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~:~~~Y~. ltalya ve Japonya arasındaki son misak, Uzak Şark 
)atırını ılk plana çıkarıyor. Bugiln Uzak Şarkta baş rolii oynı
)atı larda.n biri Çin istiklal mücadelesini idare eden Mareşal Ci. 

g Kaışek'tir. Bu mühim liderin Çinin Sakaryasını nasıl ka-
ı:::,.___ zandığını başmakale sütunumuzda okuyunuz. 
---==-================================ 
Çin Ejderi 

rşısında 

Ytıan: Ahmet Emin YALMAN 

(Qcrlinden mühim hah.erler 

Yor k• aksetmi~ti_r. Öy}~,:gör\\lü
Ya 1 Almanya, !tal'~ jle '1a~n· 
h ' aıkı bir m~akla dıu~rlJc.ıfuir 
lcıı.~e.kcte geçmeğe< :kara! (V~~İş· 
k r 1~· Her uç meıul•~ ;iaten 
Cndı "' ,ııJ: •' 1\ rnenrıı.at em~n namı· 

't ~ll'7in~"" ge ~; yapıyorlar. 
tı.ı CJ't~l>i •-ı a.ıtı. skeri taar· 

ıa. ... · ı~ t 
l'tı • .t arruz ı ave e • 
tc ele istemeler nden ibarettir. Za
h n Japonya, Çindeki yıpranma 

ilrbi · · d b 1 · · 1 

Japonya 
Amerika 
ihtilifı 

Yeni Üçlü Pakt 
Amerika aleyhine 

Tefsir Ediliyor 
Vaşington, 27 (A.A.) 

Roosevelt bugünkü gazeteciler 
toplantısında mihverin Japonya 
ile akdettiği pakt hakkında tefsi
ratta bulunmaktan ıçtinap etmı§· 
tir ve buna sebep olarak da bu 
hususta henüz resmi maİCımat al· 
madığını söylemİ§tir. 

Paktın beklenmedik bir şey mi 
olduğu sorulması üzerine Cüm· 
hurreisi cHcm evet, hem de ha
yır> cevabım vermiş, fakat bu 
cevabı izah etmemiştir. 

Diğer suale cevap veren Roose
velt, lngilterenin yeni cuc;an ka
le> inşaatının yarısını kendi hesa· 
bına temin ettiği hakkındaki ha· 
berlerden malumatı olmadığını 
söylemiş ve petrol ambargosu ve. 
yahut ihracat lisanslarının daha 

(Devamı: sa. .J, su. S te) 

1 Japonya, 
1 Almanya 
Ve ltalya 
ittifakı 

Berlinde Dün 
Üç Taraflı Bir 
Pakt İmzalandı 

Berlin, 27 (A.A.) - Bugün 
öğleden sonra saat 1 3 de yeni 
ba,vekalet dairesinde Almanya 
ve İtalya Hariciye Nazırları ile 
Japonya büyük elçisi, Almanya, 
İtalya xe Japonya arasında üç ta· 
raflı bir ittifak muahedesi ımza· 
lamışlardır. 

Ekonomik, siyasi ve askeri ma· 
hiyette olan bu üç taraflı paktın 
metni şudur: 

«Her milletin dünyada kendi
sine ait olan sahayı almasını u· 
zun müddet sürecek bir sulhün 
İptidai şartı olarak telakki eden 
Almanya, İtalya ve Japonya hü· 
kumetleri, yanyana bulunmayı ve 
büyük Asya sahası ile Avrupa 
mıntakalarında ,yüksek hedefle
ri bu sahalarda yeni bir nizam 
yaratıp idame etmek ve buralar· 
da oturan milletlerin refah ve 
saadetini temin eylemek olmak 
üzere, karşılıklı işbirliklerini le§• 

kilatlandırmayı kararlaştırırlar. 
Bundan bagka, üç hükumet. 

işbirliklerini, dünyanın diğer kı· 
sımlannda oturan ve gayretlerini 
~üşabih istikamete tevcih ve bu 
suretle nihayet dünya sulbünü 
istihdaf e<len emellerini tahakkuk 
ettirmeğe mütemayil bulunan 
milletlerin işbirliğine teşmil ey· 
lcmek arzusunu izhar ederler. 

Buna binaen, Almanya, İtalya 
ve Japonya hükumetleri. a"lağı· 
Jakı hususatı llara'rlaştırn.ışlar· 
dır: 

Madde: ı - Japonya, Avrııpada 

yeni bir nizamın kuruluşunda ltaı

yan - Alman idaresini tanır ve bu :I· 
dareye hlirmet eder. 

Madde: 2 - Almanya ve İtalya, 
H!lylik Asya sahasında yeni bir ni· 
:r:vnın kuruluşunda Japon idaresini 
tanır ve bu idareye hUrmet eder. 

Madde: 3 - Almanya, İtalya ve 
Japonya, yukardakl esas Uzerinde iş· 
birliği yapmakta mutabık kalmışlar 

dır. Bundan başka, Almanya , İtalya 
ve Japonya, üç Akit taraftan birisinin 
A\Tupa harbine veyahut Çin ı Japon 

(De,amı: f-'a. 1, SU. 4 te) 

ti le netıcesın e ozu an sınır e· 
b·· Uvvetlendirmek için ıeçende 
• 

0Yle bir siyasi taarruza geçme· 
~e karar vermiş ve yirmi be§ ka· 
t~r bevki sahibi Japon diploma
ttı 1 u maksatla bir araya topla· 

lftı. 

PreveZe Zaferinin 
402 nci Yıldönümü 

1 

Harbin mühim sahnesi Mısıra geçtiği için lngiltereyi müdafaa için hazırlanan lngiliz 
kuvvetlerinden bir kısmı Mısıra nakledilmektedir. Resmimiz lngiltereden gelen as

keri kıt'aların Mısırda karaya çıkarılmasını gösteriyor. 

Hay~a'~a .-Askeri Vaziyet""' 98 A ma~ 
Yenı Bır Y~n= Emekli Albay tayyaresı 
Taarruz Mecit SAKMAR du··ştu·· 2, .t:ylO.lde Almanya, lt.aıya ,.e 

.Japonya arasında nerUnde askeri 

INGILIZLER de . 

Mukabil Hava 

Hücumu Yapıyor 
ltalyada bir yer, 27 (A.A.) -

İtalyan umumi karargahının l 12 I 
numaralı tebliği: 

Şimali Afrikada ileri karakol ı 
f aalıyetı oimu tur. .,. 

Düşmanın Sollum ve kıtal\tı· 
mıza .karı;ı hava akınları neticesi 
yalnız bir kişi yaralanmıştır. 

Dünku tebliğin dü§müş oldu
ğunu muhtemel olarak kaydettiği 
tayyarenin sukutu teeyyüt etmiş· 

bir ittifak nktedUmlştir. Bu itti· 
faktakl en esa11lı asken maksadın, 
Amerikanın tnglltc.re lchlne harbe 
girmesine ve yardımını arttırma· 
sına , .e blnnetlre harbin uzatıl

masına mani olmak ,.e şayet har
be glrcn.e Avrupa harbine tesir 
yapamama ını temin etınek oldu· 
ğu dşlk rdır. 

l\IA.'.IOŞ CEPHE~İ.llif)E: 19 E3· 
lüldenberl eyreklcşınlye 3Uz tu· 
hın gündüz ha\a çarpışmaları 28 
EyJOiden ltlhrıren tcdrlren ı;ıkla.';1· 

ınıya ba.'}lanıı 'e nlha3et dUn 21 
Eylfılde Ta.} ml!I mansahlle Kent 
ahlllerlnde şlddııtll ltn\'B çarpış· 

maları halim: lnkıHip etmiştir. in· 
glliz Ajansına ,;-öre ll8 Alman tay· 
yattsl dUı:Urülnıtiştlir. Bu ku' \'et
il glindüz hürumlarının l\lan~ il· 

tir. manlarının kısmen tahribinden 
Hava kuvvetlerimiz Hayfa &oııra çıkarmıı. hal'('ketlle alaka

pctrol merkezini bombardıman ı;ından ziyade 26/26 eylCll gecesin· 
etmiş ve Corodac' ın mansabında 1 denberi Almanya dahnınde gt""niş· 
petrol depolarına isabetler vaki leme \C !jlddetlı>nmc emareler( 
olmuştur. Hava müdafaa batar· gösteren İngiliz hücumlarının ld

yalarının şiddetli mukabelelerine 1 det1nl azaltmıya mııtuf olması 
rağmen bütün tayyarelerimiz üs· muhtemeldir. 
lerine avdet etmişlerdir. Dünkü gündüz hücumunda gö-

Şarki Afrikada, Gallabat' ın rllJen dl'ğ"işlkllk Brlt&nya Adası
garbında Monte Amadi çölünde nın diğer cihetlerinden de 6Ahllln 
bulunan bir düşman konak kam· bl~ok noktalarmdan hücumun 
pına küçük ve büyük çaplarda yapılmak l tenmesldlr. 
bombalar isabet etmİ§tir. Diğer AFRİKA CEPHESİNDE: Bir 
bir tayyare teşekkülü Albart • haftadanberi Sldl-BAranide k&ra 
Soudan nehrinin sahillerinde bu· kuvntıerl arasında hareketslıllk 
lunan düşman gruplarına küçük de\·am ederken 26 Eyltllde bazı 
çapta bombalar atmıştır. k~Uk çarpışmalar ba~lamlljtır. in 

gillz deniz \:8 hava kun·etıcrlnln 
Dügmanın Geisa, Berbera, Sldi·BAran.i 'e Tobruk ilzerlndekl 

Hava Akınlarının 
Tesiri Günden 
Güne Azalıyor 
Londra, 2 7 (A.A.) - Bugün 

98 A lman tayyaresinin düşürül
düğü resmen bildirilmektedir. 

Londra, 27 (A.A.) - Reu· 
ter: Dün gece dügman tayyarele· 
ıj bilhaıı:ın Lundra ile civanna ve 
lngilterenin şimali garbi mınta
kasına hücum etmişlerdir. Lon· 
draya gelişi güzel atılan bomba· 
lardan evlerle ticaret ve sınai mü
esseselerde hasar ve zayiat var
dır. Diğer mıntakalarda hasar ve 
zayiat azdır. 

Gündüzki hava muharebelerin· 
de 33, ve gece 1 Alman tayyare· 
si düşürülmüştür. Kayıp gösteri· 
len pilotlarımızdan ikisi dönmüş
lerdir. 

Londra, 2 7 (A.A.) - Hava 
Nezaretinin dünkü tebliği: 

Dün öğleden evvel, şark ve 
cenup sahillerine yaklaşan bazı 

l 
dü§man tayyarelerinden pek azı 
dahile girebilmiştir. Şımali Şarki 
sahilinde iki noktada bazı hasarat 
ve insanca zayiat olmuştur. 

Öğleden sonra geç vakit Has· 
tings ve Southampton üzerine 
;yapılan hücumlarda hasarat ve 
bir miktar yaralı kaydedilmiştir. 
Merkezi İngilterede bazı evler 
hasara uğramışsa da zayiat yok· 

ALMAN 
üslerine 
Yapılan 

1Hücumlar 
Manş limanlarına 

ve Kiel' e yeni 

taarruzlar yapıldı 
Londra, 2 7 (A.A.) - Rcu· 

ter: lngiliz hava nezaretınin bu 
sabah bildirdiğine g öre Manş li
man larına ve Kiel' de ve A lman 
karasularındak i gemilere yenid en 
şiddetli hücumlar yapılmıştır. 

Aluminyum Fabrikası 

Bombardımanının Ehemmiyeti 

Londra, 27 (A.A.) - Bütün 
gazetelerde Seriinin cenubunda 
Lauta fabrikasına yapılan hava 
baskınlarının mükemmel netice
leri tebarüz ettirilmektedir. 

Almanya halen ek,ik olan ba· 
kırın yerini tutmak üzere alumİn· 
yum istihsalini arttırmak ıstiyor. 
Almanyada kullanılan clluMİnyu· 
mun takriben yüzde otuzunu İs· 
tihsal eden Lauta fabrikalarına 
taarruzun sebebi budur. Bu ta· 
arruz Alman sanayii hakkında 
mükemmel bır vukufa ist inat et· 
mektedir • 

İmparatorluk Pilotlarının 
Talim ve Terbiyesi 

Londra, 27 (A.A.) - Reu· 
ter: 

Hava Mareşali Bishop, dün 
akşam radyoda ezcümle demi§· 
tir ki: «İmparatorluk pilotlarının 
talim ve terbiyesi hazırlanan 
programa uygun olarak çok iler· 
}emiştir. Kanada, bütün ruhu ve 
gayretile çalışmaktadır. Hitlcr. 
haklı bir dava uğrunda mücade· 
leye ve öimeğc karar vermif 'Ve 
her §eyden fazla hürriyete kıy· 
met veren bir milletin azmi kar
ııısındadır. İngiltere ve İmpara· 
torluk bu imtihan günlerinden 
sonra, tarihin kaydetmediği en 
mühim ve kati rolü ifa edecek
lerdir.> 

Defiant Avcı İmalita Arttınlacak 
Londra, 27 (A.A.) - Tayya

re imalat nazın Lord Beaver
brook bir tayyare fabrikası mü· 
dürüne şu telgrafı çckmiıtir: 

le Almanya ve ltalyanın hali za· 
hl\. rnaliiın olduğu için bu S'eni si· 
ki 81 taarruz, Japonyanın Çinde· 
~ib~a~ıyeti hakkında malumat sa· 

1 olmak: ibtiyacını uyandınr. 

B. Toung'u Bir Ziyare~ O kuyucunun bu ihtüracını 
ka gözönünde tutarak An· 
turaya bu defaki gidi§imde dos· 
bu% Dekyen T oung' u aradım, 
k um. Bay Toung, Çinin An· 

Djidjiga, ve Curaya karşı yap· hıuırhklan ıı.ıııe etmlye utraşma
"1 m,!.!! olduğu hava akınları esnasın· Jarı ~ok dokru bir hareket telakki 

da cem'an iki kişi yaralanmış ve ed.Ulr. Göse çarpan diğer faaliyet 
hafif hasarat kaydolunmuştur. rölde keşif U!;UŞlarının Blklaflrn&
Metemma' da, hemen hepsi yerli 

tur. 

cDefiant tipindeki ta;ryarcler
den daha fazla miktarda verme· 
nizi rica ederim. Bu avcıların ima· 
lalını fa.zlal&§tınnak ve teslima· 
~nı tesri ctmolc vazifesini size tev
dı ediyorum. Azami randıman al· 
mak için her kaynağı istimal edi· 
niz ve ,bütün enerjileri toplayınız. 
Defiint filotill!lannın elde etmit 
olduklan fevkalade neticeler, bu 
tayyarenin imalini memleketir 
müdafaası için en esaslı bir va· 
zife haline koymaktadır.> 

Hikmet Bayur'un 
DünkO Konferansı 

•ra • E • 1 h ·· d ç· )• uc aretı mas a atguzarı ır. 

