
GÖZÜ 

..!;ne ll - No. 3655 

Makinaye 
\ferilir en 
Ruzvelt dün bir 

nutuk iradetti 
Cumhurreisi 

Amerikada 50 bin 
Pilot bulunduğunu 

söyledi 

... 

Arne;ihcılı çiftçiler mitralylJzcü 
olmağa hCl%ır 

V · -
tıl: a~~ngton 29 (AA.) - Ame • 
ttı~· cumhurreisi Ruzvelt dün irad 
lerrı~' .nutukta ezcümle şunları aöy-

ı~tır: 

hat~nerikada pilot diplomasını 
"e b O bin genç Amerikalı vardır 
tnak Unların sayısı ayda 2 bin art • 
def;adır. Bunlar hepsi aakeri pilot 
•un 

1 ~~ d e askeri pilot olmak arzu
lı ~f ı~har etmektedirler. All'fCrika
haı dtçı ler de mitralyözcil olmağa; 

ır ırlar. 

ta~atingtonda dünyanın en buyük 
teyj a rB meydanı v'ticud e getirmek -
rıı.ın z. unun inşaatı önümüzdeki Ka 
tır. 

11
uevveldc tamamlanono olacak -

Bir Amerika 
gazetesi: " Harbe 
doğru uç u yoruz , 

diyor 
Va· 

}'a 1 'ıngton 29 (A.A.) -Alman-
teJ,1!al~a .ve Japonya arasında nk -
trıaıb n ıttıfak hakkında Amerika 
tedirtatı tefsirlerine devam etmele-

B er, 
'triü ı.ı meyanda Nevyorlc Hertıld 
nirı n, kAmerika Birleşik devletleri -

Yn ınd h , . w· • 
tnıı.ktad a aroe gırecegını yaz -

N ı r. 

)'\ir{j~?ork Telegraf: hnrbe doğru 
•üraıl UYoruz, uçuyoruz. O kadar 
tirıd b Uçuyoruz ki yolmuz üze -
~i 2~ ulunan telgraf direklerini da-

tenıiyoruvı d emek ted ir. 

bistroyerlerin ilk kafilesi 
Ingiliz limaniarına 

vas1l o:du 
lo nd 

t,r,fın/a 29 (A.A.) - Amerika 
lroy~t) ~n 1~'-!iltereye verilen d is -
lrıitili~ j."n bırınci filotillaaı d ün b ir 

Bı.ı /nanına vaaıl olmouutr. 
\-e h, ıatroyerler 4 pualulc toplarla 

"a dafi toplarile mücehhezd ir-

~nka C%0 ra 28 (A.A.) - Riyııseti-
ll.eı~üUmumı Ki\tlbl~lnden : 

... "''c mh · · "lllcı d·ı ur Limet ınönü seki_ 
ilıltıar 1 bayramı münasebetlle ni
Olm~ te4Iranardan mütehassls 
~tna ~r ve t~ekkUrlerinin ibli\ -
rtıı·ıe ac1oıu Ajansını memur et.-

"i l'dfr. 

A.nıtar * 
bur İlıttı a ~ (A.A.) - Relsicüm-
lı \'e ~ Inönü, Burdur sayla
aeltre~ri r· Dı! Kurumu Genel 
Q.ş~ldaltf brnhun Necmi D.lmene 
11lr: lel.grafı gondeımi.şler _ 

rı l>ıl Ituruııı. 
~ebeLııe unun yeni senesi mü-
ı ltıtı.nda Kurumun çalı.şmaları 
l.!Ülnat1 memıeıtete verilen ma-

f:i lle d"O.tandaı,lar yakın bir 
rıı ınıedu l'ür~tı.v er. DU inkılO.bı ye-
rıllde ~ entn bi.ıyüt reform işle
~ll<lur. ~ı ba.şına buyük bir mev
f:ayelerı ~k dilinde lstedi~ımlz 
~nlf lrıiky hakkuk etUrmek içın 
~lt çaı~a ve Çok sebatJı o -
ı~- tuı 1<1eal Ya mecburuz. Ku_ 
~tırttıaıc i Ist çalışmasını kolay. 
~ 0<:ekttr Jın herkes ona yardım 
~ t.serı~rı ~dett.~inız yenı ve gu-

lrı~ıt teb ltımndıa beklıyoruz. 
rl..k e<lerım. 

Yazı i o leri telefonu : 20203 PAZAR 29 EYLÜL 1940 İdare işle ri telefonu ı 20203 Fiatı S kurut 

Londra üzerinde bir hava ÇarplflllUI 

• • 

Uç tarafh pakta 
,, ............................................. " 
1 Askeri vaziyet 1 
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KAHiREDE 7 
BiN iTALYAN 

TEVKiF EDiLDi 
Bir İtalyan gazetesi 
Mısır makamiarına 

hücum ediyor 

R oma, 26 (A.A. ) - Stefani a
jansı bildiriyor: 

Kahirede 7000 İtalyanın tevkifi 
hakkında ve Mısırda yapılan diğer 
tevkiflere dair tefairo.tta bulunan 
Tevere gazetesi b u tedbirlerin Mısır 
tarafından bilhassa son kabine b uh 
ranile izhar edilen d ostluk ve gayri 
muhariblik hissiyatile tezad teşkil 
ettiğini ve İtalyanın bu tedbirleri İn
giÜz tazyikine atfet mekte olduğunu 
ve fakat Mısır hükumet makamları
nın lngilter~n harb menfaatlerine 
hizmet etmekle pek fena hareket et
mekte olduklarını bildirmektedir. 

Mu hasamatın 
dördüncü 
safhası 

Almanya uzun sUrecek 
bir dünya harbine 

sürüklenmiş bulunuyor 

V ekillerin yurd 
içinde tetkikleri 

Edirne 28 <Hususll - Dahlliye 
Vekili Faik Öztrak bugün şehri
mize gelmiş, Umumi Müfettiş Ge
neral Dlrlk, ba4nıü.ı)avir 8abrl, 
meb'uslar, vali ve belediye reisi ve 
birçok zevat tarafından karşılan -
mu, tır. 
İzmit 28 (Hususl) - Gümrük ve 

İnhi.sarlar Vekill Raif Karadeniz 
bugün Düzceden Hende~e gelmiş, 

valimizle kaymakam ve halk tara
fından karşılanmu,tır. Vek.illn şeh-

rimize muvasalatı beklenmektedir. 
Bafra 28 (A.A.) - İktı.sad Vekili 

Hüsnü Çakır dün buraya muvıısa
lat etml.ş ve kaymakam, C. H.. P. 
ve belediye reisi ve diğer te~ekkül-
lere mensub birçok zevnt tarafın

dan karşılan~lardır. İktısad Ve
kili kazamızda halk ve tüccartarla 
temll3ta bulunarak tetkikler yap
mu, ve ak.şam tekrar Samsuna don. 
mü.şlerdir. 

·Yeni ve genç şairler 
ikiye ayrıldılar . 

Bir kısmı: "Biz sinir doktorunun akıl hastası 
addettiklerinden değiliz l, diyerek acayib 

şiirler yazanlara hücum ediyorlar 
lekette san'atın muhtelif şubelerin 

de devam eden kötü bir zevki hudud 
dı.şı yapmak.. Yoksa Yahya Kemal, 
Ahmed Hii.ş lm, Yakub Kadri gibi, es
ki de olsalar kudretli olduklarma 
kendini bilen gençlerin imaİı ettı~l 
kıymetiere hücum de~il. 

YeniHk - Eskilik davasının tekrar 
alev aldı.A'ı şu günlerde, yeni şairlerln 
hepsinin akll hastası oldu~unu söy
liyen sinir mütehııssı.sının beyanatı ü
zerıne yenller arll3ında. nlfak çıktı. 

Genç neslin mümessilleri olduklarını 
iddia. edenler iki cepheye ayrıldılar. 

Londra 28 (A.A.) - Salahiyettar 

1 

Acayib anlaşılmaz şiir yazanlar bir 
mehafilln kana~Uerlne göre, . mu ha - grup t~kll ett.Uer, nisbeten do~ru 
samat dorduncu safha.sma gırmekte- dürüst yazanlar da başka bir grup .. 
dir. İklnciler, sinir müteha.ssısının Id -

karş1 Amerika 
mu kabele ye 
haz1rlan1yor 

ingiltere 1 

ı 

Ingiltere - Amerika 
ve Sovyet Rusya 

ittifakına doğru mu 
gidiyoruz? 

YAZAN-

EmekÜ general 

Geçen harbde Marne mukavemeti dinsına hak veriyor. Acayib ştirler ya. 

ı 
esnll3ında. hal'be devıım edebilmek zanların genç ne.5lin istlhzaya uğra
lçin, 1918 de hezimete sürükledl~l m113ına sebeb olduklarını sôyllyerek 
müttefiklerini aramaka mecbu~ kal- biz onlardan deilliz, diyorlar. Şımdİ 

~ di.# ı gibi, bugün de Almanya, Ispan - size bu gençlerı dinletecc{tim. Geçen 
ya ve Japonyaya dönerek yardmı is- defnki gürültünUn lideri Gavsi Ozan-

Gelelim şu son günlerdeki nesil 
patırdı.sına.. Buna bir nesil davası 
demek bile doğru değildir. İş, şimdi 
ciddi ortaya atıldı ve devam ediyor. 
Ne imiş, şairin biri cŞiir lfrazattır~ 
demiş. • 

HA.dise, o şekli aldı ki, bu garlb fi
kirleri ileri sürenler, kendilerini genç 
neslin mümes.sill~rt gibi gosterme~e 

başladılar. Bu divnnece fikirleri din. 
Jiyenler ve şiirleri okuyanlar, bugU.:t
kü genç nesli sadece bunlardan 'iba. 
rettir, sandılar. Kamepet, Kumetala
rı okuyanlar, yeni neslln deli oldu
ğunu Iddia eden, delilerin eserlerile 
mukayese eden sinir doktorlarına 

hak verecek hale geldiler. Evet. h:ı

kikaten tuhaf, i.şe nihayet deli dok 
torları müdahale etti. Hem de haklı 

ile yeni 
bir anıa,ma 

Imza merasiminde 
Berlindeki Rus mümes-
sillerinin bulunmaması 

dikkati celbetti 
-

Amerikanm Ilkbaharda 
harbe gireceği bildiriliyor 

ı 

i 
~ 
ı 

~ 
i 
i 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta . nın askeri 

muharrlrl 

Y eni ittifakın muhtemel 
neticelerinden evvel o

nun a ktine aaik olan sebebler 
ne kadar tetkik olunursa o l
sun, bunların, dün d e yazdığı
mız veçhile, akid Üç devletin 
büyük hırs ve gayelerine bir 
türlü va ramamak sıkıntılarından 
i leri geldiği görülür. 

Almanyanın ve İtalyanın 
harb sıkın tıları ou üç noktada 
toplanmaktadır: Ingiltereye v e 
Mıaıra kar,ı ba, lanan taarruz 
ve istila hareketlerinin yürüme
meai. Amerikanın İngİltereye • 
yardımının tesirli olmağa ba,la
ması ve nihayet Sovyet Rusya
nın çok hesa.blı, tasarlı ve egoist 
tavır ve hareketinin beğen.ilme
mesi. 

