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MiHVER 
Devletlerinin 

Yeni Kararları 

·ı 

------------·-----------1 - Man:ıta, Akdcnizde ve Slmall 
tfrikada mü:;terek bir harekeUc 
llgll tereye h!lcum edilecektir. 

2 - M!lşterck 6i,yasl hedeflere alt 
lntselclcr içinde Yugoslavya, Yu-
11an.tstnn ve i spanya meselesi var-
dır, 3 - M!lstakbcl hayat sahala
ı-ının tcşkllAtlandırılması ve em
:rı.lyet altına alınması bahsinde de 
llılhvcrin hedefi, Afrikayı kendi 
nütuzınn altında bulunan Avru.. 
~anın blr mü§temlekesi haline 
oymaktır. 

1'1. Zekeriya SERTEL 

~ Alman Hariciye Nazın Von 
. . Ribbentrop, İtalya Ha. 

en: ~cıye Nazın Kont Ciano'ya gön
C!rdiği telgrafta, Roma konfe. 

l'aıısında konuşulan meseleleri 
§öyle tavsif ediyor: 

l - 1ngilterenin ezilmesi; 
~2 - Muşterek siyasi hedeflerin 

"uııhan tayinine ait mühim me. 
Geleler· 

3 -'Müstakbel hnyat sahalan
tı:n teşkilatlandırılması ve cm. 
lliyeı altına alın.mıısL 

* * Unitet Press ajansının Roma 
lllUhabiri Alınan Hariciye Nazı

Ş ~ mutlak surette zikrettiği 
U ınevzulan şu suretle tavzih 

ediyor: 
( ''Mihver devletleri ricali tara-
llıdan tespit edilen planda ital. 

Yan askerlerinin Mısın, ve Al. 
trıan kuvvetlerinin İngiltereyi 
8Uratıe işgal ederek İngiltere me. 
&elesinin kati surette halli düşü-

ıt :~bnüştür. Bu suretle İngiltere. 
. nın Avrupa ve Afrika üzerindeki 

ti~fuz ve saltanatına nihayet ve. 
ir f!cek, İspanya Cebelitanğı alacf} Yugoslavya ve Yunanistanı 

Ge ~ kadar eden arazi meseleleri 
s.f e halledilecektir.,, 

'I * * rı İtalyan matbuatı, bilhassa Gi. 
'fl'naıc d'İtalia Roma müzakere. 

el'lnden bahsederken cenubu 
:ar}tl Avrupasmdaki devletler a
l ~nda mevcut meselelerin hal. 
bCc:lilcceğini ve Avrupamn yeni 
rn«l§tan tanzim edileceğini söyle. 

ektedir. •• d Alman gazetelerinin neşriyatı 
ı,.~ Romada konuşulan mevzular 
~kkında şu imalarda bulunu-

21 .,orlar: 
us d "lngilterenin Avrupa üzerin. 

rcki vesayetine nihayet verilmiş. 
:.· Şimdi de Akdenizdcki haki
m 1Yetine bir nihayet vermek za. 

<lll.ı gelmiştir. Bu bakımdan İs
~anya ile cereyan eden müzake-

·rJ clcrin büyük ehemmiyeti var. 
~ ~· Avrupa ve Afrikada yeni bir 
il" lıarn kurulacaktır. Bu yeni ni.. 
~da İspanyanın da alakası dik· 

51 aie alınacaktır.,. 
la iareşal Göring'in gazetesi o. 
~e~A~ssencr National Zeitung ga. 
~· de şu izahatı vermektedir: 

/\ liihver devletlerinden birinin 
d~Pa haricinde bir kıtaya mü
r alesi, yeni nizamın yalnız Av
t~aya inhisar etmiycceğini gös. 
A rtr, Bütün Afrika, ve Akdeniz 
b \1rupanın nüfuzu altındadır, ve 
e~ Afrikamn inkişafı için büyük 
~ ~iyeti haizdir. Onun için e:tr nizam Afrikaya da te~il 

ecektir." •• l·~liz matb1;1atı ~a alaka mer. 
~ ın Akdcnıze mtikal etmek 
letı e. bulunduğunu, mihver dev
\k erJnin şimdi Şimali Afr;ka ve 
!leJt denizde mühim hareketlerini 
rn lcınek lfızım geldiğini yaz. 
aktadır. 

ret * * 
1- 1 ki taraf matbuatının ortalığı 
t aydınlatan bu ışığı altında 
~ Hariciye Nazırının müp. 

... .,
0 
•. lll Şekilde bahsettiği meseleleri 

\ Zebillriz: 
ın.:u - Manştn, Akdenlzde ve Şi
reıt Afrikada müşterek bir ha. 
c.,.,_et~le İngiltereye hücum edile. 

".il; ır. 

aiı2 - Müşterek siyasi hedeflere 
\1u ltıcselcler içinde Yugoslavya, 
var~istan ve ispanya meselesi 
lele . · Balkan ve İspanya mese
de ~nin ne şekilde halledildiğini 

3 Un izah etmiştim. 
lf ıtrn - Müstakbel hayat sabalan. 

Yet teşkilatlandırılması ve emni. 
de illtına alınması cümlesinden 
?nlııı\frikanın kasdedildiğini tah
tıin hCdcbiliriz. Mihver devletleri. 

·~;: ları .. ~efi Afrikayı, kendi nfifuz. 
ör• ası UJ.tında bulunan Av pa kıt-

Soknın bir müstenıl~ tıaline 
ak ka~~~· İngiltcr~i bu çı. 
ya• 1 .. ~tır. - - -

bil .§te bizce Röma konfNnnsmm 
anQOsu budur. 

· (Sonu. Sn: 1%, .Sü: '1) 

5 KURUŞ 

Romanya ile Yeni 
Ticaret Anlaşması 
Bugün imzalanıyor 

Mercimek lhracatmm Bakla, Nohut ve 

Menedildiği Haberi Doğru Değil 
Romanya ile aramızda yapılmakta olan ticaret müzakeresi 

neticelenmiş gibidir. Dış Ticaret Reisi Servet Berkin hazırlanan 
esaslar üzerinde Vekalete malümat vermiş ve son tali~atı alarak 
dün sabah şehrimize gelmiştir. Anlaşmanın bugün imzalanması 

Ticaret Vekili 
NAZMİTOPÇUOc'.'iLU 

Dakar Önünde 
Şiddetli Bir 

Harp Başladı 

.. "' ~ Fransızfar, fngiliz Harp 

Gemilerinin Hasara 

Uğradığım Bildiriyor 
Vichy, 25 (A.A.) - Fransız A

mirallık dairesinin tebliği: "24 
Eylul günü, İngiliz hava ve de
niz kuvvetleri, Dakar'da limana, 
sahil bataryalarına ve Richelieu 
saffıharp gemisine şiddetli hü
cumlarda bulunmuştur. Üç İngi. 
liz tayyaresi düşürülmüştür. 

Fransız bombardıman tayyare
leri de İngiliz filosuna hücum et. 
mişlerdir. Bir İngiliz kruvazörü.. 
ne isabet vaki olmuştur. 

Kruvazörlerimiz, muharebe es· 
nasında, "Barbam,, ve "Resoluti. 
on,. zırhlılarile "Kent,. tipinden 
bir kruvazöre müteaddit obüs i. 
sabet ettirmişlerdir. 

25 Eyl.ul aabah saat ıo a doğru, hü
cum yemden ba$1arnı$tır. Torpil isabet 
etmiı olan iki İncillz zırhlısından bi. 
risi, kuvvetle yana yatmış vaziyette, 
muharebeden uzaklaıımıştrr,., 

llAVAS'A GÖRE 
Huas ta eu matumatı veriyor: 
Fransız makamlarmın tasrih cttiii. 

ne ıöre, 24 Eylül sabahmdanberi Da
ka.ra karıı yapılmakta olan hareklt, 
yalnız 1ngiliz kuvvetleri tarafından ic. 
ra edilmektedir. De Gaulle, ecri çekil 
diğini ve hareklt teıebbüsünü lncilii 
kuvvetlerine bıraktığını bildirmiııtir, 
Bu suretle, 24 Eylül tarihli ültimatom 
tnıiliz amirali tarafından imzalanmıı-
tır. • 

CEBEL1TARIÖA HÜCUM 
Vichy, 25 (A.A.) - Fransız tebliii: 

Dakarm bir İngiliz filosu tnrafmdao 
bombardımanına mukabclebilmisil ol. 
malı: üzere mühim bir Fransız bava 
kuvveti 24 Eylülde saat 13 ile 15 ara. 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 7) 

muhtemeldir 
İNGİLİZ TİCARET BiRı .. t(it 
MÜMESSİLİNİN TE:\1ASLARI 

Ankara, 25 (TAN Muhabirin. 
den) - Bir müddettenberi şeh
rimizde bulunan İngiliz Ticaret 
Birliği Mümessili Lord Glen Com 
mer alakadar vekaletlerle temas. 
larına devam etmektedir. Lord, 
İngilterenin Türkiyeden almakta 
olduğu mahsullerle İngiltereden 
Türkiyeye satılmakta bulunan 
malzemenin mütekabilen müba
delelerini temin için nakliye, te
diye ve diğer bakımlardan alın
ması lüzumlu tedbirleri hadisatın 
icaplarına göre telü işiyle meş.. 
gu1 olmaktadır. 

İHRACI LİSA~SA TABİ 
MADDELER 

Ankara, 25 (TAN) - Bakla, no-

1 
huı ve mercimeğin ihracının men'i 

(Sonu. Sa: 2 Sü; 5 ) 

Çin Fırkaları 
Fr. Hindiçinisi 

Hududunda 

Amerika Hükumeti 

Japonyaya Karşı 

Tedbirler Alıyor 

Amerika Hariciye Nazın RuD 

Tokyo, 25 (A.A.) - Japon 
kuvvetleri, Hai!ong'a ihraç edil
miştir. 

• 
Haifong, 25 (A.A.) - Fransız. 

lann umumi seferberlik planı 
süratle ilerlemektedir. Fransız 

resmi makamatı, Japonlarla ya
pılan anlaşmayı hükümsüz gibi 
teliıkki ediyorlarsa da anlaşmayı 
icra mevküne koyduracak şartla • 
rm tem.ini ümit olunuyor. 
Şanghaydan verilen bir habe

re göre 10 Çin fırkası, Hindiçini. 
den geçecek Japonlara karşı ha. 
rekete geçmek için hazırlanmış-

(Sonu, Sa: 2, Sil: 7) 

Bugün Dil Bayramıdır 

Bütün Halkevlerinde 
Toplantı Yapılacak 
Ankara, 25 (TAN muhabirin

den) - Dil bayramı, bugün mcm 
leketin her tarafında merasimle 
kutlanacak, Halkevlerinde top. 
lantılar Y\\pılacaktır. Dil kuru. 
munun tesis edildiği günün 8 in
ci yıldönümü münasebetile ku. 
rumu temsil eden bir heyet yarın 
(bugün) saat 11 de Ebedi Şef A. 
tatürkün muvakkat kabirlerine 
bir çelenk koyacaktır. 

Kurum Umumi Katibi İbrahim 
Necmi Dilmen, akşam saat 18 de 
radyoda bir konuşma yapacak
tır. Dil bayramı münasebetile 
Ankara Halkevinde de bir top. 
antı tertio cdilmi~tir. 

Dil bayramı dolayısile bugün 
saat 17 de şehrimizdeki Halkev
lerinde muhtelif toplantılar ya. 
pılaca.k, dil bayramının manası. 
nı ve ehemmiyetini anlatan kon
feranslar verilecektir. 

• (Türkiyede dil davası başlıklı 
bir yazıyı b~iin üçüncü sayfa. 
oıızda okuyacaksınız.) 

Dahiliye Vekili Tekirdağda 
Nafia, Adliye ve Dahiliye Vekilleri 

dün Ankaradan şehrimize gelmisler
dir, Dahiliye Vekili Faik Öztrak, in
tihap dairesi olıı.n Tekirdnğına Cit· 
mlştir, 

SiYASi HALK 

Hava Harpleri 

Berlin Civarı 
2,5 Saat 

Bombalandı 

lngiliz Tayyareleri 
Askeri Hedeflere 
Hücumlar Y ap+.lar 

lngiltere Üzerinde 

Bristol ve Civarı 

Hücuma Uğradı, 23 

Tayyare Düşürüldü 

GAZETESi 

Londra, 25 (A.A.) - Hava Ne. 
zareti istihbarat servisi bildiri. 
yor: 

"İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup büyuk bombardıman tay 
yerele~i salıyı çarşambaya bağla
yan dun gece yeniden harbi Al. 
man hükümet merkezi tizerine 
gotü~~üşlerdir. Bu ikinci gece, 
Berlının göbeğinde müteaddit as. 
keri hedefler seçilmiş ve yapılan 
hücumlar iki buçuk saat sürmüş
tür. Hü~um, saat 22,30 da başhı. 
mış ve ilk tayyareler şehrin şid
detli baraj ateşini aşarak, Alman 
ordusunda kullamlan elektrik 
malzemesinin ekseriyetini veren 
büyük Simens-Halske fabrikala. 
rını bombalamışlardır. Burada, 
iki büyük yangın çıkmıştır. 