:ı 1k.1 dostum, benim için insan 
ti~/. ~nın bınlerce senede birik
tcrrı ~f tccriıheyi ve olgunluğu 
ıu 31 eder. Onunla biraz konu· 
le ile~, günlük hadiselerin arızi 
rı~r erınden kurtulduğumu duya· 

61 d B. Toung'un görüş zaviye· 
d~tl aıma yuzlerce senelik müd· 
48Q er uzerinde dolaşır. Ruhu, 
llıtı nulyon mi.f uslu Çin millcti
aıc .rnukaddc-ratmı daima sıcağı 
on:itına kucaklar. Fakat yalnız 
ili ~tın .üzerinde de durmaz. Çi
Pa c büyük insanlık ailesinin bir 

tç~aı diye sever. 
~tt~'tlı· dostum bana hu.gün itiraf 
harbı ~ 1 sene evvel Japon • Çin 
f:Ö nın ilk zamanlarında bana 
b terdıg·. . l .. b ' h ' ın ı gu er yuz, ır ev sa ı· 

lı.1 
11drn~safirine göstcrmeğe borç· 

yok ugu nezaketin icabı imiş. 
?tıill sa ı_çı kaıı ağlıyormuş. Çin 
"ii:ı etının hariçten uğradığı teca· 
tec e .mukavemet kabıliyetinin de
l'oks~ h~kkında bazı tere<ldüt.leri 
l'l"ıil egılmiş. Yalnız kendisi ve 
q .. Yonlarc.a Çinli için uzaktım U· 
" ga ışıldayan bir ümit yıldızı 
arınış· Sak 

fı.1'! · arya ... 
nü 1 Yonlarca Çinli, şöyle düşÜ· 

Yorlarmış : 

- Türkler, rnenhu..s talihlerini 
,~ ...... .,.. •• "'"· • . !'ili. 1 d"') 

·4 

Dün, Bllyük Tiirk Denizdsl Barbaros Hapeddlnl hfirmetlc andık. Yu· 
karıdaki resim, Bıubarosun türbesinde ~·apüo.n ihtlfııldr, bayrak çekme 
mPm..11!"11111 Jt'Ö!!fe.rmektcdlr. l\lı>rMlmln tatıaitatı dördiinc.-ii sıw7ammfadır. 

ahaliden olmak üzere altı ölü ve 
20 yaralı kaydolunmuştur. 

Hava müdafaa bataryalarımız 
tarafından iki düşman tayyresi 
alevler içinde düşürülmüştür. 

Basra Y o/ile 
Açıla·n Dış 

Ticaretimiz 
Irak Heyeti 

Azasından Bir 
Zatın Beyanatı 

Ankara, 27 (Telefonla) 
Basra yolile yapılacak ithalat ve 
ihracat işleri için Devlet Demir· 
yolları İdaremizle müzakeratta 
bulunan Irak murahhas heyeti a
zasından Irak hükumeti nakliyat 
müdür muavini Salih Saiple gö· 
rüştüm. Bana aşağıdaki izahatı 
verdi: 

c Müzakerat kardeş Türkiye 
hükumeti murahhaslarile dosta
ne bir hava içinde geçmektedir. 
Müsbet şekilde neticelenecek 
müzakerelerin sonunda, deniz 
yollan kapandığı için Basra.11 yo· 
lile memleketinize geniş mikyas· 
ta ithalat ve ihracat yapmak ka· 

(Dc\·aou: Sa. 4, iti. S te) 

sıdır. 

Sudan kısmında lU.Jyanlarm, 
Atbara vadlıılncle \:e Gamllabat 
ch·arındakl lnglJiz askeri grup· 
manlanna hava bll<'omlarma b~
lamaları dikkati c.-allptlr. 

\. J 

"Sakarya,, Vapurundan 
Müsadere Edilen Mallar 

Ankara, 27 (Telefonla) - İtal
yanlar tarafından kontrol edilmek 
üzere Leros adasına götilrilldUkten 
~nra serbest bırakılan Sakarya va· 
'purundan rnUsadere olunan bakır ve 
'kromlar bugünlerde teslim alınarak 
memlekete cetirileceklerdir. 

--

~ 
Pratik Dotu 

Fiyat mürakabe komisyonu 
perakendecilerin şundan bun
dan yüzde kaç kar edebilecek
lerini ilim ediyor. 

Bundan maksat halkın al
danmaması ise tedbirin bunu 
temin edeceği şüphelidir. Çün· 
kü;. bu nisbeti hesap edecek 
müşteri ne bilsin Trabzon ya· 
ğının satıcıya kaç kuruşa mal 
olduğunu~ 

Herkes işini bırakıp satıcıla
rın sermaye def terlerini inceli· 
yemez, zaten satıcılar buna 
müsaade etmezler ki; hüsnü 
niyet var; tedbir pratik değil. 

Ordumuzun Kuvveti Bize 
Her TehlikeyiKarşılamak 

Cesaretini Vermektedir 
Eski Maarif Vekili Profeııör 1 kün yüreği lstanbul üzerinde tit

Hikmet Bayur, dün Üniversitede rer.> 
ahvalı harbiye ve dünya buhranı Hatip, bilhassa lstanbulun bu 
dolayısile Türk vatandaıının ic;ti· mevzu etrafında çok haıısas olma. 
mai vezaifi mevzulu bir kou.fe· eı la .ım geldiği noktası üzerinde 
rans vermiııtir. durmu§tur. 

Hatip, evvela, harbin dünyayı ._Daha sonra Hikmet Bayur. 
sarmak istidadında bulunduğu ııu T urk ordusuna temas ederek §Un· 
sırada, hükumetin cııas vazifesi- ları söylemİ§tir: 
nin milleti barış içinde yagatmak «- Bugün Türk ordusu son 
olduğunu söylell)i§ ve aulhün d~rece~ ~~vvetlidir. H~rik~la~~ 
Türk milletinin esaslı menfaatle· hır mazısı vardır. Tecrubelı, ıyı 
rine uygun bulunduğunu tebarüz yetişmiş kahraman subayların ve 
ettirmekle sözlerine başlamış ve komutanların elindedir. Ordu· 
bundan sonra da İstan~ulun hu· muzun bu yetişmi hali bize hiç 
susi vaziyetine geçerek demiştir .korkusuz her türlü tehlike ve 
ki: tehdidi karşılamak cesaretini ve· 

«- Türkiye eğer barış içinde ren .bir şe!di~. Bilhasaa her s.ah~
kalacaksa, bunun birçok sebeple- dakı faal~yetı esnasında bınbır 
· ardır· Bu 1 b. · d latan· muvaffakıyet kazanmış olan 

rı v • n ann an e :ıuı ·ıı· Ş f . .1 .. 
bulun yüksek manevıyat ve cc· ıv~ı. ~ e ımıze tamamı e guvene-

·d · İ b 1 L T·· ki" bılırız.> saretı ır. stan u • ;ı;Jatı ur· u- Hatip, kon(e~ansını, c:Yaşasın 
ğünün asırlarca çalııarılk vücude Türk ll!.illeti, yaşasın Milli Şefi· 
ge~iilj .bir Mh.eıı..eıilir. Her T\Jr· min sözlcrile tamamlıtmııtır. 



Hopah ehmet 
Maceralarmı 
Anlatıyor 

·25 L ·rada Aşağı 
Kömür A namıyor 

' akamlıklara 

mBlrTamlm 

2s .. 9. 940 ~ 

alinin lhta 
Taksim-Harbiye Yolunun 
Asfalt ve analizasyonu 

Sür'atle Bitirilecek 

Nihayet Trablus 
Gar e Varabildik 

Belediye de Buna Bir Türlü 
Çare Bulamıyor 

Belediyece konulmuı olan nar· masını muvafık görmUıtür. 
ha rağmen kömür depolarında c· Yeni depolar, pazartesi günü 
ve teslim kaydile 25 liradan aıa- ilan edilecektir. 
ğıya kömür satılamamaktadır. Kömür fiyatlarının, müıteri 
Hatta uzak ıemtlerde kömür fi· hesabın bin türlü yollarla arttı· 
yatı eve teslim kaydile 2 7 liraya rılması için depo sahiplerinin her 
mal olmaktadır. Bu vaziyet, na· fırsatı ganimet bildikleri aıikar· 
kil vasıtalarının azlığından doğan dır. Belediyenin gittikçe artmak 
bir zaruret olarak telakki edil- iıtidadını gösteren bu temayülü 
mektedir. müessir tedbirlerle önlemesi icap 

Birçok Memur Ve Amir

lerin Vazifelerile Meı9ul 
Olmadıkları Anlaşıldı 

DUn belediye rlyMPtlnden kay· 

makamhklara ve belediye l}Uhe 

müdürlüklerlnn bir tamim gönde
rilmiştir. Beledl~·e memur , .e a
mlrlı>rlnin nizam ,.e tallma.tname
lerln lcnp ettlrdl~I şekllrle \'ıu:ife· 

lerll4' meşıtW olmadıkları işaret e
dilmekte ve yapılacak teftt~lerde 
hu tekilde ku urla.rı rörWecek 
memur ,.e Amirlerin tlddetle tec· 
71yc edlltteklerl bildirilmektedir. 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar, dün Takaıme giderek. 
bir müddcttenberi inıasına devam 
edilmekte olan Taksim • Harbiye 
yolunu tetkik etmietir. Belediye 
Reisi, gerek bu yol üzerindeki 
asfalt, gerekse kanalizasyon inoa· 
atının yavao gitmesinden dolayı 
teessürlerini beyan ctmıı ve inoa· 
atın sür' atlendirilmesini alakadar

! 
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lara cmretmigtir. / 

- Evet Mehmet. Hem c;emİ· 
yeti kuranlar, yurdumuzun halası 
için §İmdiye kadar sizinkilerle 
birlikte uğra§an arkada~larımmış. 
Yarın bulundukları yere gidip 
kendileri ile konu§ııcağım. 

- Trablusgarp ıehri buraya 
yakın mı Hacı Mehmet? .• 

- Eh ..• Deve ile gidip gelmek 
biı: hafta sürer. 

- Tabii birkaç gün de orada 
kalırsın değil mi? .. 

- lııi bilir. Belki de daha çok 
kalırım. 

Hacı Mehmettcn daha ayrıl
madan acıaı içime çökmüştü. Hür· 
lüğümü. hatta bayatımı kendisi· 
ne borçlu bulunduğum bu adam, 
hiç ~uphc yok ki, beni lisan ve 
adetlerini bilmediğim bu yaban• 
et illerde meçhul bir akıbet ile 
yüzyüz~ bırakıp gitmek namert· 
)iğini yapmazdı. Buna emin bu· 
lunmakla beraber, ne de olııa, 
beni kara bir düıünce sarmıştı. 
Hacı Mehmet, sarsıldığımı pek 
çabuk farketti. Hakiki bir karde§ 
sevgisile kolumdan tutup silkti. 
Tatlı bir aesle: 

- Mehmet.. dedi.. Ben ölüm 
cezasına mahkum bir adamım. 
Şehirde göriilüp tanındığım an 
da, benim için ya kur unla vu
rulmak, yahut da darağ cına a· 
sılmak muhakkaktır. Bu tehlike
yi ancak seni kurtarmak, müm· 
kün olduğu kadar kısa bir za
manda yurduna kavu§turmak i
çin göze alıyorum. inan buna. 

Hac;ı Melıınet Yola Çıkıyor 
Hali.snn için bile bile ölüme a· 

tılacak: kadar büyük bir ferasat 
ve ltd.akarlık &()stermck isteyen 
bu iyi kalbli adama karıı. te§ek• 
kürlerimi. hemen sarılıp sıkarak, 
yüzünü göz yaşlarım ile ıslatarak 
ödedim ve yüz bulmuı bir çocuk 
§l~I ile: 

- Hacı Mehmet... dedim ... 
Seninle. değil böyle bir hafta, on 
gün, hatta on dakika bile, ayrı 
kalmak bana pek acı gelecek. 
Şehre birlikte gitmemiz kabil de· 
ğil mi acaba~ .. 

- Kabil. Fakat, muvafık de
ğil. Çünkü, yabancı olduğun. he
le lisan ve adetlerimizi bilmedi
ğın için, İtalyan hükumeti adam· 
lannın, hafiyelerinin gözlerine 
pek çabuk batarsın. Bunu bile bi
le seni heraberime almak. elimle 
tehlikeye atmak olur. Seni bura
da bırakacağım ve inan ki, müm· 
kün olduğu kadar çabuk dönme· 
ğe çahpcağım. 

Fazla ısrar etmedim. Hacı 
Mehmet, o U§Am benden ayrıl
dL Bir deveye atladı ve çölün es
rarlı karanlıklarına atıldı. 

Yirmi iki gün sonra, Hacı Meh
met bir seher vakti, kum tepe· 
cikleri gerisinden çıkageldi. U
zun bir yolculuğun biraz daha es
merleıtirdiği nurlu yüzü pırıldı· 
yor, gözlerinin içi bile gülüyordu. 
Beni görünce çırpınarak deveden 
atladı. Çığlıklı bir sesle: 

- Hayırlı haberler ve büyük 
müjdelerle geldim, ya Mehmet ... 
diye haykırdı ... Yarın ıehre, on 
gün sonra dn birlikte latanbula 
gideceğiz. 

Ansızın karşılaııtığım bu muı· 
denin sevinci ile, nasıl olup da, 
zaten tam olmayan aklımı büsbü
tün oynatmadığı~a. hatırladıkça 
hala hayret ederim. 

Heyecandan sarara sarsıla ku· 
lağıma fısıldadı: 

- Hepsinin selamları var sa· 
na .•. dedi •.• Senden, seninle ge· 
çirdiğimiz acı ve felaketle dolu 
senelerden, hele bana gösterdi
ğin insaniyetten uzun uzun bah· 
settim onlara. Görmek, ~örüı
mek için hepsi de can atıyor, se· 
ni bekliyorlar. lnııallah yarın ak· 
şam çıkarız yola. 

