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giliz Ticaret 
i ligi iki 
be· Acıyor ' 

Birfik, Birçok ihraç Maddelerimizi, 

Değerlerini Ödeyerek Satın Alacak 
İzınlr, 18 (TAN muhabirinden) - İngilli ticaret korporas. 

Y~nu, Türk ticaret alemile daimi surette teması muhafaza ede
~ ~~lınek üzere İstanbul ve lzmirde birer büro açmaya ve buralar. 

"'Cl birer mümessil bulundurmaya karar vermiştir. Salahiyettar bir 
~~ .. Ingiliz Ticaret Birliğinin memleketimizdeki faaliyeti hak.. 
~ bana şu beyanatta bulunmuştur: 

Il 

/ 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

FO TO MAGAZİN'in 
8 inci Sayısı Çıkmıştır. 

Dtlnya bldiselerini yakmdan takip eden Ye baftamn en canlı 
reaimlerile fenni ve edebi makalelerile her Cumartesi intilar SF
liyen FOTO MAGAZİN. Her yerde arayınız. 

FİATI 10 KURUŞTUR 
....................................... _. ...... ~ 

ı Ulus'un Bir Makalesi 

BULG AR 
T ahrikçilerine 

CEVA P 

Balkanlarve Balkanlıla 

Menfaatfne Olan iyi 

Nizam, sükun nizamıdı 
Ankara, 18 (TAN muhabir" 

den) - Bugün çıkan Ulus g 
zetesinde Falih Rıfkı Atay "Baz 
manasız neşriyata dair,, başlıkl 
bir makale neşretmiştir. Falı 
Rıfkı Atay, bu makalede Türk 
Bulgar dostluğundan bahsettik 
ten sonra son zamanlarda ba 
Bulgar gazetelerinde memleket 
miz hakkında yapılan neşrıya 
temas ederek ezcümle şunla 
söylemektedir: 

"-Müttehit Krallığın ticaret 
korporasyonu harp ve sulh za.. 
manlarında cenubu şarki ve orta 
Avrupada İngiltercnin gösterece. 
ği ticari faaliyeti idare etmek 
için kurulmuş büyük bir teşek. 
küldür. Sermayesini Britanya 
hükumeti vermiş olup kefili de 
Britanya Milli bankasıdır. Birli. 
ğin göreceği iş yalnız ve mesela 
beş ton mal alıp bunun bedelini 
ödemek değildir. Aynı zamanda 
İngiliz menafiini göz önünde tu. 
tarak orta ve cenubu şarki Av. 
rupada mali ve ticari faaliyet 
göstermek, kısaca Britany& hü. 
kum etinin A vrupada iyi ışlemi. 
yen ticari ve iktısadi saatini şaş. 
maz bir surette işletmeye çalış.. 
maldır. 

Son rünlerde Akdenizde .:c~ bir tarama ameliyesi yapım İD&ilili filosuna mensup harp ıemiler inden ikisi seyir halinde 

"Uzun müddettenberi kaybol 
duğunu gördüğümüz eski kom 
tacılık ruhunu ve tahrikatını ıh 
ya etmek isteyen Bulgar gnzet 
lerinin neşriyatı üzerine bu m 
nasebetle işaret elmek istiy 
ruz. 

o 

,,. 
İrıgtJ~ BOy{lk El~si sır Huche 

lt.nalchbull - Hugeaen 
--------=.::.::~-------

1 TAL YAN l N 
ısır Seferi 
Maceradır 

Ai~ harbı.. Avrupa harplerine 
benzcına_ Mısın Lstilbya Leşcbbils 
°'Cdt?Jı bir ordunun karJllaşacağı 
fUtl llkler çok büy{lktür. Bunun 
eh. ingıllz.lcr, Mıaınn mQdafaası

IU hudutta değil, çölün gerisinde 
>'•Pouya karar vermişlerdir. 1tal-
7ıı... ordusunun bQtün müşkülleri 
>'enereıt çölü geçeceğin! kabul et
&ek bile. oraya gelinceye kadar 
~1Proruruş bir bale gelecek olan 
~Unuı. taze İngiliz ltuvveUerl 

_ Çnrpışabileceği ltiphelidir. 

İngiltere; siya!!eten bağlı bulundu
tu, himaye gördütü ve himaye ettili 
(ilkelerle ticarl ve lktısadl mOna~e
batını ahenkleştlrecektir. Esıısen Tilr
ldyede faaliyetimizi bu kadar geniş 
tutmanın başlıca sebebi de budur. 

İngiliz ticaret birliği şimdi ne ya
pacaktır, ııatın alacağı ticari emtiayı 

1 
nasıl nakledecektir? Bu suallere ce
vap vermek birliğimiz için pek ı.or 
bir ~ olmasa gerekUr. 

İngiliz ticaret blrllğlnln Ankarada 
başlıyan müzakerelerde de tebarilz 
ettirdiği ınıt, satın almıyac:ığl, yani 
müstağni bulunduğu Türk malı yok_ 
tur. Bize her şey, hem de pek çok 
şey lAzımdır. Türldyede yetişen Jıer 
madd~ hususlyetıerfue göre, değer
lerinl ödlyerek satın alacağız.. 

ALINACAK MADDEIAER 
Türkiyeye vermek istediğimiz ft

balAt emtiasmda sunl fiyat empoze 
eylemek hatırımızdan bile geçmemiş
tir. Böyle bir teY. şüphe edUemez ki, 
hem de«Uuk milnasebetlerine, hem 
de dost ticari zihnlyeUere uygun sa
yılınr. 

Harp halinde Britanya adasının ve 
tmparatorluğunun birçok maddele
rini bir yerden diğer bir yere nak
letmek: kolay değildir. Bu tllbarla 
Brltanya adasının lhUyaçlanru Tür. 
klyeden temin etmek ve bu meyanda 
Yunnnistnn ve kısmen Yugoslavya-

11. Zekeriya SERTEL dan milt>ayaat yapmak bWm için 

1 ngUtere anavatanda Alına.o-
k Ya Ue, Afrikada İtalya ile 
arşı karşıya bulunuyor. 
kal~ra ıvısıI lngiLz adalannm 

ıse, Mısır da İngiliz 1m. 
ı>aratorıuğunun cümlei asabiye 
:~~~Zldir. İngiltere Süveyş ka.. 
.., 1_~ elınde bulundurmakla de. 
~erdeki üstünlüğünü, Hint de 
~dek~ hakimiyetınl, Hint yol. 
ııı- elınde bulundurmayı, bu 
te Us.tetnlekelerindeki nüiuzunu 
gil~ın e~rnektedir. Almanlar İn. 
İm renın kalbine, İtalya İngiliz 
bi Paratorluğunun ciunlei asa. 
dGe 8nı.crkezlne hücum etmekte. 
dr~ U Sebeple Almanların Lon. 
Uz yı boınbardımanlan ve lngi.. 
nek:~alaruıı işgal teşebbüsleri 
lln is ar ıtıühimse, İtalyanın Mı.. 

tilfıya teşebbüs etmesi de 
0 -~~~ ehemmiyetlidir. Biri İn. 
rorı:~ın, diğeri İngiliz 1mpara.. 
edecek.ıh.~ nıu.kadderatıru tayin 

mümkündür. 
Yakın Şark ordumuzun her tilrlQ 

lhUynçlarını Türkiyeden temin et
me!< pek kolaydır. Alacağımız mal
lan Basra yolile ıevkedebiliriz. Fi
listlndekl kuvvetlerimizin bütün ih
tiyaçlarını buradan tedarik edeceğiz. 

Yol, Yl\lnız bu değildir. Haritaya bak
mıya !uzum yoktur. Bizim kapanmaz 
yollarımıı. vardır.,. 

YON RIBBENTROP 
ROMA YA GiTTi 

/Berlln. 19 (A.A.) - ''D.N.B.,. Al· 
man Hnriciye Nazın Von Ribbentrop 
inse bir ziyaret için bu sabah Roma
ya gi tmlştir. 

Yan resmi bir tebliğde, ziyaretin 
iki taraf münnsebeUerinin hususi ma 
hiyetl iktizası olduğu ve bir silrpriz 
teşkil etmediği kaydedilerek. fU söz
ler ilAve olunuyor: 

"'Bu görüş teatilerlnln her birinde 
Avruparun müstakbel tensik! Ue •
!!kadar olan ve mevcurlyetleri uğ

runda müştereken mücadele eden iki 
müttefik devlet için hususi bir ehem
miyette olan biltiln meseleler serbest 
ve açık bir surette müzakere edlL 
mektedir. Bu de.ta da ayni mahiyette 
bir görilı teatisi mevzuu bahisUr.,, 

lngiltere Üzerinde 

Londraya 300 
Ttİyyare ll·e 

Yeni Taarruz 

8 Alarm Verildi, 

Dünkü Harplerde 42 

Tayyare Düşürüldü 
Londra, 18 (A.A.) - Bugtin 

sekiz alarm ile karşılaşan Lon. 
drahlar, hüktimet merkezi üze. 
rinde cereyan eden büyük bir 
hava muharebesi seyretmişler. 
dir. Bir çok İngiliz ve düşman 
tayyareleri semada arkalanndan 
koyuverdikleri beyaz dumanlarla 
bir örümcek ağı çızmişlerdir. Sa. 
bili aşan dı.işman tayyarelerinin 
adedi üçte ikisi çift motörlü bom 
badıman tayyare filolarına refa. 
kat eden avcı tayyaresi olmak ü. 
zere 300 tahmin edilmektedir. 
İngiliz tayyarekrinin hücum L 
çin derhal havalanması üzerıne 
az sonra şiddetli bir hava muha.. 
rebesı başlamıştır. Tayyareler o 
kadar yüksekten uçmuşlardır ki 
muharebe işitilmemiştir. 
Manş sahilinde başka bir ma. 

halde tayyare diifi bataryalan 80 
avcı tayyaresinin himayesinde 
bulunan 18 Alman bombardıman 
tayyareli bir filoya şiddetli bir a . 

(Sonu. Sa; 2 Sil; 5 ) 

Anavatan kuvvetleri Başkuman. 
danı General A. Brooke 

ter BöyJe olduğu içindir ki 1ngil. 
~ıl kuvvct1erıni İngiliz ada. 
li1 et ıtıudafaa.sı etrafında tek.. 
da ~ş Olnıa.kla beraber Mısın 
ternlek 1 etmemiştir. Bütün müs. 
topladı~ ve ~ominyonlarından 
tır A asken buraya yığmış.. 
d~ ~Ustr<>:lyadan, Yeni Zeland.. 
tand cnubı Afrikadan, HindiS
ler bnn. Malaya.dan gelen asker. 

Dün Geceki Kaza 

edilnı~~anın_ müdafaasına memur Maslak Yolunda Bı·r deruz, herdir. Mısırdaki bütün 
lizlerin =~· ve. kara üsleri lngi. 

wel'in k dedır. General Wa. o b•ı D •ıd• 
bin kişil~ınandası altında 100 tomo ı evrı ı, 
dern Sİliı.hl ~nta:zaın ve en ır.o. 
ordu vard ar l teçhiz edilmiş bir 

da b\iyük ı~.ir ık~~eriye koyun. 1 o·· ıu·· 2 Yaralı Var lemekted iır -... ngilız filosu bek. 
"· ~vıısırın · t "k1·u ıı ıı· keye girdiği .. ıs ı a te ~ ı. 

bu kuvvetı~r~rit~~~r ord~su . a Dün g~ce yansı Maslak yo. 
~u ~uretıe ltalya Mıs edec~ktı~ lunda bır ~tomobi~ kazası 01-
lı bu ordu ile çarpı t "' muştur: Şofor Muhıttinin idare-
bur olacaktır. i!C.: sindeki 2015 numaralı taksi ara.. 

~ Jf. , bası, Maslak ile Alman çiftli~ L 

1 tnlya için de Mısı r?sı~da bir ağaca çarparak de~-
rni f b - tik .. rın rılmı.ş ve parçalanmıştır. Şofor 

sırı el ye 1 
• uy .tur. İtnl muavini Lefter. aldğ'ı yaraların 

~ c feçır~edikçe,._ Ak tesirile derhal ölmüş, şoför Mu. 
0 amnz, Af adaki mfüı: hittinle Xoço ismindeki müşteri 

(Sonu, Sa: 2, Sil: 1) de m uhtelif yerlerinden yaralan.. 

mışlardır. Koçonwı yarası çok a-
ğırdır. , 

Hadise, gece saat 11,45 te ol
muş ve yarahlar kısa bir müddet 
sonra Şişli Etfal 1-ıstanesinc kal. 
dırılınışlardır. Kazanın sebebi 
henüz malum olmamakla bera. 
per, şoförün arabayı fazla hızla 
sürmesi yiizüncfen vukua geldiği 
tahmin edilmektedir. Zabıta tah.. 
kikataba ......... 

L ibya hududundaki harekit!J işt ira.k eden lngfüz hafif tank!an 

Mısırdaki Harekat "'\ 
Askeri Vaziyet 

ltalyan Kıtaları 
Sidi Barraniyi 
işgal Ettiler 

Bu Civardaki Yeni 

ltalyan Mevzileri 

Dün Bombalandı 
Kahire, 18 (A.A.) - Dün neş.. 

rolunan İngiliz resmi tebliğinde 
kuvvetli kıtalara dayanan ıki düş 
man kolunun Seydi Berraniyi iş. 
gal ettiği, düşmanın bütün gün 
tank kıtalarile topçu bombardJ. 
marn ve tacizi neticesinde ağır 
zayiata uğradığı bildiriliyordu . 

Bugünkü İngiliz tebliği şu me. 
aldedir: 

"Mısırda dün gece düşman 
Sidi Berrani ve civarındaki mev. 
zilerini takviye ile meşgul olmuş. 
tur. Düşman muvaffakiyetle bom 
bardıman edilmiştir. Diğer cep. 
helerde işara değer bir h areket 
yoktur.,, 

D ün gece İskenderiyede veri. 
(Sonu. Sa: 2. SU: 3) 

Akdenizden Çıkan 

Fransız Gemileri 

Dakar Limanında 
Londra, 18 (A.A.) - Son g(lnlerde 

Cebelitarıktaft çıkan Fransıı. harp 
gemileri Dakar'a varmıştır. Fakat bu 
ıernllerin Dakar'a cit!nelerlni icap et
tiren sebep, hAlA bir bllmece mah1-
yeUndedir. Anlaşılan ıemilertn d~
marı eline dQşmcmesi için Dakar'da 
bulunrnll.!lı, Tulonda bulunmasından 
daha muftfık ıörillilyor. İhtimal ki, 
Vlch:· hükQmetinin bazı erkAm, har
bin seyrine bakarak, ikJ taraftan bi
rine meyletmek için bu gemilerden 
istifadeyi düşilıunOşlerdir. Her ne o-1 
!ursa olsun, bu gemilerin Dakar'da 
bulunması yakın istlkbal için endişe 
verici hiçbir mesele anetmemektedir. 