Japonyanın da ,imdilik en 
b üyük !ıkıntısı, aenelerle süren 
Çin harbinin Sov.,•et Ruıwa. İn 
giltere ve Amerikanın Sangkay-

Japon bariciye tıazm Matauoka . , çek ' in milli Çin hükumetine d i- : 
Vaşlngton 28 (A.A.) - Alman - I- j re kt ve endir~kt yard ımları ee- ! 

talyan - J apon paktının imzaSI hak. : hebile, bir türlü bitmek bilml"- E 
ltında ma.tbuat. kpnferansına beya - : meeidir. O halde. Jap(myıı. A l- E 
natta bulunan hariciye nazırı Hull, E manya ve İtalya şimdiki harb- ~ 
ezcümle şunları söylemiştir: i !erin bir an ev,•el ve muva.Ha-
İmzalanan pakt uzun zamandan- : kivetle n~ticel,.nmeleri için In

beri mevcudiyet! malum olan müna. i giliz İmpıuatorhığıınun parça
sebetJert daha vazih bir surette mey- i (Devamı 4 iincii sayfııd&) 
dana çıkarmaktım başka birşey yap- \ : 

(Devamı 3 üncü .!\ayfacla.) '•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••·•····-'. 

İki küçük çocuk 
uyurken f arelerin 

hncumuna uğradılar 
Taksirnde Elm.nda(;mda Şahin so- feryad etmekte devam eden çocukla

ka~ında 80 sayılı evde oturan ve sey- rının irili ufaklı bir süriı farenın h ii
ynr satıcılık yapan &!rkıs adında bl- cıımuna maruz kaldıklarını hayretlc 
rı. evvelki gece evinde uyurken ayrı görmüştür 
odada yat.ırmakta olduğu biri sekız, İşin garlb tarafı, SerkiRin odaya 

ır. girmesi ve ı.şı~ı yakınış olmasına rnğ-
diğert Iki çocuf6 unund men çocuklara hucumdnn vnzgeçmi-
bulundukları' acı erya . 1 yen nzılı fnreler, Serkl.sln .sopa ıle 
ve Jstimdad rını duy. müdahale etmesile güçltıkle da~ıla-
muş, telA.şla. fırhyarnk bllmişlerdir. 

Fareler tarafından mutenddid ycı
lert ısırılan QOCUklar tedavi edıim~" 

temekted ı.r. soy şöyle diyor: 
Fakat Ispanya ile Japonyanın, a- Bir genç şair arkadaşın daima tek

kıbetlerlni Alm~ny:ı.nın akıbeUne rarladığı gibi yeni san'atkar es _ 
bağlaınaları için ıta.lya gibi sebeble- ki san'atklr diye birşey yoktu;. An 
ri mevcud de~ildir. ıtalya harbe gii- cak iyi san'atkar ve kötü san'atkft.r 
di~i zaman, Fransa ~e~en ma{tlüb diye bir mesele vardır. Muhtellf men
olmuş bulundu~u ve Ingılterenin de faatıer ve kaprwer namına Istismar 
yalnız başımı. harbe devam etme~e edilen ve n ihayet iptlzale ulrıyan 
kudreti olmadığı tahmin edlld~i ci- 6 ay evvelki tasfiye davası da önce 
heUe, İtalyanın süraUi bir harbe gir- bu esa3 üzerine kurulmuştu . Mem - (Devamı 3 üncii sayb.d:t.) 
dlği kanaati mevcud bulunuyordu. --------------- -------- ------
İspanya ve Japonya için m~le 

büsbütün ba'fka bir şekildedir. Zira 
İngilterenin ma~lüb olmıyaca~ı .isbat 
edUmiş bulunmaktadır. 

Almanya şimdi uzun sürecek olan 
bir dünya harbine sürüklenmiş bu -
lunmaktadır. AzameUnln yıkılmll3ına 
ltada r mücadeleye devam etmek mec
buriyetindedir. 

Kad1n yüzünden 
iki cinayet 

lzmitte biri metresite 
uyurken, Manisada 

da bir genç nişanlısile 
gezerken öldürüldüler 

Manisa ( Hususi) Evvelki 
gün ı~ehrimizde güpegündü ı: feci bir 
cinayet i,leniniştir. H adise b ir ka -
dın meselesinden vukua gelmiştır. 
Çarşı mahallesinde oturan VaciJ<! 
isminde bir genç kız bundan bir 
müddet evvel Rıza ismind e bir genç 
ile nişanlanmış, fakat nişanlısını be
ğenmediği için kısa bir zaman son
ra kendisinden ayıılmı ş, Harndi a -
dında b ir başka delikan lı ile arala
n nda ni~an merasimi yapılmıştır. 

Rıza bu vaziyet karşısında d erin 
bir yeise kapılın ış, birkaç gün sonıa 
da Vacidenin yeni nişanlı~ıına haber 
göndererek kızdan .ıyrılmasını, a k -
si takdirde ölümü göze alma ın ı aöy 
leıni:;;tir. 

Harndi bu habere kulak asma -
mış, fakat evvelki gün Vacide ile 
beraber giderken Murad G ermen 
okulu öniinde karşılarında Rızayı 
bulmuşlardır. 

Rıza, gözleri dönmüş hir halde 
birdenbire Harndinin üzerine atı l -
ını ş. kamasile za vali ı genci sağ me
ın esi altından yaralamış ve cansız 
yere yıkmıştır. 

Katil yakalanmıştır. 

* 

Senenin en mühim maçlarından biri 

Galatasaray ile Fener 
buunn karşılaşıyorlar 

-· . 

~··············································· .. ·······-············-·························· 
i Fen er bu oyunda yenilirıe liğ §Qmpiyonluğuna veda ed e· 
~ celı, Galatcuaray ( Buduri) den mahrum kalmalı 
! tehlilıeıini atiattı 
\ 
'-. ................................................. -.-.. ----····-···· ......................... -

Galatuaray - Fener takımlan bundan evvelki maçlardan biriMe 
Lig şampiyonll3ının mühim oyunla-ı Kadıköyde Topkapı - Vefa, Şeref 

rından biri olan Galatasaray - Fe - sahasında da d!Cer takunlar kar§l -
nerbahçe maçı bugün Kadıkoy sta - laşacaklardır. 
dında yapılacaktır. Buduri bugÜnkü maçta oyruyacak 

Geçen hafta başlıyan ilk resmi ma- Galat.asarny bı:-inci ta!Gmı lut _ 
çı Bcşiktaşa kar.şı yaparak 2-1 ma~- bulcularından Buduriye verUıne.sl 
lub olan Fenerbahçen ın bugün de mevzuub:ıhs olan cez:ı, merkezce b ir 
ma~lfıbiyctl lig şampiyonasına he - sene muddeUe t emsili m:ıçlarn ışUrak 
men hemt!n veda etmesi demek ola - ettirilmemesi şc}:linde kararl..ı~tırıl -
caktır. mıştır. 

Mevsim başında Fenerbahçe gibi istanbul bölgesi taratından verilen 
kuvvetll bir takımla karşılaşmak mC"C karar bu suretle kaldırılmı, olmakLa-
burlyetinde olan Galatasarayın da dır. Buduri bugiinkü maçta oy:uya
bu maçtııki §ansı aşırı derecede !az- cnktır. 

ıa değUdir. Galatasarayın kongresi 
İk1 tnrofın büyuk bı r kuvvet sariı- Galnt.as:ırny klübünün 

olacakları bugünkü kar- dün fevlmHıde ol:ı.rak topı ......... "~~ ..... "~ 
bakımdan liı;uı c:ı Kongrede idarl ~e mail 

l'iAI,li,;IIJIJı 



2 Sayfa 
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Hergün Resimli Makale: Vur, fakat istihfaf etme 
Sözün kısası 

Çin Hindistanı 
- Y azaa: Muhittin Birgen 

S on günlerde nHindi Çini» 
ismi çok aöylenilmeie ve 

1.2ılmaya batladı. Japontarla Fınn
ı:Jar araınnda dentane bir anlafrTia 
du ve garbi Çin sahasında bıilii 
ıvvetle mukavemet eden Çin hü
lmetine karşı tevkeclllmek üzere 
r takım Japon lruYVetleri Çin Hin
ttanına ihraç edHdi. Japonya ile 
ansa arasındaki bu anlaşmanın 
r manası vardır; hatta, bu mana-
' Beriinin iki tarafı anlaturmak ü-
re oynamış bulunml\Sl,muhtemel 
r rolünü bile tasavvur c.tmek. 
•rlin - Roma - Tokyo ittifakının 

Cemiyetten takdir n muhabbet 
bekliyorsan L!tibfaf De böbürlennıeyi 
bırnk. 

Tokadı hazıneden insan neli.s lzze
tinde uğr~ı bakaretin ac:ı.sını öm -
rünün sonuna kadar s:ıklar. 

Ekmek fi-;;~-;- artlı 
'----E. FJaem Talu 

E kmek fiatı, İ3tanbulda, ya • 
rıodan iUbaren ylımi para u. 

tıyor. Bu artl§ ~üpheslz ld blr to' 
aile reisl.erlni düşündü:recek, ürldlte • 
cekt.ir. Onlara §i4Jheslz ki hak veri • 
riz. NüfUsu kalabalık olan bir aile • 
nin bütceslnde bu yirmi paralık zaın, 
ne de olsa bir rahne açar_ bir darlll 
husule get1r1r. 

nından sonra, pek te gayri tabit 
r şey olamaz Acaba, Japon as
rleri, Çin Hindil!tanı topraklanna 
f, Çin hükumetine kar~ı kullanıl
k maksadile mi nakledildi? Yok

, ____ ...... _......._.. •• ._ ............. - .... ·---- 1 1 

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

Ancak bu gibi ahvalde ant duygu • 
larn ve tel~ kapılmamalıdır. VI 
herhangi bir lı.ükmü vermeden önce. 
so~ukkanlılıkla, bu artma lıMisesi • 
nin ne gibi zaruretlerden ~du~unu 
düşünmek ve kendi kendlmize bu ~aı 
mantı~uu bulmak ve tesellislni ya .. 
ratmak mevkilndeylz. ( -

• JaponlBT, icabında ba ka :nıak
dlara hizmet için, şimdiden Çin 
ndatanında mi.ıbimce bir kuvvet 

· bulundurmak i~ti}·orlar ~ diye 
ıhi düşünebiliriz. Bunun için, Çin 
ındistanı dive mıuuf olan Asya 
rça•ı. bugü~. birdenbire, ismi ak
cl hadiseler arasına kan,an bir 

Gü mrüiderdeki 
malların vaziyeti 

tetkik edi!iyar 

men a ş as1 ay başm a 
emleket oluyor. 

t me iin g;rec k r'i 
* Gümrüklerimize gelip te muame-

Çin Hindistanı, Fransızlann uı:ak Iderinin muhtelif sebder dolnyısile 
nizler ötesinde sahib olduiu müe-j te\:emmül etmemesi yüzünden çıka
mlekelerin en mühimlerindendir nlamıyan malların ithali için verilım 
ansıı bu miistemlek~nin kıymetini Larar Üzerine bunlar hakkında itha