Yola Çıkıyoruz 
Ertesi gün akıam Ü:Z:'Cri, batan 

güneş kızgın çölleri kı:z:ıllaıtırır
ken, günlerdenberi misafirleri bu. 

v TAN 
Türkiye 11ar10 

ABONE: itin lçbı 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
AIU aylık 750 Kr. u10 Kr. 
üc aylık 400 Kr. 800 Kr. 
Bir aylık 150 Kr. 

lunduğum temiz yürekli inaanlar· 
dan öpüıe, koklaıa ayrıldım. Ö
nümüze çekilen develere ahiret 
kardeıimle bineceğimiz sırada, 
halkalanıp bi:z:i ortalarına alan be
deviler, hep ellerini açtılar, ya· 
şaran ııözlerinin yalvaran bakıı· 
larını göklere ulaıtırdılar ve Türk 
milletinin halas ve iatikllli için 
dua ettiler. 

Diğer taraftan mevcut yar- ederken, billkiı, satıc;ıların her 
dımcı ve semt depolarının ihtiya· hareketini. mazur gösterecek bir 
ca kifayet etmediği anlaıılmıı. t kım sebepler arasında, bir tür· 
bazı kaymakamlar, yeniden bir· 1 .. h lk 1 h. b' 1 k f d"l 
k d 1 1 b. u a e ınc ır yo Cf e ı e· 

aç ıemt epoıu açı ması ta e ın- . . . .. . . 
de bulunmuşlardır. Belediye iktı- . memesı, ılerıde, ıuphe yok kı fı· 

Dört gece süren uzunca bir 
yolculuktan sonra, Trablusgar
bın batısında ve denize pek ya
kın geni§ bir hurmalığın kenarın
da yolumuzu gözliyen dostlarla 
karıılagtık. O geceY.i oracıkta ve 
açıkta geçirdik. Saatlerce dcrtleı
tik. AC!h muhataplarım, yıllar· 
danberi kara bir salgın altında 
bunalan yurtlarını unutmu§lar, 
Türk ilinin, Türk milletinin bıı.ıı· 
na çöken felaketle kaygılanmıı
lardı. Sabaha kadar gözlerini bi
le kırpmadılar. Gerçekten bir 
kardeı his ve ruhu ile, Mustafa 
Kemal Paıadan, arkadaşların
dan, Türkün giri:Jtiği savaıtan 
bahsettiler. Can ve yÜrekten tek· 
rerladıkları hal~s ve istikl&l dua
ları ile sabahı ettiler. 

sat müdürlüğü bu talepleri tetkik 1 yatların daha fazla yükıelmcsi 
etmif, ıemt depolarının arttml· neticesini verecektir. 

Nihayet Trabluıgarba Vardık 

Ekmek fiyatının 
arttırılması doğru 

görülmüyor 
Belediye daimi encUmeni. huğdııy 

tiyatlanna yapılan 20 para zam üze· 
tine •kınek ve fran..:alA narhına da 
20 para zam yapıtması icarı ettıtıne 
dair makam teklifini tetkik ederek 
ınuvatık bulmuıptur. Ver!len karara 
göre !rancallt, bugünden itibaren 
:?O para U!veslle 16 kuruşa, ekr,ekler 
de paznrtesinden itibaren !!O pur., 
zamla 11 kuruş 10 paraya eatılacak· 
tır. 

Bu vaziyete rağmen toprak ınah· 
Güneş doğarken, develerimi· sullerl ofisinin buğday tevziatından 

ze bindik. Ben. de, bu dostların 'takip ettiği uııul, un ve ekmek fiyat· 
ICıtuf ve himmetleri ile kılığı kı- !arına yeniden zam yapılmasını icap 
yafeti düzmÜ§, Trabluslu bir be- ettirecektir. ÇünkU yapılan anla.,ma· 
deviye dönmüıtüm artık. O gün ya gore ofısln, tstanbulun iııtlhlA.ki 
akıama kadar süren dolıırık bir için yUzde 40 ııert, ytızdu 60 yumu
yürüyÜ§ten scınra, yine seniş ve şak buğday vermesi ıcap ederken aon 
sık bir hurnıa:ıkta, indığimi7. de- gllnlerde bu nısbetlm bozmu,, yumu 
veleri bizi karşılayan iki bedeviye '8k buğday miktarını yUzde doksana 
verdik. Hacı Mehmı>t önde, ben kadar çıkarm"tır. Halbuki yumu • 
ardında iki saat kadar da yaya ~:ık bıığdıo: ın fiyatı daha yUkı::e'ktir. 
yürüdük. Nihayet, dört y11nı hur- T:kmckllk wıhı.rın fivntı muayyen ol· 
ma ağaçlarilc çevrilmi~ bir kuyu dut;una ş:öre. ceonll'in nlabeUerı bo
ba.şında, yüzleri ve başları ipekl i ;:ulduğu takdırde bu .un fıyaUara dıı 
kefyclerle sarılı, yollu ipl"k eh- ın~! kal et:ru~sl bekler,ebil'r. Bunun I· 
ramlı dört dostla birl~tik. Biraz çin değirmenciler rtUn bir istida ile 
oturup, Hacı Mehmedin tercii· l P.'ediyeye müracaat ı<lerek bu cihet 
manlığı ile bunlarla da bir hayli leri ileri s!!rmu,1er. ya ekmek fiyat
görüıtük. lıı·ının y nlden yilksC:• l.meıılnl, yahut 

Tekrar yola düzüldüğümü:z: za· ta çeşninin icap ettı?"'\iğl nisbetlerde 
man ortalık epeyce kararmış, her ~~rt buğday miktannı ;ı arttırılması 
yanımız esrarlı bir ses~izliğe ıa· h;ıtuııunun teminini rica etmişlerdir. 

Kömür Nakliye 
Tarifeleri 

Yükselecek 
K6ordinaayon heyl'!ti kararile hA· 

len tatbik edilmekte olan kömUr nak· 
!iye tarifeleri 31 Teşrinievvelde hi
tama erecektir. 

1 Teşrinisaniden itibaren tatbik e
dilecek yeni tarife için al&.kadar ma
kamlar tarafından tetkikat icra.sına 
başlanmıştrr. 

Yeni tarifenin g-eml malzeme fi
yatlarındaki yük..c:eliş, ve kış mevsi
minin tevlit edeceği mahzurlar naza-
11 itibare alınarak bir miktar arttı
rılması dlişUnU!mektedlr. 

Gazozların Kontrolü 
LAzımdır 

Yenlcami clvarile Sultanalunet ve 
Gtilhane parklarmda bıı.zı çocuklar 
tarafından satılmakta olan ve •itele· 
ri Uzerindc etiketleri bulunmadığl i· 
çln nerede ve kimler tarafından ya· 
pıldığı meçhul bulunan g11.·ozların 

pi.<ıliğl nazarı dikkati celbetrnektedlr. 
DUn bu gazozdan içen bir çocuk bir
denbire sancılanarak zehirlenme a· 
!Ametlerl g5sterditlnden GUlhane 
hastahane11!ne ı;-önderllmiştır. 

---jo---
Pe n Fi atındaki 
i t kir Anıa,ıldı 
Belediye iktısat müdilrlilğü peynir 

fiyatlarlle peynlr tı1lstU hakkındaki 
İk" d ·· ·· ·· d "d" Hclt:dlye lktısat mlldUrü bu vaziyeti 

rınmt~·. dı b~s! o~~mu~. e gi ı- de lf'tkik e.mlf, d~f:' 'mıımcilerın ta-• tetkiklerini bitirmiştir. Bu tetkikler-
~or,Na:ııı e T ızıbttı<ıp e ıy~ ~r- 1 leplerlnl muhik bulmuf ve key- den peynir flyaUarınm yilk5elıneslni 

ı. ı ayb~t, krad uııgakrpklıe rıne Cıyetl valiye arzetmlftlr. Belediye re- icap ettirecek hiçbir sebep bulunma-
varmı , ırço ar so a arı ar· dığmdan teneke ba.şıııa görWen 170 

l b .. .. k b " k d . lsl, sert buğday mıktar:r.ın ço~altıl· 
şın amış, uyu çe ır apı an gı· ınaaı için Ticaret veı:a.ıetıne mUraca- kuruş kadar fark tamamlle lhtlkA.r 
rerck taş bir binanın zemin ka- mahi'-·etınde telllkki edllmi,tir. at edilmesini muvaflıı: ~brmtlştUr. J 

tında, sedirlerle döşeli bir odada tktısat mUdUrlilb~• gtrek ihtika.r 
serili bulduğumuz yataklara uzan- mevzuu, gerekse beyaz peynirin kaç 
maştık. S hl k" Ş k 1 kuru,tan ııatılması icap ettiği hak· 

Erteıi sabah, deliksiz bir uyku a e ar e er eme ve kındaki raporunu dün fiyat mtira-
ile geçirdiğim gecenin mahmur· Reçe!ciler Tiiredi kabe komisyonuna vermi~tlr. Kom18-
luğunu gidermek için, yatağımda yon bu mtseleyi tetkik edecektir. 
dönüıtürüp duruyordum. O ka· Ramazan mUnasebetlle sahteka.r ----o--
dar dalmışım ki, benden evvel şekerleme ,;o reçelciler fatıllyete geç
kalkan Hacı Mehmedin yüksek mlolerdlr. Balıkpazarı ile Uı:unçar

sesle beni çağırdığını bile duya- şı ar8.8ındakl bazı eJJki hanların izbe
mamışım. Adamcaiıı:, hastalan· terinde şekercilik ile hiç alAk&11ı ol· 

Ortamektep Kitapları 

dığımdan endişelenerek baş ucu-
mıynn bazı adamların Ramazan se-

ma gelmiş, >:avaşça kulağıma 
seslenmiş: bebile piyasaya sUrmek için glikoz 

_ Ya Mehmet, bu ne gaflet, ile karıfık sakarinden şekerleme ve 
yoksa keyfini mi bozdun~.. reçeller yapmıya başladıkları m&t· 

(Devamı var) baamıza bildlrilmlştlr. 

Orta tahsil mekteplerinde okutu 
lacak kitapların yurdun hu tıı~·'lfın
da satışa çıkarılması için emir veı ıı
mı,tır. Maarif Veklllctl bu klta:"lara 
dair maarif nıUdilr!Uklerlnt bir de tn· 
mim göndermiştir. Tamimde talebe
nin bir sene evvel kullarılmı' olan 
kitaplardan da alıp der8leı"f takıp 

edebileceklerine imkAn verllrnektedlr. 

\, .1 

Bir Çuval 
Muhtekiri 
Yakalandı 

Kahraman İsimli 
Suçlu Adliyeye 

Verildi 
Dün oğJedtn sonra. Asmanltında, 

lhtik!r komisyonu tarafından bir cür 
mUmeşhut yapılmıt ve bir muhtekir 
yakalanarak rnUddelumumlllğc veril
miştir. Meşhut cürüm .,u şekilde ya· 
pılmıştır: Asmaaltında Kallraman 
i!ımlnde bir çuval tilc;:carı ötedenbe
ri piyasadan çm·aııarı toplıye.rak 

kendi mUşterllerlne aatmak yolunu 
tutmu,tur. Son zamanlarda bu ada· 
mrn piyasadan ~val topladığl halde 
kendisine vukubulan taleplere ret ce· 
vabı vermekte olduğu ve bu ÇU• 

valları depo ettiği lhtik&.r komisyo
nuna şikft.yet edilmiştir. Bunun Uze
rtne bir cUrmQml'.şhut tertip edllmLş, 

Kahraman bu talebe de «çuvalım 

yoktur.> cevabını verince gelen me· 
murlar tarafından depo va mağaza· 
•ı aranmış, binlerce çuval bulunmuş
tur. Kahraman, mUddelumumlUğe 

verilmiştir. 

LCıtfi Kırdarın ilzerindc en 
fazla durduğu nokta, in~aatın 
tahmin veyahut taahhüt edildiği 
zamanda bitirilememesi ve ikid~ Vali ve Belediye Reisi 
birde mühlet istenilmesidir. Be- LCıtfi Kırdar 
lediye Reisi, dünkü tetkiklerinde, 1 .ı:.. tf t · · t ~· . . .. . Mıne a e mıı ve ınoaa ın n 
tahmınlcrın boyle ekeık zuhur et· kit ikmal edileceği hakkında., k•: 
mesıni, keıifnameyi hazırlıyanla· j ti ve muayyen bir zaman tetb11 

rın fenni bilgilerinin kifayetsizli· edilmesini emretmi§tir. 

ti 
Amerikadan mühim mikdard8 
otomob ·ı yedek aksa ı geliyor 

Amerikada.n getirllmtkte olan mU· I tahsilden pamuk ve iki milyon lirası· 
fllm miktnrda otomobil yedek aksamı le de fındık mUbııya.a. edecektir. 

tıt•• Uc otomobıl ve kamyon 14.Stiği vapur· Bu mUbayaatm yenl bir talima 
ıa Basraya gelmiştir. me ile Ziraat Bankası taratınd811 

Pek yakında bu mallar memleke· veya pamuk ve fındık tarım koopt'° 
timize getirilecektir. ratlfleri tarafından yapılmuı bugUJ\· 
Ayrıca Yunan vapurlarının .A.me- !erde takarrür edecektir. 

rikadan getirmekte oldukları eşyalar Çivit ve Makaralan Sakbyant.' 
da hAhm Akdenlzdedlr. Vapur Teşri- Var 
nlevvclln 5 inde lstanbulda buluna- Şehrin tanınmış flrmalanndan b!· 
caktır. Anghyra'nln hamuleei arasın- rlnin Anadolunun muhtelif şehirleril'' 
da otomobil yedek aksamı, radyo, ' de bulundurduğu çamaşır çividi stolt' 
yeni otôrnoblllerle demir ve çelik lannı gizlice tııtanbula getlrtmeıttt 
bulunmaktadır. olduğ\.ı ııöylenilmektedlr. Çivldin :ıti1• 

Kakao Sıkınh11 cUk toptancılığını yapan baıt esnaf• 
Çikolata fabrikaları dışardan ka· bu toplama har~ketl ile, yakında vıı

kao getiremedikleri l~in evvelce ut· kuu muhakkak görWen bir çivit bub· 
tıkları çikolatalarda kakao miktarı· ranına zemin hazırlanmakta olduğ\I' 
nı aza.ıtmışludır. nu sl:Sylcmekte ve birdenbire pi~·~: 

Kakao fiyatları dUnya plyaııasm· da azalan beyaz ve slyııh renkteı:ı 
da da yükselmiş bulunduğundan bu dikiş makıırıılarınm da ayni ~d3 

maddenin ithalinde fiyatların dUşUrU· ortadan kaybolmasını misal oJatııl' 
Tıp Tarihi EnstilüsU lemlyeccğl tahmin edilmektedir. Mın· gl:!stermektedlrler. ~ 

40 E 
• taka ticaret mUdilr!UğU bu işin tet· 

4 ser e~rettı k!kine b141lamrştır. 
Tıp tarihi cnstıtU.SU '933 seneslrlden H lat İmalAb Durdu 

beri 4~0 eser ne,retmiştir. Bu n~rl· Gemilerimizde kullanılan ve Mani· 
yat bır rekor sayılmaktadır. Enstı- la HA.vesile yapılan halatların piya· 
tU aynca yazma ve basma eserlerle 1 sada mevcudu azalmı,tır. 
veslk.alar ve res.imler ~plıyarak bey lstanbulda bulunan halat fabrikası 
nelınılel ehemmiyeti haız. bir kUtUp- yalnız yerli kendiri işllyememektedlr. 
h~nc hazırlamıştır. Bu kUt~phanc il· Hariçten de Manila elyafı gelmediği 
nıversitode halkın istl!adesıne vazc- i için fabrlkıı. tatili faallyet etmek va-
dilmiştir. zlyetine düşmUştUr. Bundan başka 

---o sırma ve tel halatlar da azalmıttır. 
Dün Ankara Trenleri Bu iki cinS malzemenin tedariki 

maksadlle yeni yapılacak ticaret an· 
Geç Geldi ı~a.ıarında bu hususun nazarı iti· 

bare alınması için allkadaı·lar vekl· 
ıetıer nezdinde tefebbUslerde bulun
muştur. 