1 ~--Ş-A __ R_K-IN---K-A_R_L_S_B_A_D __ I -

TUZLA iÇMELERi 
Umumi arzu W:crine IS Birinciteşrine kadar açık ve trenler 

iışliyecelrtir • 
..................................................... ,... .. --~ 

Geceyarısından sonra, saat bir. 
de, İ!1giliz bombardıman tayya. 
relerı, Friedrichafelde de Berli
nin büyük elektrik santralı trans.. 
!armatörüne hücum etmişlerdir. . 
Bu transformatör, Berlin mtnta. 
kasındaki fabrikaların ekserisine 
elektrik cereyanını temin eden 
santraldır. Buradaki tesisat üze
rine büyük çapta bombalar düş.. 

Türkkuşunun yctiştirdiii genç h ancı kızlarımızdan ikisi ''nzife ba:ıı:ında 

(Sonu; Sa: 2, Sü: lJ 

İnönü İle Meksika 
Cüınhurreisi Arasında 

Ankara. 2S (A.A,) - Meksika'nm 
istı1d5.l yıldönümü mUnaısebetile Reisi 
cümhur oıİsmet İnönü ile Meksika Rei: 
sicümhuru arasında kar~ılıklı tebrik 
ve te~ekkür telgrafları teati edilmiştir 

Balkanlara Dair 
Sovyet Görüşü 

"Rusya Balkanlar İçin 
Yapılan Mücadelenin 

Dışındadır,, 
Moskova, 25 (A.A.) - D. N, B, 

bildi,riyor: Krasnaja Swesda gazetesi 
"ikinci emperyalist harbi ve Balkan 
devletleri., ba~lığı altında neşretUği 
blr makalede, cereyan eden harbin 
ilk gllnlerindenberi İngiliz - Fransız 
emperyalistlerinin Balkan devletleri. 
ni kontrolleri altına almak ve ipti
dai madde bakımındnn zengin olan 
bu memleketleri projelerinin tahak
kuku için, yani Almanyayı ortndan 
kaldırmak ve Sovyetlere hllcum et
mek için elleri altına almnyı gilttllk
lerini tebarüz ettirmektedir. 

Bu nlyeUeri, Balkan dcvleUcrinln 
demokrasi hürriyet ve istiklAllcrlnin 
sözde müdafaası gibi vuzuhsuz bir 
imaya sarmışlardır. Halbuki haki-

(Sonu, Sa: 2, Sü: 6) 

r 
Askeri Vaziyet 

istila Teşebbüsüne 
Engel Qlan 

En Mühim Amil 
Birkaç gilndenbcri Alman hn

va kuvveUcrlnln İngiltere Uzerln
dcki taarruzlanndan ziyade, 1n
giU:ı:: hava kuvvetlerinin Almnn 
toprnkları {}zerindeki faııliyetine 
alt haberler alıyoruz. 

Gün geçtikçe z.ayıflayıp tnarru:ı:: 
kabiliyetini kaybcdecc{.'i zanne
dilen İngiliz bava kuvvetleri, bi
lAkis günden ıfine taarruz saha
larını genişletmekte, bllhnssa Al
manların sahil boyunca vilcude 
getirdikleri istilft üslerini tahrip 
etmektedir. Bu tahrip hareketi 
neticesinde Almanların lsWA kuv
veUerinin ilçte birinin imha edil-

(Sonu. Sa: 2 Sü: 2) \...™ ______ _.,..I 
, 

Hitler, ispanya IHava Kurumu 
Dahiliye Nazırı 

İle Görüştü 

Ribbentrop da Bu 
Mülakatta Bulundu 

Serrano Suner 

Berlin, 25 (A.A.) - Resmi teb. 
liğ: "Führer, bugün öğleye doğ
ru, yanında Von Ribbentrop da 
oldu~u halde, Serrano Suneri ka. 
bul etmiş ve kendisile uzun bir 
görüşmede bulunmuştur.,, 

İspanyol nazın, dün de Von 
Ribbentrop tarafından kabul o. 
lunmuştur. 

BERLİNDE • TEFSİRLER 
Berlin, 25 (A.A.) - Roma mü

lakatının son bulması münasebe. 
tile salahiyetli bir memba şu 
sarih müşahedelerde bulunmuş. 
tur: 

"Mihver devletlerinin mücade
lesinde uzlaşma payı•yoktur ve 
uzlaşma sulhu bahis mevzuu de. 
ğildir. İngiltereye karşı mücade. 
le, bütün cephelerde devam ede
cektir. Roma konuşmalarında İn. 
gilterenin ezilmesi için ehemmi. 
yetil meseleler görüşülmüştür. 
Bütün cephelerde mücadelenin 
devamından maksat harbin yal
nız askeri hareketlerle değil, ay. 
nı zamanda siyasi hareketlerle 
de yapılacağını ifade eder. Ro. 
mada da yeni nizam, umumi hat-

(Sonu. Sa: %, Sü: 7) 

Tayyarecileri 
Diyarbakırda 

HAVACILARIMIZ, MUVAFFAKIYETLİ 

ATLAYIŞ GÖSTERiLERi 
Diyarbakır, 25 (A.A.) - Dün 

sabah Urfadan hareket eden Ha. 
va kurumu tayyareci ve paraşüt
çülerı 8,30 da Diyarbakıra gd. 
mişlcrdir. Gençler tayyare mey. 
danında Umum Müfettiş Abidin 
Özmen, Kor Komutan, Müfettiş
lik Başmüşaviri, Vali, sivil ve as. 
keri erkanla onbinlerce halk ta. 
rafından karşılanmışlardır. Genç
lere refakat etmekte olan Hava 
kurumu müfettişi Emin Ali bu 
gezilerin gayesi ve havacılık et. 
rafında bir nutuk söyliycrek Di. 
yarbakırlılara, kuruma karsı gös
terdikleri yardımlardan dolayı 
teşekkür etmiştir. Umumi Mü. 
fettiş Özmen de, halita Hava 
kurumuna yapılacak yardımın 
ehemmiyeti üzerinde bir hıtabc. 

de bulunmuş ve bundan sonr 
tayyareler uçuşa başlamışlar \ 
paraşütçüler halkın sürekli a 
kışlan arasında muvaffakiyetl 
atlayış gösterileri yapmışlardır 
Hava kurumu tayyarecileri oğle 
yemeğini tayyareci arkadaşları 
arasında yemişlerdir. 

Misafirlerimiz öğleden sonra H -
kevl tarafından ihzar edilen otom 
billcrle :;ehrln muhtelif yerlerini ge -
mlşler ve her gçlikle.rl yerde halkın 
alkışlarile karşılanmışlnrdır. Ak m 
dıı Orducvinde Belediye tnrafınd 
bir zlynfct verilmiştir. 

TAYYARECiLER ELAZIGTA 
Elfızığ, 25 (A.A.) - Hava Kurumu 

tnyyarecilcri ve paraşütçüleri havan 
çok mil aadcsizliğine rağmen, pro
crıım mucibince bugün saat on blrd 

CSonu, Sa: 2 Sil: 2) 

GÜNLER ERKEN ) 

Horoz ile inci 
GE 

YAZAN: REFiK HALiD 
crKoz~~tağn, İç~renk~y ile istn. yon arn ındn, akar suyu. geni!'. 

h~vuzu, ırı ç~arlarıle dtuma . erin ve gölge, ho~ bir kır kahvesi. 
aın ve o semtın adıdır. Vaktiyle, konukomşıı bizde toplanıp zarar
sız meseleler etrafında uzun boylu konusurlarken kimi i crKozn u 
ceviz mana ına alll', uanlasılan bura ı ; kiden cevizlik bir ,·er 
imişıı, kimi i: «Hayır, a lı "Kuzuyatağı olacak, Anadoludan ge°len 
kuzular burada gccelerlermi n, ukaliıdan biri i de: aHavuz bası 
v~ nkar su kenan olu-. una nazaran Kazyatağı idi amma etrafında 
ko kler ,.e devlet adamlan çoğalınca Cadıbo tanının Caddebos. 
t~nı~a çevrilişi _gibi kazı, nezaketen koz ynpmı lnr! 11 derdi, bir 
turlu karar verılemezdi. 

Geçen gün (Divanü Liigat-it-Türk) tercüme ini karıştırırken 
Ko:ı:yatağının doğru adını buldum: 

•Kuz tağu = Güne!i ıörrniyen dağ - Güne in solunda kalır, 
k~ "'.!.sof~ rok olur:• Te~ciim~nin mukaddemesinde hikaye 
eclildıgıne gor~ bu hazıno deger kıtabı na ıl!'.a eline geçiren bir 

sahhaf. Maarıf Nezaretine satmak için güvene l:iivene Nazır Em. 
rullah Efendiye götürmü ,.o otuz liralık i temi . Aldığı cevap su 
olmus: ııPahalı! Almarn!n İnsaf ile dfü•iinelim: 

Me nıtiye.t dc-.:ri~d~ •.. hem d«: ~lJ~~c. tnnılmış bir naz.ınn pn. 
halı bulup een çevırdığı oyle mı ıl ız. hır e eri şimdiki rejimin 
herhangi bir Maarif Vekili görür fÖrmez öpüp ha ına kovmaz mı? 

(Divanü Lügat.it.Tiirk) tercümesi, ha ındaki bu hikive il~ 
yaşadıkça, yani ilelebet, Emrullah Efendi merhum da. m~ddi i 
gibi manc'i ölümden hiç bir surette kurtulamıyacaktır! 



ı 

YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 
-67-

akat, menhus adam. elleri çazü
lilnce, ayni sahte mesumiyet 
kanhlıkla: 

Vallahi efendim •• Ne 16yleye
Bllmi7orum ki? Demez mi? O 

an olanca kanım tepeme çıktı. Co-

Vunm yobaza!,, dedim, ve Dl
m: 
Eter hafif wrdulunuzu hiae
karışmam: Ben de sizi kam-

ı" 
7ftten benim kadar bttslan-

olan çocuklar, bu emri alır almaz, 
7obaza çullandılar: 
a, korkunç feryatlar savura sa. 
bir ha7li dayak ;yedikten 10nra: 

Allah aıkına bırakın: Vallahi 
bu seter aöyliyeceilml,, 
inledi. 

tekrar bıraktırdım. Fakat 
yobaz, bu sefer ;:rlne a;ynl suali 
ladı: 
Siz sorun ben ~yllye;ylm: Ne 
emi istedllinizi bilmi7orum ki? 

d1 ki hoca, bu kurnazlıkla, 

neler bilditlml ölrenmek he
eycll. İkinci bir da7ak faalın

aonra hoca: 
Bırakın... Dedi. her fe7f aö;yll

: Fakat bir şartım var: Hacı 
efendi ile Bahri ve R1za beyler 

a setirilıdnı,, 

1laa KlmtJe. B1ıbrf. ve Rıza 
nlçbl iftira ettin? Onlann ku

mllll7ecl olduk1aruu b~ 
? 

ağabeyimize uyınuıs olsaydın, Hacı 

Kamın efendi de, Bahri ve Rıza bey
ler de haksız bir Akıbete uğrayacak
lardı. Ve biz, telAfisi imkAnsız üç bü-
7ftk cinayet ~ olacaktık. 

Almakta bulundulum mektup. 
Iarm birçoklarında, ep1z Mil

li ŞeflmWn Anadoluya seçiıleri hl
dUesl etrafında tafailAt istenilmekte
dir. Bu hldise hakkında bildiklerimi 
J'&Zmayı da bir vazife sayıyorum. Fa
kat bu hldiseye glrm,eden evvel, Göz
tepe ve havallsindeld karakol cemi
yetinin teDkilAtına da kısaca temas 
etmek mecburJyetlndeyim: 

Göztepede, Erklnıharbiye Ferlkle.. 
rinden merhum Osman Paşanın köş
künü bilenler takdir ederler ki, ora-
11, 8izll faallyeilere her bakımdan 
çok müsaitti. 

<Devamı Var) 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

dili bildirilmektedir. Yani bir 
haftalık mütemadi bombardıman 
neticesinde İnsilWer, Almanların 
ıstilA ilalerinde biriktirdikleri va
pur, romörkör, mavna vesaireden 
bin kadanm tahrip etmiltir. Ay
ni zamanda sahildeki Alman harp 
malzemesinde de mühim tahribat 
yapılmıştır. 

