav ti
caret komisyonu kurulacaktır. 
Komisyon altı avda bir toplana
caktır. 

MAARİF 

Talebe kaydı bitli 
Şehrimizdeki tekmil ilk mek

teplerle lise ve orta mektepler
de yeni talebe kavıt ve kabul 
işlerine dün ak.sam nihayet ve -
rilmiştir. İlk mektepler ·ve orta 

. okullar ayın 30 uncu pazartesi 
günü açılacaklardır. 

Dahiliye Vekilinin 
Edirnedeki tetkikleri 
Tekirdağ, 27 (A.A.) - Dahiliye 

VPkili Faik Öztrak Corlu ve Mu
ratlıya uğrayarak Tekirdağ•na 
gemııştir. Vekıl refakatlerinde 
bulunan meb'uslarımızla beraber 
belediyeye inmişler, şehrin muh
telif işleri hakkında alakadar -
!ardan izahat almıslardır. 

Faik Öztrak bugün Tekirda -
~ı.ndaki tetkiklerine devam e -
decek ve Malkaraya gidecektir .. 

Feci bir kaza 
Dün Beyoğlu kaymakamlığında 

fecl bir kaza olmuştur. Galatada Ser-
çe sokağında 11 numaralı evde 
oturan Mehmedln karısı Es -
ter evlenmek dairesine çıkarılan mer
divenden inerken ayağı kayarak düş
mus ve bu sırada kucağında bulu
nan 2 yaşındaki oğlu Nazmi kolun
dan kayarak 15 metre derinliğinde
ki alt kata dUşmilş ve ağır surette 
yaralanmıştır. Yaralı çocuk, Şişli 

Çocuk hasta.hanesine kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

rum, bir iki dakikadan fazla baş
başa kalaınıyorduk. 

Esasen o da yanıma sokulınu
yor, sözlerin1e teX kelinıe ile ce
vap veriyordu ... Hiç değilse sa
miJni da\o·ransa, bana usulca: 

- Beniıule çok meşgul ol -
nın, ~üphelenmesinll"ı·! •tiye, 
gene tescili bulacak, bunu yakın
lık telakki edip rahatlıyacaktım. 

Fakat o bu yakınlığı bile gös
termiyor, bana tamamile yaban
cı davranıyor, uzak kalıyor, u -
zaktan gözucile bile olsun tatlı 
bakmıyor. Gözgöze gelmemek i
çin vilzünil mütemadiyen ben -
den kaçırıyordu. Bütün gece ba
na hepsi hepsi sekiz cümle söy
lemedi. Bunlar da boş laftı. 

Bu lakaydi beni kırbadıyordu. 
Bir hafta evvel, bir ~ün evvel, 

hatla birkaç saat evvel gördü -
i(üm, sevip okşadığım kadın bu 
kadın mıydı?. Onun kalabalık i
çindeki haline baktığ'ımız za -
man, gördüğiim kadının Bedia 
oldukuna inanamıvordum: O de
rece başka bir kadın oluyordıı. 
Akşam eve dönünce hastalı -

ğım nüksediyordu. Şüphe, endi
şe, hiddet, esef - evimin sessizli-

Fakat yapılan tetkikler ne
ticesinde Yanık sarayların te
mel duvarlarından istifade 
imkanının mevcut 'Olmadığı 
görülmüştür. Bunun üzerine 
yeni binanın Üniversite bah- ı' 
çesinde inşa olunması için 
tııtkiklere g:eçilmiştir. ... ~~ 

1 ADLiYE ve POLiS 1 

- Sen Fransız edebiyatında 
Prudhomm'u tanır mısın? 

- Tanırız, dedik. 
Öyleyse şu parçayı oku dedi. 

Mahmut Yesarinin bize okuttuku 
parça şudur: 

•19 uncu asrın ilk yarısında 
Fransa ihtilaller içinde çalka -
nıyordıı ... Bu devirde Prudhoıu
m'un meşhur bir cümlesini her· 
kes tekrar ediyordu: •Devlet a-

- Beğendin mi?.. Muharrir 
Prudhomm'un muhteşem safsa
talar ywnurtlanıakla meşhur bit 
roınaiı kahramanı olduğunun far
kında değil; ondan bir şahsiyet
ten, hir varlıktan bahseder gibi 
bahsediyor ve bu yetişmiyorınu~ 
gibi üstelik de kahramanı Prud
homm olan romanı Auguste 
Coınte'dan evvel çıkmış sanıyor. 
Halbuki Fransada: «Devlet ara -
bası bir volkan üstünde yüzü -
yor!• saçması dillerde dolaştığı 

zaman Comte sosyolojinin le -
melini çoktan atmıştı ... 

Mamut Yesari: Daha ne söy
liyeyim? deyip gitti. 

SELAMİ İZZET SEDES 

10 lik bir kadın mah-~ıın~rn~rnı 
kemeye girmek için Rumen ticaret anlaşması tastik 
5 gUn yürüyerek geldi için dün Ankara ya götürüldü 

Bu zavallı kadına adli

yede iane toplandı 
Şilede Al5.eddin, Mustafa, Mehmet 

ve Hanife uzak akrabaları olan 70 
yaşlarında Hamideye ait tarla ve di
ğer bazı eml5.ki Hamide namına sah

te mühür yaptırarak içlerinden Ha
nifeye satmışlar ve bu mühürlerle 
fe:-ağ muamelesi yapmışlardır. Ya

kalanan suçluların İkinci ceza mah
kemesinde dün muhakemelerine baş-

1 

lanmıştır. 

Davacı Hamide fakir bir kadın ol
duğw1dan ihtiyarlığına rağmen dün

kü muhakemede bulunmak üzere 

beş gUn evvel Şileden yola çıkmış 

ve yaya olarak şehrimize gelmiş -
tir. Yolda kendisini yalın ayak gö
ren bir köylü ayağından çarıklarını 
çıkarıp kadına vermiştir. 

Hamide dün Adliyeye varabilmiş, 
fakat evvelce da~acı mevküne ge
çebilmek için istida vermemiş oldu
ğundan muhakemeye kabul olunma
mıştır. Adliyede ihtiyar kadının yaya 
geldiğini işitenler onar kuruş toplı

yarak kendisine vermişler ve oto
büsle gitmesini temin eylemişlerdir. 

Ev kirası yüzünden ... 
Saraçhane başında Horhor cadde

sinde 29 numaralı Raifenin evinde o
turan ·rcvfik, kendisinden mütera
kim kirayı istemiye gelen Raife ile 
babası 1".'1ehmet Aşk.iye hakaret su
cile dün Üçüncü Sulh ceza mahke
mesine verilmistir. 

Mahkemede sahitler dinlenmiş ve 
bunlardan Güzide Tev:t:iğin iskemle 
He ev sahibi Raife ve babasına hü
cum ve küfür ettiğini söylem~tir. 

Bazı şahitlerin celbi için mahkeme 
başka güne bırakılınıŞtır. 

• * SULTANAHMETTE Halline ile 
kız kardeş:i ismet, kiracıları Retjayı 
kirayı vermediğinden dolayı evlerinin 
bahçesinde dövmüşler ve çocuğunun 
düşmesine sebep olmuşlardır. Bu 
h.ftdisenin muhakemesine dün İkinci 
Ağır cezada baslanmıştır. 

* GALATADA oturan Mehmet ara
ları bir alacak meselesinden açık o
lan arkadaşı Ahmedi çakı ile ya
ralanmıştLr. Yaralı tedavi altına alın
mış, Mehmet yakalanmıı;tır. 

ğinde mübalağalanarak - l<'.tlak
larınıda yılan gibi ıslık ça:ıyor, 
kalbime dolanıyorlardı, 
Yatamıyor, yatacak olursam 

uyuyamıyordum. 

ollayır beni hiç, amma hiç 
sevmiyor! Bana karşı hiç bir his
le bağlı değil. İnsan bu derece 
soğukkanlı olamaz. Ne kadar la
kayt kalmak istese, kendini ne 
kadar zorlasa, gt)ne bir bakışla 
keı1dini ele verir. Tam bir saat 
l!f.izJerİmfe !?'Özlerini aradı;~'-DlJ, 
bir tebessüm dilendiğimi anla -
dı da ehemmiyet vermedi; anla
mamazlıktan, görmemezlikten 
geldi: Yüzüme bile bakmadı!• 

Bir daha gelişinde, bir daha 
buluşunca nasıl hiddet edeceği
mi tasarlıyor, neler söyliyeceğimi 
zihnimde karalıyordum. Sözle -
rimc nasıl mukabele edeceğini, 
lıiddetimi yatıştırmak için na -
sıl davranacağını g~erimin ö -
nilne ı:etiriyorum ... 

Ya uyku? .. Bu halde uynmağa 
imkan var mıydı? Uyumak için 
elim~ bir kitap alıyor, okuya -
ntıy<>r. elimden fırlatıp atıyor, 
bir uyku ilacı alıyordum. 

(Arkası ı·ar) 

.Evvelki gün imzalanan Türk - Rumen ticaret anlaşması bari -
ciye mümessili Saffet tarafından tasdik için An.karaya götürülmüş
tür. 