DUn sabah 7,M de Haydarpa~aya 

gelmesi icap eden Ankara ekspresi 
saat 11,50 de ve 8,:50 de gelmesi mu
tat olan konvansiyonel trenide saat 
14,30 da gelmiştir. Trenlerin geç lcal
masına sebep Sarıköyde bir va,onun 
yoldan çıkmasıdır. 

--<>-

Marmara Ereylisi 
Nahiye Oldu 

290 evi 1720 nUfusile Çorlunun bU
yUk köylerinden olan Marmara E· 
reğliai bu defa kendisine Ubl sekiz 
köy ve Uç ci!Uikle nahiye merkezi 
olmuş ve nahiye mUdilrlUğUne de Şa· 
hinler Nahiyesi mUdUrU Naci tayin 
edilml~Ur. 

Diln İhracat Az Oldu 
DUn muhtelif Avrupa memleketle· 

rine altmış dört bin liralık ihracat 
yapılmıştır. laviçreye tUtUn ve bar· 
sak, Yunanlstana keten tohumu, 15-
veçe koyun derisi ve tuzlu barsak 
gönderilmiştir. 

Ticaret VekiJetine Verilen 
Kredi Tahsisatı 

Koordinasyon heyeti kararile Ve
killer Heyetinden çıkan son blr ka· 
rara cöre Ticaret Veka.letine sekiz 
milyon liralık kredi tahsisatı veril· 
mı,ur. Bu paranın altı milyon llraaı
le vek~l't doğrudan doğruya mtlı!· 

f 1 
Kapan•~ ---Sterlin 5.2, 

Dolar 182.20 
İsviçre Frc. 30.20 
Drahmi 0.9975 
Leva l.6225 
Peçe ta 18,90 
Pengö 2G.t5325 
Ley 0.625 
Dinar 3.175 
Yen 31.1375 
tsveç Kr. aı.oos 

ESllAM -.re TAHVİLAT 
TUrk borcu 1 peşin 18.90 
Ergani 19.51 
Sıvas • Erzurum 2 20.20 
Srva.8 • Erzurum 3 20.20 
Merkez Bankası p~ 107.75 
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YIL: 1940 - AY: 9 - OUn 27j 
RUl\d : 1856 - EYL'OL: 15 
HİCRİ: ısım - ŞABAN: 2.S 

Namusluya Benziyor, Fakat ... 
- Bayır, Mlster Trençham ben ıtzl ıırf ae~1rcl olarak 

buraya (o.tırmadım. HA.dlseler llzde ç~k alMca 11ya.ndırmı· 
yor da sıkıldınız, ıf tmek istiyorsunuz:. Fakat benim &ize 
daha thtiyocım '\"ar. Şu menhm yerden çıkalım beraberce 
merkl'J'U) kadar gideUm. 

~-MAVD-~1 
- Şu halde yarımda benim otelde baluplım. Allah ra

hatlık n kolaylık versin. 
- Tetekkür ederlm, ıı.ze de. 

VA.KtT VASATI EZ.'\?'11 
GÜNEŞ : 5.l54 11.55 
ÖÔLE : 12.05 6.01 

- Nlçbı gidiyoruz? 
- Hem btnız konaturu:ı., Mr ılgara içerir-, hem de tiiyle 

bir paMportwıuu bakanm. H kkmnda raporumu henUı: 
yapmadnn. 

-Ya.-
- Ancak ondan sonra Jidip yatablllrelnl:r:. 
- Ya Mis ffl'l~n ne ol&cak t 
- Onu da unutmuyorum. A\·det edf.lr etme:r: ~haber 

,•erecekler. 
Beraberce merdivenleri inerlerken E\ans suallerine de-

\'&111 ediyordu: 
- Ml Helen'I ne kadar z.amandanberl tanıyoraunuz :' 
..... Yirmi dört Hattenberl ... 
E,·ans hayretle yUzUne baktı. 
- Bir yerde mi tesadüf etttnlz ! 
- E,·et Operada.. 
- Demek müşterek bir dostunuz ılzf tan19trrdı t 
- Hayır. 

y,, ıınıı u;ra::-la: 
- O halde nıunl tan~tınız ! 
John ferıa ıılnlrlenmı,tı: 
- Tamamlle tesadüfi olarak .. Operada yanımdaki koltuk· 

ta oturuyrırdu. 
E\·anıı bu noktaya çok alAka duyuyordu. Fakat John•dan 

fada bir teY elde edl'!ml~ eccğlni blldlği için ustu. 

TAKAIL 
YAZAN 

William J. MAKiN . 
ÇEVİREN 

Rezzan AE. YALMAN 

14 -
daya geldi. t lç çeyrek 1'8.atlik bir orgudan ııonra John hak
kında btıtün lizımgel~n maU\matı t<lplamıştı. John, Helen'ln 
adınr kııbll olduko kadar u anmıya cayret etmişti, fakat 
Evanıı tııhıdltl ifeylerl öğrenmişti. Raporunu şu ~kilde ha· 
:ı.ırladı: 

cı<:enubf Afrikada çalışan Hl taUlini geçlrml'k uı.ere gelen 
bir maden ntUhendlsl. Pasaport ,.e \"apur bileti söyledlkle
rlnl tf'ylt ediyor. 

Zengin, bankada hcsabı ,·ar. 
Operada T~tgeldiğl hlr genç lcıu fa:r.lara allkalı ... 
Ce~ı naıııl bulduklarına dair her lklıılnln ııöyledlklerl 

sörler blrhlrlnl tutuyor. 
ŞUphtıll noktalar: 1 - K•ndUerlne her rast gelen poUs· 

t~n malnmııt atnıı:'\'& çalı,mak. 

2 - Jcıhn, Valpal!l'tn apartnnanına t.t'!Pfon •tmlş. Niçin T 
Kendi anlattılı ~ey ~k nkla yakın de.itil .• 

~etlce: N'amu..,lu \e Be\1mll hir gence benz.lyrır. Fakat. .. » 
Yazıtığı kfığııh ellndı>.n bırakarak: 

- ~izi do.ha uzun zaman uykunuzdan mahrum etmek Is· 
t-emf'm. Dedi. 

Jnhn t4lbes!>Üm ederek revap \"f'rdl: 
- Te.şf'.ltkllr ederim, B3y mUfettlş .. Daha fazla ahbaplık 

etmemiz için yarın beraber yemek yesek nlur mu~ 

Evanı arkasından baktı. Sonra dütiiıı<:elt bir ta"nla ~k· 
rar ya.zıya devam etti. 
Yarım bırakmış olduğu cümleyt f(Syle tamaml&dı: 
«~etloe: N'Amuslu ve &e\"lmll bir rence benziyor. Fakat... 

Tavırlarmda C!6r&rlı ve ,uphell bir teY '\'&r.» 

Eter müfettlt E,·ans, John'un harekeUerlnl daha dikkat
le takip etmiş olsaydı bir kat daha meraka dtlş~ktf. 

1K1NDt : 15.25 9.28 
AKŞAM: 17.117 12.00 
YATSI : 19.SO 1.S, 
tMSAK : 4.15 9.16 

Joho poJl!l merkezinden aynldıktan sonra dofruca oteline 
dönmedi. Gecenln bu sakin ve biraz da korkunç saatinde 
Covent Ga.rden mahallesinde dolaşmıya başladı. Adımlan 
onu ıayrl lbttyart olarak Heleo'ln apartımıını olan blnanm BllgiDkl Program 
iinUne sürüklemişti. Penc~relere baktı. Her taraf karanlıktı. 7,30 Program ve saat ayan, 7,S5 
Genç kızın benUz dönmemiş olduğunu anladı. Hatif mllzlk (Pl.), 8 Ajans haberleri• 

Bir müddet oralarda dolaştıktan sonra Londranın en ka- 8.10 Ev kadını • Yemek listesi, s,SO 
!abalık Ye en parlak ışıklı sokağı olan Strand'a vardı. Hafit mUzik devamı (Pl.). 
Oradald bir po&tahllneye girerek Clenubt Afrlkaya uzun 13,30 Program, 13,35 Muhtelif ~r
blr telgraf yazdı ıönderdl. Oradan çıktıktan sonra tekrar kılar (Pl.), 13,50 Ajans hnberıerl• 
Oovent Garden mahnlleslne döndü, adımtannı yavaşlat- 14.05 Muhtelif şarkılar devamı (Pl.l• 
mıştı, yorulmuştu. Bu tenha '\'e sakin mahallenin karanlık H,20 Riyaseti Cllmhur bandoııu, 15.30 
\"e seniz sokaktan onu cezbediyordu. Strand, patırdı ve Operet ve film '8rkıları (Pl.). 
aydınlıktan sonra bu tenha ıtikiİnet pek hoşuna gldlyordu. 18 Program, 18,05 Hatif orkestrS 

Fakı:lt birdenbire ıllkftnetl bir şey bozdu. Karanlık so- parçalan (Pl.), 
0

18,30 Melodiler (Pi), 
k klann birisinden bir ihtiyar çıktı. Ellr.de blr keman ta- 18,40 Radyo caz orkestrası, 19,1l'İ 
şıyordu. Titrek e.llerlle .John'a pek Aşlna gelen bir ifeyler Muhtelif '8rkılar, 19.45 ·Ajans haber· 
!)almıya ba.,la.dı. Bu Faust Operıuıının meşhur (Elmaslar) leri, 20 Fasıl heyeti, 20,30 Konuşıtıll• 
ha\ıuıı idi. Ye sanki birdenbire o tenha sokağa can gelmiş 20,50 Muhtelif 'arkıl:ır, 21,1:5 NeŞeiJ 
gibi karanlıktan bir kamyon :ı.uhur etti. lbttyarm tA yanın- mUzik parçaları (Pl.), 21,SO RadY° 
dan bttyük bir moWr prilltü çıkararak geçti. Binu: öte- gazetesi, 21,f5 Radyo salon orke!trs• 
de durdu. İçinden cıuıbaz kadar mahir üç adam atladı. So- sı, 22.30 Ajans haberleri, 22,50 RadYo 
kak fenerinden gelen Mlgun 1 ık sayesinde John bu nıı a- salon orkestrası. 22,50 Ecnebi diller· 

· damın omuzlannda tubta ııandıklar ta:-ıdıklarını gördü. ı le konuşma (Yalnız kısa dalga po5~ 
(Arkası var) taslle): 23,10 Cazband (PJ.), 23,S 

ıiıiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill .. miiııliiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillillllliilllıiiiiiililiiiiilillllilllll ...... liiiiiiiiiliiim:iiiiiiiiiii:ı:liiiiill&mal .. 1&1 .... lll!l .. 11911 .... ...,.~lilliiiillliiliiii5 .. ill!:m: .. iiiiiiiiiililliiiliiiiiMiiliiôiiiiiii!illl ..... liİiliilmii~iifiiillliiiiiill Kapanış. 

Polis merkezin gellncl~-e kadar se lerl çıkmadı. İkinci 
cinayeti haber alan r;azetecller polis merkezlno koşmu,.lıır· 

dı. Evans bunları atlattıktan sonra John'un bulunduğu o- - Hay hny, t~ekkür ederim. 
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~CMAL 
...._ ~-- SiYASi 

Harbin Yeni 

Boş • Beş 20 İlkteşrin Umumi Bir ~~!~.~m 
D .. \ıl •• G·· ·· Ol k 0 ·· yu 

Safhası HAFTADA BiR UgUD UDU aCa 
8 

.. u~.mkaSn.: 
uyu oz 

~ ihvcr matlftıatı, bilhaaea 

•i . Giornal~ d' İtalia gaz~t•
h•rl:ıın yeni bır aafha)'a gır· 

lll~k .. h d' Uzcrc olduğundan ba ıe-
l)'or. 

lı.f eni safhanın ne olabileceii 
b· Y•n ve Alman gazetelerinin 
dit h~tadır kullandıkları liaan· 

' 11 l:ıelli olmuıtur. 
d Mihvercilcr, İngiltereye ıimal
ru'11 tevcih ettikleri hava silahı· 
d n teairleri tahmin ettikleri ka• 
h '\rrt neticeler vermeyince, ;r ın 11klet merkezini değiıtir· 
lt:ı' karar verdiler. Harbin aık· 
1 rnerkeıini Akdenize ve lngil~ 
~ratorluğunun uzak yolları 
le e ıeçircbilmck için yeni e· 

rrtanlara ihtiyaç vardı. 
1 Japonyayı Aksayiaarkta ve 

h•Pab~Yayı Akdeniz havzaıınd& 
tr ın . fh .• 1 :Yenı sa ası ıçın taze c• 

1~h~ olarak ortaya atmak, bu 
ll'ı 1 il U~Cırnetin vaziyetleri ve e· 
ı/ erı bakımından mümkündü. 
b~n.diçini gibi bazı fırıatlar da 

nnlti.nı kolaylaıtırıyordu. 
h .Yatnıı, bu yeni elemanların 
ı~a~ terazisinde ağır baıabilme• 
ı~t~, ~ani fiilt bir harekete iıtirak· 
lıı~ı 

1
. •zı tartlara tabidi. Meıela, 

:i ı~ ız filoıu Akdenize hakim ol· 
d ıı ~· yahut İtalyan filosu ora· 
A.~ . akim olamadıkça lr.;>anyayı 
k r;luı ve Cebelitank üıtünc aa• 
rac~ 'bir hıı.mleye ıevketmck bi· 
~ rnüıküldü. 

rn Dahili harpten çok yaralı çık· 
trı ış olan İspanyanın pahalıya 
g ~) olabilecek bir ikinci harbi 
,:ıhc a.lmakta tereddüt edeceği 

P eıızdi. 