Cenevre, 18 (A.A.) - Cezayir Va
lld Amiral Abrlal Vichy'ye gelerek, 
Fransız hük1lmetlnln Afrika Umumi 
Murahhaaa Geoen1 w_,pnd ile "'
•% .... . 

Mısı r Hududundaki 
itaf yan Harekat ı n ın 
Baş ~ıca Hedefleri 
l~anların Mtsır üzerine bek

lenen taarruz.lan başlamış 
bulunuyor. 

İtalyanlar, Tunus ve Cezayir 
hududunda bulunan kuvvetlerinl 
çekerek, Mısır hududuna lahşit 
etmlsler ve aylardanberi bu ta
arruz için hazırlanmışlardır. İn
gilizlerin tahminine göre, İtal
yar.ların bu cephedeki kuvveUerl 
bir milyona yakindır. Tnarruz üç 
muhtelif yoldan ve ilç muhtelif 
ıstıkamette, üç ordu tarafından 

ldaı;; edilmektedir. Bu ordular
dan ikisi hududu Sollum istika
metinden geı:mlşlerdir ve yolları_ 
n:ı sahil boyunca devam edecek
lerdir. Üçüncü ordu da, lngiliz -
Mısı. Sudaruna girecektir. Sahil 
boyunca ilerllyen kuvvetlerin he
defi Süveyş'tir. 

Hudut boyunda İngiltı. kuvvet
ler' müdafaa tertibatı almamış

lardır. Billıkls hududun arkasın
da No Man's L<ind denilen geniş 

bir boş saha vardır. f tpJyan kuv
ve~leri şimdi, bu boş sahadadır. 
Fakat bu saha, genlş bir çölden 
başka bir şey değildir. Burada İ
talyan hareketini İngiliz kuvvet
len değil, güneş, susuzluk ve sah
ranın çetinliği yıpratacaktır. İn
giliz kuvveUeri, düşmanı ancak 
lskenderiyenin ilerisinde kar&ılı
yncaklardır. Ve harp ancak, on.. 
daı, sonra ciddi surette başlıya
caktır. 

İngilizler, İtalyan taarruzunu 
\ekledikleri için, Mısırdaki kuv
veUerlni son battalar içıode Ro
dezyadan, Avustralyaden ve Hin
distandan yeni kuvvetlerle takvi
ye etmişlerdir.Zaten orada Gene
ral Wavel'in kumandası altında 
harbin başlangıcındanberi yetiş.. 

tirilmiş mühim bir k\ıvvct vardır 
Binaenaleyh İtalyanların Mısır
da silratle muvaffak olacakları 
tahmin edilemez. 

Maamafih bu tarruzun bllyQk 
ehemmiyetı vardır. Çilnkü İtal
yanlar, Süvey§i kapamıya mu
vaffak oldukları takdirde, İngil
teren!n müstemlekeleri ve bilhas
sa Hlndistanla olan muvasnlasıru 
kesecek ve Akdenlzdeki İnglllz 
htıkimlyetini hayli sarsncnklar
dır. Onun için İngiltere. bu har_ 
be büyük ehemmiyet vermekte 
ve ona göre IAzun olan tedbirleri 
almakta kusur etmemektedir. 

Almanya Üzerinde 
' 

İngilizler, Bir 

Ç ok Limanlara 

Mayin Döktüler 

istila Teşebbüsü, 5- 6 

Hafta Sonra imkansız 

Bir Hale Gelecektir 
Londra, 18 (A.A.) - İstıhba.. 

raı. servıslerindcn alınan biıtün 
mallımat, Alman istila hazırlık.. 
larının devam e~kte ve geniş.. 
lemekte olduğunu teyit ediyor. 
Hakikaten muazzam mikyasta o. 
lan bu hazırlıklar N orveçin şL 
malindcn Atlas denizi üzerindeki 
Fransız sahillerine kadar yayıl. 

1 

maktadır. Her hacimde, :;:ıyısız 
harp ve ticaret gemileri üç bin 

1 
kilometreden fazla bir mesafe ti. 
zerinde bütun limanlarda toplan. 
mıştır. 

Salilhiycttnr mahfillerde bil. 
hassa kaydediliyor ki, teknik ve 
~teorolojik bakımdan lstiliı im. 
!fanı en az 5, 6 hafta daha devam 
ve ancak bu müddetten sonra ha. 
va şartlan aşılması hemen he. 
men imkansız zorluklar ihdas 
edecektir. 

Bıliı.miycn şey Hitıerln nihai bir 
lı:arar verfp verm lyeceğldir. Fakat 
muhakkak olnn nokta, İnglllz Genel 
Kurmayları için hiç olmazsa, Teşri
nievvel ortasına ve hattA sonuna ka
rinr azami teynkkuzun lfi:am olduğu 
ve bily!ik ehemmiyeti haiz bir stra
tejik mesele öniınde bulunulduğudur. 
Londradn herkes ihraç hareketlerin
den evvel, bu harekıit esnasında ve 
bu harekfitlan sonra istilA pltınlannı 
altüst etmek için eldeki ŞU vasıtalara 
itimadını muhafaza etmektedir: 

1 - Hava kuvveUerl, 2 - Filo, 
3 - Ordu. 

(Sonu. Sa: 2. Sü: 7> 

"İçlerinde profesör unvan 
taşıyan bazı hafif akıllılar da o 
mak üzere mühimce gazete s 
tunlarına, hatta arada radyo mi 
rofonlarına kadar sokulan b 
zümreye kalacak olsa Balkanla 
yeniden kargaşa ocağına doı 
dürmekte, herkesi Bulgarista 
dan ve Bulgaristanı herkeste 
şüphe ettirmekte, Sovyetler B 
liğinden İtalyaya kadar uzana 
bir ihtilat hattı üstünde d~· 
bir gerginlik vücude getirm\!kt 
suyu mütemadiyen bulanık tu 
makta bazı istifade ve menfaa 
ler tasavvur etmek lazımdı 
Türkiyeye dair yalan yanlı 
haberler, Sovyetler Birliğine daı 

(Sonu. Sa: 2 Sil: 2) 

Maverayi Kafkast 
Sovyet Manevralar 

Moskon. 18 (A.A) - D. N. B. b 
diriyor: Krassnaja Sujcsta ga.ıetes 
Maverayı Kafkas askeri mmtakasmd 
hücum arabalarının ve hava filolann 
da iştirak edeceği manevraların ba 1 
dıitnı yazmaktadır Harbiye Halk Ko 
miser Muavini Mareşal Budeny 
manevralara iştirak edeceklir. 

Suriyede ivalyaya 
Üs Yerilmiyecek 

Ankara, 18 (A.A.) - Fransız M 
lnhatgiluın De Moglcnnlt, Suriye va 
z.lyetl hakkında Ulus gi}zetesinin b 
muharririne şu beyanatta bulunmu 
tıır: 

"Surlyedckl va,.lyet hakkında s 
zamanlarda nslı olmıyan bıızı şay 
lıır dolaşt.. Bu şayiaların, manda 
bnd:ı bulunan memleketlerde Fran 
hükCımetlnin dürüst bir şekilde va 
fesini ifa etmek hususundnkl mil b 
ve kaU niyetinden Türk e!kfırı umu 
miyesini şüpheye düşürebilmesi dola 
yısi:e çok müteessirim. 

"Size bilhassa şu hususları tasr 
ı>tm•y~ mezunum: 

"l - Yapılan imalar hiltıfına o1 
rak. Fransız - İtalyan mütareken 
mes· Suriyeye müteallik hiçbir gı 
maddeyi ihtiva etmemektOOir. 

"2 - Yüksek Fransız Komlserlfl 
mand:. altında bulunan memlekeU 

(Sonu. Sa: 2, Sii: 6) 

Başvekil, Nazilli 
Fabrikasında Dün 
.1 etkikler Yaptı 

1 

" Bqvekil, hmir Fuannda, fraıı pavlyonuna ziyareti esnumda 
fV :\71!'rl rtdrır.f ıonı hif'"rnf?rledir) 
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!Cemal Bey, derhal Ç"tlap gftu ve 
~ yeniden işim.ize koyul~uk. 

Bizim bu işle meşgul olduğumuz 
sıradn, Bulgar Sadık ta, müf-

e:.ille birlikte Akdağ madcnıne 
::lmiı; ve emir almak üzere, Hacı 

fi Beye gitmiş. Hacı Vasfi Bey 
endisine vıız.iyeU anlatınca, Bulgar 
dık ta bize uğradı. Ben kendısine: 
"'- Yann sabah, dedim, on bir ki
d:ım olunacakUr. Fakat b6yle bir 

rıu verınceye kadar yaptığımız u
tnhkika t bizi fena halde yordu. 

al.siz bir haldeyiz.. Bize biraz. yar
da bulunamaz mısın?,. 

Bulgar Sadık bıze şu cevııbı verdi: 
.. _ Size yurdım etmek. boynumun 

cudur. Fakat ben de &imdi "Yeni 
n.. dan geliyorum. Ayakta dura

halim yok. Müsaade ederseniz, 
r nebzecik dınleneyiın. Sonrn ge-
iml,. 
Çaresiz kalınca, Hilmi Beyle dişi.. 
ıu biraz daha sı tık. Ve saat uı;c 

kurfıandasıruı girdi. 
O sırada, benim yanımda Pirinççi 

Z<ıde Enver adında bir genç vardı. 
İhtiy:ıt zabiti olan Enver, benim müf
rezcmln birinci talom kumandanıydL 
Evvelce, Çnpanoğullannın iğfalAtma 
kapılnuş, fakat sonra isin içyüzünü 
anlıyarak bize iltihak etmiş olan bu 
gence karşı son derece itimadım var_ 
dı. 

Benim yanımda, b\lytlk kardeşi 
Çcrkes Ethem tarafındnn asünn Şllk
rü (l) adında blr genç dnhn vardL 
Bu delikanlı bana, enlııtesl A.U efen
di (2) tarafından tavsiye olunmuştu. 
Şukrü de, karnrglıhımda ve karargfth 
zabitiydL (DEVAMI VAR) 

(l) Şimdi Yozgattadır. 
(2) Benim çok eski bir dostum o

!:ın bu zat, Dn~istanlıdır, o zaman, 
Yozgatta muallimdi. 

aş ekil zilrde 
ıru. butüıı 15ler1 bitirdik. Bizim iş- Nazilli, 18 (TAN Muhabirinden) -
ı tamnmlayışımız.dan bir mUddet İzmirden Ankaraya dönmekte bulu-

nra, Bulgar Sadık ta ıcldl. Fakat, nan Bn~vekil, bugün buraya geldi, co~ 
' tam üçte, jandarma kumandanı gun tezahüratın karııtlandı. Pnrti bah

llp te: cesinde bir milddet istirahattan ıonra 
''- F..tendim, maalesef hazırlıklar halkla temaslarda bulundu. Mütcakı
mamlanıımadı_ Ancak altı sehpa ben Nazilli Basma Fabrikasını ve Pa
ıı.rdur;ıbildik. Diğer beş maznunu da' muk Islah İstasyonunu gezerek tet
Uın ceznlandırmnkta.n başka çare kikler yaptı ve alikadnrlardan izahat 
kturl,. demez. :ı:nl? aldı. 
Üstelik, böyle söyledikten sonra şu Basma Fabn'lcasrnda Başvekil ııere-

U'tp eümleyı de iluve etU: fine bir öfle ziyafeti verildi. Dr. Re-
"- Hem. yapacağı tesir dAha iyi fik Saydam, fabrikadan avdetinde ken 

? ,. disi.ni alkr15lıyan he.lkm orasına gire-
Bu ders (!), biddeUmi bO..Sbütün rck hatırlnrrnı sordu. Halk, "Sizi ara. 
ırmıştı: mzzda neşeli görmekle s ndetimir art-

.. _ Beyim, dedim, blı. varyete mi tı, yaşa, var ol,, diye mukabelede bu
pıyoruz ki, seyirdlcr üz.erindeki tundu. Belediye, Halkevindc Başvekil 

d..m bnhsedlyorsundı.?,, ıerefine bir akşam ziyııfeti verdi. 
O zaman, Bulgar Sadık söze k~- Dr. Refik S ydam, yarın Ankarnya 
ve bana: hareket edecektir. 
"- Canım. dedi, bunda üzülüp -------
deUcnccek ne vıır? Sen emret: u1~•5111n ı•r #f\l•aleS•I 

emal Bey bize biraz. fazla ip bul- ~ w ~a 
Mahkfunlan iki~cr ikişer asarız 

cldrnl,, 
Bu tekli.fi ben de muva:tık buldu
m içln., konu5Dlamızdan yarım saat 

idam hükUm\cri söylenilen ~e
de infaz olundu. Fakat ne gariptir 

bu hftdisenlıı üzerinden yıllar 
tikten sonra, bir gün, bir yerde, 
lga.· Sadıgın bir kısım hatıralarını 
dum. Bulgar Sadık, hatıratının 
dütcn okud~ o kısmında: 
- Ben, Akdıığ madeninde on bir 
astım!,. diyordu. Hall~ukJ, o hL 

Din iÇ7ilzü budur ve o hftdise ile 
lgnr Sndığın alfıkası da bundan i
etUrl 
Aloa, bir fhtnftl esnasında adam 
ak, büyük bir marifet değil, tabil 
vazifedir. Fnkat görülilyor ki, b:ı-

k:imscler, bundan bile, kendilerine 
ittihar payı cıkarmak .istiyorlar. 
uk1, tarihin bu kadarcık lAytı

Uliğe bile tahammülll yoktur. Ni-
m. hakikaUn ergcç meydana ı;ı

m en bariz delili de, bugün 
ım şu satır lo.rı 7azl$ımdır. 

en. bu nokta ftzerlnde fazla 
dunn.ıya lilzum görmiyerek, 

dolu harbinin diğer bir isyanına 
yorum: 
illrsin.lz. Jd, Anadolu KıT.Ilbaşlan, 

(Başı 1 inde) 
saçmasapan şayialar, mihver dev 
Jetlerine dair üstünkörü kehanet
ler, karıkadim komitacı kışkırL 
kanlığının hiç kimseye meçhul 
olmayan tezahürlerinden ibareL 
tir. 