Dış ticaret umum müdürü Servet Berkin dün Takas Limitette 
meşgul olmuş ve ihracat vaziyeti hakkında alakadarlarla temaslar 
yapmıştır. 

~~~~----~~~~ 

Peynir tröstü 
yok, diyorlar ---·- ·--
Rekolte bu sene az ve 

talep f11zla imi~ 
İstanbul tüccarları peynir fi. 

atlarında ihtikik olmadığını ve 
bu hususta bir tröst de bulun -
madıliını söylemektedirler. İd -
dialarına göre, peynir fiatları 
Trakyada müstahsil tarafından 
fazla talep karşı.sında yükseltil
miştir. Rekoltenin bu yıl yüzde 
25 - 30 az oluşu ve süt fiatları -
nın da 5,5 - G kuruştan 7,5 - n 
kuruşa çıkması bu yolda müessır 
olmuştur. Trakvada müstahsil 
peyniri 775 - 810 kuruş arasında 
satmaktadır. Bu vaziyet resmi ka
yıtlarla sabittir, 

Devlet Ziraat İşletmesi Kuru
munun 500 teneke peyniri ge
çenlerde İstanbulda 845 kuruş -
tan kapatması da bunun böyle 
olduğurıu göstem:ektedir. Ayrıca 
nakliye masrafları da artmıştır. 

Altın fiatı 
Altın fiatları son günlerde yi

ne yükselmektedir. Dün pivasa
da 2130 kuruş üzerinden muame
le olmuştur. 

Fındık çuvallarına 

damga 
Ticaret Vekaleti ihraç edıle -

cek fınd•kların nerenin malı ise 
bu yerin isminin çuvalların ü -
zerine yazılmasını kararlaştırmış 
ve bu kararı alakadarlara bildir. 
miştir. Meseıa Giresun mallar. -
nın çuvallarına cGiresun fındığı• 
diye yazılacaktır. 

Buğday fiat
ları yükseldi 

• 
Susam ve keten fohumr 

da dün yükseliverdi 
Zahire borsasında serbest "a

tışlarda buğday fiatları yüksel -
nıiı;tir. Dün yumuşak buğdaylar 
7 kuruşla 8 kuruş 2 para arasın
da satılmıştır. 

Birkaç gündenberi düşmekte 
olan susam ve keten tohumu fi
atları dün birdenbire yükselmiş
tir. Susam 22,50 dan 23,5 kuruşa 
ve keten tohumu da 21,50 dan 23 
kuruşa çıkmıştır. 

1 
Ankara borsa;tl 

- 27. 9. 940 ~ 
Kapanış fiatları 

Açılış 
1 Sterlin 5.24 

100 Dolar 132.20 
100 İsviçre frc. 30.20 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 1.6225 
100 Peçeta 13.90 
100 Pengö 26.5325 
100 Ley 0.625 
100 Dinar 3.175 
100 Yen 31.1375 
100 İsveç Kronu 31.005 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Tfük borcu 1 peı;in 18.90 
Ergani 19.51 
Sivas - Erzurunı 2 20.20 

• • 3 20.20 
Merkez Bankası peşin 107.7i 

~JI 
H A Ş U N U münakaı;asıdır, gidiyor. Rast

BİLEYDİN 

İtalyan ayan reisi. 
- Süveyş kanalından ser -

best mürur hakkı, Mısırda İ
talyan kültürünün tamiıni, 
Sudanda iktısadi menfaat is
tiyoruz ... diye İtalyanın Mı -
sırdan istediklerini hülasa e -
diyorınuş. 1\1ısır gazeteleri de: 

_ Bu, l\Jısıı-ı istiklfılinden 

mahrum etmektir... diye neş
riyat vapıyorlarmış. Ömer Ri
za Doğrul da: 

- Mısır gazetelerinin bu 
mukabelesine ilave edilecek 
bir şey yoktur ... 

Diyor. Halbuki, Nanemolla: 
- Tek şey var ... 
Diyerek, ilave etti: 
- Ha şunu bileydin ... Tasdi

kini !\fısır gazetelerinin neş 
riyalına katmak! 

CANLI 

CANSIZ ------
Necip Fazıl Kısakürek ile 

•R• rastgele arasında bir dil 

• 

geleye göre, (kırlangıçlar dön
düler, şairler biribirine girdi
ler) buz gibi Türkçedir. Yal
nız fail cansız olursa fiil ce
medilemez. 

Bunu Nanemollaya söyle
dim de gülerek: 

- Fail canlı olursa fiilin 
cem'i ancak istisna şartı i .. 
çinde kabildir. Fakat fail can
sız olursa fiil asla cemcdil -
mez .. 

Dedi ve .. devam etti: 
- Yalnız henüz ortada gra

mer yokken bunların fiille 
fail münakaşasına kalkışma -
!arı füzuli olmuyor mu?-

TAN' DA 

VAR YA -------, 
Naci Sadullah •Hayatta yer 

yok!• diye bir fıkra yazmış. 
Nanemolla bu serlevhayı gö -
rünce şöyle dedi: 

- Tan matbaasında çok yer 
olmalı ki kendisi orada bulu-
nuyor ..• 

A- SEKİP 
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(Baştarafı 1 inci sayfada) 
makta olan muazzam kuvvetle -
ri karı;ılarına çıkacaktır: 

Yeni Zebndanın hava kuv -
vetleri bugün 800 den fazla zabit 
ve efrat saymakta olduğu gibi 
bu memleket denizaş.rt olmak ü
z.:.re şimdiye kadar 23 bin ki.$i 
R<>ndermiştir. 

Büyük Britanvanın pilot ant
renmanı planı mucibince Yeni 
Zelanda antrenmanlarını ikmal 
etmiş senede 800 pilotu dcğru -
dan doğruya İngiltereye gönde
recektir. Bundan maada kısmen 
antrenmanlarını yapmış olan 350 
Pılot her sene Kanadaya gön -
derilerc-k talimlerini ikmal ede
ceklerdir. Ayrıca senede 14-00 en
daht subay ·ve efradı da yetişti
rilecektir. 

_Avustralva şimdiye kadar d~ 
nızasırı hava hizmetleri için yır
mi hava filosu ile antrenmanları 
Vapılmak üzere kabul edilmiş o
lan 3300 kişi göndermistir. Bü -
:\'tik Britanyanın pilot antren -
:nanı Plam mucibince A vustral
Yada senede on ilii yirmi bin pi
l~t ve sair hava i~leri personeli
n_ı Pasifik denizinin müdafaası i
<;ın Yetistirecektir. 

Prcvezc zaferi 
(Ba.ştaartı 1 inci saııfada) 

b_üYük kahramanlarımızdan bi -
rının huzurundavız. 

Vali Preveze harbinin büyük 
hatıasını tebcil ettikten sonra 
nutkunu söyle bitirmistir: 

•Bugün türbesi etrafında hür
metle toplandıJtımız büyük ami
ral, kahraman torunlarından ve 
bütün Türk milletinin taziz et
ti~; güzide gençlikten ümitle, em
n~vetle, bu arzda asırlara devre
dilecek misilsiz sehametler ve 
büvük eserler bcltlemektedir.> 

Validen sonra kürsüye çıkan 
11enç bir deniz teihnenimiz he -
Yeeanlı bir hitabe ile Türkün de
nizle olan ezeli iişinalı~nı an -
!atmıştır. 

Bl'.SMUHARRİRİMİZİN 
. HİTABESİ 

Bundan sonra kürsüve İstan
bul meb'usu ve basmuharririmiz 
Abidin Daver gelımiş ve ezcüm
le demiştir ki: 

·Sen, kendin denizlerde şe -
hinşah iken, Afrika kıyılarında 
hir devlet kurmuşken essiz bir 
feragat ve vatanperverlikle dev• 
!etin hizmetine girmiştin. Fakat 
Osmanlı padişahları sana hak -
SlZlık ettiler. Seni. vasiyyetine 
rağrnen, denizi J?Örmiven, sanına 
layık olmıyan bir yerde yüzler
ce Yıl yatİrdılar. Ancak Türk 
Cumhurivetinin kadirsinas ev -
liıtlarıdır ki senin kadrini bil -
diler, Büyük milli kahraman, 
Vasiyyetini yerine getirio meza
rının etrafını açıy-0ruz, ebedi tah
tın olan denizi tür.benin etek -
!erine getiriyo~z. Senin vüce 
hatıranı tebcil için, her yıl hu
zuruna gelip hürmetle eğiliyo
rdiuz. Dört asırlık hatayı tamir e-

Yoruz .• 
BİR TASHİH 

Ba. muharririmizin Prcveze 
zaferine ait dünkii yazısında bu 
sanlı zafer, 1538 senesi eyllilün
d~ kazanılan bu zaferin tarihi 
hır tertio sehvi olarak yanlış 
·~~oııştır. Zaferin 402 nd yıldö
nunıünden bahsedilmesinden, 
tarihte bir rakam yanlısı olduğu 
anlı la ıloıakta ise de yine tashi-

• e lüzum ıı;ördük. 

ı 

Askeri Vaziyet i 
(Baş tarafı 1 inci saııfada.) 

•ak $arkta japon tehlikesinde 
tutarak İngiltcreyc yardım -
dan vazgeçmesini temine ma~ 
tuftur. 

Fakat Amerika ve İngiltere 
bütün denizlerde olduğu l{ibi 
Pasifik denizinde de tam bır 
hakimiyete sahip olan do -
naıımalarını elde tuttukça bu 
Pa~t k1yn1etinin en az yüzd~ 
ellısini ka~ betmiye mahkum
dur. 

Cünkü, donanına bakıının
d_an kuvvetsiz olan Almanya 
fıloları açık denizlerde rol 
0Ynıyamıyacak. 

İtalya, japonyaya )·ardını e· 
~emez ve japon donanması da 
Ingiliz - Amerikan donan -
tnalarının nıü~ terek hareke ... 
tine karsı ko~ amaz. 

nu paktın nP!icclerİ yakın
da kendini ı:ö~terccektir. 
11.~VA HARBİ: İngiltere -

Almanya hava harbi nisbi bir 
hafiflikle gecmektcd ir. 

. Alman ve İta ~yanların ye ... 
n~. ittifakı ~akip eden yakın 