ı Mihvcrcilcr Romada bu va
IYctleri dii,Unerek İtalyanın Mı· ;:r:• .. vc Afrikada daha ciddi te• 

d-l buslcrc girmesine karar ver• 
1 

er. Bu auretlc Akdeniz havza-
1 •nın Yeni ~lemanı addettikleri 
b:k~Yayı fiili harekete daha ça· 

ınandıracaklannı hesapladı· 
ilt, 

tor1a~onyanın, İngiliz İmpara· 
<I I ugunun menfaatlerine karıı 
trıo ~Yııile olaun harekete geç• 
r/'1• daha kolaydı. Hindiçinil• 
}' n. ıgga.lini, Amerikanın emni
d ttıni doğrudan doğruya halel· 
t~t eden bir hadile aibi Ame
ct ~n efkarı umumiyesine kabul 
tı-.ek .. ·· B 1 k ·· t.ii · "' guçtu. u zor u yu-

m nden Amerikanın taarruzi bir 
d Ukabelesine ihtimal verilemez
p ı. Bu karıılıklı heıaplarla J a· 
d onYanın iknaı daha kolay ol· u. 

aakte Avrupa harbinin, yeni 
a· ,aya girerken arzettiği ıiya
~ Ve askeri vaziyetler böyle 
ı cl~clclcre bağlı bir muadele 
q•ınd -
y c ortaya atılmıı bulunu-
k:r .. Bu. rnuadeleyi mihverciler 
re b~·ıl~rıne aörc halletmek üze• 
\' utun zekalarını ve kudretleri· 
1 

&cfcrber etmiılcrdir. 
b, Buna mukabil İngilizler de 
ili~ rnuadeleıine dahil olan ye· 
~ e emanların karıısına Ameri
ç:ı da:asına iıtirak ettirerek 
\'c n_tak ıçin bugünkü prtlardan 
ier 1mkanlardan iıtifade etmek 
ki \ 0 rlar. Bundan da anlaşılıyor 
l'lıU arbin yeni eafhaaı ıiyaıi bir 
trıii cadele ile başlamıştır. Bu 

01, Cadelede ıiyaıt ehliyeti fazla 
d tı taraf ilk galibiyeti temin e• 

'celctir. • A 
~ Y• • 

~~=============== 
---- BUGON 

Candan gülmek ve eğlenmek için 

SOM ER 
Stnema~ına gidiniz. 

ltahkaha Kralı B A C H ' m 
'l'.\..."\'tA FEDOR ve 

t.ı-aı PİERRE BKA88EUK 

ırıda.n oyna.nmı' 

CANIMIN iÇi 
~aatıık •en, n9''ell ve kahka
'l'A ~OC1vntnı g6rUnUz. llA.veten: 
l.t AnE POSTASI ile yeni 
e~dan gelen Türkçe izah&Uı 
l\'t IQ: KARlP HAD1SELERl· 
~ hali hazır aktualltelerl. 

ııaat ı ve 2,30 d& tenzi· 
lltıı maUneler. 

Yazan: •• FELEK ............. __. ____________________ _.. ______________ ___ 

Bektaşi ve 
Sagım Günü için Radgoga, 

flavgar Zengin Bir Program Kondu 
- Sen karı~mal İtine baki Sağyağın fiyatı 1 SO kuru~ ol· 

duğunu artık öirenmiyen kalma· 
dı. Fakat mürakabe komisyonu 
bunu böyle kabul ediyor. Demek 
ki yağ fiyatlarının yükseliıinde ih· 
tiklr yok, pahalılık var. Pahalılık 
da nameıru bir ,ey değildir. Va
zıı meçhul iktısat kanunlarının 
icabıdır. Ne yapalım~ Mademki 
ucuzlatmak elimizde değil, bari 
pahalılığını kabul edelim de ka· 
hadayılık bizde kalsın 1 

Bu fiyata aağyaiı yiyenlerin 
yüzde ne nisbette azalacağını 
düşünürken aklıma şu fıkra gel
di: 

- Boı ver yahu 1 
Kabaran cılız yolcu: 
- Belanı mı arıyorsun i 
içerideki: 
- Boş veremedim! Sinek ha· 

eaiını kıraC4ğım 1 
Kah kah kah! 
Cılız hiddetli yolcu, yanak a

dalelerini oynatarak pasif hiddet 
iıhar eder. 

• Alo! Alo! 
Telefonla konuımaaını hail 

öğrenemedik . . 

Sayım İçin 150 
Bin Gönüllü 

Vazifeye Hazır 
Yirmi llktcşrin aunu bütün 

memleket için bir düiün aüniı o• 
lacak. lstntıstik umum müdürlü· 
zü böyle karar vermiştir. Umum 
müdür Bay Celil Aybar, hır mu· 
harrırimize demiştır ki: 

c Nüfus sayımı günü bütün mil-
1 .. ti evlerinde hapıediyoruz. Va-

Bir Bektaıi Dervişi, ömründe 
bir defa davetli olduiu gani bir 
dem ıofrıuında siyah havyar ye· 
miı ve tadı damağında kalmı~. 

Pek hoıuna giden bu cennet 
taamını ıık ınk canı çekermiı 
amma, nerede ııatılır, nasıl teda
rik edilir pek bilmediği gibi man· 
aır da tutmadıjı için bu iıteğini 
tatmin edemezmiı. 

Alo! Alol 
Buyurun! 
Kimsiniz? 
Burası 59496 .. 
Kimini~ konuşuyorum? 
Benimle! 
Anladık, sen kimıin? 
Ne vazifen senin? 
Hoppala! Yahu! Kimsiniz? 
Siz kimsiniz? 

l ,., , t ,crıni hoşça geçirtmek mesuli· 
yetini üzerimiıe almayı tabii bul
duk. O gün için saat ıekizden 
başlıyarak etraflı ve eğlendırici 
bir program hazırlıyoruz. Tiyatro 
mektebi talebesi iki temsil vere

Eline üç beı kuruı geçtiği bir 
gün havyarın Balıkpazarında sa• 
tıldığını öğrenen derviı oraya 
varmıt ve bir dükklna girip ıor
muı: 

Siyah havyar var mı~ 
Var. 
Kaçai 
(Harpten evvelki altın pa· 

ra hesabile} seksen, yüz, yüz 
yirmi kuru§ 1 

Bcktaıi o zamanlar bu fiyata 
bir gıda maddesinin satılabilece

Ben falanım 1 
Tanımıyorum. 
Ben falancayı arıyorum. 
Ne yapacaksınız? 
Salata yapacağım! 
Ağzırıt topla 1 
Sen 0enim ağzıma ..• 
Baa •enin ağzına ... 

Ve :.W•n kapanır ••• 

• 
Bir Mühim Mesele 

ğini aklına getirmediği için hav· Gazeteler, kağıt sıkıntısı yÜ· 
yarcının kendisile alay ettiğine zünden sayfalarını azaltalıdanbc
zahip olarak dükkandan çıkmıı ri yazılarda baıka bir olgunluk, 
ve yanındaki dükkana girmiş: mütalaa edilen mevzularda başka 

Sizde siyah havyar var mı? bir itina göze çarpmaktadır. Ya-
Var. ni, hacim itibarile küçüldüler 
Kaça? amma, keyfiyet ve kalite itibari· 
Seksen, yüz, yüz: yirmi 1 le büyüdüler doğrusu. 

Biçare Bektaşi yine hakikati ı ıGeçenlerde mühim bir sabah 
kavnyamıyarak, bitişik dükkan- gazetesinin baımakalesi, tahta
dan kcndiıilc alay edilmesi için i perdelik petavra tahtalarının fi· 
bu dükkana da İfmar edildiğini yatları hakkında idi. 
ıanarak oradan da çıkıp köıeyi Bu defa da vakit vakit intif&r 
dönmüı ve evvelki dükkanları eden bir refikimizin birinci ıay· 
l'Örmiyen bir dükklna ıormuf: faıında pek mühim bir meıele· 

Havyar kaça? nin mütalaa edildiiini gördük .. 
- Seksen, yüz, yüz yirmi! Bu mesele ıudur: 
Bu cevabı alınca hakikati an· Ciğercileri, piyazcıları mı kal-

lamıf, cebindeki üç kuruz on pa- dıralım? 
ra ile de böyle pahalı bir şeyin Yoksa işkembccileri, baıçılan 
satın alınmaaı mümkün olamıya- mı? 
cağını görere.k kalbi kırı~mıı ve Hangisini kaldıralım? Gelin 
yavaş yavaş köprüye dogru yü- de itin içinden ıiz çıkını 
rümiyc başlamış. 

cektir. Radyo temsil kolunun ve Başvekalet istatıstık umum mü dürü Celal Aybar ve arkadaşları 
Darülbedayiin de birer temsille
ri vardır. Münir Nurettin ve Ba- ı şarak hazırlıklar! kontrol ~tm~k
yan Safiye konıerler verecekler- tcdir. Memleketı~ be~~e d~rdun
dir. Ayrıca Karagöz tertip edil- ı de bu kontrol bıtmıştır. Kontrol 
miıtir. Arada da dı~er musiki edilen noktalar ara~ında ev . nu
prÇ?gramları vardır.> mara~arı ve _.sayımın ıcrasına aıt u-

Sayım için tahıis edilen 230 ınumı tedbırler vardır. 
bin liranın beı yüz lirası bu prog· Sayıma ait talimatnameler: ~I· 
ram için 1'arfcdilecektir. B1LJka tı ay evvelden dıığılmıştır. Kımın 
memleketlerdeki aayım maarafla. tereddüdü vaua bildirmesi isten· 
rına kıyas edersek bizdeki .ayım miştir. Sayım malzemesi her t~
az masrafla başarılacaktır. Hem rafa dağıtılmıştır. Erzurum. Dı
de program, hazırlıklar ve mü- yarbakır gibi bir takım merkez· 
rakabeler cidden itinalı ve mü· )erde malzeme stokları vardır. 
kemmeldir. Masrafın az olmuı· Sayım, orduda kıta amirleri tara· 
na sebep, bu miihim vatani işde fından yapılacaktır. 
vazife alan 150.000 ki,inin gÖ· Sayım propagandası için umum 
nüllü olarak çalışmcısıdır. Yalnız müdürlük kırk film hazırlamııtır. 
şehir haricine çıkacaklara nakli- Bunlar sinema olan her yerde 
ye vasıtalarına fiilen verecekleri gösterilecektir. Ayın birinden 
para ödenecektir. başlıyarak radyoda on kadar il-

Nüfusumuzu 20 llktetrin gunu mi konferans verilecektir. \ 2 

mesleğe ait sualin iktısadi faali
yet bakımından genişletilmiş ol
masıdır. 

Savımızı ve halimizi anlamak 
her. cihetle lüzumlu bir şeydir. ls
tatistık umum müdürlüğünün ha· 
zırladığı düğün gününe :imdiden 
kendimizi hazır tutmalı, üstümü
ze diiıen vatani vazifeyi itina ile 
yapmalıyız. 

BULMACA 

sayacak olan 150.000 kişi arasın- Teırinicvvelde Türkiyenin 150 'ı--.,....,_-ı--
da memurlar, muallimler ve ta· bin sayım memuru radyolar ha· 
lebe çok yer tutuyor. Her taraf· şına toplanacak ve umum müdür 
tan h.u iş için gönüllü yazılmak Bay Celalin vereceği son talirna
iıteyenler çoktur. Ankarada mül- tı dinliyeccklerdir. Bundan sonra 
kiye talebesi ilk müracaat eden- tereddüdü kalanlar idare amirle· 
ler arasındadır. ri vasıtasilc umum müdürlüğe 

Sayımda elli ton kA~ıt kulla· bildireceklerdir. Ayın 16 sında Soldnn Sağa: ı _ Blr oyun klğıdı· 
nılacaktır. Klğıtların ıki tarafı umum müdür ikinci bir konfe- Bir ecnebi par&. Zarf edatı 2 _ Nok 
basılmak, zarflar iki defa kulla- ransla ortaya konulan tereddütle- ' sansız _ Teneke tutkalı'3 _ Rabıt e· 
nılmak ııuretile kağıttan azami re cevap verecektir. Bu tedbir· d t K k z tak im lı a ı - ası - ,amanm s a n· 
tasarruf aranmı§tır. ' lerden maksat, herkesin işi ayni dan 4 _ Nota • Ek • Renk 5 _ zıı-

İstatistik umum müdürlügwünün suretle anlamaıı ve neticede te- hiccenln dokuzu - ~kip çevirme 6 -
merkez teşkilatındaki on beş ka· canüs temin edilmesidir. iki sayı- Nota • Renk 7 _ Meram etme • Dil-

dar arkadaş, bütün kazaları dola· ma ait suallerin eskiden farkı. zine 8 - üç • Budala • Bağı~lama 

1 9 - Sahip ... ya kadar - Renk 10 -

O zamanlar Balıkpazarında 
timdikinden daha çok sarraflar 
vardı.. İçi paralarla dolu açık 
kıuasınm önünde otura~ bir tar· 
rafa yaklaşmış: 

MIHRl'NDN DEVRIAlLEMD 
Halebln şimalinde bir kasaba - Söz
lUk 11 - VUA.yet - Fr&nSlzlarm 1870 
ve 1940 da bozgun verdikleri yer -
Nota. 

Bezirgan! Bu kasa senin 
mi:? 

Evet Hoca efendi! Bir ~ey 
mi lazum? 

- Kaaanın içindeki ıu betibir 
aradalar kimin? 

Onlar da bizim 1 
Şu berideki tek liralıklar? 
Bizim ... 
Arkadaki mecidiye dizile-

Hepsi bizimi 
Güzel 1 Allah arttıraın (ke· 

seıini çözüp içindeki üç kuruı on 
parayi uzatarak} al bunlar da si
zin olsun. Namazı da sen kıl, o· 
rucu da ıen tut 1 Ben ona verece· 
ğim cevabı bilirim 1 demiı ve çe
kilmiı. • Adm Ne? 