İngiliz hava kuvvetlerinin i
kinci muvattakıyetleri de Alman 
hava kuvveUerini yollarda ah
koymalarıdır. Meseli evvelki gün 
Almanlar tarafından gündüz :yüz. 
lerce tayyare ne yapılan hücum
larda. inOliz bava kuvvetleri /tl· 
man tayyarelerinin Londraya IO
kulmalanna mlni olmu,ıardır. 

Dernek .ki, İngiliz hava kuvvet
leri, Almanların bütün pyret ve 
fedakarlıklanna ralmen. zayıfla
mak '6yle dur.sun, tecavOz ve 
harp ka blliyetini bile zerrece 
kaybetmemiştir. 

Bu hakikatin teabftlnde fil f117-
da vardır: BQUln askeri milte.. 
hasaıslar bava blkimiyeti temin 
edilmedikçe Almanlarm ID8lll& 
adalarıqı isUli edebilmelerine 
ımkAn olmadıjuıda müttef'lktlr
ler. İnlillz hava kuvvetlert vazl
:rete blklm oldukça, Alman •
kAnıharbJ,'esl karaya asker çıkar• 
DU)'a cesaret edemi1'eceldir. 

Cok iyi bfliymdmn: J'üat, on-
4a benim mahf:rettml bW7orlardı. 

BYWU.UU size de anlattıkları takdir• 
yap~ muhakkak

Onlan, bu tSılfkeden kurtulmak 
le kMOledtm. Hakikatte, aDah 
ki, bu lll7dılmıs adamlar, ko.. Tayyarecilerlmlz 

kuVVll7f millf7ecldirler. Ve 
Aailerin ellerine d0ter1'ne. ut- (Bap ı inde) 

.aiıclan Akıbet, ,.. parça olun-
tbaretUr!., E1lzıl tanare meydanına plmlfl•. 

PekAJI, oaJar1a nlçfn 7Gz1ef- dlr. BaJta Dısrc!Ondl Umıqpl Miltet-
fltedtn? ti.ş olmak !zere Vhll, Tüm Komutan, 

Efendim, onlar her şeye ratmen §ehlr mümessilleri tarafından karşı-
1ralpU, yumuşak yQrekll insanlar- lanmlJlardır. Bundan sonra stadyoma 

Kendilerine yalvardığım takdir- .ı:idflerek sabahın sekizindenberi top-
lflnahlantnı bana baiıflarlar, ve lanm11 olan •n binlerce halka ve 
ıunımaımı temin ederler: Son tı.. mekteplilere hitaben Emin Ali tara-

buydu. J'akat sizden çok rica fından heyecanlı bir nutuk ııöylen-
• Benl doğru konuşmama bağış mlşUr. Havanın müsaadesizllği yil
Bundan sonra, kuvvayl milli- ıünden paraşüt aUamaları gösterileri 
bqkalanna hizmet ederııim, ;>apılamamı;tır. 

olup, aç bl ilAç aürilrn ailrilm -------------

Enver beye teslim ettim. Ken
fau ve ikram olunmuını ııöy
'Ye karargAha yolladım. Fakat 
hocanın da, diğer esir kürdün 

pce asıldıklarını a5ylerne;ye lü
bilmem var mı? 

ki, Akdağ madeni hadisesin
Corwnda bulunan İbrahim bey a

beni hfssl;yatıma kapıl.. 
itham etmişti. Halbuki, ben his 
a kapılmamış, bilAkis orada u 

dıtnn im bir kişinin ölümüyle, on 
vatandqm ha7atıu kurtar

Eter Zllede de İbrahim bey 

(Bap 1 incide) 
r. 
linin cenubu şarkt mmtaka. 
bir yüksek fmna isabet va-
Uf ve bir yangın çıkmıştır. 
lhof tayyare meydanına 

etre mesafede kanal ü. 
köprüye iki salovo 

atılmıştır.,, 
USL!RININ TAHRmI-

NE DEVAM EDiLDi 
dra, 25 (A.A.) -Hava Nezare-
tebllii: .. Salıyı ~IU'fllJJlbaya bai
ıece, bombardıman tayyare kuv 

Ostende, DeUzlzil, Calals, 
e, Cherburg ve Havre de da
ak üzere, dllfmanın istilA üs-

anlanna karsı mütemadiyen 
tik hücumlarda bulunmuşlar

Jlirçok lnfilAklar kaydedilml& ve 
çıkarılmıştır. Bu harekAt 
iki tayyaremiz düşmüştür." 

ALMANLARA GÖRE 
25 (A.A.) - D. N, B, A

blldlrlyor: 24/25 gecesi birkaç 
tayyaresi Berlin üzerine hil

tefebbllslerini tekrar etmişlerdir. 
toplannın tiddeW •tefi dil§

ııipn alabilmesine mani ol
• bombalann elueriai kırlara 

• Müteaddit mahallelerde 
ar ikametiihlara isabet etmiş 

ca zayiata sebebly~t vermiş
bastane üzerine yanım bom• 

d8pnüş, yangın imdat ekipleri 
an söndürülmilıtür. Zayiat 

tafBillt henüz verilmemek-

ILTDE tlZEBINDE 
25 (A.A.) - Hava Neza.. 
ediyor: "DilDın&n, 24/25 se

hücumlarını tekrar etmiltir. 
mıntakası yeniden Alman tay 

başlıca hedefi olmuştur. 
n diler aksamına, İsko<:

ft Galles memleketine de bom
ablnufbr. Londra mmtalcasının 
awıtakalarında yüksek iııfl

bombalarla 7aD81D çıkaran 'bom 

R A D Y O 
BUGUNKU PBOG.KAM 

7,30 Procram 
7,SS Klblk (Pi.) 

1,00 Haberler 
a,ıo Ye-le U.tnl 
1,20 llUrllı: 

• 12,30 Procnm 
IZ,U Şarkılar 

ı2,SO Haberler 
13,0S 8arlular 
U,20 MOıılk (PL) 

• ıa,oo Procraın 

11,05 JConaerto 
ı9,ıO Şarkılar 

19,45 Habuler 

20,00 Teman 

20,45 llllııile 

21,U Koauıma 

2 ı ,so Rad7o cueteai 

1

21,45 Orlı:Htra 

22,JO Haberler 
22,45 Cubaad 

21,25 Kapıuuı 

Sahip •• Neıri,.at MUdOril: Enıln UZMAN 
Guttıcllilı we Neıri1at T.L.$. ·TAN Matbuu 

balar atılmıştır. Bir takım yangınlar 
çıkm11 ise de, ekserisi süratle basb
nlmqtır. Birçok binalar, hasara 31-
ramqtır. 

Bu defa da ba ımntakadaki bazı hu 
talwıelere laabeUer vild olmuıtur. 
Londra mıntakasında bir kaç ki,i ya
ralanmı,, bir kaç kiıl ölmüı ise de bun 
larm sahih milrtan henm ma16m de
iildir. İnlilterenin diier Cenuba Şar
ki abammu ölenlerin ve yaralanan.. 
larm miktan az olduiu cibi haaarat ta 
miibim delildir. Maamafib bir tehir
de bombalar, yansın c;ılanaama ve bazı 
kimselerin telef olınasma sebebiyet 
vermi,tir. 

Galles memleketinin Şimalinde ktiu 
bir kasabada bazı evler hasara uira. 
mış ve nüfusça zayiat olmuıtur. Mem
leketin diier aksamında da :vancınlar 
cıkmış n haaarat vuku balmıq oldu_ 
la bildirilmektedir. Nüfu1e& olan za
yiat milı:tan azdll".,, 

BRİSTOLA H"ÜCUM 
Londra, 25 (A,A.) - tnciliz bava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin teb. 
lifi: • 
"Düıman tayyareleri, bugün Doreıet 

sahillerini qmqlar ve Bristola hilcum 
etmişlerdir. Sahil civanna ve Bristol 
etrafma bombalar düpntittiir. Bir mik 
tar basar ve ölil ve :varalı vardır. İn
ııilterenin Cenaba Şarki mmtakuı L 
nrinde de tali mahiyette bazı düpnan 
tayyare faali1eti olmıııtur. Falı:at alı
nan raporlar, hasarın ve telefatın az 
oldafuna clSstermektedir. Avcı tayya,. 
relerimiz, her noktada düımanla mu
harebeye tutaım ... lardır. 13 O bom.. 
bardmıan taJ'J'&rHi olmak bere 18 c!üı 
man tanaresi cliifürülmiifttir. Bizim 
bet tayyaremia kayıptır. Fakat pilot
lardan üsü sai ve salimdir 
D"ÜŞ"ÜB"ÜLEN TAYYARELER 

Londra, 25 (A.A..) - Bava Neza
retinin Grenwich saatlle saat 19,40 
ta neşrettiği teblil: Şimdi öğrenildl
ifne göre, bU&(ln, üçü bava dafi ba
taryalan tarafından olmak üzere, 23 
dilşm.an tayyaresi dü$ilrillmUştür. Ev
velce kayboldulu bildirilen tayyare
lerhnlzden birlai daha dönnriı,tilr. Bu 
suretle kayıbımı& yalnız .ı avcı tay• 

1l ~ÜNÜN ~~~~ı 
Ak Sakallı 

Lise Mezunları! 
Yazan: Naci SaduUalı 

D ünldl ıuetelerde, ıu An. 
kara telırafmı ıdz de be. 

nitn kadar hayretle okumupu
nı&dur: 

TAN 

PREVEZE ZAFERiNiN YILDÖNÜMÜ 

Barbarosun Türbesi 
önünde Yarın 

Merasim Yapılacak 
Preveze Zaferinin yıldönümü yann saat 10 da Beştktaşta Bar

baros Türbesinde merasimle tesit edilecektir. Merasime kara, deniz 
ve hava kuvvetleriyle mektepler, müesseseler ve halk teşekküllerin. 
den aymlacak mümessiller iştirak edecektir. 

''Maarif VekAletl, hazırladılı yeni 
bir talimatname ile, pmdiye kadar 
iki sene aınıfta kalan talebenin Ma_ 
arif mekteplerinden çıkarılması mec
buriyetini dellıtirıniş, bu ı;nüddeti üç 
seneye çıkarmıştır!,, 1 Kara merasiminde Yedek Subay 

Bu havadise ıöre, mekteple.. y v p • _ 1 Okıılu, Üniversite talebesi, Deniz 
rin muhtelif devrelerine ıirmeyi GCJ ve eynır Harp Okulu, Yüksek Deniz Ticaret 
ahdi d ka 1 d Okulu, deniz ve kara Askeri Lisele-

t t e en yaş yıt an a mev-. ı·lle kız ve erkek izciler hazır bulu-
zuu bahsolmaz, azami ·tahsil lht•ıka"'rı nacı.klardır. Saat 10 da fstiklAl Mar-
müddeti, 48 seneye yükselmlf, şı <;alınarak hazırlanan dlrete bııy-
yani yanm asra yaldaşm.q bulu- Yap&.rılmıyacak rak çekilecek ve müteakıben nutuk_ 
nuyor ve mevzuatımız, bir va. Ti lar iradedilecektir. 
tandaşm kırk sekiz senesini mek.. Merasimde iki deniz eri Barbaros 
teplerde ıeçirmeaini normal sayı- Fiyat Murakabe Komisyonuna ri- zamanına ait kıyafet ve siltıhlarla 

Y
or demektlra.. Halbuki, • sıhhi yaset eden Vail Muavini Ahmet Kı- teçhiz edilecektir. Tayyare filosu me-

nık, yemeklik yağ flyatlanna konan a f ktinde Türbe ü · d 
engeller, veya maalesef mevcut. r 5 m va zerın e uça

narhın piyasa sabşından yüksek ol- cak, limandaki vapurlar düdük ça-
bulunan maddi imkinsızlıklal' madılım söyledikten sonra demiftlr lacaklardır. Türbeye çelenkler kon
mülitesna - bir talebenin bir iL ki: duktan sonra, iki manga deniz tale
nıfta bir yıldan fazla okwnasL "- Peynir satışlannı tetkik ediyo- ı besi havaya üçer el fişek atacaklar 
nı mazur saydırabilecek makul ruz. Peynir fiyaUanmn yükselmesi ve bir dakika süköt edeceklerdir 
hiç bir sebep gösterilemez. Biz, için se~ yoktur. Çünkü peynir w- Vali de bir nutuk söyllyerek, Barba
pl'Ogl'amlarm ajırbiuıdil, veya velce istihsal edilmlı ve sabşı ev- rosun Türk tarihindeki mevkiini te.. 
muallimlerin beceriksb:li~nde a. velce yapılmııtır. Şimdi peyderpey barüz ettirecek, en genç deniz suba-

5• piyasaya çıkarılmaktadır. Binaerıa. yı da bir nutuk söyllyecektir. 
ramak istemedlğlmb bu ıebebi, leyh iki, Qç ay evvelki fiyatlann de- Gece, Türbe gizli ııııklarla aydın
olsa olsa geri kalan talebelerlıı tlşmemesi, aynen devam etmesi icap lablacak, Şirketi Hayriye vapurlan 
istidatsnlıldannda bulabiliriz. Fa ed~. B~ peynir fiyatıannın teref- da tenvir edilecektir. Bolazdan ıe-
kat ekseriyetle tembellik, veya füüne müsaade etmiyeceiiz... <;eceli: vapurlar, Barbaroa türbesinin 
haylubk teklinde tnahür eden MAHRUKAT V AZİYE'l'İ önünden geçerken projektörlerini 0 

o fıtri istidatsızlıiı, UDlaJl ve Odun narhının yeniden teabiti ka- tarafa çevireceklerdir. Halkevleri de 

r 

Buğday Fiyatma 

Zam Yapıldı 

Ekmek Narhı da Değişecek 
Toprak Mahsulleri Ofisi, dün

den itibaren buğday fiyatlanna 
zam yapmıftır. Bunun sebebi, fil 
suretle izah edilmektedir: .Maldm
dur ki, hükômet İstanbula 20 pa
ra eksik olarak buğday vermek
teydi, son un ve ekmek buhranı 
hAdiseslnfn sebepleri tetkik edi
lirken, buradaki un fabrikalan
nın dijer vilayetlere un sevket. 
tiği de anlaşılmıştır. Bu ııbi hA
dise?ere meydan vermemek l<;in, 
diğer vllfıyetlere oldulu gibi, ts
tanbula da ayni fiyata buğday 
verilmesi muvafık görülmüştür. 