"Siyast, gayrisiyast peıriyatın bir 
kısmı o kadar ciddiyetten uzaklaşıyor 
ki, bunları sütunlarına kabul eden ga. 
zetelerin aşağı ıeviyede mizah mec
muaları olup olmadığı:ıda insan tered
düt ediyor.,, 

Falih Rıfkı, daha sonra Bulgar ga. 
retelcrinde gordüğil §U fıkrayı nak
letmektedir: 

M. ÜD FAA 
İçin Y apHI cak 
Mübayaalar 
Ankara. 18 (TAN Muhabirinden) -

Milli Müdafaa ihtiyaçlarmm icabmda 
süratle temini maksadiyle arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununda değişik
lik yapılması ve kanuna fıkra eklen
mesine dair bir kanun projesi hazır
lanm~tır. Proje, İkinciteşrinde Mec. 
lise verilecektir. Bu proje ile teklif e
dilecek defiııiklik ıudur: 

.. Kanunun 45 inci maddctıinde :ruılı 
harp malzeme, techizat ve tesisatını 
iliveten hnritacılığa ait bil<lmum fen. 
ni iletlerlc ecza, malzeme ve nakil YA
srtalan sıhhi baytari cezanın mahalli 
kanun ve usullerinden baıka şekilde 
mal satmı:ya ecnebi mcmlelı:etlcrden 
tedan1r: ve mübayaasma zaruret htlsıl 
olursa ait olduğu vekllletin teklifi ü
zerine Vekiller Heyeti karariyle mü
bayao yapılabilecekür.,. 

Kanuna eklenmesi teklif edilecek 
!ıkra da şud1.ır: 

"Yabancı memleketler fabrikaları
nın mıımulfıtıru satmnk için ıoltıhl
yettnr memur ve müstahsillerin mem 
leketlmlze gelip bu kanuna tevfıkan 
mukavele akdi mOmkün olmıynn hal 
lerde o memleketlerde bulunan me
murlnrımız tarafından allıkadar Ve
klileUerden aldıklan direktif dahi
linde mahallinde beğenilerek alına
cak veya bu memlekeUcrden adı ge_ 
çenler tnrnfından doğrudan doğruya 
sipurlıı edilecek veyahut memlekeU
mlzden doğruca blr yazı ile bllvnsıta 
firmasınn sJparlıı edilecek malzemci 
hıırblye, fenniye, t@tlmlye ve hnri
tactlığn alt bilCunum fennl tıleUerle 
ecza ve malzeme, na.kil vasıtaları ec
za ve teçhizatı sıhhiye veya baytarl
yeye vesalr her nevi e§Ya ve malte.. 
me ve teçhizatın mübayaaaında ti
cari usul ve tcnmülllne tevfikan ya
pılacnk muhnbcrat mukavele yerine 
gegccokUr. Şayet mukavele akdi za
ruri olursa mnhalll §8.rllara tev!!kan 
yapılacalttır ... 

Müteferrik: 

TAN 

Köy e 

YEME<LIK 
Yağ Fiyatları 
YÜKS LD. 

Son günlerde yemeklik yağ fiyatla. 
nnda bir yükselme göze çarpmakta..; 
dır. Urfa yağları 140, Trabzon yağlan 
120 kuruıın kadar yükselmlvtir. Bunun 
için makul bir sebep yoktur. Bu sene 
Urfa, Mardin, Marao, Diyarbakır, Si
verek, Kars, Ardahan, Trııbzon gibi 
yııf istihsaliyle ~öhrct bulmuıı mem
leketlerimizde o kndar çol: yaf istih
sal edilmiıtir ki fevkalide istihtakc 
rnğmen memleketimizi bol bol idare 
edebilecektir. 

Belediye İktzsat Miidilrlüfü de bu 
tereffillerin sebebini tetkik etmekte
dir. Fakat on 6;ilndenberi yapılmakta 
olan tetkikler henüz bitmemiştir. Bu. 
nun için Fiyat Müraknbe Komisyonu
nun işi bizzat tetkik ederek yemeklik 
yağ fiyatlarına ruırb koyacağı umul. 
maktadır. Peynir fiyatları da ayııi ıe
kilde yfikscltllmiştlr. 

Piyasada: 

Şimdiye Kadar 60 

·n terrn Toplandı 

su 
•• ru 

10 Paradan 
Veriliyor 

2, Liraya da Soba Verilecek 
lstanbulda Mangal Kömürü Görülmemiş Bir 

Şekilde Yükseldi. Fiyatı T esbit Edilecek 
Etibank linit kömürünü memlekette mahrukat maddesi olarak 

taammüm ettirmeye karar vermiş ve bu sahada faaliyete başla. 
mış bulunmaktadır. Ankara yakı nınd,ıci Kayıbucuk tinit ocağı 
işletilmeye başlanılmıştır. 

1 
Bu sene Ankaramn 400 köyüne bu 

ocaktan kömiir verilecektir. Bu köy-
1\faariftc : 

1 

lere linlt yakan sobalar da temin e-
dilecektir. Linit kömürü kilosu on 

u Se e Havacdık parad.ın satışa çıkarılmışhr. Bütün 
yurtta, bilhassa köylerde Unit ya-

• Q k kılması temin edilecek, köylü tez.ek erslerl kUtUIGC(! yakmaktan kurt:ı.rılacakhr. Bu soba

Türk Havn Kurumu Maarif Vekale
tine 15 bin liralık mnlzcme vererek 
mekteplerde havacılık dersi okutulma. 
ıımm teminini ve kullanılacok malze
menin de icap ettifi vakit yine Kurum 
tarafından temin edilebileceğini bil
dirlniıtlr. Ders verecek hava öğretmen 
leri 150 yi bulmaktadır. 

Hava Kurumu, ymi kurslar açarak 
uçak ve modelcilik öğretmenleri yetiş. 
tirmiye devam edecektir, Vekalet 
mevcut imklinlardan iatifııdeye karar 
vermiştir. 

lar, Unit kömürünün dumanını da 
yaktığındün, köy evlerinde kolaylıkla 
ve duman vermeden kullanılmakta
dır. 

MANGAL KÖMÜR'(} 

Merkez Bankasına tevdl edllcn İn. İMTİHANDA KAZANAMTYAN-
gJUz banknotlannın yekCınu 60 bin LAR - Ortamektcp devlet imtihanm
sterllnl bulmuııtur. Banko, kabul müd da kazanamryan talebelerin bil('ilerini 
deti bittikten sonro, istldn ile müra- 1 kaybetmemeleri için ortamektep son 
cant edenlerin bıınknotlarını da kabul sınıfına devam etmeleri imktnı veril
etmiş, faknt simdi bu veklldeki ka- mlştir. 

İstanbulda mangal kömUrü fiyatı 
göıi'ılmernis bir ~kilde yükselnıi§Ur. 
Kayık ve depolarda altı buçuk ku. 
ruşa satılmaktadır. Şehir halkının 
körnil:: tedariki hurusundakl ihUya
cını gözö:uüne alan Belediye İktısat 
Müdürlüğü, bu işi tetkik etmiş, all
kadarlan dinlemiş, kömUrün Torluk
lan iskele ve istasyonlara, oralardan 
da İstanbula nakli için sarfedilen 
paray. hesaplamış ve bir rapor ha-
1Jrlamıştır. Bu rapor, bugün Fiyat 
Murakabe Komisyonuna verilecektir. 

bule de nihayet vermist r. Geçmiyen Ancak btı talebeler trpkı diğer tale
İnglliz banknotlarını 3 liradan toplı- beler gibi muallimler meclisinin kara-
yanlann bu par:ıl:ırı ne yaptıkları riyle eleme imtihanına girebilecekler, 
malıim değildir. eski talebe oldukları ve bir sene evvel 

NAKLİYE FİATLARI 

lraka Sigara ve 

içki Satacağız 

MÜDDETİ BİTEN ANL.AŞM.r...,_ eleme imtihanına girmek için mual-
• LAR - Tilrldye - Çekoslovakya ti- !imler mc~sinle~ karar . almış ol~uk. 

caret' anla§masının müddeti bitmiştir. larmdan dolayı bır hak ıdd!:-1 ctmıye. 
Yeni bir nnlıı.şma yapılıp yııpılamı_ ceklerini taahhüt cdeccklerdır. 
yacağı Gilmrllk ve Ticaret VekAlet- '(tNtVERSİTE BA YRAÖI - Bu 

Kok kömilrü için de şehir dahrun
de yenlden bir nakliye tıyab tesblt 
edılecektir. Odun için nakliyesi mOş
teriy~ alt olmak, yani depodan vası.. 
taya teslim ııartile de ayrıca bfr fiyat 
tesbl~ edilmesi muva.tılt görlllmo,tür. 
Çwkü bazı müşteriler alacaklan o
nunlan kendi va.•ııtalan ile naklet
tirmek istemektedirler. Bu şekil kok 
kömürü için dil6ünülınüş, takat odun 
için dü.şünülmemiş bulunmaktert-

Bağdat ve Basrada Türkiye rakı, 
ıarap ve ıigaralanna büyük racbet 
gösterilmektedir. Irak dcmiryolu tari
felerinde yapılan tcnzilllttan 11onra bir 
ton mal, buradan Basrnya 32 lira 75 
kuruşa nnkledilebilmektedir. Halbuki 
evvelce 175 liraydı. İnhisarlar idaresi 
bu kolaylıktan istifade f:<}ip Iraka içki 
ve sigara göndermeli kararlaıtırmıa
tır. 

YENİ SİGARA - İnhisarlar İdare
si Yeni Harman ismiyle yeni bir nevi 
sigara çıkartmıştır. 36 kurut fiyatla 
satılan bu siıtara henliz umumt aatıp 
çıkarılmamııtı:r. Yalnız Galata depo
suntla ve en az 25 paket olarak satıl. 
maktadır. Bu siıara, İngiliz sigaraları 
gibi kokuludur ve Dolu bölıeıi tU
tünlerinden yapılmıştır. 

!erince tetkik edilmektedir, sene Üniversiteye bir bayrak seçilme-
Türk - Fransız ticaret onlnşmnsıı si isi sona erdirilecek ve Üniversite 

Ktınunuevvel sonunn kadar uuıtıl- açılma merasiminde bayrak dir .. .:F., ee. 
mıştır. kil ecel-tir. 

KAôIT GELDİ - Sovyet bandı-
rnlı Svcnetia vapuru ile İstanbula Poliste : 
~.444 bnlyıı ambalAj kAğıdı, 2;;0 bal
ya gıız.ete kôğıdı ve 50 balya sigara 
kftğıdı getirilmiştir. 

TAKAS PRİMLERİ - İhracat cs
yasinıı mahsus takas primlerinin n_ 
trıJ edileceği hakkındaki haber, Dıı; 
Ticaret İ5lcri Umum Mildilıil Servet 
Berkin tarafından tekzip edllml~tir. 

Yeni Gümrük Kanunu 
Gümrük kanununda bazı mühim 

dc!Jsiklikler yapncr.ıc olnn yeni güm
rük kanunu, bugOnlerde Meclise ve_ 
rilecektlr. Yeni ıtıyıhada bir banka 
kefaleti gösterecek bir tuccarın, ke
falet mlktan trunıım oluncnya ~.adar 
gümrüğe gelen bütün mnllannı bek
lemeden derhal iUıal edeceğine dulr 
hükümler vardır. -------

r 
ir Otobüs, Bir 
b yı Parçaladı 

KüçUkı;c'kmece ile Avcılarköyü ara
sında bir otobüs bir yük arabasına 
c;arpnu:ı, parçalamıştır. Arabada bulu
nan yolculardan Mustafa ve Sünbıil 
ile arabacı Mehmet muhtelif yerlerin
den ağrr surette yaralanmışlar, lsta.n.. 
bula getirilerek Gureba hastanesinde 
tedavi altına alınmışlardır. Otobüsü şo 
för Çatalcalı Şükrünün idare ettiii an. 
laşılınıştır. 

Mahkemelerde : 

Faizci Profesörün 

DuruşmaSI Başladı 
Nizami hadden fazla faiı.le para 

verdiği için adliyeye verilen profesör 
kjmyager Hndinin duruşmasına dün 
başlanm~tır. Profesör, i8nadın doilrU 
olınadığını söyleml.ştir. Muhakeme, 
şahitlerin celbi için baıka bir &üne 
bırakılm~tır. 

MAHKUM OLDU - Geçenııene 
Sanyerde Ali isminde birisini atdür
mekten suçlu Hamdinln duruısması 
diln birinci ağır ct!'Z8 mahkemesinde 
neticelenmlıtlr. Ali, 12 aene hapse 
mahkum olmuştur. 
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Amerika lle Türkiye arasında tı

caret eşyası nakli ifi Türk armatör
lerini de alAkadtır etmektedir. Arımı
törlerdcn Lcıtfi Yelkenci, Ticaret O
dasından, burndnn Amcr.tJ,aya ve 
Amerikadan burnya naklcdılecek es· 
yanın cins ve nev'ini sormuı;tur. A
lınacak cevap xendisini tııtmın ettiği 
t.ıkdirde sahip olduğu iki s lebi Amc.. 
rika ile Yunanistan ve Türkiye U
manları arasında isletmek için Mü
nnkalıit Vcklilctindcn izin istiyecck
tir. Türk vapurlaruun Türk kara su
lan haricinde scler y:ıpabllmelerl 
.Münakı:ılfıt VekılleUnin mU.saadesine 
bağlıdır. 

Diğer taraftan bu seferlerin Lizbon 
ile Türkiye arasında y::ıpılması dıt 
düşünülmektedir. Amcrıka vapurları 
I.iz.bona kadar seter yapmakta, ora
dan dönmektedirler. Türk vapurları
nın Lizbondan Amerıkan malı yükle... 
mcleri ve buradan sötiirecekleri ma
lı' da Lizbona ~karmaları dUşü•ıül
mektedir. Fakat armatörler, bu lşln 
kArlı olmadığını, Lizbonla Türkiye a
rasınn vapur tahsis edllemlyeceğini, 

ancak Amerika ile Türkiye arasında
ki nakliyata ı;ilep tahsis edilebilece
ğini bildirmişlerdir. 

Umdal kwnpanyıısuun Türkiye. 
Yunanistan ve Amerika arasında se
ferler~ bn~amış olnn şlleplerinden 
Angira şilebi, önOmüz.deki ayın bC$i 
ile onu arasında İstanbuln ge~ o
ltıcaktır. Atına vapuru da, bu ayın 
yirmi bC$inde Nevyorktan hareket e-. 
decektir. 

TEŞEKKÜR 
Zevcim ve Babamız Mehmet ~ 

dnl'm vefatı dolayıslle taziyet ldt
!unda bulunan do Uanmız.a minnet 
ve ştlknınlarım1%lll rırzıruı muhterem 
gazetenlzln tavassutunu rica ederiz. 