Adın ne) 
Mülayim. 
Sert olsan ne halt edersin? 

Demiş. 
Tramvaylarda hiddetlenenlere 

raatgeliniyor. Bir hiddet, bir §İd
det. 
_Yavaş yahut Ayağıma baı· 

tın! 
_ Ne yapalım 1 Pek rahatsız 

oluyorsan binme! 
_ Nereye binelim? 
İçeriden !>ir ses: 

Yazan: JJt/HRI BELLi 

Yakalanırsak Halimiz Ne Olacak? 
-15 -

Vapur ya.vaş yavat yerinden hare
ket ediyor. İakeledeki insanlar git
tikçe uzaklaştı. kUçüldU. t,te San 
Fra.nslskonun bü}1lk köprüsünün al· 
tından geçiyoruz. Ne muazzam ~y! 
On bln tonluk Taft'm direkleri iki 
ml.sll uzunluğunda olsa yine köprüye 
deymiyecek. M~hur Alkatraz zlnda
nmın bulunduğu adanın önünden 
geçtik, artık kl5rfezden çıkıyoruz. So 
lumuzda San P'ransiako şchrt ışıkları 
tek tllk yanmıya başlamıt. Önümüz
de uçsuz buc.aıuıız bUyilk Okyanus ... 

Serin deniz havası ciğerlerime dol
dukça heyecandan gergin sinirlerim 
yumu~yor, ferahlıyorum. Öyleya 
ben heyecan duymıyayım da kim 

nim ikiııci seferim henüz beni bile 
tanımıyanlar çok. Güvertede ıördU· 
ğün işçilerden çoğunun yüzünü ilk 
defa görüyorum. Gemicinin bir va
purda uzun müddet kalmasını bizler 
hoş görme}1z. Karadakilere fırsat 

vermek l!zım. 
Tam bu ıııradll lnya!etıerinden ka· 

marot olduklarını anladığım bir kaç 
kişi yanım:za geliyor. Sm!tty•ye ııe· 

llm veriyorlar. İçlerinden biri bana: 
- Bu Taft'ta ilk seferin olsa ce

rf'k, diyor. Amma yUztlnU bir yerden 
tanıyorum. Sen hiç L... vapurunda 
gemicilik ettin mi! 

bahtilJ hususunda cömert davrar.ırlar. 

Halbuki bu vapurda. öyle mi :ra. Bu 
harp zamanı Çine Japonyaya zevk i· 
çtn gidilir mi? Yolcuların ekserisi 
it için seyahat ediyor. Böyleleri ke· 
selcrlnin ağzını sıkı tutarlar. 

Uzakta hAIA. San Fransiskonun ı-

şıkları görünüyordu. Vapur bir ara· 
hk yavaşladı. durdu. Kamarot: 

- Galiba pilotu bırakıyoruz, dedi. 
Bu sırada gü\"ertede Smitty glS

rUndU. Kimsenin bulunmadığı bir 
köşeye giderek ba.na yanına gitmemi 
işaret etti. 

Yanma r;okuldum: 
- Sen bUfeye saat ondan sonra 

gidersin, dedi. Bla.ckle (bana yardım 
etmeyi YA.deden tayfa büfesindeki 
garaon) sana istedif!nl verecek, mUm 

Yukandan Apğıya: 1 - Bir hay· 
van • Giymiş - F.dat 2 - Atın alnın· 

dakl beyaz leke - ~ağılık adam 3 -
Nota - Göz rengi - Vllllyel 4 - Zarf 
edatı - Söz - Kurum 5 - MeyletUr
me - Arkada.ş kadın 6 - Nefi edatı
Renk 7 - Bir tarikat mUntesibl -
Meşgul et! 8 - Nota - Alçaklar • 
Hububat tozu 9 - Bir Arap harfi • 
Dört halifeden biri - Şebeke 10 -
Mtomlekt"t • Bir nevi kereste kUtugtl 
11 - Masset - Ne~e - Bir hayvanm 
tersi. 

DO='KO BUI.MAOANI:S HALLİ 
Soldan Ssta: 1 - Karaca.; Afak 

2 - Adem; Ticaı1 3 - Divane; A
ram 4 - Alan; Şiraze 6 - Akit; 
Makine 8 - Amel; Radife 9 - Ka
ııeba; lklı: 10 - İnek; KUtell l1 -
Teravi; En+en. 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Kadana; 

Akit 2 - Adil; Kemane 3-Revani; 
Eser ( - Aman; Falaka 6 - Atef; 
Merak! 8 - Acar; Kadife 9 - Fa
rabi; İken 10 - Araz; Nafile 11 -
Kime ne?: Ezan . 

- Hayır L .. da çalıtmadım. Benim 
asıl 'ubem Nevyorktur. Bu büyük 
Okyanusta ilk seferim. CL ..• Amerika 
tle Havai arumda sefer yapan bir 
vapurdur.) Herhalde beni San Fran
ıı!skoda görmülJ olacakaın ! kUn olduğu kadar çok ye. Ve yanma.============== 

birkaç sandovtç de al. Olur ki, yarın 
akfamıı. kadar bir 9ey bulamazsın .. 
Yatacak yer meselesine gelince. Ben 
saat on ikide işten çıkıyorum. Tam 
burada o saatte buluşur, onu da hal
lederiz. 

'te 
Neft& bir Filin 

- Küpe bin, küpe! 

~~============================= 

duyaun. Hayatunda ilk defa ola.r&k 
biletııiz vapur seyahati yapıyordum . 
Bu seyahat Kadıköyle Köprü arasın
da detfl.. Amerikadan Japonya.ya ka
dar sürecek olan on Uç g1ln1Uk bir 
ıeyahat... Fakat ne de olsa biraz toy
hlk var. Yakalanırsak halimiz ne o
lacak~ Beni yakalayıp bu dalgalı de

nize at.ııaıar bile hakla.rt var!. Hem 
ben ne hakla param yok iken dUnya 
seyahatlerine kalk.ı,ıyonım? Herkes 
benim Jibl yapaa vapur kumpanya· 
ımm hali ne olur? Para.sız adam O· 

turdufu yerde oturur. DevrlAlem o· 
nun k!rı deflldlr. Sakın siz de en· 
dl2'eye. kaptlmayın beni denize falan 
atacakları yok. HenUz yakalanma· 
dım bile.. Sonra eter böyle bir lhti· 
mal olsaydı, bu seyahate kalkışma-

Kamarotun aöZleri beni pek mem· 
nun etrnllJti. Kendisine remle! oldu· 
ğumu söylemeden beni gemtct zannet 
ını.,,u. Oemık ki. tavrım. elbl8elerim 
istenilen şekilde idi. Amerikada 11\en 
bir aralık Mialaipl nehrinde işllyen 
vapurlarda kaıa bir müddet çahş
mıftım. Onun için gemici lisanına da 
vtkıftım. Bu teknik lisanı bilmek 
çok mühimdir. Hattl elbiseden ta· 
\'trdan daha mUhlm. Bir tAb!r hatası 
insanı ele verebilir.. Mesell cVa?>U· 
run lakele tarafı> Yerine cvapurun 
sol tarafı> diyenin derhal denizci ol· 
madığı anlqıtmaz mı? Saat ııekize 

yaklLfJYordu Smltty itine ııtu. Ka· 
marot bana l!()rdU: 

Smitty sözlerini bitirdikten sonra 
buruna doğru koşarak kayboldu. Sa
at ona kadar Od saat v&rdı. Güver
tede bir aşağı bir yukarı dolaşıyor
dum. Gece bayatı ~erin idi. Buna 
rağmen UçUncU mevki yolcularından 
blrçoldarı güvertede idiler. Kendi 
kendime bu adamlar böyle ayazda 
duracaklarına aşağıda yerlerinde o
tunıalar ya! diyt> dU~UndUm . Sonra 
içlerinden sevimli yüzlll bir Filipinli· 
ye yaklaşarak biraz muhabbet et
mek istedim. Fakat bu mUmktln ol· 
madı. Filipinli her sorduğuma ya hiç 
cevap vermiyor veya evet ''eya hayır 
kellmelerlle mukabele ederek bent 
bqmdan ısa\'lTlak l~tlyordu. Fıllpln· 

Uden yüz bulmayınca dolaşmama de· 
vam ettim. 

BiR BALO 
GECESi Tek.mil tııtanbul Aşk Mabedine Koşuyor .... 

.__ 3 bUyUk yıldız'm yarattığı mucize 
, "'"«NAND GRA VEY - JOAN BLONDELL - KELLİ BA.KER'in 

yarattıkları efil& aan'at lnclal 

KRAL AŞKI 
Franııua 

Bunun LALE Sinemasında 
l!uauaı U!ve: J UT f, A N D D E N t Z M U H A B E B E 8 l 

dan evvel bir hayli dü,UnUr öyle yo
la çıkardım. 

Sinirli halimi gören Şm!tty (gemi
ci arkadaşınım ktlaltılmıt Uıml): 

- Cannn öyl~ karnın ağrıyormuş 
gibi surat etme, bu vapurda Uç yü-
ze yalan ütyfa var. Her seferde bun-

Bugün saat. ı ve 2.so da. tenzll1Uı matineler. •••ll'' lardan b;rıı eliflr. !lak bu bcı-

- Sen işe gitmiyor musun 7 
- Ben b&fk& postada çal1'ıyoruın 

dlyip sonra sözü değiftirerek L. . mı 
daha. iyi bu vapur mu? 

- Bu vapurda a.şçunız çok iyidir. 
Göreceksin çocuklar da fena insanlar 
detfllerdlr. Yalnız L .. da daha fe1Jıı 
para kazanırdık. Haval'ye gidtın sey
yah zevk için pser. Bu &"ibl yolcular (Devamı var) 

Aşk - Kıskançlık • Lüks ve lh· 
tışamlı sahneler Filmi 

n-. Rollerde: 
WİLLİAM POWELL - LUISE 
RAINER - MADY CHRIS
TIENS - VİRGİNA BRUCE 

A)"l'.ıca: FOKS DU~YA HA\·A· 
DlSLERt 

Bugün saat ı ve 2,SO da 
tenzllAtlı mıı.tıneler 

Yazan: B. FELEK 
A tcıların bir kıymetli öğü

dü vardır: 
- Büyük lokma yel Btiyük 

söz söylemci derler. 
Bu harbin her günü bize bu 

öğüdün ne kıymetli hır söz ol
duğunu gösteriyor. 

Tarihte olduğu gibi bugün 
de kumandı> nların ve hukume t 
ricalinın bJyiık söz kadar bü
y ük duşmanı yoktur. 

1803 de. Bonapart, lngilterC"
ye bir ihraç hareketi .) aparak bu 
memleketi zaptedeceğini ila n 
t"tmişti. .Şimdi Jngiliz bombar· 
diyclt"rİnin başlıca hedeflerın
den ~irini teşkil ('den Bulony li
manında bir suru hazırlıklar, 
ıahşıdat yaptı. Fakat teşebbüsü 
ufak tefek deniz çarpışmaların· 
dan ileriye geçemedi ve akim 
kaldı. Birinci Konsül, o zaman 
İngiliz sefirile olan bir mülüka
tında demişti ki: 

c- lngilteredcn esen hC"r 
rüzgar bana kin ve husumet ge· 
tiriyor. Bunun önüne geçmek 
için ancak bir çare vardır. lngil 
tereyi, başında bizzat ben oldu· 
ğum bir ordu ile zaptetmek. 

• Gerçi muvaffak olmaklığım 
ihtimali binde birdir. Lakin eğeı 
aramızdaki münasebat bir har· 
be müncer olursa bu istila teıcb
büsüne girişmiye azmetmiı bu· 
lunuyorum.> 

Bonapart"ın bu sözü o zam~n 
ingilizlerin maneviyatını yük
selttiği gibi bu sefer de Her Hit
lcrin son nutkunda: 

c- Dua etsinler cografi va· 
ziyetlerinH Yoksa çoktan İn
giltereyi işgal etmiıtik .. > zemi
ninde söylediği sözler zaten 
memleketlerini müdafaaya az
mctmi; olan lngilizlerin mane
viyatını bir kat daha takviye 
etmiş olsa gerektir. 

Kaldı ki: 

Parisin İşgalinden ııonra bü· 
yük söylemiye baılamış olan 
Almanlar 15 Ağustosta Lon· 
draya gireceklerini ilan etmiıti
ler. Bu tarih aonra 4 5 Eylulc 
atılmıştı. Şimdi Eylul bitiyor. 
Yavaı yavaş Jngilterenin istilası 
projcıi de ikinci plana atılmış 
gibi görünüyor. 

Ne idi, Fransız Başvekili 
(Reno) nun Narvik harbini mü. 
tcakip: 

- Bundan sonra Almanlar 
bir ton demir alamıyacaklardır. 

Diye söylediği söz. 
Harpte ,politikada, ticarette, 

aşkta velhasıl hayatın her saf
haaında büyük söz kadar büyük 
düşman yoktur. 

Akıllılar için ihtiraz edilecek 
bir hareket. 

• Bir Tavzih 
lat.anbul Defterdarlığının aşa.ğıki 

tavzihini memnuniyetle dercederken 
n~riyatımızla alAkadar olarak bizi 
tatmin etSklerlnden dolayı teşekkür 
ederiz. 

«22/9/0'6 t&rlhll pdUJ1lzln 1rFe
lekı. sütununda •Çeşmeyi Kurutmı
yalımı. hafhtı aJtındakl yazıda ku· 
yumcuların muamele \ergisi mll\tı· 

ceheslndekl vazlyeUerine temas edU
mi,, bu aan'atkArlann nmuml~·eUe 

muayyen bir Ucret rnukablllnde iş 

yaptıkları halde keodllerfoden kıy

met esuı Ur.erinden m&llytte ,·ergt 
talep edilmesinin dotru olmadığı te
barüz ettirilmek lsteollmiştlr. 
Yazıda me,,-zuubahs edilen kulla

nıınu, mamtU tqlann, yliı.Uk, bUe
z:.fk vesaire gibi me,'&dın modaya uy
durulmak üzere t!dll Te başka şekli· 
lere lfral'ı işi mahlyeten bir tamir
den ibarettir. Bu itibarla bu kabil 
mu~er. Kanunun 18 inci mad
desinin «Dı> fıkra.ııı mucibince yaptık· 
lan it rnukablllnde aldıklan ücret 
Uzerinden vergiye tllbl tutulmalrta
dırl&r. 