'kdir etmiş sayılamaz. Çünkü, latçı, acenta ı.·esair alakalılardnn 

Macaristana geçen Rumen arazisindeki 
fabrikalar memleketimiıle iş yapmakta 

devam edeceklerini bildirdiler 
biat ve iklim itibnrile Franaaya malfunat istenmişti. Bu maliıınat 

dünvaya pek iyi mahsuller vere- Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde top
~ecek olan, bu güzel toprakh, ken-llanmıt ve dosyanın tetkikine bntlan
m'" ı:: öre. kes if nüfuslu mc.rnleketi mıttır. T etk.ikler kısa bir müddet 
kkile istismar etmemişl .. rdir. Arı- içinde bitinierek mailann ithaHne 
k pek yeni zamanlardadır ki Çin mlni ohın sebebler izale edilecektir. 
indistanı, en kıymetli ve mebzul Bu mallar meyanında Almanya, 
ddı:- olmak lızere kauçlk ye.tiştir- Japonya ve diğer memleketh:rdt:n 

t-~e başlamış bulunuyor. Fakat, ~etirilmiş mühim miktarda mensu
iktarı son zamanlarda artmaya cat ve muhtelif sınai maddeleı mev
şhvan bu mnh~ fraru!lnın bu cuddur. Bilhaaaa pamuldu mensuClll 
ad d eye olan ihtiyac.ını tamamen piya.aanın uzun müddet ihti) acını 
tmin etmeğe lcifavet edemez. kar§llıyacak miktardadır. 
Zaten Fransa m(i!ıternlekociliği Sunlarm önümüzdeld ay içinde 
k fena bir sistemdir: Girdiği mem- gümrülder<len çekilmesine hnş]r,na
kette-, halka geni~ çalışma imk.&n- bileceği kuvvetle tahmin edihnck
n açıp o memleketten bu turetle tedir. 
ifadeyi dütüneceği yerde, Fnm- ---------
nın müstemıeke tt"~kııatı, bu gibi lnkı'Ab Tarihi ProfesörU 
rlerde ekaeri)·a halkın eündelci d "k" • k f 
meği almakla iktifa eder. Bun- Un 1 mct on,eransmt 
ın dolayı, Çin Hindi .. tanmdn Fran- da verdi 

yirmi he1 milyona yakın yerli 
lk tarafından sevilmi~ sayılamaz. 
Bu şartlar altında, JAponyanın 

n Hindistamna. fransa ile ıı.nl:ı..p
k girmesi dikkati eelbedecek bir 
di edir. Acaba, Japonya, butaya 

maksadla hulfrle baoladı ve 
ımsa da bu bulul i§ine neden mu
fakat etti~ 

* 

Sabılc Maarif Vekillerinden, Ma
niaa meb'usu ve inkılnb tarihi pro
fetörü Hikmet Bayur, ikinci konfe
ranaını, dün saat 1 5 te, $ehir tiyat
rosu komedi kısmında vermiştir. 
Bu konferansta dıı. çok kahıbalı'k 
bir halk kütleııi bulunmuıı. Hikmet 
Bayurun mühim konferansını atiıka 
ile dinlemietir. Hatib. bu konferan
sında da, dünya ahvali kar ıımda 
Türkiyenin vazi)·etinden ve vatan
cla!l1ann içtimai vazifelerinden 
bahsetmi~tir. 

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

Rumenlerle. imza edı1en ticaret 
anlaşması eyın birinci gününden iti
baren mer'iyet mevkiine girecektir. 
Aradalti müddet içinde anlaşmanın 
mer"iyete girmesi için lazım gelen 
formalitelerin ikmaline çnlı~ılacnk
tır. 

AnlnŞIT\ayı imza eden heyr'timi
zin reisi dış ticaret dairesi reisi Ser
vet Berkin. dün de anlaşmanın tat
bikatı için alınncak tedbirleri tet
kike devftm etmiştir. Dış ticaret rei
si yarın Ankaraya dönr:cektir. 

Şimdielen pamuk. tiftik. yapak, 
zeytinyağı, zeytin. tuaam fındık, hu
bubat ve kuru sebzeler ihwcntçıları 
Rumen firmalarile ternaan gcçmi:J
lerdir. Bu maddelerden ve cli~er 
ihracat maJianmızdan ne ıniktar 

ihraç edileceği henüz bildirilmt:.miş
tir, yalnız bütün ihracatın 1 8 milyon 
lirahk bir yekunu ihtiva edeceği ve 
mütelcabil ticaret hacminin 36 mil
yon lira olduğu anla~lmaktadır. Ih-
racatçılar elinde ihraç maddelerinin 
standardize edilmit stokları mevcud 
bulundu~nclan, anlaşmanın tatbi
ltatma geçilir geçilmez bunla·ın 
sevkinde güçliı"kle kartılaşılznıya
caktır. 

Diğer taraftan Macarisıana ge
çen nrazide buhınnn fabrikalar 
Türlc alıcılarına müracaat ederf'k bu 
fe.brikalann evvelce Türkiyeye aat-

mağı taahhüd ettikleri ecuıyı kiro
yeviye ve tıbbiye, makine, alllt ve 
edevat ve elektı:.i.~ malzemesini ver
mekte devam edeceklerini bildir
mişlerdir. 

Gerek eski ve gerek yeni Macar 
amzisinden mamul maddeler yola 
çıltarılmıııtır. 

Macaristandan her türlü ithalat 
emtiası getirtilmesi mi1mkün göriii
mektc ve mübndele imkanları ve 
tediye ,artlarının buna müuid bu
lunduğu anlaşılmaktadır. 

Beşiktaş cinayetinin 
muhakemesine 
devam edildi 

Beşikta~ta karıeı Asiyeyi 1 3 ye
rinden bıçaklıyarak, öldüren Ah
med Böceğin duruşmasına 2 nci A
ğırcezada devam edilmiştir. 

Cinayet. maktule Asiyenin Yalo
vada köylerinin muhtan ile cınsı 
münnsehette bulunması, sonra da 
!stanbula gelerek, kocasının yanına 
dönmesinden dolayı vukua ııelmiş
tir. 

2 nci Ağırcezada deva~ eden 
bu dava, artık son safhaya varmış 
ve mütaleaya kalmıştır. 

Hnritnva dikkatle bakılırsa görü
r ki Çi~ Hindi•tanı, dünyanın bü
k strtı teji yollanndan biri üzerin
·dir. Jki Okyanusun hudııdlarını 
,rnn bu cenubi kara çıkıntısımn 
ateJi balı:unından olan elıemmiye
i anlamak için Singapurun Ingil

re tarafından ne derecede ehem-

Persembe günü 
Ramazan 

1'"-
i ISTER INAN, 
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t"tle tahkim edilmit ol<luğunu 
ı tırlamak kufidir. Zaten bu chem

ete bina('ndir ki Japonya, As
nın bu mıntakasına ötedenberi 
y ·k bir alaka göstermi, ve Çin 
ndistanının şatkındn bulunan Si
m (cim d iki i•mi Thailand) ile ge
mikya~ta bir do tluk aiyaaeti 

rmu tu. Siyamla olan bu dostluk, 
ansa He Vftpı1an anla nıadan son-
i Japon huliılü ile yanyana ge-

1'lir!!e son günlerin bu hadisesinde 
nkcwşeke kar•ı yapılan harb ile 
h etmek doğru olmıyacağı teatim 
!ir. 

1 Arzın bu tahasında da bir talı:ım 
rC'kt-tler var. Dünyanın her tarafı 
rt"kt-te ~t-liyor: Avrupa, A.ya, Af
·a. Amerika. hülasa her taraf, git
ce derinlf'!t~n bir barb girdabmm 
rafında şimdilik yavat yavat. dö
ıp duruyor. 

tf[u./ı ii:tı'n. c.J3 i f!9 .,. 

Müddeiumumiliğe davet 
Istanbul Cümhuriyet Müddeiu
umiliğinden: lstanbula gelen Ci de 
kimi Ali Rıza Azakın hemen me
uriyetimize müracaatı. •················· ............................... . 
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Istanbul müftülüğünden: 3 Birin
citeyıin 940 tarihine müsadif Per
şembe günü Rnmnzanı şerifin ipti
daaı olduğu iltın olunur. 

Biri Almanyada, dl~erı İspanya.. 
da mun müddet. dolaşmı, iki zntm 
bu memletet.ıer hakkında yapmış 

olduJUan m~edelerin neticeleri-

K d k b t. n u ""' ni dinlediL a. In. re 2 8 1 Y Z n .. en sAlmanyada dolaşmış olan zat 

bir IŞÇI arkadaş:m yaraladt tunu söyledi: 
T ophanede dikimevinde müs- 1 - Yiyecek ve gtyece~ milteailik 

tahdem Mehmcd ve İsmail adların- ; her şeyi bulabilirsiniz, ma~aza ca -
da iki genç bir müdd:-ttenberi ay:1i ! mekft.nlarındn gorebUirsiniz. Fiat -
müesse3ede çalı n bir kadını sev-'! ları da mu harebeden evvelki fiat -
mektedirler. Bu sebcble son ı;ıünler- ~ lardan hemen hemen fal'klı dekU _ 
de araları açılan ve sık sık kavga dir. 
eden iki ivçi, dün tekrar Tophanede F k t b 1 1 b' fakntl var· 
B ı'kfı .. .. d k t t a n ' u ş n ır . ey ı rının onun e avgnyn u uş- • 
mu,olar, Mehmed bıçağını çekerek Hiç bir ljey alamazsınız. Zira her 
lamailin fiatüne atılmış ve mütead- fCY veslknya tabidir, pek Iüks. pek 
did yerlerinden ağır surette yaralıı- pahalı öazı eşya mUste.sna olarak.. 
mı~tır. o derecede ki, cebde veslka olma-

dıkça, vesikanın da kullaruna müd
deti gclmedikçe paranın lıükmfi 

yoktur. 
İspanyndn dolaşmış olan %at da 

§unu söyledi: 
- Yıyecek ve giyc~ mUtealllk: 

her şeyi bulabllirsiniz, hayalinizden 1 
geçen veya geçmtyen her madde bol : 
ışıklı ma~nza camekO.nmd& teşhir i 
edilmiştir, yüzünüze güler. i 

Harb bu memlekete u~rnmamış- i 
tır, rüzgô.nnı da yollamamıştır. i 

Fakat, bu işin blr fakatı var: ! 
Hiç blr şey nlamaz.<Jınu. Zira her ! 

maddenin fiatı harbden evvelki fi- : 
ntınn nazaran en aşa~ı on defa ~ 
yüksclmLşUr .» J 

iBu, jkJ vaziyet.ten ikisinin de ho- : 
şa gider oldui!una: ~ 

Yaralı tedavi edilmek üz~re ha!
taneye kaldırılmış, Mehmed yakn
lanarak bakltında takibata hatlnn-

i ISTER ·1 
'---

AN, lST R INA N Al 1 
mı~tır. 

u Son Poıtan nwı edebi telrikaaı: 62 

YI 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

Bunadan aynldıklanru:ı uçuncü 
günü, öğleden biraz ı.onrn, Mihn -
liı;ten içeriye girdiler. İbrahim E -
fendinin evini bulmak da pek kolay 
oldu. Şehime Hanım habersizce çı
kagelen e\·ladlığını görür görmez, 
aevincinden fenalıklar geçirdi. Bir
birlerine sanldılar, ~armaştılar. Bir
birini tutmıyan sual, cevablar baş -
la dı: 

- Nasıl geldin, a yol~ 
- Bashayağı geldim. jşte. 
- Kocnn ne yapıyor~ 
- Iyi. Selamı var. 
- Neler getirdin, bakayım) 
Hediyeler ortaya kondu. Her biri 

ayn ayrı sevinç i:zhanna vetile olu -

-Ne anlatayım, anneciğim} 
- Seni biraz :uıyıf gördüm. Yol-

da mı yoruJdun, yoksa~ 
- Siz de. maşallab çok iyisiniz. 

Burası yaramış size. 
-Ne var. ne yok İstanbulda) 

- lvilik.. sağlık. 
- aesimeciğim ne yapıyor~ 
Bu aual ür.erine Müjgimla Hafi -

ze kadın bakıştılar. Kara haberi fla
sıl vereceklerdi) Müjgiunn acemili
ğinden L:orkan Hafize kadın bu i§i 
kendi üzerine alarak: 

- Onu hasta bıraktık .. dedi. 
- Hasta mı? Vah, vahl Ne ol-

du~ Nesi var? 
- ;\ğır. Selamün kavlcne uğ -

...... -.... .... ___...! 
nız da geldiniz, kadıncağızı ~ 

Hafize kadın sustu. Şehime Ha
nım, şüphe eden nazatlarını ondan 
ona tevcih ederek: 

- Yoksa .. benden bir teY mi giz
liyorsunuz ~ dedi. 