R'Unlerde Ingiltereve karşı 
taarruza geçmeleri beklene .. 
bilir. 

... . . 

anya, Ja- 1 

ponya İtalya 
(Bastarafı 1 inci sat/fa~ 

bir nizamın kurulusunda J aııo~ 
idaresini tanır ve bu idareye hür-

Al 

met eder. . 
Alınan radyoları. ıİtalyan, ıa-

ııon, Amerikan. Fransız, Yuııoo -
lav, Daniımarka, Norvec. Holan
da, Belçika ve Slovakva radyo -
Jarı ile birlikte calışara>k, &.rr
Jinde Başvekalet binasmın bu -
J<iik salonund!a imzalanan Al
ımanva. İtalya ve Japonya ara
sındaki ekonomik. siyasi ~e. as
keri mahiyette üc taraflı ıttüak 
paktının akdi merasimini neş -
retmiştir. METNİ 

PAKTIN 
Paktın metni şudur: 
Her milletin dünyada lrendisi

ne ait olan sahayı almasını u:ıun 
müddet sürecek bir sulhün ip
ti<lai şartı olar:rk teıakki eden 
Almanya, İtalya ve J ap0nya hü
kılmetleri, >yanyana bulunmayı 
ve büyük ~.,a sahası ile Avru
pa mıntakalarında, yüksek hedef
leri bu sahalar$ veni bir nizam 
varatıp idame etımck ve buralar
da oturan milletlerin refah ve 
saadetini temin eylemek o'.T.ak 
üzere, karşılıklı is birliklerini 
teskilatland!J1mayı kararlaı;tu -
rırlar. 

Buna binaen. Almanva. İtalva 
ve Japonya hükumetleri. asaITT
daki hı.ıısusatı kararlaştırmışlar -
dır· 

Madde 3 - Almanya. İtal-
Ava ve J apanya, yukarıdaki e
sas üzerinde is lbirliih yapmak
ta mutabık kalmıslardı_r. Bun
dan başka, Almanva. Italya . v_e 
Japanya, ü çak.it taraftan bırısı
nin Avrl.l'Pa harbine veyahut 
Çin - J apan anlaşmazlı;!rna ha
len henüz iştirak etmemış bır 
d<!vlet tarafından hücuma ulı
r:mıası takdirinde, hlcti.darlarında 
bulunan bütün siyasi iktısadi ve 
askeri vasıtalarla karsılıklı suret
te biribirlerine müzaheret taah
hüdünü almışlardır. 

Madde 4 - Azası Akman. İtal
yan ve Jaııon hükumetleri tara
fından tayin edilecek olan müş
terek teknik 'kam.isvunlar. bu 
paktın tatbrki icin derhal top
lanacaklardır. 

Madde 5 - Almanya, İtalya 
ve Japonya, bu hükümlerin. üç 
iik.it taraftan her biri ile Sovyet
ler Birlil!i arasında halen mev
cut siyasi statüve hic bir sureHe 
tesir icra etınedii!ini bildirirler. 

Madde 6 - Bu pakt. >mzavı 
müteakip derhal mer'iyet mev
kiine gireoek ve on sen<> müddet
le mer'iyet mevkiinde kalacak
tır. Üç yüksek akit tarar. taraf
lardan birinin tal<'bi takdirinde. 
paktın itı'kıza tarihinden evvel 
tecdidi icin vakit ve zamanı ile 
görü"1T!elere baslıvaraklardır. 

Berlin. 27 eıılul 1940. Almanııa 
Haririue Nazırı: Vo11 R;hbP11t
Tcn>, ltalva Hariciııe Na.,..rı: 
Kont Cian.o. Javonıl!ınm Ber

lin büııük elcisi Kunısu 

RİBBENTROP'UN BEYANATI 
Alman Haxioiye nazırı Von 

Rilibentrop, aşaitıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

cl933 de vukua gelen nasyonal 
Sosyalist inkilabındanheri, A:l .
man hükumetinin esas hedefını, 
tadilleri, yalnız Versailles mua -
hedesinin haksızlıklarına nıha -
yet verecek değil_ ayni zaman<h 
Avrupa milletlerı arasında de
vamlı bir is birliğine varıvacak 
olan sulhperver mukaveleler u
sulleri ve yolu ile_ yapmak teş
ikil ebmiştir. Bu dunvanın zen : 
ginliklerinden ve bilhassa k_e~ 
sin<> ait bulunanlarından ıs~ : 
fade e1ımek ve bunları kendısı 
idare etmek bahsinde .. Alman 
ımileti, diğer büvük mıletlerın 
ayni ahkkını haizdir. . 

Almanva, İtalya ve ıaponva 
bloku, kendisine vazife olarak, 
Mlen harp halinde bulunan Av
rupa kısmılarının Alman."a ve 
İtalvanın müşterek idaresı altın
da ve Büyük Asya sahasının da 
iapı>nva idaresi altında ve~ıden 
teşkilatlandmlmasını temın et
mevi almaktadır. 

Bu pakt. hic bir millete karsı 
defr.il, fakat yalnız, bütün_ m,ı1:t
lerin hakiki mentaatlerı hılafı
na olarak bugünkü harbi _u~a~
ma\'l ,·evahut ırcnislctmcyı !Stı
yen harici dünva ham fıskırtı
cılarınrı ve uavri mes'ul unsur
larına karşıdır. 

CİANONUN BEYANATI 

Alman hariciye nazırından 
sonra, İtalya hariciye nazırı 
Kont Cian<', aşnITTdaki .beyanat
ta bulunmustur: 

----------· 

.Bugün İtalya, Almanya ve 
iaponvavı biribirine bağlıyan 
pakt. dünyanın veni tarıhinin 
vücude eetirildiği bu senelerde, 
bu üc memleket arasında mev
cut menfaat ve hedef tesanüdü
nü, siyasi, elronomik ve askeri 
bir i:; birliiti taahlıüdü ıle tem-

Gayemiz 
(Bastarafı 1 ind saııfadtıı) 

<-- Ateş bütün dünyayı sar -
ım.ştır. Bu ateş ne zaman dura -
caktır? Bunu kimse kestiremez.• 
demiş ve iliıve etmiştir: 

1 KD A M 

©ılhlsleırıı ====! j SP R j Asl!<eırDllk 
-G-al-a-ta-sa-r-ag_, ~~:::,~Hava müdafaa 

halinde J'&Dllmak-

F en er. Maçı ?.:11z2~?:: Cihazı nasıl işler 
g'ündüziia basım 

Yarınki maçın oynan· ııemalannda u9- -m aması ihtimali var mak kudre\lnt h ... 
izdir. Gecelerden, 

1 
ma.nzum.f'l ri ara. ... 1 

S\Y 

--BUGÜ 
Candan gülmek ' 

i(in 

SÜMt.. .. 
Sinen1asına gidiniz. 

Ktr:;~· B A c H' 1 n 
TANİA FEDOR ve 
PİERRE BRASSEUR 
tarafından oynanmış 

CANIMIN içi 1 •-Türk milleti ve hültı'.ıme -
tinin yegane gayesi yurdu ba -
rış içinde yaşatınak ve barışın 
kurtarılmasına çalışmaktır. 

Hüklimetimizin kuvvetimizi ve 
gücümüzü artırmak icin elinden 
geleni yapt>ğını görüyoruz. Bu 
bize farlılık vermelidir.- demiş
tir. Hatip kuvvetin, yalnız aske
ri de{til. manevi ve iktisadi ve 
mümasili diğer kuvvetlerin bir 
araya toplanması ile hasıl ola -
cağlllı söyliyerek maneviyatın si
lıllıtan üstün oldu{tunu ve yem
len de\•letlerin maneviyatlarının 
bozukluğundan yenilmiş olduk
larını kaydetmiş ve: 

Bu hafta, Galatasaray - Fener· 
bahçe arasında lig maçı vardı. 
Haber ald>ğınuza göre, bu maçın 
oynanmaması tehlikesi hasıl ol
muştur. Bu ihtimali doıturan se
bep şudur: 

bpalı hanJ&rd&n, 

a.razl kAbarillarm
d:ın istifade etme· 
sini bilen ufak ve 
enerjik l'T1JP1&r. 

Tayyarelere karşı en 
iyi cevabı hava kuv

vetleri verebilir? 

--- YAZAN:---. 
Em.Iı.ll General 

sında. mükemmel 
irtibat ve ;muba.

b•rt, tıı ortaıı.lıtt 
için ,.rttı. Ka"1-
1RDa tıkan tidşma.D 

1 
nıoıannı hedefin- i 
den müd:ıfa& n-ı 
lolann kuvvet, ha
rekei istikameti. 

ha.kkında koruma 1 
letl<Ulertnl haber -
dar ve ba filolara 

lam vaktinde •lef 
tevclhinl temin .. 
debilirJer. Tehll ... 

2 saatlik şen, neş'eli ve kah
kahalı Vodvilini görünüz. İla
veten: Tayyare Postası ile ye
ni Mısırdan gelen Türk~e iza
hatlı SARKI KARİP HADİ
SELERİNİ ve halihazır Ak -

•- Türk milletinin maneviyatı 
daima vüksektir ve Milli Şefinin 
etrafında yekvücut olarak inanç
la toplan~ıştır.- dedikten sonra, 
vatandaşları hep uyanık ve gay
retli olmağa davet etmiştir. Bu 
ura İstanbul halkının da vazi -
felerine işaret eden hatip bu va
zifenin pek mühim olduğunu te
barüz ettirip ezcümle demiştir 
ki: 

<-- Türk ulusunun aklı selimi 
bu yabancı ideolo!ileri coktan sez
miş bulunmaklnd r. Bizim ideo
lojimız barıs kinde kuvvetimizi, 
kiiltürümüzü, •ervetimizi arttır
maktır.- demistir. 

Hikmet Bayur bugün de saat 
17 de Bevoğlunda Fransız tiyat
rosunda ayni mevzuda bir konfe
rans verecektir. 

Şark demiryollan 
(Ba.ştaarfı 1 inci saııfada) 

mad.ğını, çünkü şırketin imtı -
vaz b~kiyyesini mecburen devle
te devretmiş bulunduğunu, se -
nede 10 bin liranın ancak mesa
isi sayanı takdır görülenlere ve
rilmesi iktiza etti:lini iddia et -
miştir. 

Memurların vekili Ali Şevket, 
arada bir mukavele demek olan 
şirketin statüsüne göre. imtiyaz 
devam ettikçe fena hali görülmi