Diğer taraftan bu mUeMeSeler e
ğer kanunun 12 ncl maddesindeki 
muafiyet şartlarım da halZM"ler ,·er
gi muafiyetinden de i tlfade ~tttrll· 

mektedlrler. 
ES88eD kuyu.mcuların kanunun 

mer'iyet me\kllne \'&z.'ı tarihinde 
yaptıkları bir talep netlceısi keyfiyet 
l\lnllyc \'ckiletince de tetkike tAbl 
tutulmut \'C 6 seri l'\o. in umumi teb
liğle de tatbik olunacak muamele 
ışekll tamim fldllml,tır. 

Keyfiyetin tav7Jhan neşrini sn~ -
" ne dilerim. 

lııtanbul Defterdarı 

Ş. ADALAN 

Olgunluk imtihanları 
Dün Bitti 

Liselerin olgunluk imtihanları dün 
bltmi;tir. Netice bugün allkadarlara 
tebllt' edilecektir. 



• 
Çin Ejderi 
Karşısında 
Japony a 

Preveze Zaferinin\ 
40 2 nci Yıldönümü 

(Başı blrlnr.ld'!I) 

Sakaryada yendiler. Düşmanı 
memleketlerinin hariminde boğ Dün Barbaros'ü Hürmetle Andık 
dular, sonra denize döktüler. Bi- Prc\'f!Ze zaferinin 402 ncl yıldö- Varolsun bUtlin bunlan yarın ha· 
zim de günün birinde bir Sakar- nllmll milııasrbetlle büyllk TUrk A- şaracak olan genç Ctimhuriyet nesil
> amız olacak, biz de düşmanı bo- mlrıtli Barbıı.ro!I fçln tertıp edilen lh- !eri ... 
ğacağız. 480 milyondan yü:r. tlfal dlln sabııh Be.şiktaşta Barbaro· Yaşasın bUyUk Türk dUnyası ... > 
mılyoııu bu gaye için canını ve- sun tUrbesı nnUnde yapdmuıtır. ~a- Alkışlarla karşılanan nutuktan 
rırse ne lazım gelir ~ bah erkendl'n binlerce kı ı tllrbenln sonra fstanhul mebusu Abidin Daver 

Sakarya OlmU§, Bitmiı etrafında toplanmıştı. Saat O da ve deniz list tPjtmcnl Fahir Karaycl 
l'ES> . merıı ıı lm kıtaatı tllr04-nln önUndPki de birer nutuk söylem işlerdir. 
(g} izim gözümüz bu sanıye- yerlerini aldılar. Blra:r. sonra Yıtli Bundan sonra Barbarosun tllrbe-

de İngıltere üzerine, Mı ır 1 doktor L(ltft Kırdar, Harp Akad<'ml- !!ine muhtelıf daire ve tcşekkUller 
uzerine dikili ••• Çinde neler olu- si kumı.ndıını General Alı Fuat ve nAmına gönderilen elliye yakın çe
yor? Takip edemiyoruz. Ocne.·nı K,.mııl Koçer. m lıusl&ı, vl· lenk konulmuş ve hir deniz rnüfreze-

Bir sene memleket haricinde !Ayet ve belediye erktnı ,:-dmiş.~rdlr. si tarafından havaya liç el atf!Ş cdıl
bulunmam, o zamandanberi de J Merasime tam saat onda ı tik"ıl mar ı rnlştir. Bunu müteakip bUylik Ami
gazetenin kuruluvuna ait haz:ır· şile haşlanmış bu sıradll da Barbaros ral Barbarosun nıhunu tAziz için bir 
lıklarla uğraı1mam dolayısile Çin- zamanındaki kıyafetle glydırilmiş lld dakika sUkQt edılmişUr. 
lı dostumu iki senedir görememiş- l deniz eri bayrak direğine bayrak Bir tayyare fllomuz tiirbenln üze· 
tim. Bu uzun fasıladan sonra ~f'kmişlcrdlr Bu sırada limanda btı- rinden çok alçaktan uçarak me!'asi· 
kendisini ziyarete gidince .Heri- hımın hutlin gemiler dıldliklerini ç.ı.l- me iştirak etmiştir. 
me sarıldı: mışlardır. Bıından sonra Vali \'e Be- Dün gece ihtifal mlınasebeUle Be-

- Farkında m11ınız? dedi. ledive Reisi Dr. LQtfi Kırdar PrC\'f'ZP şiktaş elektriklerle tenvir oollmiştir. 
Bizım de Sakaryamız oldu, bitti. zaferinin ehemmiyetini tt'barUz <-tti Barbarosun turbesi etrafına konulan 
Düşmanı memleketin hariminde ren bir nutuk söylemiş ve ezcümle projektörler bUtUn gece tUrbeyi ay. 
boğmakla me§gulüz. demiştir ki : dınlatmış Şirketi Hayriye vapurları 

Sonra bana Çin mucizesinin Karalarda bUtUn dünya milletleri- da Beşıkta.ştan geçtikçe projektörle-
manasını anlattı. Ne güzel. ne he- nl önünde saygı ile eğilterek binlerce rini türbeye çevirerek bUyUk Amirali 
y ecanlı bir hikaye... Bunu alaka yıl nesilden nesne. krtadan kıtaya selflmlamışlardır. 
ıle dinleyip anlamamız için kuv· şan ve şeref ile dola.şan Ttlrk bayra- * 
vetli sebepler var. Evvela Çin, ğını. denizlerde de ayni şahametle İhtiraı mcraslmınden 
hakiki sulh yolundaki gayeleri· dolaştıran, sayısız milletleri önünde 
mizde bizim candan yoldll§ımız· saygı ile eğilltlrcn bUyUk Barbaros, 
dır. Bugün yaptığı iş, sulhü de- tam (402) sene evvel bugUn, her bl
vamlı surette tehdit eden üçüzlü ri ayn ayrı denizlere hükmetmiş mil
tehlikeden bir kısmına -göğüs ver· !etlerden mürekkep mehip bir müt
mekten ibarettir. Sonra bizim tetikler kuvveti önünde, Türk gUcUnU 
ortaya koyduğumuz lstikli.l mü· göt!terecek ve denizlerde rakipsiz hı\
cadelesi örneği, Sakarya diye si- kim olmanın sava.şmı yap8:8ktı. 
hirli bir kelime yaratmış Çin mil- !şte bu sav&.'1 Preveze onlerlnde 
!eti için bir manevi ku~vet - kay- l538 de bugün oereyan etti. 
nağı olmuıtur. İki milletin mu- Bu zafer 0 tarihten itibaren deniz-

lerde tam bir Türk hAk' i t· ı kadderatı arasındaki bu yakın- asır ım ye ın 
!ık da bizi Çine yaklaştıracak bir tesis ve temin etm14ıtir. 
sebeptir. BugUn ~tUrbesl etrafında hUrmetıe 

Küçük Zaferlerin y ekUrıu toplandığımız bUyUk Amiral: kah-
raman torunlarından, ve bUtUn Türk 

~ inin .Atnkara ~ümeuili milleti; Uziz ettiği güzide gençliğin
Y bana işte §Unları anlattı: den ilmitle, emniyetle bu tarzda a· 

cMarepl Ciyang Kayıek'in bir sırlara hediye edilecek misilsiz şaha
ıözü var: Bizim için büyük zafer, metler, ve medeniyet snhal!mda ya
>irçok küçük zaferlerin yeku- ratıcı zekAlanndan bUtUn insanlığın 
lUndan ibaret olacaktır. Mareşal minnet ve şUkranla seHl.mlıyacağı bil 
bu kanaatle iki istikamette çalı~- yük eserler beklemf'ktedir. 
mııtır. Birincisi, çete harbile Ja· 
ponlan yıpratmak, ikincisi de 
Japonları denize dökmek için 
yepyeni bir ordu kurmak ••• 

Japonlar, bütün gayretlerine 
rağmen Çin arazisinin ancak yüz
de beşini iogal edebilmiılerdir. 
Asıl hakimiyetleri, demiryolu 
hatlarına ve nehir boylarına ait
tir. Demiryol~ hattının haricine 
sokulmağa cür'et edemiyorlar. 
Bu sayede Japon cephesinin ar· 
kasındaki halk hür hayatına de
vam ediyor ve Çin çetelerile it 
beraberliği yapıyor. Çetelerimiz 
Mançuri dahil olduğu halde sahil
lere kadar her taraf ta çalışıyor, 
münakale yollarını sık sık kesi
yor. 

Mare alin prensibi, hiçbir Çin
linın hayatını lüzumsuz yere israf 
etmeden düşmanı yıpratmak ve 
azami zayint verdirmektir. ilk se
ne, hazır olmadığımız için Japon· 
lara verdirdiğimiz zariat kadar 
biz de zayiat verdik. ikinci sene 
baskın şeklinde harbederek Ja
ponlara kendi zayiatımızın üç, 
dört misli zayiat verdirdik. Çin, 
bugüne kadar bir buçuk milyon 
Japon askerine mezar olmuştur. 
Bu malumatı, gizli Japon askeri 
istatistiklerinden elde ettik. Bi· 
zim zayiatımızın çoğu sivillerden
dir. 

yeni orduya celince, ilk Japon 
itcali zamanında 1,200,000 aa· 
kerimiz vardı. Bugün askerimizin 
yeklınu yedi milyondur. Bir bu
çuk şene sonra talimli ve techi
:zatlı askerimizin yekWıu yirmi 
milyona çıkacaktır. 

Yaılı zabitlerimizden çoğu, 
Japon askeri kudretinden gözü 
yılmıi adamlardı. Mareşal, ken
dine güvenen genç unsurlardan 
yeni bir zabit heyeti kurmuftur. 
Bunlardan on bininin mürebbisi 
doğrudan doğruya Marep.) sayı
labilir. Memleketi ve askeri vazi
yetı idareye taalluk eden sayısız 
işleri arasında yeni zabit heyeti· 
nin terbiyesile meıgul olmaza va· 
kit ayırmıştır. 

Harbin başında sekiz motörlü 
fırkamız vardı. Bugun motörlü 
fırkalarımızın adedi yirmiye çık· 
mıştır. Sahillerimiz geniı olduğu 
ıçin Japonlar tesirli bir abloka 
yapamamıılar<Ur. Bunun ıç.ın 
kara yollarından başka deniz yol· 
larından malzeme tedarikine de
vnm ettik . Bugün Hindi Çini'nin 
Japonlar tarafından işgali dola
yısile en mühim münakale yolu
muz tıkanmıştır. Fakat aıkeri ne
tice mühim olmıyacaktır. Çünkü 
elimizde büyük ölçüde ihtiyat 
malzemesi vardır. Çinde de tay· 
yare dahil olduğu halde her tür· 
lü mnlzeme yapabiliyoruz. 

Müslüman Bir General J aponlann niyeti bizi ce
nahtan vurmaktır. Fa.kat 

buna karıı tedbir aldık. Çin erka
~aıp r!liıi Cener~l ~eto~ıi, 

mühim bir ordu ile icap eden 
hattı tutmuştur. Japon taarruzu
nu bekliyor. Betongsi, Çin istik
lal mücadelesinde büyük yararlı
ğı görülen Mü11lüman bir gene
raldir. Son sene içinde Japonların 
Honan ve Şansi cephelerindekı 
taarruzları korkunç bir hezimetle 
neticelenmiıtir. Hindiçini yolile 
yapılacak taarruzun da ayni ne
ticeyi vereceğine kanaatimiz var· 
dır. 

Vatanın Anası 

Ç inin istiklal mücadelesinde 

Çin kadınının mühim ro· 
lü olmu.ıtur. Mareşalin eşi olan 
Bayan Çiyang Sommelin, zevci 
ile beraber Çin milli mukaveme
tinin ruhudur. Kendisine (Vata
nın Anası) adı verilmiştir. Bu 
genç ana, tayyareci olar..ic fiil~ 
çalışıyor. Garibi ııu ki Bayan Ci
yan_gın diier üç hemşire~ de Çi· 
nin kurtuluıı mücadelesinde mü
him roller oynamışlardır. Bun
lardan biri Çinin büyük ihtilalci
si Dr. Sinyanıenin, bir diğeri 
Baıvekil muavini ve Çinin büyük 
mali kafası H. H. Kongun, dör· 
düncüsü de diğer bir devlet ada
mının ~idir. Bunlardan başka 
yüz binlerce Çin kadını kurtuluıt 
için fiilen çalı11ıyor. Tamamile ka
dınlardan ibaret fırilalarımız 
vardır. 

Mare,alin eıi, vaktile Aıneri
kada tahsil sönnüıtür. Türkiye
nin Çin sefiri ~ay Emin Alinin 
eti ile mektep arkadqıdır. Ma
reıaI, bunu vesile ec:lerek Bay 
Em in Ali için büyiik bir kabul 
re&mi bazırlamıt ve Çinin bütün 
mühim adamlannı bir araya top 
lanuftır. 8afka hiçb ir tefir böyle 
bir muamele ıönnemiıtir. Mak
aat, Türkiye hakkında duyulan 
yakınlığı ve doıtluiu ifadedir. 

ÇİN, JAPONYA YA M EZAR 

OLUYO R 

Ç ini, yalnız ıu kadar yüz 

bin veya milyon Japon 
ukerine değil, bütün Japon em
peryalizmine mezar yapacağız. 
İnsanlık için yeni ufuklar hazırla
mak hususunda bize dü§en vazi
feyi tamamile yerine getireceiiz. 
Japonlar, yurdumuza girdiklerine 
çok pişmandırlar. Bugün serbest 
olsalardı Asyada neler yapmağa 
kalkı§mazlardı 1 Çin böylece Bü
yük Okyanusta •ulhe, Amerika 
ile beraber mühim bir amil hiz
metini iÖrÜyor. Japonlar bu mü
cadeleden ikinci, üçüncü derece
de bir devlet olarak çıkacaklar• 
dır. 

Agyanın garbını tutan Türkiye, 
Şarki Asyada sulh ve terakki için 
ayni yüksek gayelt:ri bel!liyen, her 
vakit güvene layık bir yoldaş bu
lacaktır.> 

Ahmet Emin YALMAN 

sonra me
rasime i ş t i r a k eden zevat Beşik
taş sırtlarında eskiden bir mezarlık 
iken gilzel bir park haline getirilen 
Abba.'lağa parkının açılış merasimin
de hazır bulunmuı,lardır. Abba.'lağa 

parkı da Valinin bir nutkile açılmış 
ve davetliler tarafından gezilmiştir. 
Bundan sonra Beşiktaş kaymakam
lık binasının açılış töreni yapılmış 
ve burada daveUllere pasta \'e limo
nata ikram edllmiftlr. 