- Ne gizliyeceğiz, kadınım~ Al
lahın bildiği kuldan saklanar mı~ 

Şehime Hanım bu sefer anla -
mıştı. Göz }1.\şlan birden bo~ldı. 
Katıla katıla ağlamağa başladı. 

Müjgan, analığının boynuna sa -
rılmcıı, saç la n nı öperek, r:lile, yÜ7.ii
ne akan ya"~lan silerek teseliiye çalı
şıyordu. Lnkin, hayattaki en iyi dos
tunu kavbeden bu kadının duyduğu 
acı büyüktü ve kolay kolay dinmi
yordu. 

- Ne vakit oldu bu} 
- Bir ay oluyor. Belki de ziya-

de. 
- Insan yazıp bildirmez mn 

Atkolsun Saim Efendiyel 
Arkasından bir yığın sual aorma

ğa koyuldu: Çok çekmiş mi idi? lvi 
hakılmı~ mı idi~ Ölürken yanında 
kim bulunmuetu ') Nereye KÖmmüo-

- ) 
T raınvaydan düşen 

bir kadın1n 
kafa as1 parçalandi 

Evvelki akşam Kadıköyünde bit 
kadının ağır ~urette yaralanmasile 
neticelenen bir tramvay kazası ol
muttur. 

Vatman Ahmedin idaresindeki 
tramvay evvelki akşam Gaz-
haneden Kadıköyüne gelirken 
itfaiye binasının önünde tramvay 
yolcularından elli yaşlannda kadar 
tabmin olunabilen bir kadın müva
zene3ini kaybederek birdenbire ro
merk sahanlığmdan yere düşmü~
tfir. Tramvay süratle yoluna git
mekte olduğundan bu aukut çok 
şiddetli olmuş, kadıncağızm başı 
kaldının taşlarına aabet ederek ka-
fatatı parçalanmıştır. · 

Henüz hüviyeti aninşılamıyan ka
:ı:azede eelbolunan sıhhi imdad oto
mobilile Nümune hastanesine kaldı
nlmış. kaza etrafında tahkikata 
başlanmıştır. 

Taksim - Harbiye 
caddesinin asfaltlanma 
işine devam ediliyor 

Taksim - Harbiye caddesir.in as
faltlanması işine tümtlo devam e
dilmektedir. Dün sabah, Belediye 
Reis Muavini Lutfi Aksoy tt!krar 
caddedeki faaliyeti gözden geçir
mit. lbım gelen direklifleri vermiş
tir. Yolun mukaveledeki müddet
ten daha evvel bitirilmesine çalışı
lacaktır. Bunun için de Sular ve E
lektrik İdareleri müştereken tedbir
ler almnktndır. 

Dün bu miinasebf'!tle, LutJi Ak
soyun riyasetinde, Sular ve Elektrik 
İdareleri Müdürleri bir toplantı yap
mışlardır. Gerek Sular, gerek Elek
trik ldareleri, caddeden kendiler:-
ne düşen işi süratle bitireceklerdir. 
Aynca Ht~vagazı ~irketinc d e tebli
gat yapılmasma karar verilmi~tir. 

Havagazı şirketi bu cadde üzerin
deki borularını değiştireccktir. Bir 
.lnha caddenin herhangi bir sebeble 
kazılmasının önüne geçilecektir. 

Tüccarın parasını çalanlar 
yakalandı 

Mehmed adında Orta AnadoTulu 
bir tüccann 1 70 lira parasının bir 
Büyükdere gezintisi esnasında bir 
foförle mü~tereken hareket eden 
iki kadın tarafından aııırıldığını dün 
yaT.rnıştık. 

Hadise etrafında tahkikata baıılı
yan zabıta dün Derviş adındaki şo
flirle suç ortaklan olan kadınlan 
yakalamı,tır. 

Mehmedle müvacehe olunan ~o
för ve kadınlar auçlannı itiraf et
mişlerdir. 

kadın, dilleri döndüğü kY!ar, k:sa 
kısa cevablar veriyorlardı. Attık, 
hemen hemen başka lakırdı kalma
mıt gibi idi. 

Derken bir aralık Hafize ka.dın 
lafı değiştirrneğe muvaffak oldu. 

- Boyuna ölüden konuşncak de-
ğiliz a ~ Biraz da dirilerden haber 
soralım.. dedi. İbrahim Efendi ne 
yapıyor} 

Medeniyet dlemı on üç aya yakl .... 
şan bir zamandanberi tutuşt~u har· 
bin yaratt~ .herctlınere içerisinde 
çalknnıyor. Beşeriyetin, bir roLsUni 
daha görmedi~i ,ş3.rtlar altında stı • 
rüp giden bu harbin yüzünden bu .. 
gün milyonlarla iMan açlı~ın. .~eta

letin, hastalı~ın pençeı tahrında ö • 
lümlcrln en feciine lntizar ihnlinde • 
dir. 

Düne kadar, refah bakımından 

bizden çok üstün bulunan :mmetıer, 
bugün, mclüi bak.ı.şlarıru bizden yana 
çevirmiş, içinde ya§ad~ız huzuru. 
rabatı ve bollu~u kısknnıyorlnr. Bu-
nun böyle oldu~nu arilamak için u· 
zun boylu tetkikata lüzum yoktur. 
Çocu~unun bir ka~ık sütUnU hem dt 
veslka lle alabilmeyi nlmet sayan ya. 
bancı ferdierin mevcudiyct.inl hepi .. 
miz işittik, blliyor:uz. 

Gene, istlliya $ayan şu veya bU 
memlekettc, önümüzdeki kış, yaman 
blr kıUı!m bamösteroctinl gene on
ların 11sanından öıtreniyoruz. 

Dünyanın bu vaztyetinde, eter bts. 
Ml~ he.sablamıyarak, besablamıya 

mecburiyet duymıyarak her şeyi bol 
bol bulabUiyorsnk, o umum! .sıkm • 
tının -Allaha .şü.k.ilr- yüzde. olnde 
birini ancak duyuyorsat, bunu başı~ 
ınızda bulunan büyüklerin dirayetıne, 
azınine borclu bulunduğumuzu bile " 
rek na.slbimizden memnun olmalı • 
yız. 

Ferdler için oldu~ gibi, caminlar 
için de müsttırih ve mes'ud olmanın 
sırrı, kendimizden Ustününü de~il, 
kendımizden aşaftt vaziyette bulu .. 
nanları düşünmelrten, kale almaktan 
ibarettir. 

Bugünkü günde, bizden üstünü zıı~ 
ten yok. Bizden aş~llnrı ise tümen 
tümendir. Dünyanın, şimdi, en mes
ud, en tallhli ve en müreffeh muıet1 
şüphe yok ki biziz. İktısndl hay:ıt.ı ~ 
mıı:da beliren ufak tefek sıkıntılıı.t 
dünyayı kasıp kavuran o büyük fır
tınanın ser.p!ntislnin serpintlsldir. 

Onun için, ekmek narhı on par•• 
yirmi para yükseldi diye fütur gctır~ 

miyellm. Şn.ycd getirecek olursak, bil, 
bizim milli inancıınızia kabUi teııt 
olamaz. 

Biz kendi buğdayımızı ylyoruz. Bııl 
dayınnz dn boldur. Fazla verditirnil 
birkaç para da gene kendi köylümn.. 
zün cebine gidiyor. 

KananUmlzi ·sarsm$ mahnl yo!Y
tur. Biz, makfls tallhi İnönünde rnil~ 
ebbeden mağlO.b olmuş büyük bit 
milletizi 

c. Ckl!~,. ~4ı, 

Iki k·ş=yi yaralıyan bir adarn 
bir sene hapse mahkum oldU 

Eyübde kadın meselesinden çı~ 
kan bir kavgada Ali Osmn!! ismin" 
de bir genci bıçaklır ve bilahl\re ta~ 
hancasını dn ateşliyerek, yoldan g~ 
çen Münevver adında bir icadını cl• 
kazaen tabanca ile yaralıyan Meh~ 
medin duruşması, Asliye 8 nci ceı• 
mahkemesinde dün sona ermiştit· 
Mahkeme, •Mehmedi her iki tuçurı' 

··ıs dan dolayı içtimaen 12 ay 9 gı.ı 
müddetle hapse mahkum etmiştir• . ..................... ~ ........................... . 

Çok müessif 
bir vefat 

Türk adliyesi 28 yıllık de~erU ~ 
uzvunn kny.bctmi:} bu1W1Ill!lktl!ld " 
Maliye temyiz komisyonu reiSllğ1~0 
emekli Hasan Lfltfi örser evvelki ~..
vefat. et.mi.ştlr. 

Türk matbuatının kendisine ~ 
muhnbbet. taşıdı~ı Hasan 'Lut.fl Ö 6, 
adliyemizin muhtelif hizmetlerlll ıJ' 

gene Resime Hanımın lafını açıyor, mühlm vazifeler görmüş. bılh~ 
11 fakat Hafize kadın o saat kapııtıve- munı cezaiye müdürlüğünfi, şehriıtı ti 

riyordu. a.sl!ye ceza ve al';ır ceza mahke:ınele, 
J?erken so.kak k~pısı vuruld.~: !h- rlya.Setlerinl ~enelerce ve muvaff8o 

ralıım Efendı ~eldı. O da, Muu~unı kiyetle Un etmiştir. 
6
, 

görünce sevindi. Hal, ha tır, Ye 1!1 -ı Adliyemizin muhtelif saıuı.lat111 , 

tanbuldakilerden haber sordu. OJ üstün vn~ifeler gören merhum ec~e., 
da. Besime Hanımın ölümüne yan-)blyatln da meşgul olmuş, mnnZU~t, 
dı, yakıldı. Saimi sorduğu vokit mensur blr çok kıymeUl eserler 11 

- Kapıda. (O vaktin tabirince 
hiikGmet konağında demek). ne -
rede ise gelir, akşam oluyor. 

Bir, iki saat, öteden heriden bah
settiler. Arada bir Sehime Hnnım 

Müjgan kendisine kocasının gön - retmiştir. 
derdiii mektubu ftrdi. Zıyaı adliyemb 



Beriinin 
bombardımani 

Panyol naz1r1 b;r geceyi 
Slgmakta geçirdi 

l raş tçnler Malatya a ı ~~~~e ı 
hararetle alkışiandı ar Yeni Berlin paktının 

akisleri 

Dünya ahvalinin bugünkü 
durumu karş1smda Türkiye 

londra, 28 (AA.) -- ]ngiliz 
Salı ve Çarşamba güııleri 

e ,Yapılan bavn hücumlarile 
Rrnneai için İspnnyaya ytıpılan 

al:tka ile bahııetıncktc-

Malatya, 28 (AA.) - Türk nımu müfettişi Emin Ali Ya§ln da 
Hava Ku!!Jmu tnyyare ve para~üt- gelmi,lerdir. 
çüleri dün buraya gelmiş ve mey- Para~üt gösterileri yapılmı~. bir
danda Vali Fahri Özen, komutnn, birini müteakıb üç parnşütçii 1200 
meb'uslarımız belediye, Parti ve metTeden muvaffakiyetic atlamı~ 
Halkevi başkanlarile askeri ve mül- !ardır. Co§kun alkışlar arasında ye-

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
erlinde evvelki gün Alman
ya, Japonya ve İtalya ara

sında aktedilen ve her suretle bir 
askeri ittifaknamedf'n ba~kn bir gey 
olmıyan misakın dünyada haıııl et
tiği tesiriere dnir henüz kafi malu
mat gelmemiştir. Bu sebebiedir ki 
bu pakttan beklenen vuzuh henüz 

Cevdet Kerim İncedayı Erzurum Halkevinde 
mühim bir hasbıhalde bulundu 

re inen bu gençlerin içinde bulunan 
ki erkan, teşekküller mümessilleri ve Eelibe Sayın bilhasan halkın devamlı 
20 binden fazla halk ile civnr köy- alkışiarını toplamıştır. Hava Kuru
lerden gelen köylüler tarafından bü- munun tertib ettiği bu sürekli hava 
yük tezahüratla karşılnnmışlardır. seyabati şehrimizde adda bir bay
T ayyarecilerle beraber tümen ko- ram günü yaşatrnıı ve sonsuz bir se
mu tanı general Fikri ve Hava Ku- vinç uyandırrnı§tır. 
----------------------------------------------------------

hasil olmuş sayılamaz. 