Bu sebeple şehrimizde ekmek 
narhının da değiştfrilmesl ve ek
meğe zam yapılması icap etmek
tedir. Ancak Belediye İktıaat Mil
dürlüğü, değirmenlerde ve fırın
larda mevcut ve evvelce öjütilL 
müş un stoklarını tesbit ettikten 
sonra, ekmek narhını deiiştire
rektir. 

HükOmet, dünden itibaren me
riyete giren yeni bir kararname 
ile memleketimizde hububat alım 
merkezlerini 85 den 89 a cıkar
l?Uf ve satmalma fiyatlarını bi
rer miktar attırmıştır. 

Bundan bqka, ayni kararname 
ile, 89 merkezin de buğday, arpa 
ve yul&f alabilecekleri kabul e
dilm(ltir. Mabayaa fiyatlan bul
da:· için kilo başına 20 para ve 
arpa için 10 para arttırılmqtır. 
Diyarbakır merkezinde buldayın 
kilo baflJla artan fiyatı 40 para. 
dır. Yeniden abm merkezi ıe.la 
edilen ,. .. ıer. Erzincan, Çerbf, 
Biaml1 ve MllAs'tır. ısrarla mutlaka yenmeye çaba. ıarlaştınlmıştır. Yeni narh ya§, ku- toplantılar tertip edecektir. 

Jamak, sade beyhude deiil, aynı ru, mete ve gilr8en olarak dört nevi Barbaros ihtilalinden sonra Abbas' .... ____________ _, ... 
zamanda sararh bir p;yret deiil üzerine teabit edilecektir. Manpl Ağa parkı Vali tarafından açılacak, 

kömüril fiyatının da bu hafta teabiti sonla Betiktae hükfunet konatmın 
midir? Bence yapılması 18zım muhtemeldir. kü&at resm! yapılacak, davewıer izaz 
gelen hareket, ortada makul lıJç Bu sene kok klSmüril boldur. Eti- ve ikram edilecektir. 
bir sebep yokken ipka kalmakla bank ıebrin ihtiyacından çok daha 
bize amn tahsile karp fıtri me- fazla kömllr temin etmtwtir. Beher 
ealsizliiini l'htermİf olan çocu. ton kömüriln nakil vaaıtaaından evin 
lan Jaayatma, hiç vakit kaybet. veya apartımanın bodrumuna nakli 
meden lsddadile mütenasip bir i<;tn de 35 kurUI fiyat tesbit edil-
... -~. ' 'lri-f --L • t1L mlştir, 
_,.... ın r"; wıaslDID 15 .aame- BİR SEBZECİ İBTİKAR SUÇl! 
tini vermektir. Halbuki, mümkün İLE MAHKEMEYE VEB.lLDI 
mertebe az kelime ile esaılDI Büyükderede sebzecilik yapan Ko. 
haha çalqtıimı bu mufassal dava ço Sanyerden 7 5 kurup aldığı dol
karpsmda, bir Maarif Vekileti m~Jık biberle 5 'ıcuruşa aldığı doma
ıörüyol'WI ki, lstidatuz talebele. tesi 15 kuru~ satmak auretne Milll 
rin hemen büttlıı ömtlrlerinl Korunma Kanununa muhalefette bu
mektep sıralannda seçirmelerlne lunduğundan dün yakalarunı,br. Dol
yeni imkanlar huırbyor. Yaş ruc~ asliye altıncı ceza mahkemesine 
kaydı da imdadına yetişmese her verılen Koço'. bunun i<;ln Belediyenin 

llD1fta üç .sene okuyarak 33 ' . 18- ~:;!!:!n~l~d:a ~::ky~~=y::e;! 
nede liseyi, ve her llJUfta dile. ni ıleri sürmüştür. Keyfiyetin Bele
diği kadar okuyarak, 25 veya 30 diyeden ll<}rulmuına karar verilm!J
senede bir yüksek mektebi biti- tir. 
ren talebe, olsa olsa, talisiz ve Bundan bqka, Tahtakalede mu-
garip bir maarif mütekaididir. kavvacıhk yapan Ali Kemaı de ayni 

kanuna aylan hareketten dola7ı ya

Belediyede : 

Yunanistandan Dört 

Tane Otobüs Alchk 
Belediyenin Yunanlstana siparlı et. 

tiği dört otobQsQn 6500 er liradan 
mübayaaaı ikmal edilmiş ve ay so
nuna kadar gönderilmesi için, dO.n 
telefonla Atmaya malömai verilmiı
tir. Gelecek otobilalerin her biri 32 
kişi istiap edebilecektir. Belediye, bu 
otobüsleri Eyüp - Keresteciler yo
Jurıda kUllanacak, o hatta çalışan 20 
den fazla otobilsil fe1uiıı dlltr hatla
rına verecek ve nakliye ifleriııi inti
zama sokacaktır. 
TAMİR EDİLECEK YOILAR -

Bu sene Kereırtecller - B)'(lp, Eyüp -
Rami, Eyüp - Otakçılar ve Edime
kapı yollan esaalı aurette tamir edi
lecektir. 

Tobruk Şiddeti mr 

Taarruza Uğraclt 
İtaqada bir mahal, 25 (A.A.) - t

talyan umum! tararıAbı 110 numa
ralı teblill: DQfman bava kuvvetleri 
Tobruk'a bıfDlk ve 78DllD bombala
rile bileum ederek llvU meüenı.., 
sivil, aakert butanelere ve bir U· 
manda bOt bir PIDi1'e lsabetler ka7· 
detınlllenUr. 11 610, 70 7arah vardlr. 
Donanma ıanare dafl bataryaları bir 
dil§nwı tanaresl dQf(lrmQflerdir. 

Milnferit bir düşman tayyaresi 
Kufra vahasına bombalar atarak si.. 
vil halktan bazılannın yaralanmasına 
ve hafif maddi hasara sebebiyet ver
mişür. 

• Nairobl, 25 (A.A.) - Reuter: Rea-
mt teblil: Cenubl Afrika hava kuv
veUeri tayyareleri 22 EylQlde Habe
şistanda Sciasciamanna tayyare mey
danına 15 ıün içinde üçüncü defa o
larak muvattakıyetle hllcwn etmif,. 
terdir. Büyük Kalibre'de bombalar 
tayyare meydanındaki hedeflere isa
bet etmiJ ve bir İtalyan tayyaresi tah 
rip edilmifUr. . 

Cenubi Afrika hava kuvvetlerine 
mensup sair tayyareler de normal 
keşif uçuşları yapmışlardır. 23 EylM· 
de İtalyan tayyareleri Kenya'da blrl 
Wııjer, diğeri Tana dereıı,i mıntata
smda iki hücuma tefebbüs ebnişler
dir. Bu mahallıtrde huar oldutu ha
ber verilmemiltir. Zayiat birkaç kill
den ibarettir. 

yaresidir. Bunlardan üçilniln pllatlan 
sat ve salimdir. 

BATAN VAPURLAR 
Londra, 25 (A.A.) - Amirallik da. 

ireainin bildirdiiine eke. 15/16 E7-
l6lda nihayete eren hafta sarfında 
dü,aıan faaliyeti netieeainde ticaret 
f'ılosa kayıpları. 16 lnciliz, mütteiık 
ve bitaraf cemiıinden ibarettir. Ban. 
lann mecma tonilltoını, 49200 ettir. tn. 
ciliz b:vıbı. ceman 29.246 tealllto 
bacmia&ı doku •emiclir. 

kalanmış, adliyeye verilmiştir. 
tZMİRDE iHTiKAR - İzmir, 25 

(/...A.) - Burada bir kahve tlciri 
gümrükten çıkardığı mühim miktar. 
da kahveden on çuvalını Ticaret Ve
kAletinin tesbit ettiği fiyattan fazlaya 
satarak ihtiklr yaptıtından mahke
meye verilmiftit'. 

_ _;_ ___ _ 
Spor: ----Tenis Final Ma~ı 

Geçen hafta b~ latanbuı te.: 
nla pmpiyonaaı seçme müsabakala
rının dömifinali cumartesi iÜnü öt
leden aonra Datcıhk Klilbfl kortla
rında oynanacak ve final maçları da 
pazar 8(inil sabahtan itibaren yapıla
caktır. 

GtlRES BtlltNctı.ıöt - Cumar
tesi akşamı Süleymantye klübü salo
nunda İstanbul 8ilret birinclliklerı 
yapılacaktır. Mfllabakalar saat 20 de 
baflıyacaktır. 

KISA HABERLER 
SOVYETLEB BtBL1GİNDE: 

• 11091ıon, 21 (A,A,) - JD.y Hbrl 
mıatale-llda cerQ"aa etaaellt• elaıa ....,,.. •• 
lar bir taraf kıtaat-. dUd ıarafuı •btah
.. _ -•lıllariae _ _. IUlc.-0• dila ailıa;rct 

balnıu1111r. Hava onlun " Wr tut tallunı 
maaevralua htlratı etllllıtir· 

Harb17e Ballı KomlMrt Vateta! Tfao)atro 
blaaat mallf'Pl'llaml tePkllal )'apmıpr. 

BULGABISTANDA: 

• '°'"- 21 (A.A.) - ~ lıll
dirlldlllae sin BulcU' ıırta•tl• ıı. aaltaJıı c .. 
nubl Dobrucaaıa lldllCl mıa~ ipal ••· 
•ittir. 

BOMANYADA: 
e Bllkre• 25 (A.A.) - •-ıın- H• 

lettlutııl .... alı'"9ta _.. ......... 
dufıı reamea "rit edilmektedir. Oecea hafta, 
120,000 kiti terbla .w.lftlr. 0ueıııun..,. .. 
slraat lcla •-lehte Jbulllhl iKi --le 
tıııere ordu,.u :rtlade lınlı: aı.ııetlae lıadar ter
lıl• etmek lı;in aallblnt .. rıımııtır. 

Suriyecle ltalya 

Aleyhine Tezahürat 
Kahire, 21 (A.A.) - Reuter A

Janaı bildiriyor: Surbrede İtalyan a
leyhtarı yeni tezahürler ka:rdedll
mektedir. Eimıart pzetesinde intıpr 
eden bir Beyrut tel8rafında '67le de
nilmektedir: 

"'Bfitün Suri)'e mmt teeekküllert, 
memleketin nihai mukadderatının 
İngiliz zaferine ballı olduiunu 16%6-
nünde tutarak, İtal:ran heyetine kar. 
uı acıkça husumet s&terrnektedirler. 
Her an bir lhtllllden endife eden ko
mbı7on, pek ihtiyatlı hareket etmek
tedir. Komisyon buma birçok teh· 
dlt mektuplan ıelmiltlr ve Aza taar
ruza utramaktan korktukları için, 
8ecf' dışarı cıkmamaktadır. 

Kudüs rac:IJ'CMRJ tarafından haber 
verilen Hayfa bombardmıanı İtalyan
lara kartı Arap husumetini bir kat 
daha irttımultır. 