ven me-murların da işe devam et
mesi tabii ve esasi oldu:!unu, sir
ketin iITtivazını mecburc-n -değil 
rızasile devretmiş olduğunu, ev
velki senelerin karın:, selefi kurn
uanvadan memurları müktesep 
baklan ve 300 t'.n altm mevcut
lu aid:ıt sandığ1 ile te l'm etti -
i!ini sövlenıis. 1200 m<'mur mü -
ekkilinin ve bunların !' bini ge
çen aileleri efradının hakların·n 
mehkemece karar alt•na alına
cağına emin bulunduqunu ila -
ve etmistir. 

Muhakeme evrahn tetkiki ve 
karar verilrnrk Üzc>rc 25 tPsrini
evvel saat 14 c b:rak;lmı ·t:ro 

İngiliz gemicileri 
(Bastaarfı 1 inci saııfada) 

!erini dinledim. İşittiklerim İn -
giliz imoaratorluğunun ve dost
larının cesaretini tazeliyecek söz
lerdir. 
Konusluk1"rımın coC!u bir is

tila tesebbüsü irin en müsait za
manların ııeçtiği fikrindedirler. , 
Denizi tan•van ve eylul sonunda 
küçük ııemilerden mürekkep bir 
filonun Manşı gecmesinin ne d"" 
mek olduC!unu bilen adamların 
fikri bu merkezdedir. 

hir evlemd<tedir. 
Bueün akdettiğimiz paktın 

•hü'k.ümleri vuzuhunu basitliJt 
ve açıklarında .buIDıaktadırlar. 
Üç devlet hic bir kimseyi asla 
tahrik veya tehdit niyetinde de
ğillerdir. İtifakın hedefi harbin 
favdasız ııenisleil..'l>esine man'İ 
olmaktır. Ve üc mparatorluğun 
askeri ve sivil kuvvetlerinin itti
hadından doğan abluka övle bir 
engeldir ki her ürlü yaneını ya-r
m<ık teşebbüsü bu enı:ıel karşısın
da kırılacaktır.> 

RCZVEI.T TEf'S!RATTA• 
BULUNDU 

Yasington. 27 (A.A.) - Ruz -
velt buııünkü ırazeteciler toplan
tısında mihverin iaponya ile 
akdettiği pakt hakkında tefsi -
ra ta bulunmaktan içtinap et -
miştir. Ve buna sebep olarak 
da bu husu •a hen~~ resm~_ma
lümat almadığını sovlemış.ll'. . 
Paktın b~klenmedik bir ~ev mı 

olduğu sorulması üzerine Cum
hur Reisi. .Hem evet, _ham de 
lıaytr• cevabııoı vern:ııs: fakat 

bu cevabı izah etmemıştır. 

HUL'ÜN BEYANATI 
Vaşington, 27 (A.A.) -' Hul 

'bu!!Ün öğleden sonra ırazetecıler 
toplantısında yaptığı beyanatta, 
şÖvle demistir: 

.tı.an edilen ittifak mwıh~e
si. Amerika hükumetinin naza
rında 111larda11beri mevcut olan 
bir ı•a.riııette mahsu.1 biY deqisik
!ik vaımıamaktadır.• 

keli mıatab üze- tüaliteleri. Taksim stadyoınu yıkıld~tan 
sonra, Galatasaray klübü statsız 
kalmıştır. Statsız kalmak paras12 
kalmak demektir. Çünkü, bu en 
eski klübü:müzün yaşamasını te
min eden en mühim kaynak stat
yomdan aldığı hasılatlı. Taksim 
stadyomu yıkıldıktan sonra, ls
tanbul bölgesi, Galatasarayın 

Mecidiycköyündeki sahanın bır 
stat haline sokmak meselesine 
tamamile l.akayt kalmıştır. Spar, 
saha demek oldu.F;u halde, Bbl -
ge, Taksim statyomunda yar~ı 
Galata.saraya, yarısı Güneşe aıt 
olan kereste ve demirleri alıp 
Mecidiköyünde küçiik bir s!-"d 
vücude getirme{te de ehemmıyet 
vermemiş, bu kereste ve demır
leri fazla para isteniliyor baha
nesile satın almamıştır. Halbu -
ki bu malzemeyi satın alanlar 
tekrar mühim bir karla satmış -
!ardır. Klüplere saha temini ile 
mükellef olan Bölge, Galatasaray
la Güneşe biraz fazla para ver~ 
se dahi, hakikatte ziyan e~emış 
olurdu. Çünkü, nihayet. B~!l 
Terbiyesi Umumi MüdurJugu 
sade maaş vermek içi nkurul -
muş bir müessese değil; amatör 
klüplere yardını etmekle de mü
kelleftir. Nitekim geçen sene u
mumi müdür. general Cemil .Ta
ner, pekal1'. İstanbul Bölgesının 
hasislik edip almadığı malzeme
nin fia t farkından çok fazla pa
rayı klüplere vermekten çek.in
memiştir. 

havan111 um.üte -
U&blllklerinde l'h
lenmek ve saldır
malı; fırsr.lları bu-

.M.. N. riııde :rer Ue miif- Buıı;ün saat 1 ve 2.30 da 
\erek vadfe ıtuı, tenzilatlı matineler. 

labilirler. Bikim bir hav. ka.TVetbıe 
sa.bip bir memlekd de akm.lar bekle
mell ve korunma j.edblrlerl almalı ... 
dır. 

Tanklara karfl en ı,.ı def ve tanı 
tedbirlerini tanklar aldıfı cibl, ıa,.. 

yarelere karşı en fJi ttvabı ha.va kav
veUerl verebilirler. J\.levzil pasif ve 
aktif müdafaa, en se.nl'in mt.111leket
lerin de tua.rşılı,.am1:1acatı masraf· 
lanı yol açar. Diler taraftan en kuY
vetU mevzü müdafaa tertiplerinin 
de maksada yetmedlll sabl\lir. Ba
va defi siliblannın, m kesil baraj
lar yaratmakla b~ralier, dil.$ürdüftl 
ta11areler sayısı 7u:ı.de beşi henüz l'CO ... 
memektedir. 

Bu zaafın s-lderllmesl l('ln bum.ma
lı bir fa::ıll1et. cöster'lmekt.edlr. Tek
nik, vücut verdifi makanlıma Ue, 
bin bir muharebe met.odu ta.kip eden 
tayyareeiyi yerden sarsacak bir va
ziyette değildir. Fezalara kadar bütü:ıı 
hava t.abakalannı. tayyare dalplan
nın rollerini 01nad1klan saniyeler 
lı;inde, af.eşlerle doldurmayı düşlia ... 
mek, çıok nazaridir. Buna rajm.en. 
İngiliz enerJlslnln Londra ufuklarında 
hayretlere 4ayan bir ateş kudrett ya.
şattJiı.nı anl11onıı. Bu ateş makinesi 
nasıl işler? 

Hedef çek sahih. çok ufalr. ve 
oynak.Ur, nihayet.. 20 saniye içinde 
tehdidini lk& eder, sav\lflur. BaraJ a
•ıe.,ı, satıııad.a tevcih eclllebllmell
dlr. Barajın yerl, devam muddeU, a
çılma anı iyice tesblt edilir. At.et 
(huzme) sl dotrudan dotruya filonun 
çerçevelediii külle üaerlne oturur ve 
onun oynakhi'ına ve ebem.mi.Jtbıe ıö
re sey1aldlr, keslfUr. Ateşi• ayni 
deminde bu husus ıözde bulunduru· 
Iıır. Hedere müt.evecc 1h olmıyan, l'e
nlş mmtakaları kaplayan, lüzumun ... 
dan faı:la devam eden t.evkUler, cep

hane 1.lyamı muciptirler, n&mlılan hır-

palarlar. 

yetlşkinllie batlı _ lı••ııİİİİİİİıİİİİİİİİliiiİilıiıiıiıiıım111:aml 
ılır. S..n bü:rilk Londra laarnızanıta 
bu va.r•fenin b'J :rapıldlfı &ebf'J'J'UD 

Abnaıı filoları LGDdra7a çok defa 
kısa. yoldan ta.arrus etmlşlcrdlr. Tah
ribatm da bu 70la tesadüf eden mm
t&kalarda bulanduilmu bit.ant mü
falıltıer beyan etmeltledlrlor. 
Bombardıman \a:nanolerlnln 5000 

metrenin üstüne ~adı lan haber 
verilmektedir. Bu halde, Lond.radaltl 
balon barajı da alçalt irttlalarda u
Cuta encel &.eşll.U etuttne naz.aran, ba.
raJ at.eşinin tevcih edileceif sa.ha da
rahlmış t.ılur. 

Bir tayyal"t' deft topo:nun bi rda.kl
kadıJd •lef sür'ati 12 : 18 menııldlr. 
Bu itibarla, Londra ~masında her 
dakika en as 10,000 mPnnl pat111a
bllir. 3000 toptan ·bf'heri taarrw: rün
lcrlnde zot mermi aarfelae bite, Lond

n. etrafında ve f(llnde bnlant.n batar
,-aıarm bir &'Ünlük sarfiyatı 600,000 
mermi eder. Bunau tismaıu, toplarm. 
71Praııma&I hesaba ltaWmadıiuıa el .. 
re, ciinde % mil7oa sterlindir! Fran .. 
ada, bir meydan. maharebesinde bir 
ı-ünde bir mU7oa merml u.rfedea 
Amn-ikaıı to~u.n. Amerika hazine ... 
Binden 30 mib'ou dolar harcamıştı. 

Bugünkti oNaJar, ruhunu yurtta e
nerji ka7naltlarmdan alırlar. Ba ka7-
naklar lr:orunuya :riz tutu.nea odulaıı!a 
menôç bir vaziyete ıtrerler. Aacak. 
bava falkl,-ell, binlerlaııt\akl ~I 
&ksaklıklaa kıırt&nbDir. Cephe p
rileri harp meydanlandır. Her 1eyt 
barp ~indedir. Harp ~in çalışanlar, 
bütün bir ,-urdun eU Ye ltaf&SI ltllyen 
lnsanlandır. Bu ha7atı )'qa.tmak kwd

ttliııl hals mllleller inatla - elde 
edebilirler. 

Amerlkad•n otomobll 
levazımı geliyor 

Amerikadan ilk parti otomobil 
levazımatı ve lastikleri bir iki 

--BUGÜN--. 

MELEK'., 
Nefis bir Film 

BİR BALO 
GECESİ 

Aşk - Kıskançlık - Lüks ve 
İhtişamlı sahneler Filmi. 

Baş Rollerde: 

WİLİAM POWELL - LUİSE 
RAİNER - MEDY CHRİS -
TİENS - VİRGİNA BRUCE. 

Aynca: FOKS D'ÜNYA hava