• 
Erzurum 28 (A.A.) - Evvelki gün 

Erzuruma gelen C. H. P. umumi ı-
dare beyeti azasından Sinob meb'usu 
Cevdet Kerim İncedııyı dlln akşam 
Hıılkevtnde ordu ve hllkftmet erkanı 
ve halktan her zümreyi temsU eden 
büyük bir halk huzurunda dünya ııh
vallnln •bugünkü durumu, devletin 
ittlhıız etti~! siyaset, bütün sulhper -

verl~mlze ve bu yolda samımı ve 
dlkkııt.ıı devıımunıza rnğmen bir gün 
herhangi blr tecııvüz vukubulursn ha
zır olduğumuzu tebarilz ettiren bir 
konferııruı venniştir. Konferans bü -
yük bir memnuniyet ve ııHl.kıı ne tııklb 
edilmiştir. Cevdet Kerim İncednyı 
Karakösedeki bir hasbıhalde bulun -
mıık fizere bugün §ehrimlzden ııynl. 
mıştır. 

Oç taraflı pakfa l<arşı 
Amerika mukabaleye 

haztrlanıyot 

Ingiliz Krah Londra 
üzerinda bir hava 

muharebesin3 sah1d otdu 

Bir defa muahedenin doğnıdan 
doğruya alakadar eıtiği Birleşik 
Amerikanın fikrine tercümnıı ola
bilecek: mevkideki zevnl hep mi.ip
hem konuşmuşlardır. Mesela Hari
ciye Na:urı Mister Cordel Hull, bu 
vesikanın fiilen mevcud olnn bir va
ziyeti aşağı yukanki aydınlatmak -
tan lsaşka bir şey yapmomış oldu
ğunu söylem~kle ıktifa etmiştir. 

Bulgar ziraat naz1r1 Hitler Kont Cianoyu 
A:manyaya gidiyor kabul etti 

ingiliz - A'man 
hava düeUosu 
şiddetlendi 

tylillde h . 1 ·ı .. n erı ngı tere uze-
721 Alman tayyaresi 

dü§ürüldü 

' 
<Baştararr 1 Ine! sayfadn) Londra, 28 (A.A.) - Bombar- Reisicümhur Mister Roosevelt ise 

mam~. Bu münnsebat hakkında dımana maruz kalmış olan mınta- herhangi bir tahlil yapmaktan iı.lin
Birleşik Amerika hükiımetı birçok kalarda bir teftiş yapmakta olnn kfıf eylemekle beraber Beyaz snray
de!ıılıır .nazıırı dikkati cclbetm)4 bu- l:rnl Ye kraliçe, Londranın iizerinde dn ba~lıca naz.ırları, ve ordu ve do
lunuyordu. Böyle bir paktın hazır - şiddetli bir hava ınuharebe ine şa- nanma başkumandanlarını knbul ey
lıınmnl.-ta oldu~u bir müddettenberi hid olmuşlardır. Bombalann açmış Jemiş, kendilerile uzun boylu görüş
malilm bulunmakta ldi Blrl~ik A - olduğu geniş bir c;ukurun kenarına müştür. Bu münasebetle evvda Ha-
merika hükümeti devlet sı..vasetinin riciye Na:urının beyanatı nnzan dik-

gl'den kral ve krnli,.e, hava müda- n 
i.st.lkametıni tayln ettiCl zaman key- ,. knte alındıktan sonra ucyaı. saray-

fna bataryalarının semalarda path- b ld' ·ı k f fiyeti tamamen nazarı itibara almış da in'ikad ettiği i ırı en on etan-
bu!unuyordu. yan obüslerini seyir ve hir Alman sın mahiyeti ve bu konferansa i ti -

lliıll, beyanatma bir lsticvab şekli bombnrdıman te~t>kkülünü ııiddetle rak edenlerin hiiviyeti göz öııüno 
vermek istemedi~lni söyliyerek baş- takib etmekte olnn Ingiliz avcılan- getirilirse, Birleşik Amerikanın söz 
kn birşey ilave etmekten imtlna et- nın harekatını mü ah ed e etmi•ler- söylemekten ziyade !t yapmayı ter-
miştir. Ö~leden evvel İngUiz sefirllc dir. cih cylediği anlaşılır. Yani Amerik~ 
görüşt~ünü tasdik ederek, bu gö - hi:kumeti, bu misnkın ehemmiyetinı 
rÜ§menin sırf AtJantlktekl yeni A- Roman\:·ada Yahudilere her suretle kavramış olmnkla hera-
merikan fisler! meselesi etrafında ce- J ber bunun hakkmdn şu veya bu şe-
reyan etmiş oldu~unu da Ufıve eyle- ai d köy Ve gayri menkuller kil de hüküm vermiye lüzum gör -
ml.ştir. memiştir. O Amerika ki İngiltereye 

ne Arnen1uuım mukabdesi istim' Ak edil:yor yardım vaziyelinin bu paktHe ergeç 
gecezaretıerinln tcbll~l: Nevyork 28 (A.A.) _ New-York He- bir ihtil&f mevzuu olacağına pt:knla 

Ulrfındaki düşman hu - rald Trıbun'ün Vn.şington muhabiri Bükreş, 28 (AA.) _ D. N. B. lcanidir. Demek oluyor ki yeni Ber-
YE!'lll:den bUhııssn Londraya yazıyor: bildiriyor: Jin misakı. Amerikayı ya Avrupa 

llltnt.aedilmı;tır. Londranın muh-ı Vaziyetın hallhazırdaki inkişaflıırı, Başvekalet tarafından n~redilen işlerine müdahaleden vazgeçirecek, 
Ct>Jarı ka1n.nna, banUyö üzerine iyi malCımat almakta olan mehaf!l- bir tebliğe nazaran kabine. Yahudi- ynhud da onun bu harbe müdnhale 

ar.a bombalar atılmıştır. de Amerikanın dahıı evvn, olmazsa e:-mc!lini tacil eyliyecektir. Simdilik. 
t i ...., lere aid köy gayri menkullerinin is- k 'h · ı· d h ı ·b \'"-tr' ıcar ve sınai müessese - da o""nümu""zdeki ilkbııhardn hıırbe .n_ 2'1"vnhir. i ·inci ı tıma ın a n ga ı 

- bl ,.. timlakine karar vermiştir. 1 • k d' \>an .. ,,.. nalarda hasarnı olmuş- rece~l kanaatini uyıındırmıştır. ge eceği nı gö,terme te ır. )an; .. , bombalarının çıkardık _ Şimdiki halde İngtltere ve Çine da- Maliye vekaletinin neşrettiği bir Va7 iyeti itibarile bu muahede 
\'e b'tnlann hepsinin önü alın - ha büyUk mikyasta yıırdım yapılma- tebliğde ise birçok eski devir şah- ile alakadar olmamasına ihtimal ve
İtıııa ırço~ süratle söndüriilmi.i:}- sının ve SOvyetıerle müna.sebatın LS- siyetlerinin ezcümle bazı nnzırların rf"miyeceğimiz Sovyet Rusyarin ise. 

rı.ea bazı myıat kaydcdUmek- •

1 

lAh edilmesinin yeni ittifııka k~r~ı vl"rgilerini tediye husu•undn gecik- henüz, bu bnhiste e!lash bir mütalea 
V i to ta k bel ı olacagı tikleri Yeya hi.r Yerınedikleri bildi- intiııar r:tmiş değildir. Sovyc.-t Rusya 

&.qa aş ng nun m mu a es - ötedenberi teenniyi sever bir mem-
bollıb tn üzerı İskoçyanın üze - söylenmektedir. rilmektedir. Tediyesi geciken V('rgi- f B d f k. 

Sofya, 28 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman ziraat ve iaşe nazın B. 
Darrenin daveti üzerine Bulgar zi
Tant naz.ın B. Bagrianoff, Almanya
da 7 T eşrinievvelden 12 T eşriniev
vele }yıdar sürecek olan bir seyahat 
yapacaktır. 

Bulgar nazırı müteakibı::n halya
ya gidecektir. 

Gümüşhacaköyünde 
köylüler bir linyit 
madeni keşfettiler 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Ka

zamıza 3 saat mesafede Y emi~han 
köyi.inde zengin bir linyit madeni 
bulunmuştur. Ancak bu madon gay
ri yesmi bir şekilde meydana çık
mıştır. Köylüler bu madeni keşfet
tikten sonra kömürü kullnnmıya 
ba§lamışlar, hatta kasaba hamamla
rında da tecrübesi yapılmış. çok iy1 
evaafta olduğu anlaşılmıştır. Bu ma
denden maden tetkik ve arama ens
titüsü henüz haberdar değildir. 

ltalya Suriyedeki 
tayyırelerin 12 adaya 
gönderilmelerini istemiş 

ıno~. alar atılm~ da hnsarnt RU%Velt askeri rüesa ile görii~tü lf'ket olmakla maru tur. u ~ n ı 
l)---ııca z . lerin tahsili için lazım gelen tedbir- h .rekı-tile bu "öhretini bir defa d n- Kahire, 28 (A.A.) _ Royter: 

llıı ltnh ayıat ol~amıştır. Vaşington, 28 (AA.) - D. N. ler alınmıştır. hn teyı'd etmı'ş oluyor. Su halde hfı.- 1 
a edılen d tayyare- B b Id' · Suriye ile .sıkı münasebetlcn o an 

adt.A• uşnıan • i ırıyor: dı' .. AlArı'n tam ı'nkı'•~fı J•f"ı'n hf"nu"z ' -i-
"'-11 133 ü 0 ı t. Kay /\~ ld·v · .. ı_ b' d" ... ... •" .. 'O kimselerin haber aldığına nazaran 

bn.... u muş ur. - vireni ıgıne gor~ • .-n ıne un- HabeŞI•Stana raz daha zaman g--mesi lazımdır. 1 1 .k 
dah U\lirllmlş olan pUoUardan kü içtimnında münhasıran beynel· ~.. talya, Suriyede bu unnn ve mı tan 

t- a tıV<iet tm"·t· ı ı · 1 1 1 k l < / (J) G birkaç yUzü bulan Fransız hnrb ~:o~ı·ı e "'l ır. mi e yazıyel e me•gu o mustur. tayyara a In ari ._)~ im ucant.lı. l-IIU~Ç k d 
U d-.h K b' · • d 1 R · · If' tnyyarelerinin harbin sonuna a ar 

ı ~~ eri dü~ürülen tayyareler a ıne ıçhmaın an c~ve ~~~- • . ------ f 
<..orıdra 

28 
cümhur B. Ruzvelt, harbıye, bnhn- Naırobı. 26 (A.A.) -- Akşam • 

1 
yine Fransız askerlerinin mulıa aza-

'a·· (A.A.) - Londra ye. maliye nazırlnrile, eııliha imalat resmi tebliği: Yeni ve genç ~aır.er sı altında kalmak üzere 12 adnya 
ka. un Alman filolan.?ın In- müdürile ve ordu ve donanma &"!:llell 25 Eyliılde cenubi Afrika hava "k• 'd YI gönderilmesini istemiştir. 