Hatice Adal, O. Sabri Adal 
H. §DkrD Adal, Rııplt Demlrtq 

VEFAT 
Petrol Ltd. afrkeU m<ldilrlerlndm 

Ferit Ongerin biraderi ve Dr. CclAl 
ve avukat Muhlis 'V,F Sami Sırmalı
ların enlstelerl. matbuat ınilşavirle-. 
rinden Hilonct Cemllln dayısı ve Ha-. 
lıcılık şirketi müdürü Ali Memduh: 
Ongerin pederi İstanbul İthıılAt Gam ... 
rüğü müdürlüğünden mütekait BA~ 
:MEMDUH ONGER an1 olarnk rah .. 
mcti rahmana kavusmu:tur. 

Cenazasi bugünkü perşembe g(}nQ 
Balarkay(lndeki evinden kaldırılacak 
ve aıtleyin namazı Beynzıt camil şe-o 
rlfinda eda edildikten sonra Edirne-. 
kapı ~ehitllğ!ndekl aile makbereslne 
tevdi edilecekUr. 

ÖLÜ 
Dtvnm Muhnııebnt mOrakıp mua

vinlerinden Sadık Bant daha pek 
genç ynşında iken ,.mıı ktrru~ yu• 
vasını ve miru minl yavrusunu ökstlz 
bırııkarak hayata gözlerini yumdu. 

Cenazesi Gureba hastanesı.ndcn bu· 
gUn ıaot on bir buçukta kaldırılıp 
Topkapıdaki aile med!enine defned.I.. 
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r1c 
katılmamış Türktürler. Ötedcnbe
hnk!ı.mete it.aatkAr davranmışlar. 
. Fakat yer yer ayakla.nan ve u-

"Kızanlığa geldiğimizde kahraman 
Bulgar tayyarecilerinin havada bir 
kırlangıç gibi akrobasi numaralan yap 
makta olduklarını gôrdiik. Tabii öyle 
uçacaklar; ı;ıinkil onlar bir Bulgar o
lan Mimar Sinanm toranlandır. Mi
mar Sinan Edirncdeki Sultan Selim 
camiini inşa ettikten sonra, bu camiin 
bir eı;ini bir daha yapmasın diye Sul
tan Selim kendisini öldıirtmck iste
mlııti. Bu Akıbetten kurtulabilmek için 
Mimar Sinan kendisine tahtadan ka
natlar takıp minarenin üçüncCi ııere
fcsinden kendisini apğrya bırakıver
mivtir. Mimar Sinan, hem makinist. 
hem de pilot olan ilk Bulgar tayyare. 
cisidir . ., 

GÜMRÜK VARİDATI - Eyliilün 
ilk 15 günilnde, İstanbul giimrü'klcri 
varidatı bir milyon lirayı bulmuıtur. 
Ay sonuna kadar bu miktarın ild mll
yona çıkacağı hesaplanmaktadır. Bu 
rakamlar, normal zamatf:Iardaki vari. 
datm ancak üçte birini tcıl:il etmek
tedir. 

İki Buçuk Aylık Uçuşlar 
Ankara, 18 (A.A.) - Makteplenn 

yaz tatili devresile çalışmnlanna baı;
ltyan Hava Kurumu kamplarında 15 
EylQl akŞamını:ı kadar ol:uı iki bu
çuk aylık devrede 37.327 tıı;uş yapıl
mıştır. Bu UÇU§lıırdan 12.553 ü Eti
mcsutta motörlü tayyare kampında 
ve 27.774 ü de inönil planörcülük 
kampına ııittir. 

EROİN M:AÇAKÇILIÖI - GümrUk 
muhafaza memurlan, evvelki &"ece Be
bek sahillerinde bir otomobili tak.ip 
etmifjler, Ferit ve kasap Ahmet adında 
iki kişiyi 100 gram eroinle yakalamı~
lardır. 

TEVKİF EDİLDİ - Bakırköy be-
ledlye mütemedi Baha, z.immetine pa
ra geçirdiğinden dün yedinci sorgu 
hükımliğince tevkif edilmlııtir. Baha, 
asliye sekinzinci ceza :mahkerneslnde 
muhakeme edilecektir. 

BUGUNKU PltOl:iKAl\l Sü 
tefek ınuva!fakıyeUerle §iroaran 

asiler, nihayet bu zavallılan da 
çıkardılar. Onlan: 

- Bize iltihak etmezseniz, Itayle
e ta~ Cistünde taş knlmıyacak 

malınız mülkünüz yağma oluna
!,. kabilinden palavralarla tehdit 
er. Ve tehdiUe ürkütüp, vantle 
tarak, harekete geçirdiler. O za
tlar da, yan korku ne, yarı hırs
sil4hlanıp nyaklandılar. Başlarınıı 
kendi içlerinden Haydar kaptan 
da birisini geçirdiler ve y{lz elli 

Ah silvnridcn teşekldll eden bu 
et te, Çapanoğlu Halit paannın 

Falih Rıfkı, makalesine ı;ôyle de
vam ediyor: 

"Bu hezeyanlara kızmak deiil, Cill- Paraşütçülerimiz Hatayda 
mek bile hiç bir Türkün hatırından Antakya, 18 (A.A.) - Cenup vili
ieçmcz. Bahsettiğimiz diğer yazılarm yetlcrimizde turneye çıknıq olan Ha
chcmmiy~tlcri de buna kıyas olunabi- va Kunımu tayyare ve paraııütı;üleri 
lir. Fakat hepsi toplana toplana, biri- bu sabah İskenderuna gelmişlerdır. 
kt! birike nahoş tesirler husule getir Hatny'a ilk defa eelmekte olan hava
cek ve lilzumsuz polemiklere yol aça. c11anmız köylerden gelen yirmi bine 
cak olan bu tUrlll sakat ve aykın tah- yakın halk kütlesi tarafı~dan heyecan 
riklitçıher dost Bulgar hüldlmetinin en içinde kar:sılanmııılardır. Bir bitabt'yi 
asnir bizim kadar zararlı ve mlinasız takip eden tayyareler uçuşa baslamıa
telakki ettiğine ııüphe yoktur. lar n paraııütçüler me:vdant dolduran 

"Balkanlar ve Balkanlılar mcnfaa. I insan kütlesinin alkrısları arasında ve 
tine olan iyi ııizam, ıükltn nizamıdır.,, bin metre yüksekten atlam111ardrr. 

Preveze Zaferi 
Prevcze vıferlnin yıldönilmü mü_ 

nnscbetlle 27 EylCllde Barb:ırosun 
mezarında bir ihtirı:ıl yapılacaktır. 

Bunun için komisyon faaliyete geç
miş ve merasim programını hazırla
mıya bn§lamıfilır. 

Diyarbakır İnhisarlar 
Deposunda İnfilak 

Diyarbakır, (TAN MUhablrJn-
dcn) - Şehre üç kilometre mesafede 
ve bnğlar civarında bulunan inhisar. 
lar patlayıcı mııddeler deposunda bir 
infllOk olmuştur. İnfilakın §lddetin
dcn buradaki evler sarsılmış, dük
kli.rılnrın kepenkleri ıfırlıımış, kapalı 
camın: kırılmıştır. İnfllfıkın sebebi 
henüz anlaşılamnm~tır. TAhkikat ya
pılmaktadır. 

Ankarada İhtikar Yapan 
İki Hırdavatçı Yakalandı 
Ankara, 18 (TAN) - Anafartalar 

caddesinde hırdavatçılıkla iştigal et
me.ı;.te olan Jozef Bonomo oğulları 
Ne.sim ve Avram, lhUkA.r yapma·k ve 
cürmümeşhut halinde ihtikAn tesbit 
eden polislere rüşvet teklil etmek 
su~larından tevkif edilmişlerdir. Mu
hakemelerine bugünlerde ba,Iana. 
caktır. 

f ,Sil Procraın 
MI Mhik (PL} 
1,00 Haberler 

a,ıe Yemek lilteııf 

1,20 MOdlı: (Pl.) 

• ıı,ao Proı:ram 

U,35 Sarlıttlar 

U,SO Haberler 
U,05 Şarkılar 
U,20 Opcrer (Pl.) 

• 111.00 Procnm 

111,0S MÖrlk (PL). 
11,40 Orkestra 
10,U ISu 
U,4S Haberlel' 
20,00 Su 
20,30 Koııuıma 
2 0,45 .M lizilc 
2ı,ı.s JConupJMI 
:ı ,30 Radyo cuotcııl 
21,45 Orkestra 
22.SO Haberler 
2Z,4S Danı mildi! 
2S,2S Kapanıı 