disleri. Bugün saat 1 ve 2.30 

da tenzilatlı matineler. 

MEVLÜD 
Blrkeclde Ball~l lokanta ..ıııı.ı 

llttblDll Alt B.b.:ı Ardanın ölönıi 

ı ıafıı:u.. kırkıncı cbi. mü.nuebeU.le 
bllg'ÜD. öilodeıı 1Gnra saal H de Top
kapıda Gul Alımel- camllade 
lllnllida Şerif okalaealıtır. Merhu
ma sevenlerle akrabalannın •e ar .. 
"" eden din kanleşierlmtıdıı leorif-
ıert rie• olnnar. AiLEsi 

BUGÜN 

AL~1!..ARI 

Böyle bir karar valnız Gala
tasaray klübünü değil. bütün a
lakadarları zarara sokacaktır. Me
sela. varınki Galatasarnv - Fe -
nerbahce maçında, asgari 2500 
lira has:lat oldununu farzeder -
sek bunun 500 lirasını rüsum o
larak belediye ziyan edecektir; 
800 lirasını Bölge alamıyacaktır. 
Bölge bu parayı bütün klüplere 
taksim ettiğine nazaran, bu vüz
den lig maçlarına giren klüpler 
de ziyan etmiş olacaktır. Geri ka
lan 1200 lira Fener stadı hL<.sesi
ni de FenPrbnhce alan ıyacaktır. 

Beden Terbiyesi Umumi Mü
dürü peneral Cemil Tanerin, İs
tanbul Bölı;ıcsinin bu manası~ ka
rarını düzeltmesini ve en eski 
soor klübümüz olan Galatasara
yın va~amasını ve lıg maçlar·nın, 
baolarken hir ihtilafla karmaka
rısık oln1asına meydan vermeme
sini dileriz. Maksat su veya _bu 
kİübe para kazandırmak degıl, 
sporu yasatmaktır. 

Hedefin durum Ye inemine röre, 
tedafiii tertibata kuvvet verlllr. Ha ... 
va tabakalarına nauran ~vkil sa.ha 
lan tcirlk ve müdafaa silihlan tah
sis rdilir. Pike uçuşlan sllilhın tev
eihini &'Ü('leşilrlr. O •ebeple muhteı!t 
tabaka.lar lçln ayn sUl.blar verilir. 
ağır çaplı den toplan 2000 metreden 

7 ukan tabakalan dövebilirler. TehU
lırli olan alt tabakalan at.eş sür'atle· 

1 
/.'Üne kadar Basra volile şehri -
mize gelecektir. MANDRAK 

Yunanistan ---·---
Her ihtimale karşı 
çok evvelden ted
bir almış bulunuyor 
Atina. 27 (A.A.) - Atina a -

iansı bildirivor: 
Atinaya C:iinmeden evvel mat

buat ve turizm nez~reti müste
sarı Nicoloudıs, ezcumle demış-
tir ki: • 

•- Vahim meseleler ve harbin 
her yerde do((urdufıu tehlikeler 
arasında matbuatın büyük ehem
miyeti her zamanda fazla his -
sedilmektedir. Başka mahaller
de icao eden disiolin ve matbu
atın .idaresi için tedbirlcr son da
kikad~ alınmıslarsa da daha ih
tiyatlı hareket ederek ve her ih
timal<' karsı biz bu tedbirleri 
sulh ve harp zamanları için ev
velinden almış bulunuyonn: .. 

Dakar harekatı 
(Ba.~taarfı 1 inci sa11fada) 

aları üzerine ateş açhrmışlar, ö
lenler ve yaralananlar olmuş ve 
bunun üzeirnedir ki De Gaulle 
n '.<abell ~nri vermeksizin geri 
çekilmeyi kararlaştırmıştır. 
Şurası hassaten kayde layıktır 

ki, İngiliz hükumeti de Hür Fran
sız kuvvetlerinin diğer Fransız
lara karşı bir muharebeye sü -
rüklememeye karar vermistir. 

Fakat Hür Fr.1ns!Z kuvvetle
rinin parlak hamleleri Dakar ha
rekatındaki muvaffakiyetsizlik -
le kırılmıyacaktır. 

Her !!Ün büyüyen ve artan Hür 
Fransız kuvvetleri şiddetli ve 
vakur bir azimle icraatını inki
şa! ettirmeye ve .şe! ve vataıt• 
parolası altında düşman olarak 
valnız Fransız düsmanlarını taru
maya devam etmektedirler. 

(Sihirbazlar Kralı) 
İTİZAR: •Kanuni Süleym•n İKİNCİ ve SON DEVRESİ 

Viyana Kapılarında. adlı telri- ı Büyük muvafiakiyetle devam 
karnızı bugün koyamadık. Özür ediyor. 
dileriz. .......... iiiiiııiıiiill .......... 

ri zl7adt- ve nişan alma kabtıiyetlerl 
7Üksek olan ufak ç:ıph ve mükerrer 
ateşli, orta taph nı:ıklnell loplar ı.-
7ln edilir. ı::u siliblar 3500 metreye 
kadar dovebillrler, blnunaleyb orta 
tabakalarda tevkllten tedahül, ateş
lerde bıiyıik kesafet vardU", 

l•----.:ımm---------------Tckınil İstanbul AŞK MABEDİNE koşuyor ... 
Üç büyük Yıldız'ın .yarattığı m6cize .. 

Londra . cma.sında, ,ehir ufukla ... 
rına ayrı bir m.auura temln ve hal
ka bir emniyet bahşeden balonlar, 
1500 metreden aşafıdakl çok tehlike
li h:ı.va taba.kala.nnda hakiki bir ba
raj tesl.s etmektedirler. Balonlar ara
sında.ki ai teslslerl miiteamz tay
yareler içln ciddi blr engeldir. Bu u
sulün son günlerde tekemmül ettı ... 
ti de du7ulvıuştur. Nokta hedefleri
ne karşı isabet.ter almak .kaydl, ali; ta
bakalara kadar ocakların süı;ülmeslnl 
mecburi lutr. Fa.kat - İli maaşallaht ... 
son haftal .. rda hedef1erl seemelr:ten de 
sarfma.zar edllmlttir, hedef, bütün li
kl.J:ılerlle blr şehirdir, bamız bir tar
ta ballı deflldlr. 

Yurtta han müdataala.n, sınırlar
dan başhyaralr: serilere kadar delik ... 
siz bir alef barajı l<sls elmdt lünmu 
na imlrdlr. Fakat bu, mu.slr defil
dlr. Bava filoları, baıta sınırlann or
talarında ha.sun bava kuvvetlerini 
karşılamak ve tepelemekle mükellef ... 
tirler. Tayyarenin ve mi.ırett.eba.tmm. 

yıpratılmama.c;mı düfiinmelidir. Sema
larda ıözetleme ve keşif t.a:r1arelerl 
nöbeUeşe vazife ahrlar, fa.kat, yerde 
olduğu &'ilJl, havalarda ufak filolar
la da devriye ve tara.ı ·ut isleri yapı
lamaz. GözeUeme ve ke Lf sahası çok 
&eııi.ııtir. esasen blr çok k.uvvrtlcr tah
sisini lstllzam eder. İn&'ilizlerin denis 
ket\"'l.Dlarına da kuvvetler ayınnalan 
ayn bir meseledir. 

Dava kuvveUerbıln tam zamanın ... 
da müdahale etmeleri imkinını ha
:urhyan, ancak iyi işliyen bir haber 
alma cihazıdır. Jlaber almanın lufra 
rouget yardımlle 100 kilometre uzak
lardaki bir dlişman tllonuıı mcvkllne 
ve ueuıı istlkameUnc dair takribi bir 
matiımat verdiji anla. ılmaktadır. Bu 
sayede müda.laa fUola.n 12 : 16 da
kikahk bir z:.ma.n kazanır ve yükse
lebilirler. Bataryaları faaliyete re&.lr

-k için dinleme l.letıeriniıı 20 ki
lometreden hedefi kestlrmeleri ısten .. 
mtktedlr. Ancak. denemeler, bun
dunu.nda blr miktar •ermişlerdir. 

Bava lwvvetıerite 7er def ve larC 

I'ERNAND GRA VEY - JOAN BLONDELL - KELLİ BAKER'in 
yarattıkları eşsis san'•t incisi 

KRAL AŞKI 
FRANSIZCA 

Bugün LALE Sinemasında - Hususi ilave: .TUTLAND DENİZ MUHAREBESİ 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. -

• istiklal Kahramanı 
Vatanını müşterek düşmanlarına karı• 

müdafaa eden kahraman 

TUrkçe sözlü büyUk ask ve harp filmi 

11 :t -wmı =ı•ı ! : r!R*'JB 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ~ -'-'- -- - - -: --·ı.~ -. -. 
4 

,_ - ---- -ı --

1 ... _ ~· -
5 --.. • .- --- ----~ 

ı • __ , __ 6 

••• 
--Fı.· 

7 

8 

9 

Soldan sağa: 

ı - Güçlükler (cemi.) 2 - Tera 

çevirirseniz bir sıfat edatı olur, bir 
işi yapma, bir harfin okunuşu. 3 -

Kayak, öz depl. 4 - Merhum m
m.idin bir piyesi, parlak değil. 5 -
Muı.ır bir böcek. 8 - Bazı nehirler 

onunla geçilir, kış serpintilerinden. 

7 - Çevik. 8 - Çok eüç ele goçon, 
mükemmel. 9 - İhanet eden, do-

lruyOll. 

123456789 
1 Gll.:_LENBIK 
2 tBRA•AILE 
3 BA•SIMLA• 
4 ERGENE•VE 
5 N E R ~ ~ R s-ı E ~ 
6 G•tŞ•TE•1 
7 1 S K A N • Dl 1 f! 
8 R E • R 1 G AIL • 
9 t• R 'AK s E oıJL 

Evvelki buima<•nın balltdllmlf tekil 

Yukarıdan aşağıya: 

1 _ Bulantı verici. 2 - Diyar, ter
si •kısş zaman> dır. 3 - Bir ıeyin 
diğer şey üzerinde bı ktıiı tesir, 
İngiliz kadını. 4 - Bir ednt, bir de
niz, c:enlşlik 5 - Ağızdan kuvvetle 
çıkan nefes. 6 - Yanardağın fırlat

tığı. 7 - Bir kapıda çok hizmet et
mJi. ı - Mal, ana baba rotuk ço.. 

':uk, 1 - Nota, bir kadın ismi. 



• 

, 
SAYJ'A 

DALGA UZUNLUC.U 
T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q.19.47 m.15195 Km.20 Kw 