rşı taarruzlnrdn ugrodık- kllrmay başkanlarile _!!örüşmü~tür. k l . H b ·sı d M niye 1 ıye ayrt. 1 ar . . . 
ehemmiyetini tcbarüz Royten~ göre uvveftfek~ l'ab~şı ahn a L .. u (Bao:tarafı ı Inci ıı:ıvfnıJa) Edtrnede bir delıkanh 

' N k 28 (A A) R t • muvn a ıvet ı ır av~ oıur"umu . ., • 
. . ~vyor • .• . - oy er. • ı oıarak . ışte kendini bilen program- babasini ·o·ldUrdU 

rini~~~rak . eden Alman Va~ng.tondan a!ı.~an -t•e Mihverin yao.mı .lnrdır. Tayyare dalgalun as- lı, malzemell ve her şeyden evvel şu- . 
. D,t t-clilrnek~d~ı 1000 olnrak Je.p?ny~ ıle aktettıg~ pakt hakkında kerı bınalcı rı ve tn~·are. meydanını urlu hakıki .genç nesil, artık taham- Edirne (H~si.~ - Şe~rl~tzın Bü

~ı.ıl\d 1~ E.xpr r._ b d dJ er.dı$~ ızhar eden ılk Le1~mfı?~a bombardıman etmışlerdır. Bınala ra mWu kalmadı~ından bir tavzlh be- yilklsmaUce .koyunde bır cınayet ol
tb~ ıı~ boınb esdse go

1
re, . ~ ~ e

1
• 1 Nevyork Daily Ncws :gazetcsının bii .. ·i.ik kalihrede ·bombalar i abet ynnnamesl ne~rine Iüzum gördü. Biz muştur. Bu köyden Arif lle o!nılları 

t ""~lq . cır !man .ı rı ıçın şıma ı h b' . cr ki. ~ . . ili d b' k 
11)-y IJslerind , 1 mu .. ırı .yor ·. • . etmiş ye yangınlar çıkmıştır. Ta)'- onlardan dc~!liz. B z bu gıU" be!erı Nazıf ve S eyman ıırnsm a lr ııv-
>ır, ~e lldedin'e bulu.n~urulablen 1 . Dur: ?k ıınm Vaşı~gtonda. hnkım yarel:!'rimi:z.in hepsi iıslerine dön- verip kendilerini yeni neslin m mes.. ga çı!mnş, Nazif ellne gcçlrdı~l bir 
~abi) lı~, ha, at" azamısı olmnlıdn.l olan fıkırler, Amverıkanın bırv kızak ~ müşlerdir. silleri addedenlerden değıliz. Ve on-, demir direnle babasınm knfasına 
~.ile l'erd~ rnuıına~ tayyar,.ye ~u-ı iıstün~e bulundugu:. ~u k~.cgın da 1 - ıarla hiçbır munasebetimlz yoktur. ı vurmuş ve öldünnüştfır. Atıreezayıı 
~ı u~; v~Yıı h.t.elıf sebelıle~ doıa- Ame_:-kayı h arbe goturmegc ha:ur ı Ç k d d f B.z san'atta blr tıısfıye, bir yenl- verilen Iki kardeşden Siileyman ser-
. ? ~tlıridir. d ort tayynrenın knl- ı o!dugu ve ha~b vey . ~~lh h~k:!cı~da U UrOVa a C Jl13 leşmc, bir nyrılmıı zamanı geld•Jtlne best bırııkılmış, Nazifin Ise idıımı iS_ 

~ı t t.,.ı\ıld . htr knmr v~~·~e!!mı '-~b. e t.ıe ('k ı araştırması inanıyoruz. Fakat bu işln güç ve tenmlştlr. 
f . <~hrib .nhen üçüncü tlefudır bulıranın retilcumhur ınti.habından . k d d ı..~k ·k· • t k dretl bu - ~'j"ii.i:"il .. ıii."i"'i"c.i.!"'m"":f;j";;,t:"i;'tj"!j••:ı••ı:Z .. iı'::""•··~~··a··l:·li··.··R··~ .. b· 'Ili edıl b v k . d d' en ın e '"' ı ı san ıı u bh 11 ildt'd" en dti man tnyyurelc-j evvel pat yacngı mer ez.ın e ır. Adana (Husus!) - Çukurovııda lunnuyanlar aciz olanlar birşey y:ı-
" lld 1 l'~ ·· Moskovada ' ' BUGÜN tıhı td ı 33 u~u_ g('ç.mektedir. DLin l M k 26 (A.A ) R 1 , Dede dn~ındn yapılmakta olan de- pamaymcn aeay!b ve kimse tnrnfın-

ltejtnberi e ldı. Keıa mez.kur tn- ~hs ovla.J · -d oy er· t ine ar2.;1tınnıısı 15 gun lçln tatıl dan anlaşılınıyan nümunelerle, ŞÖh-
~arf tııhrib nd~lz 721 Alman tayyu- M· ver ef) apoknynhnkraksmd a ~apı- edılmiı;tir ret kalpaznnlı~ına çıkanlnr tarııfın-
~~t ltıdil J c 1 miştir. Ayni devre lan üç tara . ı pa t _ al ın a udr~l- . dan b:ısarılamıyaca~nı da bllıyoruz. 
" e ı llg'j· d h " h cbır mutn en neşre ı - ~ • 6.; 1, ıtııl'b 

1
1 1~ kuvvetleri 1 72 tny- a ~n~z 1 riyor: Arkadaşlarun nrn.sındıı, gerek kültür, 

"llij e ını~l d b l memıııtır. · · •- k A ıı Pil enıc e un arın y b .. h'dl aktın A- Japonyıı, Isp:ınya, Italya ve Al - 1gerek zevk ve gerekse yarawıın. uure-
l:!er A•~ ,ağ v~ salimdir. meri~a:~cı h~rb; ~in:~:CAini ;emin mıınya arasında askeri bir 1şbırl ~1 t.i itibarile dunkülerl fersah fersah 

tlla,.._lırı '>n "'ııan tebli~i k d · t'hdaf ettiö-ini tnhmin tehdidi karşısındıı Amerıkıı muhlm geçecekler vıırdır. _,'Qa <o0 (J\A ma "a ını ııı ı .. 1 t n1 - t . . 1 . 
b[l ... ll1~1 tcblt.) - Almnn b~ku _ etmektedirler. kararlar almak zamanının yak aş ı - . Amma o ~r gos erışsız vc

1
a ııy1!ş1 -t~ ·• f'<ldet.ı lU: İm7.a esnasında Rm mümes.silleri ~ını hissetmektedir. sız 1stlkbal ıQln hD.zırlnnıyor ıır. ş n 

teıı.ıılatı bUh e deyam edilen hava hU • bulunmadı Hull'm beyanatında ,hurda de - fantazislnde de~lller. 
llo~l İııgu~ Ingntz pııyltahtırun, Bale. 28 ( A.A.) __ Basler m ır ibr:acı meselesinde Ingiltere le - Hillllsıı, SOn P~taya beyan~tta 
~'~. ;a.. rabr~renın liman tesısatınıı,j Nachrichten gazrte!iT'in B•rlin mu- hlne zikredllen kayid Amerika efkfı.- bulunan asabiye mutehassısına soy_-
t:.a ... ~elttrı.. kalara gaz tabrlkıılnrı j h h' . .. Almanya ltalyn ve rı umumiyesinin ek.seriyetınin arzıı - leyiniz ki, bahsetti~! gençler b r ku-
ı.~llla ~o~~; ııa.nt • - :ı ınne gore, • - - bizi t lld u "" tııı ra the· ranarına ve nskerl .Japonya arasındaki paktın imzaftı sunu Ifade etmektedır. . çuk zumredir ve erı eıruı en -
rua(J tlet.ıı lnr:~ Cdllmtştir, her tnrat- esnasında Rus mümessillrrinin hnzır Jnponyayıı hurdn demir ihraCJ u- znktırlar. Nnsret Safa Coşkun 
ttı'k- arı ,.a fı.klar olmuş ve bu in- b 1 maması Beriinde bilhassa dik- zerine konulan ambargo muhalefet- - · 
ı.-:-ınn # ~ını u un. d .k. . t 
.Gl lallllt. t1 tırın tak b ett!~i gö- l;ati çekmiştir. siZ ltıırşıla~ıştır.. Kadın yilzU:l en 1 . Cliiayv 
l'anıı brı~ erkezi İngılterede e.o;li- Muhabir Alman ml\tbuatının. Japon hl~kümetı nıunına s5z soyle-
lır. ll.ta.lt . ına bomba lıticumlnrı paktın Sovyetler Birl;ği aleyhine mc~e salfı.hıye~tar bir şahsın Ame.rtka 

\) lnuhfln tahribat ıl müteveccih olmadığını izah için pek aleyhine y:ıptı~ beynnııt Amerikan 
bo ~~~rı ttı yap mış - :ziyade gayret sarfetmekte c.lduğu- iradesini zayı!latıı.ca~ma kuvvctlen -
ttL

11\'te 1erızıııı batary 1 d nu ilave ediyor. dlrmlştir : . 
ı ıı; ı ıınan a ıır yenı en J b • • B ı· T\~m·n ... •onlnr \'C Pasl.flk'eki Ingıllz 'l ~arı ını b b apon ancıy~ nazırı er me ~ ı J 

t !l..ruırı da denı 
1 
om ardıman ed e- gidecek üslerinin Am erikım kuv,•et.ıerile lşblr-

(Ba.şt:ır:ıfı ı inci s:ıyfııda) 
yarısından sonrn ııııat 2,50 de şeh -
ri m izde fed bir cinayet iıılenmiştir: 

Aşk - Kt-.kanQ ık - Lüks ve 
thtlşam.lı sahneler filmi 

Baş Rollerde: 

WJLI.IAl\1 POWt:ı, - I.UISf: 
RAINER, ~I:ldy CIIRISTIANS 

YlKGINA BRUCE 

Ayrıca: Fox Dünya lh:ı.va.dlslerl 

Bugün saat ll ve 1 de 
teıızilath matineler 

Berlin, 28 (A.A.) -Resmi teb
liğ: 

B. Hitler, İtalya hl\riciye nazm 
Kont Cianoyu kabul etmiştir. Müla
katta Alman hariciyc naz.ın Von 
Ribbentrop ta ba:ur bulunmuştur. 
Kont Ciano İspanyol na.zırile görÜJtÜ 

Berlin, 26 (A.A.) - Stefani a
jansından: 

Kont Ciano, dün Belvedere 8a
rnyında İspanyol nazın B. Serrano 
Suneri kaJ.,IJ) etmiştir. İki devlet a
damı, bir buçuk sant görü~mü§ler
dir. 

Edirnede y1ldır1m isab eti 
neticesinde bir evde 

yangın çıkti 
Edirne, 28 (Hususi) -- Yıldınm 

isabeti neticesinde Kerim ismindo 
birinin evinde çıkan yangın itfaiye
nin büyük gayreti sayesinde aöndü
rülmüştür. Yangın esnasında itfaiye 
kumandanı ve efradın gösterdikleri 
gnyret ler takdir!~ karşılanmıştır. 

Ankara r;dyosunrla fuar 
hakkmda ingilizce bir hihbe 

Ankara, 28 (A.A.) -İzmir en
ternasyonal fuarında B. B. C. pnv
yonunu ziyaret etmiş olan Ingiliz 
beyetinden Mr. Paul Gotch yarın 
gece saat 22.50 de Ankara ıadyo
sunda fuar hakkında intibalnrından 
bahsedecek tir. 