Sahip ve Ncşriynt MOdOrü: Emin 
UZMAN-Gaz.ctecillk ve Neşriyat 
T. L $. - 'l'AN MATBAASI 

~~~~~~~.!-~~~--.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

1 İTALYANIN Mısır tes kaynnğıdır. Bllf.tln çat b~tan ba_ 
sn yanan bir cehennem gibidir. Bu 
çölde yUrnmek ve ilerlemek milmkun 

t ıeferi Bir Maceradır detııdır. a:c1e susuz.ıuk bir orduyu 

k 
mahva kdtidir. 

1 (Ba~ ı incide) "Bu ç!llde motöri:ı:e kuvvetlerle de 
o ır 0 M ~ sı>rmck mümkün değildir, çünkü 

ekelerinı yaşatamaz, ve bu. Uer!iyecek motörize kuvvetler yolda 
ımparatorluk huJyasını ta. ne benzin, ne su, ne de yiyecek bu-1;suk ettiremez. Onun için Mı. lablllrler. Bunları arkadan yctisUr
ışgali bu bakımdan hayati mek ise müthiş blr knmyon kııtarınn 
mıyeti haiz bir meseledir. ihtiyaç gösterir. Ağaçsız, ıssız. çöller
yle olduğu için de, Fransa de böyle bir kafile ise tayyareler 1-

ğlup olur olmaz, İtalya .Mısıra çfn gayet açılt birer hedef te~kil e-

arşr mühim bir askeri sefer ha. de~~;;'un için İngilizler, Mısırın 
lığına başlamıştır. Trablusta., 
Habeşistarıdaki tecrübelerin. müdafaasını hudutta değil, çölün 

Jıı alınmış derslerden de istifa.. gerısinde yapmaya karar vermiş_ 
etmiştir. Erzakını, mühimma_ lerdir. İtalyan kuvvetlerinin şim
' su ihtiyacını tatmin edecek di ilerledikleri saha bu çöl kısmı. 
ibat aldığı da tahmin edile- dır. ASll harp çöl geçildikten son.. 
• İngiliz Som.alisini işgal eL ra başlıyacaktır. 

** sonra tasarruf ettiği kuv. İtalyan ordusunun bütün bu 
lerden de istifade etmiştir. BL mfö.:külleri yenerek İskcnderiye-

aleyh o da Mısırda ciddi bir ~ 
için lazım gelen hazırlıkları ye kadar varacağını kabul e~ 

bile, oraya varıncaya kadar yıp. 
mı~tır. "1- "1- ranımş bir hale gelecek olan or. 

f akat Mısır harbi, Avrupa dunun taze İngiliz kuvveUerile 
harplerine benzemez. Bu. çarpışabileceği şüphelidir. 

arazinin ve coğrafi vazlye.. Bu sebeple İtalyanın Mısır se
hususiyetleri vardır. Mısın feri, Büyük Hnrpte Türk ordusu. 

lAya teşebbüs eden bir ordu. nun Mısır fleferine benzeyen bir 
karşılaşacağı güçlükleri bir ;:m::a:::ce,;r:::a::::dı==r=. ====:;::::::=-== 

eri mütehassıs şöyle anlat. General Antonesco'nun 
ktadır: 
Tar bluatan Mınr ısttkameUnde Yeni Bir Beyannamesi 
erl harck4ta ıtrlımek cesurane BQkr~, 18 (A.A,) - Rndôr AJansı 
tet bbOstür. NU vadlalne varma- bildiriyor: Hudullıır hıırlclnde kalmı:ı 
evvel, İtalyan ordusu, Slmalt At. olan Rumenlere mOD}tülllt çıkarılma
nın 800 - 1000 kilometre u:run- ıınn mtuıı olmak üzere General An. 

da en çetin ve en ııısız çöllerin- Lo:ıesko halka ve resmt makamata 
birini ıeçml7e mecburdur. Bu hltnben bir bey,anname neçetmtıUr. 

a tam m4nasrttı üzerinde tek bir Beyannam de fU sözler de vardır: 
ulunmıyan bir sahradır. Kcrvıın- "Mllıver devleUerl bug(ln Roman-

n kum üzerinde bırnktıklan sillk yanın hariçte yegAne lsUnat edebile
en boıka ,.oı 70ktur; kuyu yok- ce tl kuvvetUr. Aramızda yaıırunıı'kta 
ata~ ,.oktur, ufku 11eylr için k<l- olan Alman ve İtalyanlara kord('lŞ 
bır tepe bile mevcut değildlr. Ve muamelesi yapmak memleketin all 

IS8lZ çölQn tizerlnde gün~ bir a- mcn!nntleri fktl:ı:asındıuıdır_ 

Mısırdaki Harekat 
(Başı 1 lncide} 

len alarm 15 dakika sürmüşsı! de 
hiç bir düşman tayyaresi gözük. 
memiştir. 

İTALYAN TEBLİ~İ 
ltalyada bir mahal, 18 (A.A.) 

İtalyan umumi karargAhının 103 nu
maralı tebligl: "Kıtaatımız Şimali Af
rlkada hududa 100 kilometre mesa
fede kı\in Slddi Berıınl'yi i~gal et
mişlerdir. Zı.r)tlı. ki.inat ile takviye 
edllml~ olan dilşmanın mukavemeti 
her tarnfta kırılmı~tır. DOsmanın be~ 
tayyaresi alevler içinde dilsmfiştilr. 
BWm tayyarelerlmlzden dBrdil ka
y1ptır. Dü~mnn geceleyin, Bingazi ve 
Dcrne'ye ka~t hQcumlarda bulun
muş, Blngazl limanında bir dubanın 
ve bi: muhribin ziyaına 11e!:>ebiyet 
vermf3 ve yangınlar çıkarmıştır. Der_ 
ne'de bir gemi hafit hnsara uğramış
tır. 

"" * Londra, 18 (A.A.) - Mısrr hududu 
üzerifıdek.i muharebe dolayıslyle bura. 
da anlatıldıfı:ıuı göre İngiliz mukave
metinin kuvvet bulacağı noktalar ıim 
diki mevkilerden daha 50 kilometre 
mesafededir vcı İtalyanların buraya ka
dar katedecekleri yol cetin Ye pahalı
ya mal olacaktır. 

İTALYANLARA GÖRE 
Romn, 18 (A.A.) - Jurnale d1ta

lia, İtalyanların Mısır hududu dahilin'.:' 
de 80 kilo~tre ilerledikleri, Mirııa 
Matruh'a varmak için 1!0 kilometre 
daha ilerlemek lhrm reldiğini ve 1n
gi lizleriıı her yerde anudane mukave
~t göstereceklerini anlattıktan son
ra İngilizlerin Mısırda 180 binden mil 
teıekldl kuvvetleri olduğunu, son gün
lerde bunlara 30,000 Hintli ilfive olun
duğunu, bütün bunların 230 bin asker 
tutabileceğini anlatıyor ve bunların 500 
tayyare, 1000 ı:ırhh otomobil ve her 
çaptan top ile mücehher oldufunu ila
ve tdlyor. 
AKDENİZDEKI HAREKAT 
Londra, 18 (A.A.) - Dün Upın 

INGILl'EREDE: 
9 Londr-. 18 CA.A.) - AHm Ye Lort• 

lar kamaruı buı;lln topLtnmıolar ve kısa bir 
aleni cduı1en aonra hafi celse alu!etnıi1lcr0 
dit. 

e Lolıdn, il (A.A.) - Aı:ıcrlkadan •· 
bnan dcatroyerltrdııı birine Ch.urcblll adı 
nrllmiı n ke,.fiyet Avaaı tamıırasında al· 
~tlarla karıılanmı5tır, 

AMERlKADA: 
• Va;inı:toıı. ıs (A . .A.) _: Toy;;; 

lmaı!ttru (ulalaıtmnak Ye allratlcştlrmck ıçln 
Harbil'• Nuarcti konırcden JOO mll.vo11 do
larlık bir tabıdut talep etınlıtJr, 

e Nev·York, 18 CA.A.) - Ineillz hUlc<I· 
meli Packard muessesesine altı bin l"i'Y&re 
llıotönlc 7cdek parça ıamarlamıstLr. 

ALl\IANYADA: 
e Bcb.rat. ıa (A.A.} - Rcuter: Alman· 

tar, Tuna entcnıaıyonal koıntsronunun 7trlne, 
rııen bir i.$tlıarl koml17oıı llı:amo etıııl;ler
d.if. Du komisyonun reisi J',lartluı lamlnde 
bir Almandır Ye yalnız bu reis, knml&Yonu 
•Gti.maa dnet etaıclıt baklana batııdir. 

O Brilkscl, 19 (A.A.) - Alınan inal or
ı1ıauna alt telırraf tcUcriol kesen yedi ilni· 
versiıc talebesi Og aencdcn ı 5 seneye kadar 
ııapb cczuına mahk1bn cdllmlıtlr. 

Lordlu Kamarasında Dominyonlıır 
Nazırı Lord Caldc~vt Akdeni.zdeki ha 
relı:!t hakkında beyanatta bulunarıık 
demiştir ld: 

"İngiliz deniz lcuvvetleti, son za
manlarda, Akdenizi altı giln bir ucun.. 
dan öbür ucuna taramışlardır. Fakat 
bu esnada duşm.an hiç bir deniz hare
ketinde bulunrnanııısur. Bu esnada 
Şarki Akdenizdcki filo mühim surette 
takviye edilmi3tir. Sardinyada, Ra
dosta dü3mın tayyare mcydanlan ve 
12 adada düşman tayyare meydanları 
ile üsleri bombardıman edilmi!itir. Fi~ 
lomuz, düGmanuı Libya ile deniz mü. 
nake.litmı mühlm surette Sekteye u&
ratm11tır. Akdcni.ıdcki bu hareltit es
nasında asker ve m!llzcme yuklü gemi 
kafileleri Orta Şarka varmrıılardır. 

lngiltere Üzerinde 
(Başı 1 incide) 

teş açmışlardır. ~il~ara İngiliz 
avcı tayyarelerı dort düşman 
bombardıman tayyaresi düşıir
müşlerdir. 

Bugün düşürülen Alman tay. 
ynreleri 42 dir. Dokuz İngiliz iLV
cısı kayıptır. Fa.kat pilotların ü
çü sağdır. 

BOMDAIARIN TAHRİBATI 
Londra, 18 (A.A.) - Dil geceki 

düşman hava taarruzları bilhaııea Lon 
dra üzerinde olmu tur. Sair mm;ııkalar 
uzerinde de daha kilçük mikynıta hü
cumlar icra ed·tmiştir. Londra ve ci
var mmtakalarına geli3i giizel bomba
lar ntılmıştır. Şehrin Şıırk ve Cenubu 
Şarkisinde bir çok evler harap olmuş
tur. Londranın merke7.inde bazı m;;ıfa
zalar hasara nğramıştır. İnsanca za. 
yiatın evvelki akmlardakinden daha 
fazla olmasından korkulmaktadır. Mer 
sey nehri kenarında bulunan bir şe
hirde binalar tahrip edilmiş ve bir ka
çı ölü olmak üzere insanca zayiat kay. 
dedilmiştir. Bir kaç dil$man tayyaresi 
Glascow üzerine bombalar atmıştır; 
bazı raporlardan anlaşıldığına naza
ran sair bölgelerde yapılan tahribat 
heyeti umumiyesi itibarile hafif bu
lunmaktadır. 

Dün öflcdcn sonra Almanlar, İngi
liz sahilleri Uzerine 200 den fazla tay
yare göndermişlerdir. Muharebeler 
fırtınalar içinde Kent Sussex, Surı-ey 
Kontlukları ve Thames nehri mansa
bı üzerinde cereyan etmi§tir. Avcıla
rımızın mü,kül 3eraltle kıır~ılaşmala. 
rma rağmen dört düljman tayyaresi 
dilşürülm!iştilr. Cenubu Şarki ıahilin
de hava müdafaa bataryalan da iki 
tayyıırc düşürmüştü • 

20 - 30 tayyareden mürekkep vo 
dalga halinde uçan kafilelerin birin. 
cisi Cenubu Şarki sahiline saat 15 de 
vbd olmuştur. Dalcalar yarım saat 
milddetle akınlarına devam etmişler
dir. Maidıtooe'nun üzerinde 8000 met 
rede Spitfirc tipi avcılarımız bir Me" 

serschmldt fitotilll.smı dalrtımştır. 
ALMANLARA GÖRE 

Berlin., 18 (A.A.) - Alman ordu
ları yüksek kumanda heyeti tebliğ 
ediyor: Londra üzerinde yapılan mu
kabelebllmls.ll uçuşlan 17 EyhU günü 
de devam etmiştir. 18 EylQl ıece hü
cumların şiddeti artmıs ve Westindia 
Dock.s, London Dock&, Victoria Docks, 
havaıazı fabrikaları, ıu depoları. 
istasyonlar ve harbin idareşl için e.. 
hemmlyeti olan sair hedefler Uzerine 
her çapta bombalar atılmıştır. Her 
yerd..ı büyük yangınlar çıkarılmıstır. 
Gündüzün Croydon tayyare meyda
nıııa ve Doğu - Cenup ıahilinde bu
luuan ve harbin idaresi için ehemmi
yetı olan hedefler üzerine hücumlar 
yupıJm~tır. 

İngiliz tayyareler! bu ceco yine, 
Şimali ve Garbi Alman.yada mahal
lelere ve kesif bölfelere hücumlar yap 
mılilardı.r. Bombaların tesirile birkaç 
ıkametgAh hasara uğramıştır. 

Dünkil hava muharebelerinde dilş
mar. yedi tayyare lı:aybebnietir. Ayn
ca iki tayyare de müdafaa batarya
l:ın tıırafından düşli.rUlmüştür. İ>ört 
Almn t:ı.yyaresl kayıptır. 

Suriyede Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

rin dahill ve harici eınnlyetınl tebU
keye ko7abllecck surette Doluda u
kerl mevkilerden birinln terkini ka
Uyen tasavvur etmemiıtır. 

''3 - Harlc! hiçbir tesir J'ransız 
Yüksek Komiserliğinin Beynıttaki si
yas! faaliyeUerine müdahale etme. 
mekte<lir. 

"Ve, bir Türk ı~ete<:isi ile konuı
maklığun baseblle ~u da llAve et
meme müsaade edlnJı: 

"Kederlerine karşı Türk milletinin 
gı°ls!erdlji sempatiden derin su.rette 
müteha!Sla olan Fransa, Türkiye -
Sur.ıye arasında mevcut münasPbet~ 
il"rln itimat verlei ve dostane mnhi
yetierini muhafaza ve idame etme
leri hususunda elinden gelen gayreti 
sarfetmekte hiçbir suretle kusur et.. 
memlye katı surette azmetmiştir.,, 

Almanya Üzerinde 
(Başı l incide) 

Her gQn İngiliz bombardıman ıa,.. 
)'llreleri Alman denlZ ve askerl te
cemmülerinde tahribata sebep ol
mnktaclır ve bu tecemmüler, müthiş 
\'Üs'at vo ehemmiyetlerine rağmen, 
İngilizlerin indirdikleri mükerrer dnr 
belerln tesirlnl her halde hisse~ 
olacaklardır. 

İNGİLİZLER~ HÜCUMU 
Londrıı, 18 (A.A.) - İngiliz Hava 

Nezareti tebliği: Bombardıman tay. 
yarelerlmiz dün g{lndüz Ostende 11-
mnnma, Zccbrugge'de gemilere, Ho
landa sahili a1;ı.klarında bir mavnn 
kafilesine ve ljmuıden tayyare mey
danın.ı hllcum ef.miı;lerdır. Dlln gece 
bombardıman tnyynrelcrimiz Hnm
burg, Anvers, Terncuzen, Plcsingue, 
Zeebrugge, Dunkerque, Cıılaia ve 
Bouloıne llmnnlıırına devamlı ve 
ııiddeW hticumlnr Yl.\Pmııılordır. Ge
ınllere ve askeri depolara mUhlm ba
sarlar verdirilml;ıtlr. Griz • Nez bur
nunda topçu mev.Lllerlne de hucum 
edilmiştir. 

Irıgillı: hava kuvvetlerine mensup 