Japonya:. Amerika 
ihtilafı 

(Başı birincide} 

sıkı bir kontrole ti.bi tutulması 
hakkındaki suallerin hariciye ne· 
zaretine tevcih edilmesi icap e· 
deceğini ilave eylemiııtir. 

Gazeteciler toplantısından bi
raz sonra, Rooseveltin İngiliz 
Büyük Elçisi Lord Lothianı öğle
den sonraki kabine toplantısın· 
dan evvel de milli müdafaa erka
nını kabul ettiği bildirilmiştir. 

İngilizlerin Tehirleri 
Londra, 27 (A.A.) - Reu· 

ter ajansının diplomatik muhar-
riri yazıyor: 

Anlaımanın hedefi propagan
dadır. Fakat Japonya için faydası 
fevkalade ~üpheli görünüyor. Ja
ponyanın kendisine hiçbir yar
dım temin etmiyen bir anlaşma
ya sürüklendiği neticesine varma
mak müşküldür. 

Anlaşma maddelerinden biri· 
nin Amerikayı korkutmak için ol
duğu anlaşılıyor. Zira maddenin 
başka her hangi devleti istihdaf 
ettiğini anlamak zordur. 

Bir hüküm vermiye salahiyet· 
tar mahfille:rde kaydedildiğine 
göre, anlaşma Amerikanın infi· 
ratta kalması ümidini tamamen 
terketmediklerini göstermektedir. 

Almanların kendi rrlilletlerini 
uzun bir harbe hazırlamakta ol
dukları anlaıılmaktadır. 

----ıO 

Basra Y oluyle 
Dış Ticaretimiz 

(B~r birincide) 

bil olabilecektir. Tren yolu Bas
rada vapur iskelesine kadar u
zanmaktadır. Basra iskeleıinde 
de tahmil ve tahliye işlerini yapa
bilecek her türlü asri tesisat mev· 
cut bulunmaktadır. Nakliyatın 
intizam dahilinde devam edebil
mesi için de, bugün tahmin edile
bilen ithal ve ihraç işlerine yete
cek kadar vagon Türkiye, Irak ve 
Suriye hükumetlerinde mevcut
tur. Ancak, yol çok mükemmel 
olmakla beraber tek hat oldu
iundan, ithalat ve ihracat iılerİ 
9imdiki tasavvurun fevkine çıka
cak kadar muazzam olursa, nak· 
)iyatı sekteye uğratmamak için 
her türlü tedbirin alınacağı o\ip· 
hesizdir. Müzakerelerimizin bir 
noktasını teşkil eden navlunun 
Irak veya Türkiye parası üzerin
den döviz olarak ödenebilmesi 
için de bir hal çaresi bulunacağı
na §Üphe etmiyorum.> 

Hull'ün Beyanatı 
Vaşington, 27 (A.A.ı - Hull bu

gün öğleden sonra gazetecller toplan 
tısında yaptığı beyanatta, Japonya
nın mihver devletlerlle ittifakının u-
zun zamandanberl me\•cut olan ve 
A:mcrlka tarafından harici siyaseti· 
nl tP.sblt ederken esasen nazarı itiba 
re alınm14 bulunan bir vaziyeti sarih 
hale koymuş olduğunu beyan etmiş
tir. 
Nazır şöyle demiştir : 

cllAn cdılen ittifak muahedesi, A· 
merlka hUktımetinin nnznrında yıJ

lardanberl mevcut olan bır vaziyette 
mahsüs bir değişiklik yapmamakta
dır.> 

Japonya, 
Almanya ve 
İtalya İttifakı 

(Başr blrlnclde) 
anlaşmazlığına hAlen henUz iştirak 

etmemiş bir devlet tarafından hlicu
ma uğraması takdirinde, iktidarların 
da bulunan bütün siyasi, iktısadi ve 
askeri vasıtalarla karşılıklı ımrettc 

birbirlerine mUzaheı et taahhtidUnU 
almışlardır. 

Madic: 4 Aza.o;ı Al• .. a::, 1tlllyan 
ve J&ocın hüktımctleri taıaf111,fan ta
yın erlilecei~ olan mUşte ''k tek~.'k ko 
misyonla&', b•. paktın tatbiki için der
hal toplanRcaklardır. 

Madd.ı: 5 - Almanya, İtalya ve 
•'aponya, bu hUkilmleri;ı, ı.lç Akit ta
raftan her biri ile Sovyetler ara&ın
da halen mevcut siyast statU'ye hic;
l•ir suretle te~lr icra etmediğini bil· 
dirirler. 

Madde: 6 - Bu pakt, ill'7.'lyı mU· 
tcakip derhal mf'riyet me,•kilne gire
cek ve on sene müddetle meriyPt me'' 
kllnde kalacaktır. tl'c; yt\kBek Akit ta
raf, tarıı.flardan birinin talebi tnkdl · 
rinde, paktın inkıza tarihinden evvel 
tecdidi için vakit ve zamanı ıle gö· 
rUşmelere başlıyacaklardır. 

Berlin, 27 Eylnı 19qo 
Almanya Hariciye Nazırı 

Joachlrn l'on Rlb!>entrop 
İtalya Har:ll'lye Nazırı 

Kont Gıı.leau:o Clano 
Japon yanın Berlln B. Elçisi 

Kuru!lu 

Von Ribbentrop'un 
Nutku 

Berlin, 27 (A.A.) - D. N. B . Üç 
devlet paktının imzasını müteakip, 
Führer salona girmiş ve Alman Ha
riciye Nazın paktın imzalandığını 

Führere bildlnnişitr. 
Bundan sonra Alman ve ltnıyan 

Hariciye :Sazırlarlle Japon bUyük el
çisi Führerin hwrurunda resmi beya
natta bulunmuşlardır. 

Alman Hariciye Nazırı Von Rib
bentrop beyanatında, Nasyonal -
Sosyalist hUkQmetinin Alman · mille
tine ait hayat sahaSını ve Alman 
milletinin hayat hakkını temine ka· 
rar vermiş bulunduğunu, haksızlık
lardan bir kısmına sulh yoluyla niha 
yet verildikten sonra Yahudi - Kapi
talist Demokrasilerin teşkilatlandı

rılmış harpculannın Avrupayı Al· 
manya tarafından il!tenmemlş bir 
harbe soktuğunu söylemiş: 

cBu mücad,.Je, diğer milletlert> 
karşı değil, fakat dUnynyı bir kere 
daha kanlı harbe atmıya muvaffak 
olm~ bulun.an torna.ııyonal .aui· 
ka.ııt teşkila.tma karşıdır> demiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

<İtalyan ve Japon mUmes!illerl ile 
beraber, Führer'in talebi Uzerlne şim
di imzaladığım Uç taraflı pakt, ye
niden inışıı halinde bir dUnyada mUş
tP.rek menfaallerinln yüksek bir tim
sali t.alinde bir plok teşkil eden Al
manya, İtatra ve Japonya.nın tesa
ntidüniln resmi lllnıdır. Bu blok, ken 

dislne \"azife olıırak, h~cn harp halin 
de b; Jı.;nan Avrupa k.ıSımlarınm Al· 
ınar.)a ve İtalyanın mllşterek idarc
ı;ıı n1tında ve bUyUk Arıya sahasının 
da Japonya idaresi altında yeniden 
teşkll~tıandırılmıuımı temin etmeyi 
alıı~al. tadır.:> 

Sovyetlere T eminat Veriliyor 
Von Ribbentrop paktın hiçbir mil· 

ie~e :J. arşı değil bugUnkU harbi uzat
mayı veya genişletmeyi istiyenlere 
karşı olduğunu ifade ve pakt ahka
mının Uç devletle Sovyetıer Birliği 

arasında hA.len mevcut olan veya 
istikbalde mevcut olacak bulunan mU 
nasebetlere hiçbır S\ıretle tesir ic
ra etmemekte olduğunu da illve et
miştir. 

Seker Fabrikalarımız • 
Çahşmaya Başladılar 
Ankara, 27 (Telefonla) -

Evvelce Kampanyaya başlamıo 
bulunan Alpullu, Eski~ehir, Tur· 
hal şeker fabrikalanna ilaveten 
Uşak şeker fabrikası da faaliyete 
baolamı9tır. Bu fabrikaların )_'.eni 
imali.ti piyasaya sürülünceye ka
dar şeker tirketinio elinde 2 5 bin 
tonluk şeker stoku mevcut bu· 
lunmaktadır. 

SiSLI TERAKKi 
LlSESt Mtm'OBLV'GO?\'DEN: 
~ talebe kadrolamruz 

dotmu,tur. De\·am eden m11ra
caatıar karışmmd& smıflannu. 
za (Yeni ~be.ler) açmıya ka
rar verdik. Kayıt olmak iste -
yenlerin acele etmeleri icabcder. 

"eERLiTZ' 
294 lstildil Caddeai 

AKŞAM LiSAN 
KUR L ARI 

Fransızca • İngilizce 
Almanca 

Haftada 3 ders, ayda 4 lira 

- - .. 
• - -• 1 1 

Baş. Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Agrılarmızı Derhal Keser. 
icabında {{iinde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKINI

NIZ. HER YERDE PULLU KUTULARI İSRARLA İSTEYİNİZ - - .. -
Ceb - kol ve maııa 

saatleri 
6 AY VADE 

A\'17.e.ler A.EG 
lırınlan-sü pürgelerl 
4 • 6 AY VADE 

Fotoğraf 

mnklnelerl 
6 AY \'ADE 

Ha\ agazl O<'Skları 
kömllr aob&ları 

4 AY VADE 

AEG \'&ntUltörleri 
ocaklan, <"ez,·elerl 

4 AY VADE 

Lük"or raılyoları 

ve hediyelik t!fY& 

Osman Şakar ve Ski. 
Galata, Bankalar caddesi 59·-t7 Tel. <t2769. Beyazıt. Üniversite cad-

'z desi No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 33/2 ••• .. -"• 

Le1U 
lrllek Yeni Kolej ·:11 

l L K - O RT A - L İ SE 
Tüı de SıraHlwllel' IS • Y 1 • 1 A Ç 1 L D 1 

MU.dürü - Eakl Şişli Terakki Direktörü: M. All Hapet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ôCRETl.M:tNE genlf mUtyaata 
ehemmiyet vermek, ıımıflarmı az mevcudla teşkil ederek talebeSlnin 

çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatUe yakından alA.kadar olmaktır. 

Mektebin denize nazır kalörlferli tene!ftishane ve jimnaııtikhanesl 
vardır. Hı-.r gün saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: 41169 

Devlet Demiryolları il anl arı 
Muhammen bedeli (850) lira olan 100 adet gaz ve benzin koymak 
için galvanize saçtan mamul musluklu ve kapaklı 50 kiloluk bidon 
(7/ 10/ 1940) Pazartesi günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki komısyon tarafından açık eksiltme usulile satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek lsteyenlerın (63> lira (75) kuruşluk muvakkat teml• 
nat ve kRnunun tayin ettığı vesalkle birlikte eksiltme gtinti saati.ne ka
dar komisyona müracaatları IAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komısyondan parasız olarak dağıtılmak· 

tadır. (8921) 

* Muhamml'n bedeli (1020) . Ura olan 2000 adet gömme kapı kilidi ayna
sı (pirinçten) ile 2000 adet pirinç kapı kolu (9/ 10/19•0) çarşambıı günU 
saat (11} on bırde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon ta· 
rafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (76) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği veNikle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar 
komlayona mUracaatıarı l!zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komiıyond&n parasız olarak cfatrtılmaktadır. 
(8956) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalına 
Komisyonundan : 

Muhabere lAboratuvarımıza lUzumlu akfnnlatör, transformatör, tevzi 
tablosu vesaire kapalı zarf usullle eksiltmeye konulm~tur. Muhammen 
bedeli c6750> ve ilk teminatı c507> liradır. 

Eksiltme 4/10/9-tO tarihinde saat <11> de yapılacaktır. Fazla ma
ltımat için mektep mUdUrlUğünc müracaat (8780) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - MUhen~ kısmı giriş imtihanları l/Tefrinievvel/194.0 Salı cU

nU yapılacaktır. Kayıt olunanlarm karneleriyle o gün ıaat (8.30) Be• 

kiZ buçukta mektepte hazır bulunmalan. 
2 - Fen memuru kısmı giri9 imtihanları günü ayrıca U&n olu· 

nacağı, 

3 - Tedrlaata 21/Tl'91'inievvel/9-t0 Pazartesi günü b&fl&nacatı, 
illn olunur. (8997) 

Sahibi ve Netrlyat MUdUrU: Ahmet EmiD YALllAN 
Buıldı#I yer: VAT AN MATBAASI 

28- 9 . 940 

o 

İNKIBAZI DEFEDER, İŞTAH· 
SIZLIK, HAZIMSIZLIK, şlŞ· 
KiNLiK, BULANTI ve GAZ'e 

kartı faydası vardD'. 
Her yemekten sonra bir tatlı ka• 
gığı yarım bardak su içinde kö· 
pürterek alınabilir. Hasan isnıine 

ve markasına dikkat. 

Şişesi 30 İki Misli 50 
Dört Misli 80 Kuruş 

HER ECZANEDE BULUNUR· 
Hasan deposu: Beyoğluna gided 

tramvay durağı karpamda 

Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

silrlirtUz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mltni olur. Yağlı 
ve yağsız olan ttip ve vazoları 
vardır. 

, YUCA ÜLKÜ (İstanbul) ve ÜLKÜ (UŞAK) 
LİSELERi DlBEKTÖKLt>KLERlND'EN: 

Derslere tlkt8'l'lnln birinci «ünü başlanacaktır. Talimatname moclblat'e bütünlemeden enıeıe kalanların 
8ınavlan derslerin başladığı pnden itibaren bir hafta ~inde yapılacak veyenl hiçbir mazeret kabul edllmlye

cektlr. EJıctıle kalmış olanların a.yın birinci rönünden itibaren okuJıda bulunmalan gerektir, 

, 

MAZON Meyva Tuzu 
MÜ FERRI H ve M 1 O EVi Dl R 

İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsaklan Temizler, Alışhrmaz ve 
Yormaz. M A Z O N İsmine ve B O 1 O S Markasına Dikkat. 

•ıfaDta1111u &anslrol ..,...... ... 

Eski Feyziye / ŞJK LJ SES/ ltlı~~ 
ANA - İLK - ORTA .. LİSE - ( Kız - Erkek) 

Tilrkiycnln en eski hwıusl Lisesidir. Kayıt ve tecdidi kayıt için her B'lln mUracaat olunabilir. 

~--llll!e•• Tarifname iateyiıılz. Tel: 80879 ••••••" 