Piyasada: 

ltalyadan Z Milyon 

Lira Alacaklıym 
İtalya ile aramızdaki kllring anlaş

m:ıaına 8(Sre, İtal7adan üc milyon li
ra alacatımız vardır. Son zamanlar
da İtalyadan kllıt, kimyevi madde
ler, illç geldiği için, alacak miktarı_ 
mız iki mllJron liraya kader inmiJtir. 

KAHVE İHTİYACI - Şimdiye 
kadar gümrükten 12 bin çuval kahve 
çıkarılarak piyasaya tevzi edilmiştir 
Brezilya kahve ıirketi tarafından A
mer ikadan satın alınarak Lizbonda 
kalan kahveler de, Lizbonda bir bqka 
müesseaeye satılınııbr. BrezUJra kah
ve şirketi, Amerfkadan kahve setın
miye teşebbila edecektir. 

Kadın Yüzünden Cinayet 
Yenikapıd& Yalıboyu mahallesin

de oturan İsmail ile arkadap Mevl'llt 
aruında kadın yüzünden çıkan bir 
kav8ada Mevblt, İmıaili bıçakla kar. 
nmdan ve muhtelif 7erlerinden alJr 
l!urette yaralamıftır. Yarah ba71Ul 
ve ifade veremiyecek bir halde Cer
rahpqa haatanesi.ne kald.ırı1mıı. suc
lu bıçatı ile beraber 7akaJanmıltır. 

Kunı t}züın Standardı 
~ 25 (TAN) - BuS(ln lz

mirde celdrdekalz kuru Ozümlere al\ 
1940 atandart tfplerinfn resmen ha
zırlanmuı ifine başlanılmııtır. 

İstanbul Merke-z Banka11 
Müdürlüiü 

Ankara. n (TAN) - lzmir Mer. 
kez Bankası mOdürO Nazif, İstanbul 
Merkez Bankaaı müdürlülilne ıa,.in 
edilın.iştir. 

Tass Ajansı, Saracoğluna n..-Verilen Asılsız Bir 

Haberi Tebip Etti · 

Moekova, 25 (A.A.) - Tuı AJuuıı 
bildid;yor: 

Pra. Telqraph Ajanaı, Hariciye 
Vekili B. Saracoilwıan deiiıtirilmesi 
için Sovyetler Birli~ cG:va Türkiye 
nezdinde ısrar ettlline dair Bellt'&ttan 
bir haber ya:rnu1t1r. Tue AJaneı, ml-
naıus ve hayal mahaall olan ve Scnr. 
7etler Birliiinin diler memleketlerin 
devlet itlerine ve evlabittarik dahili 
itlerine lı:anşmamak ıl:raaetl ile tezat 
halinde bulanan ba haberi tekzibe 18_ 

llbiyettarchr. 

Romanya ile 

Ticaret Mukavelesi 
(Bap 1 fncfde) 

hakkındaki neşriyat allkadar ma
kamlarca tekzip edilmektedir. Ancak 
bu maddelerin fhı'acı liaansa tAbi ol
dutundan, her ihraç talebi ayn ayn 
ve muhtelif bakımlardan tetkik edil. 
mekte ve memlekethi ekonomik men 
faati ıözönünde tutularak 78Pl,lmll 
satıllarm ihracına müsaade olunmak
tadır. 

VEKALn1N TEBLICt 
Ankara, 25 (A.A.) - Ticaret Ve

klletinden teblil edilmlştir: 10.8.940 
tarihindeki mevkii meıVete liren 
13477 sayıh kararnamenin sureti tat
blldne mOtedair talimatnamenin 12 
inci maddesinde alivre Atailara an
calr Veklletçe "Dıt Ticaret Dairesi 
ReJalilf nce,, Uaaııa verilecell tasrih e
dilmlt bulunmaktadır. Bu itibarla 
ancak bu tarihten evvel :rapılmlf a
livre aatıeıara lisana ·nrileceliııden, 
allkadarlarm blrllklerce tesell edil. 
mif evrakı müabitelmile birllkt.e Ve
kllete müracaatlan blldirilir. 

Müteferrik : 

Küpk Çocuklar 

Çalııtnılmıyacak 
Büyük llılDlet Meclisine aevkedil

ın:ı; olan yeni "küçük sanatler,, ka. 
nunu, kil<;ük sanayi erbabı için yeni 
ve mühim esaa1arı ihtiva ebnektedir. 
Kıınun kü<;ük aanatleri, "Bir ustanın 
tek başına, veyahut 10 dan az çırak 
ve kalfa kullanarak çarşı. pazar ve
ya hususi lmalAUıanelerde el emeli 
ve ihtisasını kullanarak yapbğı aa
nate, küçük l&D8t denir,, şeklinde 
tarif etmektedir. KU<;ük sanatler 
kanunu 12 ya§ından küçük çocukla
rın hiç bir esnafın yanında çalııma
sına müsaade etmemektedir. 
YENİ TAYİNLER - tlsküdar jan

darm.1 kumandanı binbaşı Fahri vi
IA,ye& jandarma kumandanlıiı mill. 
haklılına, eski mülhak yüzbaşı Ab
dullah ta Zonıuldak jandarma ku
mandanhlı malbaldıtma ta;:rln edil· 
~terdir. 

YENİ MEKTEPLER - Cümhurl
yd bayramında 22 yeni ilkokul me
rasimle açılacaktır. 

Bu sene yatılı talebeye haftada iki 
defa kuru QzUm, incir ve üzümle, 
bunlardan yapılmq pekmez verile
ceJrtir. 

iTALYAN TALEBELER - İtalyan 
talebelerinden 250 kifilik bir kafile 
yu taWinl seçirmek Qzere İtalyaya 
gitmişlerdi. Talebeler diln sabahki 
ekspresle 1atanbula dönmüşlerdir. 
Bunlardan 100 tanesi, lzmirdeki İtal
yan mektebinin talebesi oldukları f
cin, bu8flnlerde İzmire lideceklerdir. 

Roma Elçimiz Dün 
Ankaraya Vardı 

Ankara, 25 (TAN) - Roma BüyQk 
El<;Jmiz Hüseyin Ragıp mezunen bu
gün şehrimize ıetm.iştir. Büyük Elçi, 
iki h,afta kadar burada kaldıktan 
sonra, tekrar Romaya dönecektir. 

Balkanlara Dair 

Sovyet Görüıü 
(Bap 1 incide) 

katte bu devletler Londra ve Parla 
umum! kararılhlaruıın pllnlannda 
büyük oyunlarının mübadele akçeııl 
rolünü oynamışlardır. 

Kramaja S1"1Sda, Garp devletleri
nin Cenubu Şarki devletlerini ve 
hepsinden evvel Türkiye, Yunanistan 
ve Romanyayı maruf fikirlerinin te.. 
airi altında bırakmak için yapbkları 
teşebbllslerin teferrrüatını biklye et
mektedir. 

Bu devletler, aynı zamanda evveli 
kredi vererelı: sonra da sabotaj yapa. 
rak 'H her türlü vaaıtalara mitracaat 
ederek Alman:vanm Balkanlardaki ik
tnadi mevkiini her ne pabasma olaraa 
olaau ortadan kaldumak istiyorlardL 

Mauzam devletlerin, BUkan dnlet 
lerine tabalddim etmek için Jllpbklan 
·milcadele;ye rücu eden pzete Roman. 
:ranm lncillz - Fransız carantlsinden 
kvtulduiunu tebarüz ettirmektedir. 
Ramen - Macar ihtillfı balledilmit
tlr. Almanya Ye İtalya Ramen toprak., 
lannın tamamiyetinl caranti etmiıler
dir. Aynı zamanda Cenubi Dobruca me 
selesi de bir hal 11Uetine ballanmıt
tJr. Bıınlar, Ballranlardald Alman ma
kabil bücamunan çok eda bir qntt .. 
yapdcbtmı göıtennektedirler. 

Balkan meaelelerinde ao.,.etlerin 
vaziyeti baklanda aynı cuetede okun
daiuna ııöre, harbin tam ortumda, 
SoV7etler, Balkan nnm adumda nl.. 
hibı ve emnb•etin mahafuaamda lnaT· 
9'tli bir lmll olmattar. 

KruaaJa lw•cla, loVJ'etl.rln battı 
hareketini kısaca t6>'le tarif etmekte. 
cfir: 

"Hali baa1r harbinde nlhpener ve 
bitaraf liyuetine sadık olan So97et
ler, Balkan )'arllD8duı için yapılan 
mic:ac!elenln dqmda bllhuunaktadır. 
So\r7etler, kenclleine aft llltlllflan, me 
Hll Besarabn ihtillfmı balletmlftlr.,. 

zı. ı. 948 

100 Bin Adet 
Sayım Pulu 
Yaptırıldı 
Poeta İdaresi, 20 Birlncttesrln 

ya:>llacak nüfus sayımı için darph 
nede yüzer bin tanelik, dört ceşt 
ibaret bir "sayım pulu, serisi tabe 
tirmiştir. Yeni pullar 10 para, 3 k 
ruş, 6 kuruş ve 10 kuruş kıymetind 
dir. Üzerlerinde Türkiye haritaaı, r 
kamlar, sayım için yazılar bulu 
maktad • .-. Bu pullar ay başından 1 
baren posta gleelerinde satılacakt 
Balkanlardaki pul kolleksiyoncul 
)'erıi pul tabedildığini haber alınc 
mektu;>, telefon ve telgrafla bol mi 
Larda pul istemişlerdir. Posta tdar 
ııy başından önce hiç~ir k~e p 
vermiyecektir. 

Mihver Devletlerini 

Yeni Kararları 
(Başı 1 incide) 

Bu planlarını nasıl ve ne der 
ceye kadar tahakkuk ettir<!bil 
ceklerdir? Bu da ayrıca tetkik 
değer bir mevzudur. 

Dakar Önünde 
(Başı 1 incide) 

sntda Cebelitarık limamnı bombard 
man etmiştir. 

Tersane ve kısmen cenup dolma n 
tmu üzerine 45 ton bomba atılmııt 
Limanda büyük bir cemiye isabet o 
mat, kesif bir daman cıktıiı cöril 
.müıtür. 1nciliz dafi bataryalannın ı· 
detti mukabelesine raimen tayyarele
rin hepsi üslerine dönmiitlerdir. 

* Alceziras, 25 (A.A,) - D, N, B, B' 
çok Fransız tayyare filoları, bugün ö 
leden sonra da saat 14,45 te yenide 
Cebelitanka hücam etmiıler ve Ka 
ve liman tesisatı Uzerine bir çok bü 
çapta bombalar atmıılardrr. Birbiri 
takip eden dalcalar halinde yapılan 
cımı, saat US da bili devam etmek 
idi. lnciliz bava dafi bataryalan, b 
Fransu tayyaresini dütürmüılerd\ 
Ba tayyarenin mürettebatı paraılltle 
atlıyaralı: kurtulmuştur. 

Salı cünü Boiazda dur.u lnciliz do. 
nanmaıı cüzü tamlan Atlantikte yoJ. 
lanna devam etmektedirler. 

Fr. Hindiçinisinde 
(Başı 1 ineideJ 

tır. Çin hükfuneti vaziyeti y 
dan takip ediyor. 

Associated Press'in Çinden a 
dığı haberlere göre, Siyam kıt 
alan da Hindiçini hududund 
toplanmakta ve burasmı istilAy 
hazırlanmaktadır. 
AMERİKA TOKYODA'Jd S 
FIRINI GERi ÇAGIRACAK 
Nevyork, 25 (A.A.) - Aaeocla 

Preas'e söre, Japonların Hindlç!nt 
fstilAları üzerine, Amerika dlploma 
protestodan daha kuvvetli tedbirl 
elmak niyetindedir. Amerikanın H 
vai'deki harp gemilerini Uzak Şark 
göndermesi, Tokyo Sefirini geri ça 
ğırnıası, Japonyaya lfdece~ petrol v 
sair maddeler üzerine ambargo koy 
ması bekleniyor. Amerika vaziye 
endişe ile takip ediyor. New-Yor 
Times sazetesine söre, Japonyanın zı 
bir siyaset tutması, İngiltere ile A 
merikanm Büyük Okyanustaki den 
üslerini müıtereken kullanmaların 
temin edecek, anla§!Ualarını çabuk 
\andıracaktır. 

Fransız Büyük Elçisi fil beyana 
bulunmuştur: 

"Hlndiçlıılnin ban noktalarına bil 
cum etmekle Japonya yapılan anlaıs 
maya tecavilz etmiştir. İmza edile 
muahedelere tevfikan Hindlçnlyl mil 
dafaa etmek hususundaki Franaız az
mi sarsılmamlfbr ... 