1648 m. US Km. UO Kw. 

28 Eylul Cumartesi 
7 .30 Pro11r4m 
1.35 Hafif proı:ıram (pi.) 
8.- A;<ı.u haberleri 
8.10 Ev kcıdını - yemek li.tteli 
8.20 Hafif program (pl.I 
8.30 Kaııanıı 

* 13.30 Proı:ırıım 
13.35 Muhtelif şarkılar (pi.) 
13.50 Ai4ft8 haberleri 
14.05 Muhtelif $arkılar (pi.) 
14.20 Ri11aseticumhur bandoru 
15.- Operet ve film JQrlcılan 
15.30 Kapanış 

* 18.- Proqram 
18.05 Hafif orkema parçaları 
18.30 Melodiler (pi.) 
18.40 Radyo caz orkeıtraso 
19.15 Tii.rk müziği 
19.45 Ajana haberleri 
20.- Fa.sız M1/eti 
20.30 Kontlfm4 ( ı:ıii.nii.n me.tele-

Jeıj) 

20.50 Tii.rk miiziiii 
21.15 Neş'eli parcaiar (pi.) 
21.30 Radyo gazetesi 
21.45 Radyo .talan orkestra.sı 
22.30 Aians haberleri 

(Yalnız uzun da!ııa ile) 
22.50 Radyo salon orkestrası 

(Yalnız kısa dalı:ıa ile) 
23.10 Cazbant (pl,) 
23.25 Yannki program 
23.30 Kaııanlf 

Yeni ittifak 
Karşısında 

(B~ka!eden devam) 
edebilmeleri imkansızdır. Bu i -
tibarla yeni ittifakın Sovyetleri 
memnun etmemesi lazımgclir 
amma, Sovyetlerin de bütün tah
minleri ve kehanetleri boşa çı -
karan sürprizli bir siyaset takip 
etmesi, akıntının aksine kürek 
ıallamıyarak cereyua uymayı 

da~a k_?hıY ve ~'.\h~ rahat bulma
eı ımkanqz degıldır. 

Yeni ittifak, İngiltere ile Ame
rika tarafından elbette infialle 
karşılanacak ve bu ilri milleti 
birbirine daha :liyade yaklaştı -
ncak:tır. Onlar da, tabii ve gö
rüniişe göre muahedenz ittifak
Lınru, bcllı:i de kağıt il7.erinde 
maddeli ve imzalı bir şekle soka
caklardır. Yeni ittifak, Amerika· 
nm, eDdişelenmekte ve alelacele 
ıili.hlanmakta ne kadar haklı ol
duğunu ispat etmiştir. İngiltere 
mağlup olduğu takdirde, üç em
puyalist müttefikin, Amerika • 
ya t.oarnız edeceklerine, zerre 
kadar, süpbe yoktur. Şimdi, A
merikanın bu ittifaktan yılmıya
ıak İnıriltereyi daha siyaıle talı:. 
vi3 e etmesi icap eder. Esasen, 
Amerika ile Japonya ara!llnda bir 
harp (ıkarsa, lngiliz donanması 
::rıcuut oldukça, Almaııya ile İ
talya, Japonyaya hiçbir •ardım
da bulunamazlar. Sevkülceyşi ve 
askeri bakımdan mütalea edilin
ce yeni ittifak, Japonyanın Ame
rikaya karşı olan vaziyetini, • 
İngiliz donanması kuvvet ve 
kudretini muhafaza etmek şarti
ı~ - değiştiremiyeceğine göre A
merikanın korkup ric'at etnıes;
ne sebep yoktnr, 

Yeni ittifak, en ziyade, Uzak 
Şarktaki ve Büyük Okyanustaki 
İngiliz üsleri ve müstemlekeleri 
ile Avustralya ve Yeni Zelanda 
Dominyonlan, hatta Hindistan 
için, bir de, Holanda müstemle
keleri için bül·ük bir tehdittir. 
İngfüz Dominyonlarının, hep 
birden mecburi askerliği kalıul 
ederek azami sür'atle siliıhlan -
maları icap etmektedir. Bir sc -
nedir bunu yapmamış ,.e bilhas
sa İngilizlerin de, Hindistanla 
anlasmakta ger kalmış olmaları, 
bir hatadır. Yalruz Amerikanın 
silahlanması ve tecellüdü, bütün 
bu tehlikeleri ve tehditleri önli
ycbilir. 

11139 eylUlünde başlıyan Av -
rupa harbi. 1940 eylulünde. bir 
dünya harbi olmağa namzet, va
him bir şekil almıştır. 

ABiDİN DAVER 

Hali Tasfiyede bulunan 

Şark Merkez Ecza 
TUrk Anonim Şirketi 

Hissedaran Umwni Hey'etince 
26/eylUl/94-0 tarihinde tasfiyesi
ne karar verilmiş bulunan Şarl< 
Merkez Ecza Türk Anonim Şir
keti Hissedaran Umu.mi hey'e
tinin aşağıda yazılı ruznameyi 
müzakere ve .bu hususta bir ka
rar ittihaz eylemek üzere 14 bi· 
rinciteşrin 94-0 pazartesi l(ÜnÜ 
saat 11 de Sirkecide Horasancı• 
yan hanındaki dairede Tiearet 
Kanununun 456 ncı maddesi mır 
cibince tanzim olurunuş bilin<:<> 
hakloııda ittihazı karar ey !emek 
üzere fevkalade surette tıoplan -
masına kar ar verilıniıı olmakla 
hissedaranın içtima tarihinden 
.bir '.balta evveline kadar müra -
caat ederek makbJlZ mukabilin
de hamil oldukları hisse senet
lerini veyahut Banka makbuzla
rını tasfiye hey'etine teV'di ey -
lemeleri illin olunur. 

RUZNAME: 

1 - Bilançonun tasdikl. 

Hali tasfiyede bulunan Şark 
Merkez Ecza Türk Anonim 
Şirketi Tasfiye. Memurları 
Necip Serdengeçti, Dr. H. 

Hüsnü Pınaroa.şL 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHIL!YE MÜT AHASSlSI 
Divanyolu 104 

1stanbul Aslive kinci Ticaret 
Mahkemesinden. 

1stanl:ıulda Göztepede veni vol 
itfaiye taş mektep sokak 7 No. 
da ve bu husustan dolayı !stan
ibulda Marpuoçularda bovacı han 
!karşısında 29 No. da ikametgahı 
kanuni ııösteren Albert Bahar 
tarafından Pariste Montmartre 
soka/tında 65 No. da Canadian 
Central Furs müessesi aleyhine 
mahkememizin 940/138 sayılı dos 
yasile acılan ve fatura muciıbin
ce sif İstanbul olarak ve A. B. 
3 - 7 No. tahtında 5 denk içinde 
Sirkeci ithalfıt ııümrüi(üne irsal 
ve ita kılınan siyah ve maron ku=· siyah tavşan, l!iimüşi tilki, 
maron, siyah dana derilerine 
ait müddeaalevhin taahüdünü 
nakz ve hüsnüniyet ve ticari Jrn
idelere muhalif hareket ve kusu
ru yüzünden müddeinin ducar 
olduğu zarar ve anahrum kaldı
lh kara mahsuben bin liranın da
va tarihinden itibaren yüzde beş 
faiz ve 'bilcümle masarif ve iki 
yüz lira ücreti vekaletle birlik
te tahsiline daiı- ikame olunan 
davada, dava arzuhal sureti müd· 
deaaleyhe tebliğe cıkarılm~a 
da Pari&in vaziyeti hazırası do
layısile simdilik muhatabına teb
liğ ettirileıniyeceği Hariciye Ve
ıkaletinden bildirilmi• oldujtun -
dan mahkemece dava arzuhalinin 
usulün 141 inci M. hülonüne tev
fikan ilanen icrasına karar ve
:rilmişlir. 

Keyfiyet tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

(29361) 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 

Clldb'e ft ~e alteh••ııı 
Aılre1: Babı111 Cııtalothı 

Jokafıt kilteslnde Nn. 43. Tel. %38 

Tasfiye halinde bulunan 

Şark Merkez Ecza 
TUrk Anonim Şirketi 

İstanbulda Sirkecide Horasan
cıyan hanındaki Şark Merkez 
Ecza Türk Anonim Şirketinin 26 
eylUl 940 perşembe günü topla -
nan hissedaran hey'eti umumi -
yesince tasfiyesine karar veril
miş olmakla Şirkette alacağı o -
!anların bir sene zarfında yuka
rula yazılı mahaldeki tasfiye me
murlarına pazartesi ve ııerşem· 
be l(ilnleri saat 14 den 17 ye ka
dar müracaatlan ilan olunur. 

Hali tasfiyede bulunan Şark 
Merkez Ecza Türk Anonim 
Şirketi Tasfiye Memurları 

.._Çocuk Hekımi-.. 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Tiliim-Talinıhane Palas No. 4 
Pazardan maada her ıri!n ıaat 
15 den sonra. Tel: 40127 

Beykoz tuman satın alma komisyonundan : 

Cin!!rl 

ınkta.rı 

Ton 
İlk te. 

Lira Ekıı;;iJtmc l'Ün •e Saall 

Nohut 33 445 14/10/~40 pazartesi 10 
Nohut 33 445 > > 11 
Nohut 49,5 670 > > 15 

1 - Muhtelif garnizonı~rın senelik ihtiyacı için yukarıda yaz.ıh nohut
lar hizalarında &~terilen gün ve saatlerde kapalı zarna ck.siltmlye kon -
n1u~tur 

2 - Eksiltme Beyk:ozda Halk Partısi binasJnda tO?TK"n satın alma ko
Dıisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evs;.af ve şeraitlerl her gün mez.kCır korüsycında görüJebilir-
4 - İsteklilerin hizalarında gösterilen saatlerden bir sı=ıat e\·-ı:eJine ka

dar kanuni şekildeki teklif mektuplarını tomlsyona Yermiş olmaları 15-
(9204) 

•• , da '- md ..,.. ı.emaz an 
...,..,_ 

Tuvaletinizi vaparken 
pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutat 
ve alonasına. mani olur. YaJ!lı 
ve yaksJz olan tüp ve vazoları 

vardır. 

Depaltr1mızda Her Nevi 

Oyun Kağıtları 
Mevcuttur. 

TOPTAN ve PERAKENDE 