baııka tayyare grupları dn Krcfeld, 
Hamm, CberıılljC, Osnnbru,k, Soest ve 
Bn.ıkselles tevzint merkezlerini ve 
Cologne chrarında Stoclmn emtia gar
lannı bombardıman etm slcrdir. 

ALMAN SAHİLLERİNE VE 
LİMANLARINA l\IAl"İN 

DÖKÜLDÜ 
Londra, 18 (A.A,) - İngiliz tay. 

yareleri düıımanm iıgali altmdaki li 
manlarm önüne ve Norveç nhillerln
den Blscaye körfezine kadar uzanan 
kara ıularma mayin dokmuşlerdır. 

Ba -.uifenin ifuına memur toyya. 
reler binlerce kilometre katetmi,ler. 
dir. 30 dan fazla mayin tarlası vıkudt' 
ıetirilmiı ve bu tarlalarla binlerce 
tonluk gemi tahrip ednmiııtlr. Ma~ in 
terden bir kııımı bazı limanlarda rrn
tımın yaıubaıJına konulmu:ıtur. DUş. 
man, kuvvetli bir tıtırctte müdafaa edi. 
len sularda dahi bu mayinlcrin atılma_ 
sma mini olamamıştır. 
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Kr. 1 ıene 2800 Kr. • G Ay .. 
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" 8 Ay 800 " .. 
1 Ay 800 • 

UGON 
ısır:n ~ Mt1kabil 

.Yazan: Ömer Rıza Doğrııl 
itnrnflrğmı mulıalazaya de. 

\ am eden l\Iısırın ilk mtı
- u~bil taarruzundan bahsetmek, 

bnkı,.tn garip görünür. Haki. 
- t ?tte l\tısır, evvelki akşam bü. 

u~ Arap ve islam alemini, l\fı. 
i 1~ n birli.li.te, harpten korunmak 
t ~_ın duaya davet etmekle ve bil. 
.~n Arap ve islüm lılcnıindc de. 
~ın l . l d 0 us er bırakan bu umumi 
.. ~~l n rehber olmakla, Arap ve 
ıs.1aı!1 ~lemindeki nü[uz ve mev. 

nı gostcnni~, ve İtnlynya kar. 
h• .. ht.areı et karan vcrildil:l zaman 

u un Arap ve islfım tıleminin 
<'ndisile beraber İta1yaya karşı 

~u~as~nı 'Vazi~ eti alacağını bu 
cs~le ıle anlatmıştır. 

buIKutsı bir \'aknr içinde vnlm 
b an hU,; hadise, Mısırın, ica. 
i~fd~, Yurdunu çiğnetmemek 
'Ve~ ~tün maddi ve manevi kuv. 
isf~~ı~e güvenerek hürriyet ve 
du~ filın.i nıüdafan azminde ol-

ı.run.u bütün dünyayn ilan etti. 

~ 
aşkıııar.ı belki bu hadisenin 

nınıı ın:ına ve mahiyetini anla. 
... da har. Fakat bütün Mısır ,.c Su. 

n alkı b··1·· i ı· · ·ı ınilc b" nın, u un s am a c. 
sn k ll'likte sulhun clevaınına ve 
~'ert. Ve islüm alcıninin masuni. 
J •ne d • • n .. se ua ıs;ın erat gecesın.ı. 
su ÇIDclcrinde, aynı camiayn ıncn. 
ıo.: ~l~Iarın dcrhnl kavrayacak.. 
tır 1 crııı bir hakikat mündemiç.. 
ha~ Dcnıek ki Mısırlılara göre 
tcd . ve ~ulh. artık, biıtiin beşeri 
.ret· ırıcrın üsttlnü olan bir kucL 
ciz~ ~!indedir ve Mısır, bu elin n . . ı yolda yiirümcye azınet
ıc:;§tır. Bunun için l\lısır kendi 
t .. Vvetiııe ve mensup oldqğu bli- cfi: CaJnıanın müzaheret ve teyi. 

.. g 1 e J:tiı•cncrck tecavüze karşı 
; 1CCck ve yeni bir mücahedeye 
ı ncak. 

hı!lSı.r bu karnrıru ve azmini 
lcu ~tirirken Mısıra karşı vu
A ulacak tecavüzün bütün 
d~ap Ve islam alemine şamil ol. 
l'Icl.'lınu tebarüz ettirmeye de ay. 

a chenınıiyet vemıi~tiı'. 
S" .. 
-~erin Hareketi : 

ir iki gün C\'Vel bütün 
ola 'l'rablusgarplılnrın lideri 
bir n. Baş Sünusi Mısır r~dyosile 
gar:utuı.. sö~ lcdi, bütün Trablus_ 
~ llıüslum:ınlarını İtalyaya 
kend' h~rckete davet etti ve 
knd 1 iı~ de biitün silrgiin ar. 
tigı n •:~ le birlikte lıarekcte gc~
gn;'a.rıldirdi, İtnlyarun Trablus. 
, a . n:p ve miislümanlarına re. 
tan llbrd~i.-.U imha siyasetini aula.. 
islurn u

1 
~ıtabe, İtalyan siyasetinin 

ti i . ıa111iliginden ne murat et-
'bir ~1 

ve hunun lnıhadruı başka 
s~ 0!rnadığını izah etti. 

ra Ul Usıle.rin bu faaliyetini, A
WP eııılnin İtaly"ya karşı harp 
e:et~':3i mahiyetinde telakki 
lllez,. ır mubnlaga teşkil et-

11 nlAs t )'enj a, falyanın ihtirastan 
llıak üve büyük hadiseler doğur. 

zeredir. 

9-
~ Taınaını dlyor., zaten arkamız
nqı ııek1zden far.la bavuı sürü.klilyo-

~ BOylece İtalyan hareket ed.lyo
ıaıı Benim genç kızlık hulyalanmın 

14assurıeri ile dolu İtalyaya. 
nu ilAnOda, Vasili tııın y.apıyor. o
a~ güzct ve ,.uvarlak ağw.nı dalına 

öra,orum. 
~knt benim kanımda btr zehir 71• 

nıyor. Hastalaruyortı.m. 

n:u1:C::_ düşüncelerim ka1bolu;ror. 
:-......-mı ka~ıyor_ 

bl~:ıılnun içinde korkunc. kaba 
l!:trn! tlrdı dansediyor. 

Ean:ıh llılda. çilrümilş y{lzler, ber
vana iöı.ler; bir iple boynunda.o ta
kın v:s1lrru:ı &arhoş dellkanI.ılar; şlş
gor{\yor 1eıtllıntrak yüzlQ genç kı.zlar 
korkun 

1
ilbl oluyorum. Ve bütün bu 

VaıUL ç u,.'\Uı Oı1asında pnte yapan 

Açık ve 
lnr, IOl!ejl 7UV8rlak ağızı ile ı.skala
cliyor. er. &orgeıler terennüm ~ 

İkide bir 
ko~uştuğu ' "1'er 7er OrO.mceklerln 
kum nu g rUyorum_ Kı.rınw bir 
cclr..ı:: UsFtünk de ko~şan beyaz 6rilm-

- a at ha,,,~ nlar "rü ek d ıller ben! "~, o u mc 
tuyorl~ H m elleriın Beni )torku
&ll ""n · nstayım: Ti!om var. Vn-

.,.. Yapıyor 

v;; ;'~niçin onrkı .o,.ınyomm? 
e.eç, DU:flCine! 

eyl Söylemt,yoruzn ya, amhn. Sen 
Gın e:yor:nuı- Hezeyan hali. Ate

• Sakin ol, sakin ol! 

• • • • • • • 
- Vasnı. nerede benim çocutum? 
- :Su.Yuk annesi ile. Kiye!telti ev. 

TAN 

( ' ""---ç_o_c_u_kı_ar~d!'-a __ c_in_s_ı _r_e_rb-iy_e_M_e_se_ıe_s_i ___ J 
Ne Cinsi ·Terbiye 

~ekilde Verilmeli? 
Ş işli hastanesinin Baştabibi ...,.. • • • • ••• ...... ..._......, hususi bir merak görülmediği 

timıze verdiği cevapta diyor ki: Ankeh yapan: f kek çocuklara bülug çağına er. 
Dr. Hüseyin Kenan anke-1 . $ takdirde, gerek k~z. "!e gerek er. 

"A vrupanın muhtelif alimleri meden bu meseleden bahsetmek 
çocuklara cinsiyet hakkında ma. M. A d f lüzumsuzdur. -
lumat verilmesinde hakkile ısrar • Q ı "-Bu vazifeyi kim deruhte 
ediyorlar. Cinsi temayüllerini ı . ı etmeli? 
geciktirmemek, onlarda bir şok,•-•••••••••••••••••~ "- Memleketimizde bu sırf 
tevlit etmemek şartile, gerek kız hocal.:ınn fşidfr. Çünkü menfi bir 
ve gerek erkek çocuklara cinsi Çocuklara cinsi terbiye \er.. netice doğurmadan bunlardan 
terbiye vcrilinesine tnraftartm. menin zaman \'e şekli iizerindc bahsetmek için çocukla büyükle. 

''Cinsi terbiye derken iki şey sali'ihiyettar!ar arasında yaptı.. rin arasında büyük bir samimi.. 
zikredelim: Biri şahsın bakası, ğırnız ankete aldığımız t'C\'ap. yet ister. Fakat bizde çocuklarile 
diğeri de neslin bakası için alın. lardan birincisini 10 E:rlül ta_ arkadaşlık eden ebeveyn ender. 
mnsı liizı:m olan bazı tedbirler. rihli nüshamızda neşretmiş. dir. Bunun için bu mesele ile ho. 
dir. tik. Bugiin de, Şişli hastanesi cnlnr meşgul olmalıdır. Çocuğun 

"Binaenaleyh insanda mevcut Baştabibi doktor Hüseyin Kc. şahsi kabiliyetlerine uygun, ferdi 
bulunan cinsi kuvvetler hakkın. nanın verdiği cevabı nc~redL ._individueL bir terbiyeyi terdh 
da çocuğu aydınlatmamak, onu yoruz. ederim. Hcrhnngi bir malumat 
hayatta gözleri kapalı olarak yü. çocuğa verilirken çocuğun indivi. 
rütmek demektir, ve tabii ola- ceği hastalıklardan korunma yol. duoletc'sine bakmak lnzımdır. 
rak hiçbir zaman çocuğun göz. larım göstermek, Bunun güç bir şey olduğuna ka. 
lerini kapalı tutmak doğru de. "Aqliıki şeklinde: Kadına hür. niim, fakat ideal mektep hocasın
ğildir. Bilhassa hayatın esası üze- met etmesini öğretmek ve onu don bahsediyoruz. 
rindeki cehalet, çocuğun birçok baştan çıkarmanın neticelerini "Velhasıl, çocuğa, şimdiye ka. 
tehlikelere maruz kalması de. izah etmek. dar o1duğu gibi, "çocuk; bir ley. 
mektir. Şu halde bu mümkün "Kızın terbiyesi ise daha mah- !eğin kanatlan üstünde dünyaya 
tehlikelere mani olmak için, i"4 duttur. Esasen bu, "Anne'yi,, ha. gelir,, demek te hiç doğru değil. 
sanda mevcut bulunan cinsi kuv- zırlamaya münhasır kalır.,, dir. Çocuğu tenvir etmek ve böy. 
vetlerden, yani tenasüll vazife. "- Peki, bu bahislerden, han. lece onu bir sürü felaketten ko. 
lerden bahsetmek gayet tabüdir. gi yaştan itibaren bahsedilmeli? rurnak cemiyetin başlıca vazifesi.. 

"Yalnız bu vazüeyi diğer vazL ''- Çocukta bu meseleye ait dir.,, 
f el erden ayırdetmemeli Mesela 
hazım sistemini anlattığımız gi.. 
bi, bu sistemi de, normal şeklin. 
de, çocuğun dimağına fantezik 
şeyler uyandırmadan ve çocuğu 
lüzumsuz tecessüslere sevketme.. 
den anlatmalıdır. Açıkça, tabil
lilde ve tam bir vuzuh.la anlattı
ğımız takdirdcdir ki mesele ba. 
sitleşmiş olur ve çocuğu gıcıkla.. 
maz. 

"Binaenaleyh çocuğım muzır 
bir tecessüsüny tahrik ve teşvik 
etmemek için, Cinsi fiili tıbbi bir 
surette ve bütün tafsilatile an. 
talmamak, cınsı dalaletlerden 
bahsetmemek lazımdır. Reşit a. 
damların cinsi hayatı etrafında 
verilecek tafsilatlı malumat, ço
cukların tahayyüllünü tahrik'. ve 
ebeveynlere karşı besledikleri 
hürmeti haleldar edebilir. 

"Bununla beraber, gene aşın 
bir çapkınlığın tevlit edebileceği 
tehlikelerden, "belsoğukluğu. 
frengi,, g\bi, bazı kadın hastalık:. 
larmdan, bunların hayattaki te. 
sirlerinden bahsetmekten hiç çe.. 
kinmemelidir. Diğer taraftan da, 
cinsi fili fikrile, übüvvet veya 
analık fikrini bir arada görmeyi 
öğrenmeleri lazımdır. Çünkü an. 
cak böylelikle, insanın yapabile. 
ceği en ulvi ve aynı zamanda en 
ciddi hareketlerden birinin haya
tı devam ettirmek olduğunu öğ. 
renirler. Böylece ona (adoles.. 
cence) çağının en iyi muhafızı o
lacak olan şahsi mesuliyet hissini 
vermiş oluruz." 
"- Bu terbiye kız ve erkek 

çocuklara aynı şekilde mi veril. 
meli?,, 

"- Hayır! Erkek ÇOC".ıklara 
verilecek bu terbiyenin esası ve 
neticesi kızlannkinden büsbütün 
başkadır. 

"Erkeğe, meselenin ahlaki, iç. 
timal (social) ve sıhhi üç §ekli 
gösterilmelidiı'. 

"İçtima! şeklinde: Clnst fiilde 
kendi mesuliyetini göstermek, 

"Sıhhi şeklinde: Yakalıyabile.. 

H 1 KAV E 

BiR CİNAYET 
Yazan: ULUNAY 

1 
i 
= i ............ 

(Haydarpapdan hareket edecek sürür). Sizi de rahatsı& ettim. Bu da 
poıta treni. ÜçOncO mevki kompıır· ı bana dert oluyordu. 
tlmanlardan birinin penceresinde al- Kııı - (Yarım afula) neye rahat-
yah yeldirmeli, atyah baı 6rtDIO, lh- sız edece""'5in~ 
tlyarca bir kadın. Dııarıdı kızı oldu. Damat - Hem oflunun da seni rö-
Gu anlatılan otuz bet yaılarında bir receği gclmiı;;tir. 
kadınla koraaı. Genç kadn kara, ku- - Oilumdan ıikiyetim yok. (~sü
ru aert bakııtı va belll kl, geçimsiz. rür) Am.'118 kansı beni sevmez. Benim 
Koca11 nda, yemıkte geı!lren, d U§O • yüzümden dirlikleri bozoluyor. O[:lan 
nOrken burnunu karıştıran, soyundu- da ne yapsm? Zaten kaymanalar se
ğu z.amın ayık parmaklarlle oynı- vilmez. (ÖksUrür, kızına bakarak) 
yan, raıtgeldlDI yere tUkOren bir ba· Şimdi analar da sevilmiyor. (Boğuk 
YP.Oılık hail var. bir öksürük.) 
Kompartıman pıncerHlnln 9erçe· Damat - Sen ıimdi gtlle cüle git. 

Vctılnde alyah bat 6rtUslla bir Mer. Bir iki ay otur. Biru lyileıirıcn :rine 
yernana reemlr,e benzlyen ihtiyar ka- gelirsin. 
dının omuzları ikide birde, ıert, kes· Kadın - (İçini çekerek) ıabahtan. 
kin bir 6ksOrUkle sarsılıyor. Erkek. beri kursağmı:ı srca'lı: bir şey gitmedi. 
mDtemadlyen kabak çeklrde!ll yiyor. Aceleden bir kaşık çorba bile içcmc-
1 htlyar kadın hUmmalı bir bakııııı dim. Biraz c;orba olsaydı~. 
konuıur.) Krzı - Aman anne Çocuk gibisin. 

8 Simdi s:ı.na burada çorba nerede bula-
- Ahi Sıdıka pek fenayım. Keıkc yım? 

bu halde yola ç&amnııaydım. Damat - Sepete kilosunu elli ku-