Bu görüşme Ingilteredeki dinle
yicilere British Broadca!ıtinq Coıpo
ration tarafından naklen verilecek
tir. 

Büyük Hind şairi hasta 
Bombay, 28 (A.A.) - 79 ya

şında bulunan Hind şairi Sir Rıtbin
dranath Tagore, böbreklerinden a
ğır hastadır. 

BUGÜN 
C:ı.ndan gütmek "e eğ-IC'llmek için 

E 
Sinemasına gldlnlz. 

Kahkaba CH'm 
Kr:ı.lı 

TA:NİA FEDOR ve 
PİERRE BltASSEUR 

tarafından aynanmış 

CAN IN iÇi! 
2 s:uı.tlik Şen, Neş'eil ve Kah
kahalı vodvilinl görünüz. İla -
veten: Tayyare Postası De yeni 
l\lısı.rt'lan gelen Türkçe izahatlı 
ŞARK1 KARİP IIADİSELE -
RiNi ve hııli haDI' Aktüalltelerl 

Bugün saat ll de 
ıen:ınatlı matfneletr 

,-DiKKAT 
1 :iıkteşrtn Salı günü 

ÇEM ERLiTAŞ 
sinemasında 

Matine ve su:ı.rede 
FEYI<.ALADE GALA 

MÜ SAMERESi 
Görülmemiş bir varyete 

Progra.ını 

~..ııı lı~ tıı Uç <!Uır l bulunan .511\h - TokYo 28 (A.A > - Doml.'i ıı)ansınn li.Ai yapınıısı dnha buyük b"r ehemmı
b t,eıı ha~a ~:an ticaret gemı- göre ·üç t.arnflı paktın imzasını mü- yet almıştır. Birçok nskeri mfıtehas -
;ı,tt;.~lll erler bu ı§lardır. Sonrndn.n tcak~b Japon Alman ve İtalyıın hari- sıslar Yeni Zelandndan Slngapur VC' 

e lı~;nr 1 blJditrn kgenıuerden ikisinin clve nazırlar'ı telsiz telefonlıı mUte- Havaiye kadar kuvvetlerıo birleştıril
t,~cı: ~a:~ld bazı ed~dlr. k~bllen birbırlerini tebrık etmişler ve meslne müsaid bulunacak bir anla~
a~a Rı:ıı ! J\ltrıan man tayyareleri bu tebrik mern.s1mi ıo dakika .sür - mnnın çok y:ı.kındıı yapılncal;ını t.nh
•ı.~ · l3oırı~1 güzel Ya hudud mıntakn- mıiştür. min etmektedirler. r:tkf\rı umumlye 

Paçda Hastahane hayırında ika
met etmekte olan lcndiye köyünden 
45 yaşlarında Ali Şirin isminde bir 
adam, metresi ile uyumakta iken 
hüviyeti henüz tesbit edilemiyen es
rarengiz bir şahıs tarafından tnbnn
ca ile beyninden vuru lmak su retile 
katiedilmiştir 

Tekmil istanbul Aşk 1\la.bedine Koşuyor: 3 Büyük Yıldız'ın yara&.
ııtı Mucize. FEHNAND GltA\'EY- JOAN BLONDELL -

KELLİ BAKElt'in yarattJ.klan eşsiz san'at inctsı. 

~Ir lı~ar tnr~~balıır ntm~lar- Mat.suolta, von Rlbbentrop'la Kont IUnerika tarnfındP.n İn.gfitereye ya 
~lfU ar Yaınn ara dli.şmüştür, Ciano'yıı yakındn Berllnl ziyaret et- pilan yardunın artırılmnsını Istemek-
clrtı de bir fXı~mı.,tır. mek ümidinde oldllltunu bUdlrml.ş tedir. Amerlknn hükfuneti, mütercd-

11• "e 101 hava muharebe- tlr. dld ve ba7..an harie1 s1ynsct.ine tarnf-
,._ düşınan ta.yyaresı yeni bir tngiliz - Amerikan . tar olmıynn efk!\.n umumlyenin yü -

YJa:relerlmhıden o- an1apnuana doina künden kurtuldutunu gittikçe &ör -

Ali Sirin derhal hastaneye kaldı-
d 'f d . k ••\ rılmış ise e, ı a e veremıycre o. -

müştür. Katilin kim olduğu bu ana 
kadar tesbit edilem~mi~tir. Hii.dise
'f.e müddeiumumi muavini Bedri 
Oı.kaya el koymuştur. 

Söylendiğine göre, katledilen Ali 
Sirin eski Bir cinayet davaaı ile ala-

1 
(Fransızca) 

Bugün LALE Sinemasında 
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4 Sayfa 

Askeri 
vaziyat 
(Battarafı ı lnct sayfada) 

lanmasında müttehiddirler. Çün· 
kü bu olmadan Asya, Av-
rupa ve Afrikanın ltendi a-
ralarında rahatca taksimi işi yürü -
yemez. İngiltereden başka bu ioe 
en~el olabilecek bir de Sovyet Rus
ya vardır. Filvak.i japonyanın 
doğu Siberya ile Mogolistnm ve 
Almanyanın Ukrayna, Karadeniz, 
Kafkasya ve Ural bölgelerini ele 
geçirebilmeleri, nihayet İtcılyanın 
da Balkanlarda \'e yakındoğuda 
aerbest oynayabilmesi için Sovyet 
Rusyanın yıkılıp parçalanması ltı -
zınıdır. 

Ukrayna Avrupanın en büyük 
buğday ambandır. Kafkasya, Ha -
zer denizinin §imal doğu semtleri ve 
Ural dağlan, cenub ve doğu Avru
pa ve ön Asya petrollerinin taksim 
yerleridir, üstelik her türlü made -
ıLıı bol olarak yattıiı bölgelerdir. 
Eğer buraları Almanyanın eline ge
çerse, onun artık ne ekmek derdi ve 
ne de iptidai madde cihetinden bir 
aıkıntısı kalmaz. Ve dünyada ba~ 
rolü oynamak için lazım olan yer -
lerle en tesirli vasıtalara aahib olur. 
Ayni zamanda Pancennanizmin 
karşısında daima dikili duran Pan 
alavizm derdinden de kurtulmuş 
olur. Japonya da zaten bütün Çin 
ile beraber Mogolistanı ve doğu Si
beryayı almak, deniz emniyet ve 
hayat sahalarını, Arnerikaya aid 
Filipin adalarile bunların daha öte
lerinde Singapura, Holanda Bindia
tanı denilen Borneo, Sumııtra, Ca -
va ve diğer mülhak adalara, Ingil -
terenin Yeni Cine, Avustralya ve 
Yeni Zelanda müstame:elerine, el
basıt belki de Amerikanın Havai a
dalarına kadar uzatmak niyetinde 
ve bunlara nail olmadan !ilahı elin
den bırakmamak azmindedir. 

halyanın ise, Balkanlarda, doğu 
Akdeniz ve Afrika tıahalarmdaki he 
defteri malumdur. O halde cihan -
&irliği kurmu~ bu üç devletin müo -
terek dü~man ve manileri hertaraf 
etmek ve müvazi ga}·clerine var -
ınak için mukadderatlarını birbiri -
ne ittifak etmeleri artık tabii olur. 

Bu ittifakın muhtemel pratik ne
ticelerine gelince onla/ da :ıöyle 
mülalea olunabilir: Eğer Birleşik Şi 
mali Amerika devletleri Büyük Ok
yanusda Japonyaya taarruz ederler 
veyahud onun uzakdoğudaki istila 
hareketlerinin önüne çıkatiarsa Al
manya ve İtalya ona harb ilan ede
cekler ve Japonyaya ellerindeki 
bütün siyasi, iktisadi ve askeri va -
aıtnlarla yardım eyliyeceklerdir. E
ğer Birleşik Şimali Amerika devlet
leri Atlas Okyanusund.a Almanya 
ve halyaya karşı harbe gi·etletse, 
Japonya Arnerikaya harb ilan ede -
cek ve ona Büyük Okyanusda taar
ruz eyliyecektir. 

Bunun gibi. eğer Sovyet Rusya 
Almanya ve İtalyaya kar,ı harb a
çarsa Japonya, ve eğer Japonyaya 
karşı harb ederse bu sefer de diğer 
akidler Rusyaya harb ilan edecek -
lerdir. 

Görülüyor ki. Mihverciler aktet -
tikleri yeni ittifak ile, her teyden 
evvel Amerikanın ve Rusyi\nın ken
di aleyhlerinde harbe müdahalele -
rini menetmeyi ~ütünmektedirler. 
Fakat onların asıl gayeleri de yuka
rıda tarif ettiklerinıizdir. Bununla 
heraber, dün de anlattıiımız iibi, 

Senenin en mUhim 
maç~ar1ndan biri 

(Ba~tarafa ı Inci sayfada) 
edUml4 ve yeni idare heyeti seçllmı,.. 
tir. Rlyasete Tevfik All, umuml kA. -
tlbl~e Adnan Akıska, teknlk azal~a 
Musllhlddln Peyko~lu, muhasebeelli -
~e Nacl İpekçi, veznednrlı~a Fuad A
ras getirUmişlerdir. 

Vall Lütfi Kırdar İstanbul bölgesi
ne Galatasaray klübünün Meeidiye
köyündeki stadının süratle ikınaliı'ıi 

emret.mlljUr. 

Harbiye, Genç'erbirliğ:ni 
yan di 

Ankara, 28 (Huııusi) - Bugün 
Anka.ragücü sahasında Ceııçlerbir
Üği ile Harbiye İdmanyurdu aıasın
da bir dostluk maçı yapılmıttır. 

Birinci devre 2-1 Harbiye İdman
yurdu lehine neticelenmittir. İkinci 
devrede bir gol daha atan Harbiye
liler maçı 3-1 kazanmı~lardır. 

Yeni bir maar:f 
tali matnamesi hazırlan m adı 

Ankara, 28 (AA.) - Maarif 
V ekiiliğinden tebliğ edilmiştir: 

Tasviriefkar ve Vatan gazetele
rinin 2 S Eylül 1940 tarihli nüshala
rında Vekillikçe yeni bir talimatna
me yapıldığı hakkındaki haber doğ
ru değildir. 

(TIYATROLAR) 
Beyotlu Halk Sinemaaı 

ı - Kan Kardeşler: Lorel Bardl 
2 - Görünmeyen dü.,ma.nlar. 
3 - Bududda bir macera. 

Sovyet Rusyayı üç taraftan tazyik 
ederek İngiltere aleyhine harb ve 
harekete sevketmek dahi ittifakın 
takib edeceği cazib yakın hedefler
den biri olmak iktiza eder. F~kat 
bu tl!bakkuk etse de, ne Almanya, 
ne de Japonyayı, eun'i ve esassız 
bir devlet teşekkülü olarak tavaif 
ve telakki ettikleri Sovyet Rusyayı 
parçalıyarak onun geniş ve zengin 
mirasiarına konmak yolundaki eski 
hırs ve tasariarından alıkoyamaz. 

Her ne kadar Almanlar, yeni it
tifakın eski antikomintern misakile 
bir alakası olmadığını öne sürerek 
Sovye1lere karşı olmıı.dığını göster -
mekle bunların izzeti nefsini ko -
rumak istiyorlarsa da, meçhul bir 
şey olmıyan yukarıdaki mütaleala -
rın Sovyet Rusyayı, İngilterenin le
hine de sevketmeleri pek mümkün -
dür. Bu takdirde belki harbin bir 
tarafta Mihverciler ve diğer cihetten 
İngiltere - Amerika ve Rusya olmak 
üzere yeni, çok ı,üm~llü ve şiddetü 
bir çehre alması mümkündür. 