Hitler, ispanya 

Naztrile Görüıtü 
(Sonu; Sa: Z, Sil: 1) 

larla tasrih edilmiıtir. Mücade
lenin hedefi olan bu yeni nizamın 
bariz vasfı, bugünkü inkişafı an. 
layan bütün devletleri, ve kendi
sinde lüzumlu hayatiyet bulunan 
bütün milletleri Avrupa cemaa. 
tinin hukukça müsavi azası yap. 
mak arzusudur. 

1 Bayan Blanka Lorenz 
ile 

Banıyr Bedyan 
Nipnlandıklannı dostlarına 

bildirirler 

Kadıköy ~adıköy 

Acı Bir Ölüm 
Hariciye Veklleti Konsolosluklar 

müfettişliğinden mütekait Milnip Ay. 
dının zevCt11i Nimet Aydın du<;ar ol
dufu hastalıktan kurtulamıyarak dün 
vef:tt etmiftir. Cenazesi yannki cuma 
günü Kadıköyilnde Salw:ajacında 1 
numara! hanesinden saat 11 de kal
dırılarak namazı Osmanağa camllnde 
kıJındıktan sonra, Bqiktaısta Yahya 
efendlde aile kabrine detnedllecek
Ur. Gazetemiz, müteveffanın ailesine 
tlziyelerini sunar. 

ÖLÜM 
hmlr Aalıerl baataııeal operatarG Cnat 

Alpeoı ile lnalr Merlı:u B&llkuı tenerinden 
a.wat AlplOJ'Ull babalan, Buna Doı- Evi 
mOtehaaualanndaa Bebsat Sibel iJe ı.mır 

lldacl noteri Jıtlıl Btıllollanun kaJ'1aııedcrlerl 
aabılı Ye-n .. Jorduau kumandanı em~lell 
arlrtaıtıarp Una Ahmet Tevfik AlpaaJo 25· 
11·1140 carpmba cana ceceal nfat etmfıtlr. 

CeNnai 26·t·t40 P•rwembe cilaO 6ile na
muuıdaa -a Tııvllılyc camllnden hldın· 
inalı elıedl matfeabıe tevdi edilecelıtlr, 

Adrea; T•ı.ıtJn Yılclu apanıma" l'lo. ı20 

AB C 
llr!(lyı 
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Kendimize Dönüşün Sevim 

Sığınaktaki Kralln 

SERTEL 

Nut ku • 

idris Fidanları 

T ak\'im yapraklarından hi 
rinde Türkün ' tiireın k 

le olan münasebetinden bahset. 
miş ,.e Fransanın çocuk istem -
mcsini içtimai dertlerinden h rı u-G-ü-. N-1 

....... : 
Bayramı: 26 Eylôl Nişanlının 

E vvelki gün İngiltere Kralı 
Corc radyo ile. bütün dün. 

yaya hitap eden bir nutuk verdi. 
Halkın metanetinden, İngilterc
nin dayanacağından, sonuna ka. 
dar harbedeceğinden bahsetti. İn. 
giliz Kralı büyük bir soğukkanlı· 
lıkla bunları anlatırken başı üze • 
rinde düşman tayyareleri dolaşı. 
yor, Almanlar Londrayı bombar
dıman ediyorlardı. 

Kısmeti 
nın heyecanile hemen gidip evlen 
meye karar vermişlerdir. Kız 
başına şapkasını taktığı gibi he. 
men sokağa fırlam.ışlardır. Ni· 
yetlerl iki mahalle ötedeki kil se. 
nin papazına gidip bu hususta o. 
nunla görüşmektir. 

olarak ka •detmistim. (Tan) 111 

Ha muharriri Ö ~man bana: 

n 

........ ___ • 1 

·hver ve Arap 

tnleketleri 
azan: Ömer Rıza Doğrul 

0ına mtilllkatını dikkatle 
takip eden Arap merkez· 

1 r c Corc, ltalya yalnız Mısır 
Utıusun dcğıl, ustelik Suri. 

-'tı. de kendısıne verilmesini 
nu r • ır. Bu malumatı veren A-
ı:1crkczleri, Filı tinin de Jtal
tnfından istendiğıni söyle. 

1~lcrıne göre, onun Almanya 
ı&e ~ne duştüğb anlaşılıyor. Jo'i. 
~ c htiyuk bir Yahudi cema

) ulunduguua , e Almanyanın 
lUdılcrI {!) me gul olmnktaki 
he~ ınnlum oldugunn göre F'L 
~ nın ona bırakıldığına bükme. 
, lı.r. Sal et bôl le yapıldıl sa 
~l § kanahwn bir tarafı mih· ':u erıu birine, dıJer tarafı da 

le ne ait olur, mihver bu sa. 
~ s

1
u\ Cl§ kanalının iki sahili. 

er e erek btltün Arap alemi· 
\ e İn "it . d • • tat gı erenın enızaşırı ım. 
r' orlue.runa 'aris olma) ı kura

. k O zaman Yakın Sarkan ilet. 
:;; h aynakları mihvere geçer ve 
~= lı~:~~ karşı duracak bır ku\'\•et 

ini b~~\:er :merkezlerinden gelen 
hu r erde Romnda, uzlaşma sul. 
te '1a razı olmamak, ancak dikte 

b·r llen 

n. 

• '7e ınih\ erin bütün eınel-
t nı \e arzularını tahakkuk et. t: bir ulhu kabul etmek için 
h~ r \erilmi olduğu bildirildi-
1 Core Arap merkezlerinden 
>~den bu haberlerin mübalAga. 

tnadfga tnhmin edilebilir. 

~tin Mahiyeti : 
al at bu haberler ister doğ_ 

:ru, i ter miibalagalı olsun, 
li~Jnpılan bir pazarlık mahi. 
a Cdir. Evdeki pazarlığın Ç81' 

lı~ lllası ise bambaşka bir 
t eledir. Kaldı ki bu pazarhk 

T ürkiyede bir dil davası: var
dır. Fakat bunu sadece bir 

gramer, bir lugat meselesi olarak 
duşünenler, kendilerini hataların 
bataklığından kurtaramıyacaklar 
dır. Türkiyede dil davası Tiırk 
inkılabının şuuru, kendisini bu. 
luşu, kendi diline kavuşuşu de. 
mektir. Türkiyede dil hareketi 
cemiyet bünyesinin geçirdiği in
kılapların en köklulerindendir. 
Gittikçe şuurlaşan ve gittikçe 
müspet metotlarla tetk;ki yoluna 
gidilen Türk dili, tarihi bir vakıa 
olarak jnkılabın derinliğ ni ve 
keskinliğini işaret etmektedir. 

Dil hareketinin hissi ve ilmi 
cephesini daha iyi idrak etmiş ol. 
mamız çin senelerdir içinde ya<:a. 
dığımız dil davasının mazisini ha· 
tırlamak kafidir. 

Türkler için "etraki bi idrak,, 
diyen, "Sırtını kürke, kapını 
Türke alıştırma,, sözunü bir şiar 
haline koyan ve nihayet "üç dıl. 
den mürekkeb lisanı azbül beya. 
nı Osmani,, halitası içinde dilini 
dilsiz kalmaya mah)tüm etmek 
isteyen zihniyet, bir moda cere
vanın, birer fani idrakin neticesi 
Ölarak ortaya çıkmamıştı. 

O, bir kuruluşun, bir cemiyet 
bünyesinin adı ile söyliyelim Am. 
pir bünyesinin zaruretlerinden 
biri idi. 

İmparatorlar nasıl hakimiyet. 
lerini kurduktan sonra kendileri
ni kendi mensup oldukları cemi. 
yetin fertlerile değil, yabancı 
mil!etlere mensup muhafızlarla 
korutmak istemişlerse, dile de öy 
lece imtiyazlı ecneb ")eri getir
m" şler, zabıtayı onlardan almış. 
lardır. 

A mpirin idaresi ile zihniye
tini ve kültürünı.i ayn, 

ayrı mütalea etmeye imkan yok
tur. Bütün sosyal müesseseler 
mütevasıl kaplardaki sular gibi. 
dir. . 
Osmanlı İmparatorluğu da kül

tür ve zihniyet itibarile başka 

•••••••• Yaİan: •••••••• 

J Sadri Ertem İ .......................... 
türlü olamazdı. Onun üstün kıy. 
metleri din kanalile cemiyetin 
şuruuna işliyordu. Din mukad. 
desliği arapça kelimeleri de kut· 
sileştirdi. Ve teokratik devlet ni. 
zamı içinde yaşayan kültür de 
Arap kelimelerini itibarlı, mu
kaddes addetti. 

İmparatorluk medeni nizamı 
için farisiyi kıymetli bir unsur o
larak bulmuştu. Onun kelimeleri 
bir nevi sosyal faikiyet aliımet~ 
olarak Türk kelimelerinin yerinı 
i~gal etti. Bu dil değ'şmcsi kimle. 
rın arasında oluyordu? 

Mikrop makulesi "elavam kel
hevam,, telakki edilen halk bun. 
lara lakayttı. Bu hadıse ancak 
Ampir kültürünün üst tabakası. 
nı işgal eden insanların "ha
vas,, ın arasında nüfuzunu göste. 
riyordu. İmparatorluğun kültü. 
rü, politikası, tekniği ve or
dusile birlikte çökünciye ka. 
dar "havas,. ın fikr.i hakimiyc. 
ti, üstünlüğü devam etti. "Etraki 
bi idrak,, diyenler işte bunlardı. 

İmparatorluğun çökiışünı.in or. 
taya attığı bir sürü zaruri ncti<'C· 
ler vardı. 

T ürk inkılabı İmparatorlu. 
ğun bu zaruri tasfıyclerini 

meharetle başardı. 
Nasıl İmparatorluğun korku 

ahlakı yerine sevgiye dayanan 
bir ahlaka kıymet veriyorsak, ka. 
naat ve telakki yerine serbest te
fekküre müstenit düşünceyi ha. 
yat için rehber ediniyorsak, İm
paratorluğun milleti ve milletin 
kalbini asla anlamıyan politikası 
yerine milletin kalbini ve kafası
nı tatmin eden bir politikaya ya. 
şama imkanı veriyorsak, sko. 
18.stik yerini hakiki ilme terke. 

diyorsa, dar kafalı ve idraki 
noksan "havas,, dili de, kendi 
ziımresilc birlikte çekiliyor. Hn. 
vas yerini halka verdi ise bunun 
zaruri neticesi de halle dilinin 
hakim bir vasıfla ortaya çıkması 
oluyor. Türkiycde dil inkılabı bu 
sosyal değişmenin işareti olarak 
bugün yaşamaktadır. 

Cümhuriyet Türkiyesinde dil 
inkılabı en büyük ihtimamı gör
müştür. Bu ihtimamla bütün dil 
işlerinin başarıldığrnı iddia ede. 
cek değilim. Dil işi o kadar mü. 
him bir davadır ki onun halli ko· 
lay kolay mümkün olamaz. Hnt. 
ta diyebilirim ki dil meseleleri 
yeni başlayor. 

İııarct etmek istediğim nokta 
bu davanın nekadar samimi ola. 
rak Cümhuriyet hükumeti ve bu 
h ıkumetin mesuliyctini deruhte 
eden Cümhuriyet Halle Partisi 
tnrafınrlan alaka ile karşılanmış 
olmasıdır. 

Bu samimi alaka Türk inkıla
bının kiil halinde nasıl samimi, 
nasıl içten gelen bir hareket ol. 
dulTunu .(!Östermek itibarile de 
ayrıca dikkate layıktır. Sck"z"nci 
dil bavramını kııtlulnrken mil e
tin kendine dönmek şuurunu da 
sd.'.lmlayoruz. 

Okuyucu Dilekleri 

Ahlat İskele 
.IXvlct Denııy0lları idare.in n Van ır61 n 

de ı eycn (10) er tonluk Bıtlıı ve Van adlı 
iki tane yepnni vapuru vardır. Fakat Ablat 
hhlulnln boruklufu ıtbcbınden inip binme 
hayli m k 1 oldufıından yol u•ar c k ••kıntı 
cckmcktcd r. Hatta havanın fırtınalı oMl'fu 
günlerde "ararlar hkeleye 7anaşamıdılındın 
makta demir atmakta, yolruları Ye y(JkOnO 
undollarla aahlle cıkannaktadır. 
Eıuen lcasabı mulıuine hayli ııralı me

ur de olan bu ıwruk iskele yerinin ı!etıuı

rilerck kauba:va Y•lılaıtırdmas nı hallı nca 
etmckl•ı!ir. 