Damat - (Ağzından lc:ıbak çelrir- rusa aldığım ali beyaz ı>eynir, koca. 

deiinin kabaklarını tukürerek) bir ıe- man bir francala, bir kilo da üzüm 
7in yol .alide. Maıatlah turp gibisin koyduk. (Büyük bir ihsanda bulunu
Evden çıktık çrkah daha iyileştin. He- yormu~ gibi) Al sıına bir avuç ta ka
le vapurda denis havası alınca yüzüne bakı;ckirdc~il •.. (Kab:ı kaba güler) 
renk ıreldi. ı:adm - (Bütün hastalar gibi fik-

Kır:ı - Sahi lSyle. mr ıeyin yok. Za rinde sabit) .•. Bir kaşı'k çorba olsa 
ten sen oldaın bittim kendini hasta sa. yürciim {crahlıyacak. Dermanımı top. 
nırsın. lıyacağnn. 

Anur - Ben ne çelrtifimi biliy0- Damat - Hele blr tren kalksın. A-
rum. Böyle olacatımı bilseydim bir sıl dermanını o saman toplıyacaksm. 
hafta daha kalırdım.. (Çan çalar, koşu:ımalar olur. Geç 

Damat - (Kaymanasmm geri dö- kalnnş bir iki yoku valizlerini ıürülc
nccctinden Orlanüı cibi) amma yaptın liycrek nefes nefese yeti~irler M• Sü
ha. Sana bir ıeyin yok diyorum; ill3n- knt._ Trenin bili blkm:unasından ka
mryonıun. n koca rahatımı cibldirler. Söylenecek 

Ku:ı - Aiabeyime telırraf çektik, söz bulamıyorlar. Damat. ımtran bir 
biletini aldık, öteberi hanrladık, bu çehre ile) 
!radar muraf oldu.. - Nafize, karısına ç°"= çok ıellm.. 

('İhtiyar kadmm ıözlerlade bir dam.. İhtiyar kadın - (Öksürerek) acaba 
la Y&f birikir.) yolda sıcak bir feY bulabilecek mi. 

Damat - Ö7te 7L Ba lı:adar para yİın 1 
Arfettlm. Hem aana lstanbulun havasr Damat - Elbette. Elbette iyi dil
yaramıyor. Memleketin riizrin lir:ım. şündün. lzmitte çorba bile satıyorlar. 
Göreceksin tren kalktıktan ıoııra nasıl (Trenin ıslıfL Hasta kadın ıert, kı. 
dctiıecüsirı. sa bir öksürükle pencereden çekilir. 

- Yollarda kalırunyım da- Çôk- Tren yavaş yav~ hareket eder.) 

CiRCE:j 
Yazım : İtalTaneadan eevtren : ! 

Annem bnşıru sallıyor, iOzlerine 
mendilini bastırıyor. Sonra yatağımın 
kcnnnna oturuyor, alnımı okşuyor, 
bc.nlmle konusuyor. 

Bnna bir çocuktan ba~edlyor. Bir
e<>k de.fa bir isml tclmıtlıyor" Ga.. 
liba, ''Toyka,. diyor. Toyka ıru? Toy
ka <la kJm? Sakalının kımıldadığını 
görilyorum: tnktrt ne söylemekte ol
duğunu bilmiyorum. Kurşun top, 
yastığımın Qstünde, buradan oraya 
yuvnrlaoıyor; bana atır ~ellyor, b:ı
ruı a~ veriyor. 

• .. A~N•I; .:l~A.~~• 0 - u u •• u ~~~::~~• 8!~:.N~~U-
de_ sevım ninesi ona pyet iyi ba
kıyor. 

- Ya biz niçin K.lyette değiliz? 
Neredeyiz? 

- Pegll'deyfz, sevglllm. 
- Niçin, niçin? Neresidir Peıtı? 

Ne 7apıyonu Peıll'de? 
- PeklUl biliyorsun ya!. Elen pn 

Yapmak lstlyordwn; İtalyaya ıeldik.. 

** Gözlerim! açtığım zaman, bQytlk 
blr ışıit var: pencereler açık; oralar. 
dan IÜD91 -1rb'or. Bill3'onım ki, d.ı
pnda deniz var. 
tyatağımda lor sakallı blr doktor 

oturuyor, nabzımı tutuyor. Parmıık

larmın hafit ~ altında nabzım 
sakinl~iyor, durgunlaşıyor. Doktorun, 
nabzımın her ~ışını sayarak, ba
~ kilçük sarsıntılarla kımüdadı
ğı.nı g6rQyonım. 

Annem a~lıyaralt ıtaylO:ror: 
- Oh, protesı:ırt. Bırakma ı:ııstın. 

Bırakma Cllsün. 
Beyaz 15rilmcekl~ PttdE'tlln Ostiln

de tekrar kosu~;ya bnşbyorlıı.r. 
Ve ben kuyunun dibine tekrar dü

şüyorum. 

• • . 
vıı 

~ zan: Sevim SERTEL 

Babacığım, Bizi Görmiye mi Geldin? • 
Bu Resimleri Saklayınız 

A 1man tayyareleri İngı1iz a- j ye vakit kalmadan o esnacıa ora. 
dalarına geliyor, lngili.ı ya gelen muhafızlar tarafından 

tayyareleri !ngilterenin iizerine tevkif edilerek götürülüyor. Hiç 
.--------...-..... çıkıyor, ve saat. beklenmiyen bir sırada birden. 

"'\ - erle birb" lerile bire vuku bulan bu garip tesadü
~J""' döğüşüyorlar. Or fü ne babası, ne de kızı günlerle 

~ - -l- talığa ateş yağı- akıllarından çıkaramıyorlar. 
.--:~~ .;or - Binalar yı- * * 

1 
.d-= rl •• ~./.fi kılıyor, ınsanlar Bu Resimleri Saklayınız 

i[).~/j :- -.;:,. lüyor. 
-~n <7: • ... , İşte gene yerle 

_,.-::; ..,ökün mahşere 
dondiıgü böyle bir günde İngiliz. 
ler bir Alman tayyaresi düşürü
yorlar. Kuyruğundan ateşler çı. 
karak vuvarlanan bu makine Is.. 
lnnd·oi Man denilen bir adaya 
iniyor. 
Burası İngilizlerin kendi me~ 

lckctlerinde bulunan Almanlan 
topyekun hapsettikleri adadır. 
Bizim bahsettiğimiz tayyare, 1.. 
çinde çocuklar oynıyan bir arsa.. 
ya düşmüştür. Tabii bu yecüç 
mecüç alayı hemen tayyarenin 
yanına koşuyorlar. 

İçindeki tayyareci yaralanma
mıştır. Daha yaşlıca çocuklann 
yardımile dışarıya çıkıyor. Genç 
tayyareci yüzündeki tayyare mas 
kesini çıkardığı dakikada çocuk. 
!arın arasından bir kızın incecik 
sesi duyuluyor: 

- Ah babacığım, bizleri gör. 
meye mi geldiniz? 

Baba yavrusuna cevap verme-

Damat - (Afır bir yükten ktırtul
muı gibi) Allah ıellmet Tersin. Öfl 
Ustümilzde kalacak diye ödüm koptu. 

Kansı - Ağabeyime kaç defa da 
yazdnn. Bize gönderme dedim. Yine 
g8nderiyor. 

Erkek - Ona tatsa 18ndermczdi 
amma. Kansı öyle istemiştir. 

Kadm - Yılan kant Afabeyimin 
afzını dilini bağladı. Kan ne derse a. 
ğabeyim onu ya.par. Ne olacak? Kılıbık 
herifi 

KocaSt - Erkek declif{n benim gi. 
bi olmalı hal (Kaba kaba rüler) Hüt 
dedin mi? Karıyı nııtaya durdurmalı. 
Meseli sana bagün pllja c"4mlyecek. 
ıin desem gidebilir misin bakayım? 

- Elbette giderim. Hem de sana 
lruıt riderim .. 

- lnat meselesi başka.- Ah ıenin 
inadm olmaıa-

o 
(Tren hmite ırelir. İhtiyar kac1mm 

bulunduiu vagonda telif, sesler:) 
- Ne olmu:ı? Ne olmaı? 
- Bir ııey defil. Bir kocakarı ba-

yılmıa. 

o 
(Tren Eskiıehire gelir. İhtiyar ka

dının bulunduğu vagonda teli$. Ko
ııuşmalar. (Doktor yok mu?" ıeslerl. 
Sef dö trenle kontrol memurları ara. 
smda hararetli konuşmalar. Herkeı 
biribirine ıorar.) 

- Ne olma,? Ne olmuş? 
- Bir ,ey değil canım. lzmitte ba-

yılan kocakarı yok ı:ııu? 
-Eyl 
- Ölmüş! 

B üyük bir tayyare harbinin 
gelmekle olduğunu bilen 

İngilizler daha çok evvelden mu. 
kabil hazırlıklar r---....---..... 
yapmaya başla. ~ 
mışlardır. Askeri ~ 
cihetten bir çok t'...) 
tedbirler aldık- r E~~ lan gibi aynı za. 
manda halkı da fa:;; ;" 
bu hususta yetiş. • ...... - •••. 
tirmeye çalışmış.. •.. , .• _ .. 
lardır. , 

Mesela; bu meyanda gazeteler 
muhtelif tip düşman tayyareleri.. 
nin resimlerini neşretmişler .ve 
hepsinin şekilleri ve yapabfiecek
leri zararlar hakkında malıimat 
vermişlerdir. Nasihatlerinden bi. 
ri de şudur; 

"Başınıza ölüm yağdıracak o. 
lan işte bu makinelerdir. Bu re. 
simleri kesip duvarınıza yapıştı
rınız. Hergün gelip gidip bunla
ra bakın, kendilerine gözünü~ 
,iyice alışsın. O hale geliniz ki ya. 
nn bunları nerede görseniz he
men bunların Alman tayyareleri 
olduğunu kestirebilesiniz!" 

Böylelikle gazeteler halkm 
kendi hayatlannı kurtarabiln}e. 
Ieri için bilmeleri icap eden ma
lumatı onlara vermeye çalışmak
tadır. 

BULMACA 
1 ı ı ' 1 ' 1 • 9 

1 ,-

ı ı • ııJll 
Solda o aafa: 1 - Bir diktatör, z - F.k· 

mck 7ap1br • bir •CT•L a - Lllua • ka· 
aapta bulunu~. 4 - Erltmdi - de•a. S -
Bir rtDlı • stblr. t - Dal delil. :taJ'la d• 
fil - aa - bir edat. f - Sla • arıo: aptal. 
1 - Afrikada bir mllıtemleb. 1 - GO:rila 
Batllndedlr - ~btp, M•kcdea. 
Yııbrdaa apf1: ı - Bir mcrra • bit ,e

ılt n. 2 - Ekmek ırapılır • uııefflla. ettlii· 
mb. ı - !lir lı:adm lamı • bens«. 4 - &ın 
edatı - aota • erkek. S - Orau • ten oku· 
nuraa bir dal ohır. t - llllıtarık.., ııorp 

s11aı.ta bir iaaaru llldllnııek • berabere ıel· 

mek. 7 - Ttu olı1aauna bir edat olu - h· 
lrambnde birli - cllaaell. 1 - Ermlı • lllve. 
1 - Talep etmek. ~ 

BU AKŞAM saat 9da Yeni Program 

Kanlı Dava 
10 binlerce Firtiranm iııtiralt ettlfi sensin n muhteıem uhneler -

Yeniden kurulan büyük ıehirler, Methur Rejisör ALEKSANDR KOR
DA'ıun Şaheseri. 
ASK • HEYECAN • !tHT:tLAL - lıfttr'H1S ve KORKUNÇ SAHNELER 

Aynca: Yeni F OK S DUNYA Gazeteai. 
DİKKAT: Numaralı yerleri erkenden aldırın. Tel: 44289 

~ .............. lilliiillliiiiEiEZ'JE:illliliiill ........ ,,, 

••--• Medeniyetin En Parlak Meşfilesi •--ı:mı,._ 

Bu akşam LALE Sinemasında yanacak 
Sinema dünyaımm eıı büyük inkıllbı, en parlak zaferi ölmiyecek 

bir tarihi olan 

"TÜRKÇE .. 

ATLAS EKSPRESİ 
CECİL B. DE MtLLE .. m en parlak bir maci.zesi 

BARBARA STANWYCK - JOEL Mac CREA'nin ıon harikası 

- İşte, sen şan yapmak utiyor
dur.ı Llkln çocuk ağlarken pn yap. 
malı nu? Yavrucak o kadar küçük 
kJ.. Niçin beni ondan uzaklaştırdın? 
Sen şarkı söylüyorsun, öyle hızlı söy
lüyor~n ki, ben çocuğun ağladığını 
lşitenuyorwn_ Sus!. Söyleme!_ 

- Nabız 65- Bravo, hnı'V'O
Doktor ,.anağımı okşuyor: 
- Çok bi. İşte fyileştin. 

Kaç ay hasta yattım?. Bilmiyorum. LALıt•aia Şeref Haftuıdır. 
Endişcll ve tembel Vasili, beni, il4ç- DİKJCAT: Türkçe yeni Param.ant Jurnal 

Fakat ben konuıurken Vufllnln 
yuvarlak ağı.zını tekrar açtığını gô
rUyorum.. Şarkı söylüyor_ Söylüyor
Beyaz Or(lmcekler de klnnızı perde
nlc üstünde k<>ıu§UYorlar, y{lzflme 
yaklaşıyorlar- Beyaz 15r11mcekleı- be.. 
nim ellerimdir. Onları koğsunlar di
ye Uluyonun, uluyonun. Fakat eoeuk 
ağlıyor, 'Vasili l&I'kı aöyl(iyor. Kim
senin bana kulak verdiği ,.oı,. 

• • • • • 
Sonra bir }ruyunun derlnllline dQ

ı;üyorum: kendimi dUşer duyuyorum.. 
TA 1d. serl bir çarpı~la dibine erin
ceye kadar. Ve ornda, karanlığın de
rinliğine gömülmif, hareketsiz uz.a .. 

O zaman blrlnln yava:ı 7avaş alt
lnd.ılnu duyuyorum. Biliyorum: An· 
cemdlr. Dönüp ona i\ilümseınck is
tiyorum; amma baiun kımıldamıyor. 
Yastığa gl5mQlmO, bir kursun topa 
benz17or. 

Aa 80DrL. Yoka ~ 1111 teQU?. 
Birinin: 

- İşte protee&-! d!)'e baber 'ftlr'dt-
11ni işitiyorum.. 

İçeri girip bana gfilQmsfyen, hep o 
lnr sakallı doktordur. 

Yat.alımın yanına oturmadan 15n
ce. annemden aonıyor: 

- Hep öyle mi? Dalla ı:ocuJu aor· 
madı mı? 

larımı, ıstıraplarımı PegU'den Cene_ 
voyn, Cencvodan Florıınsa'ya ta~ıdı. Yerlerinizi LCltfen eorveldcn bpatml%. Telefon: 43595 

Bir vatanı olduğunu unutmuıa ben- '••••••••••••••••n•••••••-' 
zlyordu; bir oğlu olduğunu unutmu-

ıa ~~::°::~bırmıu.. g(ine,le ve ile ,._•••m:ı• İşte İlan Edilen Sürpriz. 
Rus Bayanın monden pkraklıldan T A K s ı M SINEMASI g 
Oe hııp şendi. 'Oç Rua Ba;yan, Prm-
ıes Dubfnskaja. k1% kardeşi Woyat
sche'k. sarışın Olga K.ralberı bize he!' 

sillye doiru uzanıyordu. 

Bugibı n her PC11embe Programm ıon günleri 

BALK MATİNE VE SUARELERİ 

DUHULiYE 20 KURUŞ 
TAYYARE POSTASI 

giln geliyorlar. Fakat ben, kendimi 
.raJnız ve dQnyada knybolmuş hisse
diyordum. Bo:t kollarım Vasiliye, 
heyhat, bana, rast geldiği ile, bütiln 1 
kodınlnrla hiyanet etmekte olan Va.. l 

(DEVAMI VAR) •••Filminin son rünüdür. Görmek fırsatını bçırma}'lnrz ~-· 

3 

TaRvimden 
bir ~aprah 

Söz. Sözü Açar 

G azefelerclc ne znman Ra.. 
snthane ınüdürtlnün res. 

mini ~örsem: "Gene ne \ar?,. di. 
ye benj bir helecan alır. Çünku 
muhakkak ya zcl:i.elc olmuştur, 
ya Jı!Ôk) uzundcn bir hortum in. 
ıniş, yalnıt fa nıilthiş bir kasırga 
Karadenizi allak bullak ctmistır. 
Bununla bu ;) lıksck aliminıizden 
bir "kara hnberci,, gibi bahscdi. 
yorum sanmnymız. Biliıkis o bizi 
daima teselli eder; hepsine adına 