BIR HAKIKAT 1 
Muhterem mü1terilerimizin nazan dikkatine : 

Pırlantalı ve eımaslı saat demek, bir kelime ile SiNGER SAATi 
demektir. Çünkü: 

Pırlantalı ve elmaslı saatleriii bütün ha.klld ev.satı meşhuru A.le.m 
olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. Bunun için: 

Saat al:ıca4'ımz za.nı.an, tereddUdsüz SiNGER saaU alınalısınız ve 
saatln üzerindeki SL'lGER markasına, müessescmizln adresine dikkat 
etmeniz liı.zundır. 
Modayı t.akıb eden her asrl kadın için kıymetli taşlarile ve nefıs işle

rnesne hakıkaten nıızarı dıkkatl "elbeden böyle bir harikulMe tSİ...'l
GER• saatine .snhlb olmak Meta bir saadettir. 

GER 
No. 27 / A 108 elmash ve 8 pırlAnta 230 Lira 

-"~ • .,.. No. 2'7 B 126 elmash ve 8 pırla.nta 255 Lira 
- Emsalleri gtbl 15 sene garantilidir. -

~--· SİNGER SAAT nıafazala.n - lsta.nbul, Eminönü No. 8 ., •• ~ 

ŞA PiYON 
'ADIPULLARI 

Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır 

Satıt deposu : 

Tahtnkale, Uzuncu Ova Caddesi 
No. 12 ~ 14 

Istanbul belediyesinden: 
27.9.940 s:ı.bahındnn ıtlbııren trancalanın kilosuna konulan azami fiat 

on altı kuruş ve 30.9.940 sabahından itibaren de birincı nevi ekmeğtn ki
ıosuna konan fiatın on bir kuruş on p:ıra oldu~u urm olunur. ......................................................................................................... 

Soo Poata Matbauı: Nf"..JI'i)at Müdürü: Selim Raaıp Emeç 

~ _-..:-:,;:~.:.. 
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SON 

le SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra giinde üç defa mlD1tazamen di§lerinizi fırçalayıruz. 

Istanbul Emniyet 
Müdürlüğünden: 

Sandığı 

Emniyet Sand:ğı borçlularından Sergiz o~lu Agop Terezyan varısıerine 
il!n yolıla son teblli: 

Muri.siniz sallı~ında Beyo~lunda Tataviada eski Kır yenl Tuzcu so -
ka~ ında eski 22 M. yenı 16 No lu evi birinci derecede ipotek etmek sureti
le 16308 hesab No.slle Sandı~uruzdan 450 lira borç alm~ idi. 

24/ 6/ 933 tarihine kadar ödenmiyen borç faiz ve komisyon ve dljter 
masranarla beraber 847 lira 97 kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 No.lu 
kanun mucibince yapılan takib ve açık ar~tırma netleesinde mezkftr 
gayrimenkul 1660 liraya to.Ubine muvakkıı.ten ihale edilmiştir. İşbu lldn 
tarihinden itibaren bir ay lQ.inde 938/135D No.ra ile bilmüracaıı. mezkür 
borcu ödemed~iniz takdirde kat'l ihale kararı verllmek üzere dosyanın 
icra ha.ltimlj#ine tevdi olunacağı 10n ihbarname makamına kaim olmak 
üzere llln olunur. (9249) 

lle tedavi edJIIr. 
Kanın en mUhlm unsuru, kırmezı yuvar· 
lakeıklardar. Onlar• daJma ço~aıtmakla 
vUcudunuzun mukavemetint arttarmış, 
kans•z1•0• ve zaflyetl gldOt"m•ş oJursunu~ 
OESCHIENS şurubu; kan, kuvvet. 

. lştiha ve gençlik tenıln eder. 
BUtUn hastalıkların nekahat devrele· 

rinde kemı;ııı emntyetıe kullanllar. 

Reçete lle .. ııtar 

trreıı Yen· Kolej Ni<~:rı , 
t L K - O RT A - L İ S E 

Taksirnde Sıraselviler 86 - YENI AÇlLDI. 
Müdürü - EskJ Şt.,U Terakki Direktörü. M. AU Başınet Kırca 

Hususiyetlerl : YABANCI D İLLER ÖÖRETİMİNE genl.t m1kyasta 
ehem.mlyet vermek, sınınarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin 
çalı.sma ve tnlı:!şafı, sıhhat ve inzlbatlle yakından aiA.kada.r olmaktır. 
Mektebln denize ııA.zır k:ılörıferll teneffüshane ve jimnastikhnnesı 
vardır. Hergün sant •9 ile 18) arasında ta.ıebe kayıd ve kabul olunur. 

> Telefon: 4lltıg 

Eskişehir belediyesinden: 
Eskişehir belediyesi tarafından yaptırılacak parke kaldırım ve bordur 

inşası ~ı kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuştur. Muhammen bedeli, 
17.500 ura ve nıuvakkat teminatı 1312,50 liradır. Şartnameler parasız 

olarak mühendislikten verilir. ihale 14.10.940 Pazartesi günü saat on 
beşte belediyede yapılacaktır. Talipler muvakknt temınatlarını ve tıca,ret 
odası vesikala.ruu ve 2490 numaralı kanunun tarifo.tı dairesinde hazır

tekllt mektuplarını ihale gUn(l belediye rlyasetine vermelerı 

Üçüncü tertib planının üçüncü ve son çekiliti 
rinde Adanada yapılacak 

Pamuk memleketi Adana sizin de taliinizi 
İkramive İkramiye miktan 

Ad ed Lira ur-...,....,., 

ı 60.000 60.000 
ı 20.000 20.000 
2 ıo.ooo 20.000 
4 5.000 20.000 

10 2.000 20.000 
80 ı.ooo 80.000 

400 100 40.000 
4.000 10 40.000 

20.000 5 100.000 
20.000 4 80.000 

44.498 Yekan 

Üçüncü Tertibin bundan evvelki Qdkilişlerinin her 
(240.000) lira dağıtılmıştı. 7 Birinci Teşrln keşidesinde (480. 
lira, yani evvelki çekilişlerin iki mis1ıi ikramiye tevzi edilece)Cti! 

Büyük İkramiye (40.000) den (60.000) liraya çıkarılmıs, af!~ 
ca (20.000) liralık ikinci büyük bir ikramiye ilave 
(10.000) liralık ikramiye bir tane fazlalaştırılmış, iki tane 
lira yerine dört tane (5.000) lira korunu.ş, (2.000) liralar 
ona, (1.000) liralar kırktan seksene, (100) liralar da (200) 
(400) ze çıkarı1mı.ştır. 

Dört liralık tam biletle Planda yazılı ikramiyelerin ... ___ .,,.,. 

nı, iki liralık yarım biletle de bu ikramiyelerin yarısım kazıatıl 
bilirsiniz. 

, 
Ankara Dil ve Tarih -·Coğrafya F akülteS1 

talebe kayıd şartları 
Ankara DU ve Tarih • Co~rafya Fakültesine talebe kaydına 

25 inci günü b~lıı.nacak ve Blrinciteşrin aonunda nihayet 
Fakültede tedris olunan zümreler şuıılardır: 

Türk dil ve edebiyatı Felsefe 
Fransız dU ve edebiyatı Arkeolojl 
İngiliz dil ve edebiyatı Sümero!Qjl 
Alman dU ve edebiyatı Slnoloji 
Arab dil ve edebiyatı Hindoloji 
Fars dil ve edebiyatı Hungaroloji 
Rus dil ve edebiyatı Antropolojl ve 
Klasik !ilolojl Co~rafya 

Tarih Hitltoloji 
Talib olanlar bir istidaya 113e ve olgunluk diplomalarını, aşı .sıbbJ~ 

porlarını ba~ltyarak Salı ve Cuma günleri saat 9.30 dan 17 ye 
Fakülte Direktörlü.ğüne müracaat etmelerı lA..zımdır. u5978• 

Galatasaray Lisesi Salınalma Komis 
Reisliğinden : 

Cinsi Beher kilo 
Talunln Fi. 

Kr. 

Malatya kayısı.sı 70 
K. üzüm çekirdeksiz 30 
Ceviz içl 40 
Ku.ş üzümü 20 

Fındık tçi 
çam rıst~ı 
Badem içi 

Kaymak 

45 
70 

110 

130 

Mikdan İlk T. 
Kılo Lira 

3000 ) 
1200 ) 

600 ) 240,5 
250 ) 

500 ) 
250 ) 
50 ) 

1000 ) 97,5 

Eksiitmenin 

saat 15 de 

Galatasaray lisesinin ihtiyacı olan yukarıda ya-zılı 

muhasebesi binasıİlda toplanan komisyonda açık eltsiltme.si 
İsteklUer hnalarında gösterHen gün ve saatte 1940 yılı Tica 
sikası ve ilk teminat makbuzlarile birlikte komisyonda 
Şartnarneyi ı:örmek lstiyenlerin Galatasaray llsesine müracıı.atıatı-

Ankara Devlet Konservatuvarı 
lüğünden : ., ~ · -.. .,__ 

Antara Devlet Konservatuvarına girmek: lçln yeniden imtllıatl 
caktır. Fazla ta!silA.t Için Konservatuvar Müdürlü~üne, Lise MDd 
rine ve Halkevlerine ba.şvurulması. c602ı9. a9100• 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümen 
1 - Zonguldak Vlllyeti içinde Çaycuına - Kokaksu _ Bartın 

yapıla.cak 285,620 lira ke4if bedelli şose ve sına! lmallt işi kapall 
sulü ile 21 /9/ 940 tarihinden Itibaren 18 gün müddetle eksllt.m~ 
muştur. 

2 - İhalesı 7/10/ 940 Pazartesi günü saat 11.30 da Zonguldı!Stl 
Encümende yapılacaktır. 

s - Eltsiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Daiml 
Kalemtnde ve Nafıa Müdüriyetlnde görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat 15175 liradır.· 

5 - İ.şin bedeli 940, 941, 942 yılları bütçe.'!inden verilecektir. 
8 - Ek.slltmeye girmek isteyenlerin ihale gününden en az 8 

Zonauldak Vildyetlne müracaat ederek VilAyet makamından 
teahhidlik ehliyet vesikaslle Ticaret Odasından bu yıl Içinde 
sika ve muvakkat teminatlaranı yatırdıklarına dair makbuz 
mektublarını ve teklife atd mektubu ha.vi 2490 sayılı kanunun 
hile hazırlanmış kapalı zarfını Ihale saatinden bir saat e~el 
Encümen ReLsli~ine verilmesi llı\n olunur. c8850t 

İzmir Belediyesinden: 
Karantlnada 181 sayılı sokakta açıkta akan İslahhane deresine 

zasyon yaptırılması, Fen İşleri Müdürlü~ündeki keşif ve Illaıt. 
şartnameleri muclblnce kapalı zarnı eltsiltmeye konulmuştur. 
del! 1M66 Ura 40 kuruş, muvakkat teminatı 1160 liradır. ihalesi 
Pazartesi günü saat 16,30 dadır. 
2~0 sayılı kanunun tarifatı dahilinde haz:rla.nmı.., 

iliale günü azam! saat 15,30 a kadar encümen rlya.setine ver~~"' 
•3918. e:lf\1 .... 

Eskişehir belediyesinden: 
Belediyece alınacak 1020 lira muham.men bedelll 60 a.ded 111 

talip zuhur etmed~inden mübayaa 23.10.940 tarihine rastııYaD 
ba gftnU saat on beşte pazıı.rlıkla yapılo.caktı.r. Muvakkat 
liradır. Şartnamelu parasız olaralt au mühendLsUQinden 