Bir Fırın Me~ el esi 
•Yeıılkl!yden yazılıyor: 

~veıllkllyde llç fırın vardır Yakın uma· 
na kadar bunlardan 7alnız bırl acıkn "" bu 
acık olan fırın kapalı olan fıtınlarda'I b r . 
ılnl de, lı:lrasını vererek hndı elinde bulun-
daruyordn. u' ncD r nn Miti Untanla Ma b r 

Bereket versin Hitler'in bu a. 
zizliğini evvelden tahmin eden 
İngilizler Kralın kendi sığınağın. 
da hususi radyo teşkilatı yapmış
lardır. Hakikaten nutkun verile. 
ceğı ilan edilen saatten 30 daki. 
ka evvel alarmlar Alman tayya
relerinin Londra ufuklarında gö. 
ründüğtinü bildirmişlerdir. 

Bunun uzerine Kral sakin bir 
tavırla sığınağına inmiş ve vakti 
gelince nutkunu vermiştir. Yu. 
karıda kıyamet kopmuş, yangın
lar cıkmış, evler yıkılmıs. fakat 
İngilizlerin başı, vadettiği saatte 
radyo başına gelmiştir. J<rnliçc 
kendisini diğer bir sığınakta o. 
radaki hususi tertibat vasıtasile 
dinlemiştir. 

•• 
Nişanlının Kısmeti 

T cğmen John Sanders İngil-
terenin en nam almıs as. 1 

kerlerinden biridir. Kendisi harp 
bnşlıyalıberi yer alan bütiın mu. 
harebelere iştirak etmiştir. 

Norveçte bütün bir alayın düş
man eline düsmesine manı olan 
odur. Bclç J.ada cesareti ve kah. 
ramanlıgı sayes"nde en ön safta 
doğuşurken yanıbaşmôa olen ku. 
mandanının yerine geçerek he· 
men kumandayı eline almış ve a. 

İki sevgili elele, sevinç içinde 
yolda yürt.irken birdenbire başla
nnın üzerinde uğultular, vızıltı. 
lar başlamıştır. Bu ani bir düş
man baskınıdır. Alarmlar çal. 
makta geç kalmıştır. 

İşte bu umumi telaş arasında 
nişanlışı Sanders'e: 

- Şu dukkıina girelim demek 
üzere iken, gelen bir bomba za. 
valh delikanlıyı nişanlısının ya
nıbaşında yere serer. Kız o ka. 
dar mcyustur ki o da oracığa 
onun üzerine yığılıverir. Dünya 
artık ona vız geliyor .. 

Tam iki saat orada cehennem 
ateşinin altında duruyor. Bom. 
bardımnnı miıteakıp gelen mu
hafızlar Snnders'i olmüş, onu da 
baygrn bir halde bulurlar. Fnkat 
kızın hiç bir yerinde en ufak bir 
yarası bile yoktur. 

Jayın bozguna Uğramasına mani Soldan ula: 1 - Karalamaktan emir . 
olmuştur. blr renk. :ı - Bravo, tahsln . bir nota. a -

Dunkerk'te tam üç gün sahil. Kadınlar ıl!zlcrınc ıDm. 4 - &ki • deniz 
de onları İngiltereye taşıyacak nakıl vurıası. 5 - Afacıa bula:ıar • aaaa 

dttil, ona değıL 6 - Babı • ll'!fl. 7 - Bir 
vasıta beklemiş Ve tam 48 Saat cılı:ı. 1 - Tıre • cefa, uiyct • arz. p -

Alman bombardımanı altında bi· Tuı okunursa lıllıl ma asına ıelır • mcd"h. 
le yılmamış, mı.itcmadiyen arka. Yukarıdan •Pırı: ı - Bir denir. 2 -
d J iki Ci net · ayal<. ı - Bir (CJlt fal 4 - Bir 
aş arına metanet te • n etmiş. harlı de ırıc anlc olur • tb dci!il 5 -

tir. Franaada bir tchır • Koradenlzde blr cchlr 

- Çocuk l apmnk her ana ı 
tabiidir. l\1esclc çocugu bi.i) t • 
bılmck 'e l eti tircbilmcktcdır! 
demişti. 

işittiğime göre 1stanbulda höl
le kim e iz, l ersiz, l urtsuz beş 
bin tane çocuk \'armı'>. Bunlar 
\iranelerde, ehrin ku) tu )Crlc. 
rinde gcli igiizel l ctişi~ orlar. Ta· 
bii giıbrelikte Jale, siınbiil biçil. 
mez, ol a ol n baldıranla ısırgan 
otu çıkar. Bir gtin bu ısırganlar. 
dan biri cemi) eti dalayacak olur
sa kı) amet koı>nrl) oruz.. Kabahat 
çocukta mı? Yok a bizim Hika)t. 
.lığımız.da mi? Çocuk "idris,, da. 
lı gibidir; ne nsılanırsa onu 'erir. 
Fışklhkta zehirli nebatata asıla· 
nı) or; hır ız, katil oluyor. Bun. 
!ardan biri mahkemeye çıktığı 
zaman miimklin ol a da hakime: 

- Ben ana baba kucağı bil· 
mem. renalık nedir? l) ilik ne. 
dir? Çakmam, Saçlı sakallı adam
lar İl İ) i, kotül ü ayndetmczler. 
c benim ku kadar beyniıtıden 

bu tekümiilü niçin bekliyorsu
nuz? diyebilse ne cevap verece. 
1iz? 

Kimbilir. Fikretin (E~ kimse-
siz a\'arc çocuklar: Hele sizler! 
Hele siz)er!) diye ağladığı hu beş 
bin kişilik sefalet ordusunda 
memlekete hizmeti dokunacak ne 
kafalar vardır! 

Bazı"ı ı da me eleye daha ke -
tirme ) oldan gidi) orlar. 

- Ana, baba bakabileceği ka
dar çocuk yapsın! Fazlasına ne 
lüzum \ar? di~orlar. Çocuk i t • 
kalden anlamaz. Da\'et edilse de 
edilmese de nerede ze\ k, eğlence 
hisseder e ora) n ltcndıliğindcn 
damlar. 
Adamın biri kansını gebe hı 

rnkarak gurbete gitmiş. Uzun se
neler sonra dönmüş ki evde ço. 
cuk dört tane! Kansına bereketin 
sebebini sormus. 

- Sen gittiğin 7.aman büyiik 
karnımda idi. ikinci i ilk mek-
tubunu aldığım zaman oldu. Da. 
ha ufağı bir gece rü anıda seni 
gormü tiim; onun mahsulüdür. b. >lla değil, harp sahnelerinde 

::~k .neticelere ~ağlıd!r. Harp 
tar erındeki vazıyet ıse, bu 
ec lı n carşı~ a uyacağını gös. 

.ek ına1ıi)ette görünmüyor. LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 
T rlı cen 1 tara fnrdan apld Elı olr r pyet 

ı:Ozeldl Dl er r nnla rekabete ba ladı c k y 

balkı bu yeni fırını tercih ettL Fal< t b r 
mtttlc "ar. Ha e•nc F.lcmelı: ler ılrlıetı~e d. 
hU olmadrtı için btcdıi!I kadar un alamı 

yor ve rafbetl kar ılamalc imkln nı l-ulamı· 

yor Beledinnln bu Yadyctle al !radar ol 

İşte tam bir senedenberidir en 6 - Llhza • bay dcfıL 1 - Paltonun c•· 
buyuk harp meydanlarında dÖ· b k yaflanan k ımı 1 - Bir renk • ıılircn k 
ğuştu U halde en kuçuk bır yara 9 

- Bır vi !yet m 

bile almıyan kahraman Sanders ------•------

Adamcağız bir kenarda oturup 
ekmeğini kemirmekle u~rasan en 
kiıçilguniı go tercrek: 

- Ya bu? 
- Onun sana baba, bana ana 

geçen gun bir aylık izinle Lon- Toplanhlar. Da\etler: ~ nku fı ırlılar, ciddi bir L 
r/1n taarruzu karsısmda harbe 
Su ~ak knranndadırlar. 

rı~clilerin muhtemel bir 1- iNCE UZUNLARA SAGLIK 
draya ônderilmıştir. Ftncr Yılmaı Spor kul b nden: Cumartrıl 

Sanders sehre varır varmaz r. nQ ıut 21 de (cvkalldc kons;re urdır. A· 

hemen n. şa"nlısının yanma git. ranm teınncrL 
dediği ) ok. Kendi kendine otur. 
mu elou !!ini ge\ eli3 or. Ondan 
ne istb or un? - tan İ galine mukavemet için Verem hastalığım ilerletmiye sebep 

oTdtıkavemeti göstermiye ha- olan istidat üzerine bir kaç ıiinden. 
P.t tıklan nnlasılıyor. beri devam eden bu yaulart!an, tabii, 
bi lSlrdaki İngiliz kuvvetleri şu neticeyi çıkanwşsı1tızdır: Tiroit 

1 
~ lllukavemet gösteriyor, ''e guddesinin fazla işlemeıinden ileri 
anı gelen bu iıtidadın ba,hca allmeti in

e d ... ar idi Barrani'dcn il~- ce ve uzun boylu olmaktır. 
h 

0

1 
ru henüz bir adım atma. 

ll unuyor. İnsan bu tipte bulunmakla mntlaka 
verem olmuş demek delildir, Verem 

- ~r lJ'yaruyor : hastahiı bütün dünyada pe'k yaytlmı1 
-. ~ olmakla beraber o hastahfa bulaşmış 

ayet mihver, Arap memle. olmıyanlar da çoktur. İnce ve uzun 

k boylu olanlar da -öyle olmıyanlar 
etlerini kendi hukimiyl". gibi- hastahitn bulaımaaına maruz 

n 1 hna almak ~olunda ciddi a. kalmamış olabılirler. 
ldıa:.:hnıl a te ebbiis ederse bu Bu tipte olunca dütfinlilecek ıey, 
•ka 1rnlann daha ciddi bir hastahlı: herhanci bir kimseden bulL 
tek ~eınet gönniyeceğini göste. ıacak olurııa çabuk ilerliyeceiine ibti. 
~cil 1! sebep yok. O halde mih. mal bulunmasıdır. 
kkı e.rın Arap memleketleri :ihtimale sebep olan ı;ey de bir hor
llıah~aki kararlan, ev pazarlı. monun fazlahfı olmasına cöre önce 
r, be ·~~tini asmıyor. Bu karar_ bu fazlalıfı kestirm!ye _çah,mak iyi 
t llQ de hu mahiyeti aşamı. olur. Breket vcrsın kı hormonların 
ak, belki de Jıarp sahnelerin- bazıları biribirlerini!' ~ı~n~ yar~m e-

.. "llku bul hAd• 1 b derler, bazUan da bırbınnın akııne te_ 
c. ...arlıiın1 alr-~ t d 1 ck~.r u ev sir ederler. Tiroit hormonunun akli-

akat Ar u,.s e . ec . ır. • ne tesir eden hormonlar da vardır: 
'il~ anıyo ap ale-?'hı, g~ ghe~,~!kki: Meseli panlı:reaa '!hormonu, kadınlık ve 
CtJ •• r \'e mı \'enn 8.1\I erkeklik hoıınonlan... Fakat 1 ınları 
ak~ı~ı anlayarak kendini ko.

1 
kullanmak pek nazik bir İftİr •e an. 

UZ'tnnunu hi sediyor. cak bir aile hekiminin tavıi:relİ üze-

mut rica olunur , 
rine ve onun devamlı nezareti altında • 
kullanılabilir. Verem haıtalığıru iler- Bir Yatakta İki Kisi 
lctmiye iıtidat veren bir mizacı dü. Nlfdc "•lhct matbaası m rettlpİer r.dcn 
zeltmek için bile bunları kendi kendi. Zlyo Akka, yuryor: 
ne kullanmak tehlikeli olur, "Kırklardi de oteller pek kontrol• ız Za-

Buna karııhk, tiroit guddesinin faa- fer otellnde f11la yol u ged il zaman blr 
liyetini arttıracak ıeylerden herkes yatıktı iki ki 1 J"atırıvıırar, Qııclık ıc ·ıatık 
kendisini koruyabilir: Önümii:ı:deki Ucretı SC kuru lıen 1llz kurus al yorlır Ya· 

• ni 50 kurup lılralayacıklırı b r :vaıaiı ba 
mevsımde en ziyade düşünülecek ıey uıretlt 200 :ıı.uru;a klralamıı oluyerlır .. 
soiuktur. Soğuktan korunmak bir .•. 
Her mevsimde heyecandan, ıln!rlen. 
mekten, ü:ı:ülmelrten ve bilhassa uyku. 
suz kalmaktan çekinmek iki.,. 
Güneş banyosu mevsimi geçmiı ol

makla beraber, gelecek yıl için hatır. 
da blsm, güneıin Ultra - Viyote 
ışıklan tiroit guddesinin itini arttı. 
nr ... Bu ruddeyi işleten iyot madeni 
olduiundan iyotlu itılçları hekimler 
veremi ilerletmiye istidadı bulunanla
ra hiç vermezler. FalJat deniz havasın. 
da da o madenden bulunur. Onun için 
deniz kenarından da ıakınmak iyi o. 
lur, Hiç olmazsa sert havalı deniz ke
narlarından .. , Deniz banyosu iyi &'Cl. 
mu. 