yakuaş alan cevaplar verir; hi.. 
dise bir zelzele ise bu Grocnland, 
yahut izlnnda adası 'e ) ah ut ta 
Alnska taraflaruıdan celcn bir 
scrpintldir, devam etmiycceğine 
emin olatrılirsiniz. Hor~wnsa mev 
sim iktızasıdır; scnclerdenberl 
görülmediğine ~öre bundan son.. 
ra da daha çok seneler bir daha 
görülıniyccektir. Bu suretle Ra.. 
sathane yüksek bir !:C(kat mües.. 
sesesi, miidürü de şefkatli bir ba. 
badır. Tabiat bize karşı kuşlarım 
çatar:.a şimşeJ ten korkup ana 
kucağı nıayan yaHular 2ibi Ba1 
Fatine koşarız, o da Jıemcn bm 
kiirkünün arasına alarak: 

- Merak etmeyin. Gectl 1av. 
rularım! l:le)e bir daha görünsün. 
Bak ben onn neler yaparım? deıl 
ve derhal bir mülakatla korb 
damarlarrnuzı bastırır. 

\Taktile nşağı yukarı aynı vuL 
yctte bulunan bir itfai)e kwnan. 
danı Ziçni Paşa \'ardL Der bL 
yük yangından sonra hükfunete 
bir rapor, gazl'tclere de bir mü. 
lakat \•erirdi. Hatta millijaıtla. 
rından birinde bana: 

- İstanbul ynngınlanm yapa 
leyleklerdir! demişti Bu ısa. 
karşı çehrem ne şekil •lmıı ola. 
cnktı ki paşa ıu W$ilata Ve.rJD6. 
ye mecbur olmuştu. 

- Leylekler bacalarm llstllu• 
yuva yaparlar. Çıkan kıvılcım.. 
lar kuru dallan tutuşturur; rtb. 
gnr ulak bir ate~i e\·lerin kapı. 
ınasına yapıştırır. Büyük bir y&JP. 
gın çıkar. 

Ondan sonra ibo adamdaki b. 
riha genişliğine hayran elmat
tuın. Yank kl her yangmda hü. 
kUmete verdiği ve odalu cloluaa 
olınası lfınm ı,:elen raporlanm 
okuyamadım. 

Bay }'atinin yerinde !ltçul Pa. 
şa bulunsa idi yanıtın için Je~ 
leklcri kundakçı yaptığı Kibl seL 
zele itin de kabahati clilnyqı 
boynuzunda tutan ökilze ;rfiklu 
ve biz de leylek hikayesi cibi ba. 
nu da o zaman pek ıtüzel J'u&.ar.;; 
dık! 

ikinci Mahmut "telaş,, kelime. 
sini "tala~,, şeklinde söylenaif. 
Mabeynciler düşünmüşler, ba 
yanh~lısı tashih ettirmek I~ 
meşhur miisahip Sait Ef endlye 
müracaat etmi~ler. Salt Efencll 
bir gün münasebet düşürerek: 

- Efendim, demiş, babad• 
köhne bir ev kaldı. Geçen cüa 
Nikoli kalfayı !ağrrthm; tamir 
koydurdum. Her tarafa talaş doL 
du. Haremim cariyeniz de çama. 
ıır yıkatmak istedL Talaşlar ta. 
tuştu. Kadın hunu görünce telif 
etti. Ta1a~n ımrlaması, kadınıa 
telaşı beni şaşırttı. Bir yand .. 
tala~, bir yandan telfiş ... Bir yaa. 
dnn t:ıl~, biı' yandan tell§-

E!endisi: 
- Telf.~ etme Sait! deJ?li~, aıa. 

ladım! TAKViMCİ 

İSTANBUL'un en KİBAB 

SİNEl\lASl 

Yeni mevsime başladı. 

BugO.n 

KADI LAR 
OTE LI 
N c!ts bir aşk film1 

A71'1ca : 1 - F OK S Jurnal 

2 - Renkli MODA GIW!tesi 

,.._. Bu Akşam .,. 

SARAY Sineması 
Mevsimin Türkçe Sözlü 

İlle SüperFilmi 

POMPEININ . 
Son Günleri 

Muazzam, emsalsiz ve harika 
filmi takdim ediyor. 10.000 
Figüran... İnşa ve tahrip edı. 
len bir ~hir .. Sirk ve arslan. 
lan ... Sinemanın en güzel ka. 

dınlan... Baş rollı:>rde: 

:MARİA KORDA • 
VİCTOR V ARCONİ 
naveten: Foks Jurnal 

'-~halihazır haberi 



' TAN 1' - u. 1140 

· İFTİHARLA GÖSTEREBİLECEGİNİZ 
Yeni Çıkan Plaklar • • 

ÇEK1NIZ ' 
Coğrafyc öQretmenlerine 

1 - lmtlbaİl netkestnde a11U derecede muvaffak olanlar anımda yaban-
lleana vlbf bulunanlar tercih edilir. 

1 - imtihanda kuananlarm muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine göre 
.. ._ııteı~· dereceler tizerinden licretleri tesbit edilerek tayinleri yapdır. 

No. 270369 

No. 270385 

No. 270386 
• 

Çıbr Ylcelerdea Yamak Ya.a1ar 
-Cemile Hurmalar Altında FilmiDden. 

BENLl - .ltarciar köçekçe tarb 

MEŞELi - Bana Tllrlri!al 
Bl VEFA - Giilinr prb 

DERDlMt UMMANA DôKTUM 
ALAMAM DOGRUSU DESTi EMELE 

Mllzik: Şerü lçti 

ELA GOZLUlıl - Çanakble Filminden 
lıfü.ılk: Sadettin Kaynak 

B O Y B K N t - Çanakkale filmtndeıı 
Mü.ıik: Sadettin Kaynak 

~ ............................... r 

,~~ YENi KOLEJN:;' 
İLK-OBTA-LİSE 

Taksimde SıraservDer 86 Yeni Açıldı 
Mildüril: Eski Şiıll Terakki Direktöril M. AB Haşmet Kıtta 

Huaualyetleri: YABANCI DiLLER OGRE'nMINK senit mit_ 
yasta ehemmiyet vermek. ımıflarını az mevcutla teıkil ederek talebesinin 
çallflll& ve inkipfı, ııhhat ve inzibatı ile yakından allkadar olmaktD'. Mek
tebin denize ahır Kalöriferli teneffüshane ve Jimnaıtildıanesi vardır. 

Hergiı,, ,.,.,.t fQ n .. 18) arasında talebe ka,,,t "'" lr~hnl ntnnnr 
.. _lliılil l'ELEFON: 41159 

Maarif Vekaletince İlk Mekteplerin 4 ve 5 ci sını!lanna kabd 
edilen Maraşlı Kazaneıoğlu Abdiilka-dir Sadinin d'ENİ İLK COÔO 
RAFYA• kitapları Milli Talim ve Terlıiye Heyetinin son deii' 
şiklilderiyle •SEMİH LÜTFİ. Kitabe\'İ tarafından harita],J 
ve resimler yeniden yapılarak emsal'5iz bir nefasetle neşredilmit 
tir. 4 cü sınıf 21, 5 ci 30 kuruştur. Toptan alanlara tenzilat yapdıt 

P. T. T. Umum l\lüdürlüğiinden : 
1 - idare ihtiyacı için 21 kalem akku malzemesi kapalı nrna .anı.. 

meye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel "25,000., muvakkat teminat "1875., lira'~hıp ek.. 

ailtmeai 30 Eylill 940 Pazartesi günü saat "16., da Ankarada Evkaf apar .. 
tmıanının 3 üncü kapı 1 inci katında P. T. T. Satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Iatekliler Movakkat teminat makbuz veya banka teminat mek.. 
tllbile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o ~un aaat "15., e kadar 
mezkar komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım lstanbu1da Valde Ham.. 
ma 2 tnci katmda P, T. T, Levazım ayn'yat şubesi mudıirlıiklerinden be.o 
delıiz olarak verilecektir. "4528., "7226" , • 

Mürebbiye 
Aranıyor 

Sekiz yaşında bir Fransız kız 
çocuğuna Fransızca öğretmek 
tız.ere {Uıadolu için bir müreb. 
biye aranıyor. Taliplerin Gala-
ta posta kutusu 1014 numaraya 

vnn-n~11a•n•. •••a, 
.--ANAPİYOJEN ~ 

DR. IHSAN SAMI 

M . t 1 L k bD Ar 1 • !streptokok. İstafilokok. ımö-
, ... İIS ame o omo 1 anıyor ... ' mokok. koli, piyosiyaniklerin 

-==--
Ka711> - 1131 acnealnde Llmaa ........, 

1 50 - 60 benir Jr:unoetinde mtıstameJ bir Lokomobfle ihtiya~ n.r- ı I yaptı~ı çıban, yara. akıntı ve 

1 dır. Satmak arzu edenler aşaiıdaki adreae mllracaat edebilirler. lstan- cild hastalıklarına karşı tok 
bul Yemiı Vapur İskelesinde Limoncular aokak tfo. 75 Nari IŞIK ~-- tesirli taze asıdır.-. 

den aldıfım hOvİyct dlzdam-~ 

Ycnlalnl alacaflmdan .. ı.ıalabı lttlbd b8' 
,mamııtır. U•klldarda Ha ... oıı. &-.. Alı 

' , ......... ' ..... ...-.---~"""""' 
TÜRKiYE COMHURIYETI 

Saatleri gelmistlr. 

Tayyare 
Otomobil 
Kamyor 

Motar 

ve 

bllfımu 

fabrika 
maklnad 
İsviçre 

mamulAtı -... 

a R O Rulmanlannı kullanınız. 
Depoau: Galata Kaı"aköy Palu 
hanı karsısında 84 No. IBRAHiM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 
P. K 1039. Telgraf : TA$KOL 

• m ' ı 
#~KALORİFER- 1\ 

11 Kullandmq ..,. Yonl !talorl· ~ 
1 

fer malzemesJ aabn abyorum. 
Adru: • Galata TUnel Cad. No. 

59. Telefon : 40218. -

ZİRAAT BANKASI 
Kurulu~ Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

1 - Tayin edilditi mahal ve vazifeyi teblii tarihinden itibaren on beış Satış dc~u: Z. SHtman. 8ultııınha· 

arfmda kabul ile vazifesi bqına citmiyenlerin tayin haklan iptal edi- ı mam Camcıbaıı han 1 inci kat 
---iiiiiiiıı•' 

"'1611. .,,.. --------------~------------~-

Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Sat.tık Levazımatı lnşaiye 
Terekesi resmen tasfiye edilmekte bulunan kağıt fabrika. 

a ilqaat müteahhidi Vahit Akpaka ait olup İzmit Kağıt Fab
rlba civarındaki ve Derbent nahiyesi Kazak Burun\Vldaki 
anbarmda mevcut muhtelif cinsteki eşya ve malzemesi 

21/9/940 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat on bir-
4* on yediye kadar açık arttırma ile satılacaktır. Alıcılann 
tentnıt paralarile birlikte mezkur günde arttırmasına iştirak 
eyJmıeJeri flAn olunur. (29143) ' 

.... ___________ .. ~ ... ,.. ..... ,. 
Devlet Denizyolları işletme 

idaresi ilanları 
Adalar • Anadolu • Yalova Hattı Tarifesi 

Adalar - AnadoJa - Yalova hattında %0 Eyl(ll 940 tarihinden iti
.... Sonbahar tarifesi tatbik olanacaktır. 

Yeni tarife WreJeJere udmqtır . 

................. imi .......... , 

Belediye Sular İdaresinden : 
idaremizce mqe yahut çıralı çam olmak iizere açık arttmııa ne 250 tane 
• clireji aatm alınacaktır. 
Arttırmaya ıirmek isteyenler Taksimde Sıraıervilerdw idare merke
lcvumı ıerviaine müracaatla tartııameyi alabilirler. 

Apk arttırma 30/9/940 Pazartesi gijııi& sabah aaat onda yapılacaktır. 
"88S6. 

Toprak MahsuDeri Ofisi İstanbul Şubesinden . 
Ofiaimize ait Haydarpqa ve Derince ai1olarmda mevcut buiday, arpa ve 

dua deniz 7ollarile lıtanbula nakledilecek olanlamun nakliyesi ile ı 
de vqona tahmil itleri karıılıklı pazarlllı: aııretile bir mliteahhide 

ir. Ba ile ait tartaame tubeaıU blliday mwuneJltı eerviainden ah. 
Puarlıia ittirak edeceklerin 23.9.940 Pazartesi saat ıs ele Limaı 

911benm binannda hasır baJanmaJarı. "'8879 .. 

ı ,-
( Tam Devreli Orta Mektep ) 

En eski Malar• şaraplarından 
iatihzar edilmiş olan QUINIUM 
LABARRAQUE, Zayıf ve 
Kansı~larla hali nekahatte bulunanlar ve faz. 
la çalı~ma.d~n yorrun düşanler ve Gripten 
ullcarılar ıçın en mükemmel kuvvet ilacıdır. 

Yemeklerden IOnra bir Likör kadehi 
miktan. i~tiubı kuvvet ve iyadei 
Sıhhat ıçın klfidir. Teairi mlleerrep 
ve Paria Tıp Ahdcmiai taralındU 
tavsiye edilen 

., Şişli Terakki 
Llı•I MUdUrlDOUnden : 

Esa.s talebe kadrolarımız do.
muştur. Devam eden müracaat
lar karşısında sınıfiarırnıza (Ye
ni Şubeler) açmıya karar ver
dık. Kayıt olmak istiyenlerin a-

cele etmeleri icap eder. , .__ _______ _ 

Kemani SADi 

fara Eirik+·ren~ere 28.800 Lira 
l:<rA.i1 YE 

Zlr•11t Bıı"kıısındıı kurnbıırah ve lhbı rsıı t111arruf he11plırındı tft n 90 
llraaı bulunanlar• aenedı 4 defıı çekilecek kura llo aıaOıdakl plana gire 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adfl' 
• 
• .. 
• 
• 
• 

lkr11mlyo da~•1•1aeaktır. 

1.000 Liralık 

600 • 
250 • 
100 • 

60 • 
40 • 
20 • 

4.000 Ura 
ı.ooo • 
1.ooc • 
4.00G • 
6 000 • 
4.800 • 
1.200 • 

Dl K KAT: HP!:ıplarıl"dııkl pııraıar t>!r !ene içinde liO liradan asatı ıfltşml• 
1enlere ıkramıye çıktığı takdirde ~ 20 faıJnsıyle verMe<-ektlr Kuralar 
senede 4 defa. 1 Eylül l BırlnC'I ktınun. l Mart ve 1 Haz1raD 

tar!hlerln!il" ('ekllerektlr 
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l{ıymetli il A Bestekar ıanburi 
Okuyucu CJG SELAHADDİN PINAR 

30 kiıi1'k kiline faalı - Alaturka saz - Varyete _ Monoloğ. Müpmere gece saat üçe kadardır. İstanbula avdet i,in 
ıece motör temin edilmittir. Salihaddin Pınar Belvüdeki seanlmdan sonra iştirak edecektir. ........................................................... 

Eski Feyziati ----m:aı-=---, -
LE 

ANA - İLK - ORTA - LiSE 
Saraçhanebaşmda Horhor caddesinde Telefon: 20530 

Yatısız 

KIZ 
ERKEK 

Eaki •• yeni talebenin kayıtları her sün aut 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere tik smınardan itibaren 
batlmur. Son ımıfta fen 911'besi de nrdJr. Talebe mektebin hususi Otobüs ve otomobili ile evlerine nakl~dilir 
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