Satış Yapılır. Fiyatlanmızda Hiçbir Fark yoktur. 

UMUMi SATIŞ YERi 
• lstanbul Kızılay Han No. 20 

Beykoz askeri satın alma komisyenundan: 
Jlllıı.n Cbısl 

e2oa lı:llo Benzin 
4n7 > Makine 7aJ!ı 
687 > Gresi 
187 > Valvarin sade 
987 • • kauçuklu 
687 > Gaz 

ı - Askeri lbllya9 için libmıı elan 7akanda mlktan 7&ulı 7&1 n ı.ea
dnln Te salre pa:larhkla aa&m almacakhr. 

t - itbu maddeler ayn ayn ihale edlleblfü. Saat 15 4edlr. 
s - Fa.arlık rünü .2ııe.r1n1eneJ/94b l'liırii .at 15 d..tır. Taltıftriıı 

J1<)1.ooda -*ın alma komlsyonıma mtlraeaatlan. (H8b 

-a-YUCA ÜLKÜ (iSTANBUL) ve ÜLKÜ (UŞAK) a 
LİSELERİ DİREKTÖRLÜKLERİNDEN: 

Derslere ilkte$rinin birinci Pııü başlanacaktır. Talimatname mucibince bütünlemeden en.gel.e k~
lanların sınavları derslerin başladığı günden itibaren bir hafta icinde yapılacak ve yenı hıc bır 
mazeret kabul edilmiyecektir. Engele kalmış olanların ayın birinci Pııünden itibaren okulda bu -

Mllttan 
Adet 

Tahmin 
bed.ell 

Lira 

lunmaları ırerektir. 

Teııılııatl 

Lira Kr. Clnaı 

1,972,000 2465 184,87 Küçük madeni düğme 
13,195,000 26,390 1979,25 Buyük madeni düğme 

Yukarıda yazılı iki kalem düğmenin pazarlıkla eksiltmesi 30/9/940 pa
urtesi aunu a.aat 14 de Tophanede lst. Lv. Amirliği satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. Nümuneleri komicyondn görülüı·. İsteklilerin kanuni ve-
6ik.alarile beUi f;d.<:ıtte komisyona &el me1eri. (401 - 8914) 

31 ton keçi kJl1 alınacaktır. Pa -
zarlıkla eksiltme>i 3/10/940 perıem
be günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alnıa koınısyonunda 

yapılaC.lktır. Tahmin bedeli 26,350 
lira ilk teminatı 1976 lira 25 kuroş
ı .. r. Nümunesi komisyonda görülür. 
i~tl!klilcrin kanuni vesikalarile belli 
so.ıatte komisyona gelmeleri. 

(423 - 9071) 

* 

Tophane- fırını altında bulunnn 9 
adet dtikk5n 1.amlr ettirilecektir. Pa
ı;arlıkla eksilF.nesi 3/10/940 perşem

be ilinti saat 16 da Tophanede Lv. 
A nirliği satın alına komlsyonunda 

yapılacaktır. K~ıf bedeli, 10,866 li
ra 20 kuruş ilk teminall 814 lira 96 
kuruştur. Ke-:ıti konıisyonda görti
hir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
b4:'.lli saatte konıisyona gelmeleri. 

Adel 

(427 - 9075) .. 
270.000 Büyi.ık delikli tahta düğme 
570.COO Küçük delikli tahta düğme 
240.000 Tahta çelik 
Yukarıda yaz.ılı Uç kalemin pa

zarlıkla eksiltmesi 7/9/940 pazartesi 
ıünü saat 14 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3540 li
ra ilk teminatı 265 lira 50 kuruştur. 
Nümuneleri komiı;yonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(446) (9219 

* 7364 kilo sarı sablllllU kösele ile 
1578 kilo şaplı deri alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 2/10/940 çarşam
ba günü saat ıe de Tçphanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komiı:.yonun
da yapılacaktır. İsteklilerin koşum 
takımı yapmıya elverişli ntimUIJe ve 
temlnatlarfle belli saııtte kôml">Yona 
gelmeleri. (441) (9214) 

* Bin •kilo mühOr kurşunu alınacak-
tır. Pazarlıkla ek,iltmesi 30/9/1140 
pazartesi günü s.:.at 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 480 
lira ilk teminatı 36 liradır. Nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin bel
li &aatte komisyona gelmelerl 

(447) (9220) ... 
Alb parçadan ibaret baslık, pal

dum, kolan, göğüslük, ip yular sapı 
ile beraber 2000 adet mamul tevhlt 
semeri alınacaktır Pazarlıkla eksilt
mesi 7 /10/940 paur!ec:i günü saat 
14,30 da Tophanede İst. Lv Amirli
ği satın alma komisyonunda yapla
caktır Tc.hm1n bcc1C'li ~~kı:m alh bin 
dört yüz 1 ra ı1k ten.inatı 5570 lira
dır. Nü.mı nclerJ Kon i~yonda gC•rülür. 
i~tcklil(•rln kanun! ve-sikalrırilc belli 
~aattc konı r:yona ge1melcıi. 

(444) (9217) 

AL _•.:z::z e= w 

ZA YI - Sultar.alımet Asker
lik şubcsınde yaba. cı acfterine 
kavıtlı terhis tezkerem il~ niifus 
tl'zkeremi kaybettim. Yenilerini 
çd<artacağımdan zarikri-ı hük -
mü yoktur. 

322 doiiumlu Ahmet oqlu 
Siile11nı.ırn Davulcu 

Beş yüz bin paket ç-orbaJık sebze 
komprimesinin pazarlıkla eksiltmesi 
4/10/940 cuına a:ünil saat 15 de Top
han~e Lv. Amirliii satın alma ko
mb;yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 62,500 ilk teminatı 4375 li
radır. Şartname ve nümuncsi komis
yonda görı.llür. İsteklilerin kanuni 
vcsika!arile belli saatte komisyona 
gelın<.leri. ( 430-Ul04) 

* 35 ton sa.de yağı alınacaktır. Pazar-
lıkla eksUtıncsi 30/9/940 pazartesi 
günü sııat 13,30 da Tophanede iz~ 
Lv. AmirlıAi satın alma konı'.syonun· 
da yaı.;ı.Jacaktır. Tı1hmin bede~ı 52,500 
lira kafi teıni'1"tl 77!i0 liradır. Ş.ırt

namcsi komü:yonda görülür. İstekli
lerin kanuni vesikalarile belli saatte 
komisyona gelmeleri (433) (9H3) 

* 200 kiJo ince, 400 kilo kalın balık 
a'1 ipi pazarlıkla 3/10/940 perşem
be günU saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
satıı:ı. alınacaktır. Tahmin bedeli 377Ş 
lira kat'I teminatı 566 lira 45 kuruş-

tur. Nümuneleri komisyonda görülür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
ııelruelerl. (416 - 9066) 

* Piyade ve atış okulunda mevcut 
Sevrole marka otobüsün tamiri pa
ı.arlıklıı yaptırılacaktır. Eksiltmesi 
2/10/940 çarşamba günü saat 15,30 
da Tophanede: Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Ke
fil bedeli 1697 lira 60 kuruş ilk te
minatı 127 lira 3~ klıruştur. Keşli 

komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile belli saatte komis
yona gelrnel~ı-i. (425 - 9073) 

* 1000 adet mahrutl çadır direği 

alınacaktır. Pcuarlıkla cksiltme:.-i 
3/10/940 perşembe gunü saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 1750 lira 1.lk teminatı 131 
lira 25 kuruştur. Nümunesi komis
yonda görülür. İsteklilerjn kanun! 
vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (428 - 9076) 

* İki yilz adet cezıni -Naili modeU 
brüet (sedye arabası) alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 8/10/940 salı 

ııünU saat 14,30 da Toplıanede İstan
bul levazım Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli on altı bin .&ekiz yüz lira ilk te
minatı bin iki yüz altmış liradır. Ara
ba nilmune ve şartnamesi kon •• .::yon
da &örülür. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile belli saatte komisyona gel-
melerL (445) (9218) 

• 
1\Jetre 

3,366 8 ~antim eninde ~E'rit kolan 
13.866 3,5 > 
22,512 2,7 > 

3,787 5 > 

• 
• 
> 
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> 

• 

> 

• 
> 

Yukarıda yaz.ılı dört k;.ıle.n şerid 

knl n 2/10/9-10 çarşan1b;ı günü saat 
16 da Tophanede Lv Amirliği satın 

alına koın,;.syonuı da pazJ.riıkla sau.n 
alınacaktır. Tahmın bedeli 8904 lira 
28 kuruş ilk teminatı 667 lira 82 ku
ruştur. Ntimuneleri komısyonda gö
rülUr. Taliplerin belli saa.tte komis-
yona gelmeleri. (419 - 9067) 

dlı 1 Yeni ııaaısııraıı ~-~· ·-

Başka Bir 

GÜZEL 
Büyük Anne 

masına rağmen 
nasıl ııenç s<ö
rümni ve mu-

vaffak oldu.itunu anlatıvor: 
cBen 51 yaşındayım. Dört de'fa 

evlennıiş kızını ve 3 adet çocu -
J!ıım vardır. Buna ra.imıcn ten 
ve cUdiır.in 30 yaşlarında bir ka
dınhk ııibi taze ve nernıin oldu
ğumu söylüyorlar ve bunun sır
rını öğrenmek istiyorlar. Tatbik 
ettiğim usul budur: 

Ben her akşam terkibinde meş
llıur lbir cild mütehassısı tara
fından keşfedilen ve cildi genç
leştiren kıymetli cBioceJ. cevhe
ri bulunan pembe renkteki TO
KALON kremini ıkullanıyorum. 
Uyurken cildi, !besleyip ııenc -
!estirmekte ve her sabah daha ı 
ı:ıenç gösternıcktodir. Gündüzle
ri de beyaz (yağsız) TOKALON 
kremini kullanırıım. Esmer ve 
sert ciltlilerle çirkin tenler üze
rinde şayanı hayret bir tesiri 
vardır. Mesaımelerin dahiline nü
fuz ettiğinden toz ve gayrisaf 
maddeler ihrac ve siyah benleri 
izale eder ve açık mesameleri 
sık:ştırır. Bu suretle cilôimizi 
yum~atır ve ııiizellcştirir.• 

Siz de buııf -ıden itibaren TO
KALON kromini kullanınız; Ne
ticesinden son derecede memnun 
kalacaksını:z. Her verde satılır. 

Şişli Terakki 
• Llsul Müdürlüfünden: 
Esas l&lebe lı:ac!ro!anmuı •0Jm119-
tor. Devam eden müracaatlar ka.r
flSUlda sınıfi&nmıza (Yeni •nbeler) 
acmı7a karar verdik. Kayıt olmak 
lstiycnlerln aule etıtıf'lerl lcabeder. 

İmtiyaz Sabi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Easıldığt yer. 

SON TELGRAF Basuneri.. 

TÜRK BAYANLARI 

Biçki - Dikis Terakki Yurdu 
Birki ve dikış hiç bılmlvenle

re 9, bilenlere 6 ve dıkişi ·bilip 
makastar olmnk istivenlere 3 ay
da bütün incelik ve teferruatı -
le cs:ı.slı surette öğretir. Tas-
dikli diploma verir. tall'be kav
~ına başlanmı.stır. Cumartesi ve 
pazardan ırnaada saat 9 - 12 ve 
14 - 17 ye kadar herın;n miira
caat kabul olunW". 

Beııoiilu Altın Bakkal Babil 1 
cadden N o. 63 

ZS - EYL"OL ı94f 

Baş, diş, nezle, grip, roı11atizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında ziinde üc kaşe alınabilir. Taklltlerden aakınınız. 

Her rerd• pullu kutuları ıararla lateylniz. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Milhendia Jı:ısıru ııiriı lmtihanlan ı. Tqrlnlevvel 940 salı S(lııü 79-

l>ılacaktır. Xayıt olunanların karnelerile o gün aaat seltiz buçukta mektep
te hazır bulunmalan. 

2 - Fen memuru kısmı ıiriş imtibanlan günü ayrıca ilc\n olunacaiı-

3 - Tedrisata 21. Tqrinievvel 940 pazartesi ııünü başlanacağı llAD 
olunur. (8997) 

lnhlsarlar Umum MUdUrlUOUndan 
J - İclaremlxin Ankara Bal müdllrlütüne ballı Cotul tuzlasında 1009 

M 3 tuzlu su latlap kabiliyetini babı olacak 4 teralıilm bavuzunun inşU1 

için verilen flat baddi !Aylk cörülmecliiinden yeniden lı.apalı zarf usulilı 
ebiltmlye konmuştur. 

il - Bu inşaatın muhammen bedeli 31.115.64 liradır. 
III - Eksiltme evrakı Anlı:arada İnhisarlar baş müdtirlügünde ve İs

tanbul Merkez binasında !uz fen &ubesinden 160 Jrunış bedel mukabilinde 
tedarik olunabilir. 

IV - Eksiltme 30/IX/940 pazartesi (ilnQ saat 16 da Ankarada İn
hisarlar baş müdürlütti binasında müteşekltil lr.oın.isyonda yapılacaktır. 

V - İsteklilerin teklif evrakını havi zarfa, §imdiye kadar beton ha
vuz 1$1erile me§l'U] olduklarını ıösteren vesikalarını da koymaları icabe-
der. 

vı - Muvakkat teminat miktan ;rüzde 7,5 besabile 2334 liradır. Te
mlııat için mllll bankalardan alııtacak mektup ile borsa rayiç t.iatlarından 

yüzde 15 noksanile milli esham kabul edilir. 

VJI - ·Teklif mektuplartnı ve difer evrakı havi zarflar u.su1ilne göre 
mühürlendikten aonra ihale uati~den bir saat evveline kadar makbuz mu .. 
kabilinde teslim edilmelidir. Posta ile gönderilecek mektupların yine ihale 
saatinden bır saat evveJinr kadar komisyona gelmiş olınaSJ Uaımdır. Pos-
tada vakl ollbilecelı: ıecikmeler naza;ı itibare alırunaz. (8777) 

Yeni Kolej 
1LK - ORTA - LİSE 

Sıraaelvller 86 - YENi 

Nclıerl 
Kuı 

AÇILDI. 
Miidii.rii. - Eaki Şi{it Terakki Dlrektönl M. Ali Ha.,met Kırca. 

HUBUSiyetl<.ri: YABANCI l)İTJ.ER öC.ıiRETtMtNE genif 
mikyasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil 

ederek talebesinin calıışma ve inkişafı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yak!Ddan alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer
lı teneff-:ıshane ve limnastilı:hanesi vardır. Her J?ÜD saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur Telefon: 41159 

Gayri Menkul açık arttırma il4nı 
Gaziantep İcra Memurluğundan: 
Gaziantepte Ahmet Hamdi daive olan 'borcundan oolayı açık 

arttırma suretile satılmasına karar verilen Gaziantept.e Mahmut 
Dai veresesinden karısı Fatıınanın tapunun 9/9/940 tarih ve 30 cilt 
ve 15 numarasında kayıtlı sengi tııvil mahallesinde eskj sary saka
ğında sağı tariki am solu l!iiceyli münevver ve şürekAsı ve müftü. 
oğulları Ahmet ahnesi arkası tariki am ve sahibi senet sabunhanesı 
ile çevrili ve tamamı 50000 lira değerli 2071 M. M. ve garp cep
hesinde 7 kemer altında lbir terzi dükkanı bir kahve ve inhisarlar 
tuz anbarı bunun üzerinde tıeş oda bir salonlu bir ev ve gene dört 
oda bir salonlu bir evi ve cadde cephesinde dokuz !teınerli 'bes ma· 
iiaza bunun üzerinde dört oda ve bir salonlu ve halen İş Bankası 
run tahtı isgalinde bir evi ve gene bunun üzerinde yedi göz ve bir 
salonlu Osmanlı Bankasının işgalinde olan bir evi ve ayrıca ginniye 
mahsus ibüyük bir cümle kapısı ve bundan başka fevkani 28 oda 
ve tahtani 17 oda-vı ve 'bir hel5vı ve ayrıca hütün evlerin ayrı, ayrı 
helası bulunan ''eni inşa edilmiş karıtir hanın 40320 sehim itibarile 
88040 sehrninin sekizde bir hissesi 16/10/940 çarşamba ı;{Ünü saat 
15 de Gaziantep Belediyesi önünde ııatılacaıktır. 

Mezkfir gün ve saatte talip olanların arttırma mahallinde ha· 
Zlr bulunmaları ve talip olacaklar muhammen 'kıymetin viiztle 7,5 
iiu nisbetinde pey akçesi vermeleri lazımdır. Arttırmoda en çok art
tıranın üzerinde bırakılır, Ancak sürülen ııeY ııayrimenkulün mu -
bammen bedelinin en az vüzde 75 ini bulması şarttır. Bu bedelle ta
lip çıkmazsa arttıranlann taahhüdü baki kalmak üzere arttr;m~. 1~ 
ızün müddetle ikinci arttıımıa ııünü olan 26/10/990 cınnartesı ııunu 
saat 10 da gene ayni yerde yapılır. Bu arttırmada gayrimenkul he: 
kaç kuruşa çıkarsa çııksın en çok arttırana ihale edilir ŞU kadar ki 
bu gayrimenkul üzerinde rüçhanı haiz olan alacakWarın alacağı mec
mu unu f!e=i lazımdır. Bu gayrimenkulün açık arttırma sartna-
mesi 1/10/940 tarihinden itibaren herkesin ııörece~i bir şekilde icr~ 
dairesine talik edilmiştir. Arttınnaya iştirak edenler şartnameyı 
!(Örmüş ve münderecatını 'kabul etmiş sayılırlar. Bu ııaY~.imenkul 
üzerinde ipatek veya sair lbir hak iddia edenler en az 15 ının evvel 
evrakı müsbitelerile icra dairesine müracaat etmeleri aksi takdirde 
hakları tapu sicillile sabit olmadıkça paylaştırılmadan hs.riç kalacak
ları ve telillliye ile ihale pulu alıcıya ait olduğu ilan olunur. (29355) 

-~~---------~~--~---~-~---

Be.ykoz askeri satın al11a komisyonundan: 
l _ Asker1 ihtiyaç lçln .,.ltıda :ruıl malzeme pazarlıJı:la atın &1-

caktır. 
2 _ Puarhk tıünü S-teerinl...vel-940 günü saat 15 dedir. 
3 _ Takarrür edecelt fiat üzerinden teıninatı Jı:at•ı,... alınacakbr. 
4 _ Taliplerın Beyko<da Bark ita ,_nda lı:or. satın alma komlsyonwıo 

müracaaUan. (9228) 

Miktarı Clnsı ----
16 Büyük planya 
32 Adi burgu 
2a 
32 
16 
60 

100 

150 
16 
60 
60 
32 

240 
32 
32 

150 
150 

Amerlkan burgusu 
Boynuzlu ıeni= rende 
Küştcre 

Kollu bıçkı 

El destcrcsi 

El keseri 
Nişan keş 

izmir k:a1em1 
Del;k kalemi 
Makkap kolu 
:lılakkap kalemi 
Tesviye ruhu 
$ekul 
Duvartt malası 
Tn~çı çekci 