1 SUAL · CEVAP 
S - Devleı Opera mtktcbl calıııyor mu? 
C - Ankan.dalti Devlet O crıa mektebi ve 

Kon crvatuart ycnı ıcne huırlıklan,.a ba,lı· 

mı trr 1 Teırlnlcvvelde A nlcar•da Kon erva· 
tuar blnutada •c htaııbulda Oalaıaaaray il· 
acsındc kabul imtlhınlarrnı baıta~ckur 

• S: Ol!nllllO olarak yaptıftm ve batçavue-
lu•ta scclrdıfım ashrlık hl metl. &ivil ha· 
:rattıkl memurlufumda ıckalldlyc mOddctimc 
mıhaup tdılir mil 

C: Edilnıu. 

• 

. . , . , .. Tilrk T111 cemiyeti - T rk Tıp :emlycti 
mıştır. On ikı aydanberı go- me a sıne ı ••ırtnicvvetde ba,tayaca1ı:, nı. tç
rüsmiyen iki sevgili ılk kavuşma •• tlma o slln .... onda yapılacaktır. 

-m!-~• 

Takvimci 

Taçları... Tahtları unutturan büyük Aşk ...• 
Her Filminde bin neş'~ ... Her eserinde b·r heyecan y ratan 

Sevimli Fcrnand Gravcy - Güzel Joan Blondell 

Bu akşam L A. L E Sinemasında 
San' t kudretlerin"n en mukemmcl eserlerini yaptacaklardır 

KRAL AŞKO 
"FRANSIZCA,, 

Muzikten ateş,., Neı;'eden kudret,, Aı;ktan ilham alan eı;siz ı;ahescr. 
HUSUM1LAVE: , 

Jutland Deniz Muharebesi Türk~e 
Numaralı yerlerin evvelden kapatılması rica olunur. Tel: 43595 ................................. ., 

Pek Y'ÜJı:sek yerler de bu mizaca iyi 
gelmez, ç\l.nkü oralarda cüneşln Uı. 
tra - Viyole ıııkları daha keskin o· 
lur Öyle Yerlerde uykusuzluk ta çok 
olur. Onun için 600 nihayet 800 met. 
re kadar yiıkseldcrde kalmak._ 

S: Havacı olmak ıauyorum, nertııc mQra• ııllll ...... . 
cut cdeyiml r Çocukluğumuzdanberi müthiş maceralannı okuduğumuz _m; __ , 

C: Hava lıurumu htanbul ıubesinde TOrk· i 
kaııı idaresine mDracaat cdınlı. D fer yer· 
ıordekl Hava kurumlanııa da mllracut edl· 
lrbllır, ERLO K · HOLMES 

CiRCEı 
bir avukatmış. Ben kendisini, adını 
bile iı;itmeden dalgınca selAmt dım. 
Ba~ka dort, beı; kişı ile beraber ka
nsı da vardı. 

Hepimiz, Vasilinin tekll!ı Uzerlnc. 
meşhur gece rcsturanı Strelna'ya ~it
tik; Vnsill, Maximofl ve çok mü tn
kim avukatın, esmer ve kOst h çin
ceııt' kızlarlle yapmaktan çcklnmt'. 
dikleri ıtıan~sız ııaknlıırdan otüı·U de 

Baştanba a bir HEYECAN KASIRGASI olan 

KRALIN HAZİNESİ 
Şaheseri ile i p E K Sineması BU AKŞAM 
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İtalyancadan çeviren : ı 
RÜVEYDE SINANOGLU * 

Yazan : 
ANNIE VIVANTI 

• •• •• •• •• •• •• il •••• il .................. ............... . 

zaman, o, şen ve dekorlu, kendinin 
gBnderdlğl çiçeklerin kokulannı saç
t.ığı ılık sıılona gelırdi. Beni, bir kol. 
tukta sakin sakin örmesini yapmak
ta olan Sonya teyzenin yanında otur
muş, elimde onun kltnplanndan bl
rinı okur görürse, mesut olurdu. 

Elimi öperken: 
- Düı;Uncelerıniz!n buradan uzak 

olmasından memnunum, derdi; ruhu
nuzun bu şehirden uzak, korUzanla
nnızdan uzak, aizl saran hayatın mis.. 
kin encliı;elerinden uzak olması hoşu
ma gidiyor. İşte, ben, dilnyanın dı
!jlnda fantaUının güzel krallığında ıl
ze ulaşıyorum._ 

Ve kardeı;çe sevgi dolu. ıeUr yanı
ma otururdu. 

Bir gün beni baştan bap Qrperme 
ve urkUntil dolu buldu. 

- Nen var? diye aordu. Bu akşam 
ne okuyorsunuz? 

- Ooh, Wells'ln bil" masalını, kot
kunç bir hikAy~ln!. Dilııilnün, monstr 
bir ağaç, canlı elle beslenen "tenta
cule,, bir nevi kocaman Pieuvre. Bir 
sürü akreplere benz!yen sert ve ka. 
ra yapraklal'.t var -

Bozcvsk7 guldil; kısa altın kıvnm
larla guneı;lenmlıı güzel başını sayfa
nın üzerine eierek: 

- Brrrl.. Dedi. Akrep ağacı ha! 
~unu bir kenara koyalım! Onun ye
rine, işte size İtalyan ııiirleri getir
dim. 

Böyle diyerek, kucağıma, esmer bir 
deri ciltle cllUf, ince yapraklardan 
teı;ekkill etmlş, orasında burasında 
arlstokraUk ve vfızıh bir kaligrafi 
ıle otograflar serpili bir kitap bıraktı. 

Rastgele açıp okuduırı; 
"ltatya, belki senin gOzel kokulu 

aaçlarındır, 

"iki deniz araaında, hude bir gelin 
yata6ında gibi, 

"Ebedl l9ıkın lSpll9lerl altında 
"Gö6allnde uzun halkalula aerpll· 

m lı tltrlyan_, 
Wellı'i unuttum; BozeV11ky'yi unut

tum; Sonya teyzeyi ve dllnyayı u. 
nuttum. Meçhul &air, dev kanatları 
Ozerinde ruhumu sarmıştı, onu u
zaklara götürüyordu. 

•• Vasnı beni Moskovaya o aıralarda 
götilrdü. Orada, bir akııam, otelde, 
Maximo!f'lar bana bi,r Boy prezante 
ettiler. Hatırlıyorum, bu Bay bana 
ne genç, ne gOzel, ne de her haqi 
bir sureUe enteresan görünmedi, De
diler ki, 1anınmı, ve çok müstakim 

pek gülduk. 
Yalnız avukatın karısı gnlmflyor

du; mahzun Madonnina, alnının üze
rinden elini geçiriyor, milztkten bas· 
ka bir fey dinlemiyordu. 

Onun hilznil ben.I de kederlendirdi. 
NosUllJik bir arzu ile KJycf'tekl gü
•cl kokulu salonu, Cirme iııl De hallın 
Sonya teyzeyi, Bozcvsky'yi ve ma
sum, eğlenceli inglllz küçük hikaye 
kıU:plarıru dilşündum. "Brrr akrep 
&ğacı mı! . .,, diyen sesini duyar gibi 
oluyordum. Tam da o anda sotuk ve 
tırnaklı bir ıey çıplak omuzuma do
kundu. Herkesi, (beni de) buz kesti. 
ren bir çığlık kopardım. 

Halbuki, biraz sarhoı olan çok 
müstakim avukat, arkamdaki diva
nın astüne çıkmış, dilşmemek için de 
elini omuzuma dayamış. 

Türk~e filimlcri serisine bnslıyor. iıa, eten FOKS JOUUNAL ••••••r' 

Bu akşam SARAY Sinemasında 
HOL1VUD'un göz kamaıtıran ııuzel yıldızları 

BUYUK CAZ'ın ALDCE FAVE unutulmaz: yıldızı 

CONSTANCE BENNET - NANCY KELLY 
ile beraber yarattıkları FRANSIZCA sozlu 

KANATLI KADIN LA R 
Buyük qk ve kahramanlık romanını taltdın;ı edıyor. 

İhtiraı oyununa yanan mlıukalum dramı .. 
İllveten POKS JOURNAL - Tel: 411556 

Vasili bağırdı: 
- Nedir? Ne oluyor? Niçin böyle 

11/111 .................................................. . 

ba~~;~ak: 1 
Bilmiyorum.. Diye kekeledim; 

Hepsi güldiller ve bütün o gece, • 
çok milstaldm avukata. "akrep,, li
kabını taktılar. 

GON EŞ 
SPENCER TRACY - RICHARD GREENE - NANCY KELL Y 

KAR A 
akrep sandım.. Bana öyle geldi. l 

(DEVAMI VAR) ................................. ! ...................................... ~ 
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T\)RK T İ CARET BA.NK:ASI A.Ş 

Yaflh BOGAZi Ç i Li S ELERi Y t 1<uPoNLu·VADl!Li~M1VDUAT a ısız 
1 DE KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLER 

ANA-İLK- ORTA - LİSE 

ır. Kayıtlar devam etmektedir. Ders !ere Teşrinievvelin birinde başlanacakt 

~•••••••••n---- Arnavutköy - Çifteıaraylar. TELEFON: 36,210 4~• 
, 

; • 1 -• : -~ 

' 
' * Telefon: 80547 ıazm• w ı ' +• 

K 1 z 1 ŞİŞLİ TERAKKİ LiSESİ ERKEK' 

ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa itin a edilir. 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabitt 

1 - Talebe kaydı, her gün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Paşa konağında yapılır. 
ir. 

2 - Tedrisata ilk kısmında 30 Eylalde, Orta ve Lisede 1 İlkteşrinde ba~lanacaktır. 
3 - Kayıt için Velilerin bizzat mektebe a-elmeleri gerektir. 

y A T I L I ı Nişan taşı . • R~ımeli ve Çınar Ca ddcle.rindc 1 
I~..:_~~~: -~· HiÇBiR YERDE ŞUBESi YOKTUR~ GÜNDÜZLÜ 1 

~ ................................................ . 
'"' YATILI 

YATİSIZ HAYR İ Y E LİSES İ 
ANA - İLK - ORTA - LİSE 

Saraçhanebaşmda Horhor caddesinde Telefon: 20530 

KIZ 
ERKEK 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır 
besi de vardrr Talebe mektebin husu si Otobüs ve otomobili ile evlerine nakledilir. 

• Son ımıfta fen şu. 

••••••Derslere 1 Teşrinievvelde başlanacaktır. Talebenin o gün mektepte bulunma lan. "' 
ip Aranıyor~ 
' mu ...... için mu- ı 

Tür~ye Demir ve Çelik Fabrikaları .~ı~es~~~~si . I a Muhas 
l\ludurlugunden · ı Ankarada bi 

Müessesemiz sahasında teslim edilmek ııartile evsaf ve miktarı aşağıda zaa! usule hakkiyle vftkıf blr 
yazılı makas traversile normal boy travers satın alınacaktır. Talip olanların muhasıbe ih tiyaç vardır. Arzu 

hsilleri ve malumat-en geç 30.9.1940 tarihinde saat 12 ye kadar mıiessese müdıirlüğüne teklifle. edenle:r' n ta 
rini vqmeleri ilan olunur. "Ql 42- ı lan h ak:nnd a izahatla Ankara -

tusu adresine müra_ ,.., , Mikdar Eb'ad 450 posta ku 

5000 adet 
40 .. 
40 " 
60 " 
60 " 
40 .. 
40 
40 .. 
40 .. 
60 .. 
60 .. 
60 " 

5540 adet 

Gürgen travers 2.60 M. boyunda normal cinsten 
Gürgen makas traversi boy 4.50 M. 

,, .. ,, 4.20 M . 
,. ,. .. 4.30 M. 
.. " ., ,, 4.00 M . 

., ,. " S.80 M. .. " ,. ., 3.70 M • .. ., ., ., 3.40 M. .. • .. ,, 3.30 M. 
•• ,. ., 3.10 M. 

• ,. ,, 2.90 M. .. ,. .. ,. 2.70 M • 

inhisarlar . Umum Müdürlüğü .'. Hanlari 

caatları. '~-
Satıhk Mücevher 

dide kıymetli zümrüt 
taş iri nadide pırlanta 

Tek taş na 
yüzük ile tek 
yuzük ve iri p 
mış bilezik 30 
14 te Sandal B 
ile satılacağı il 

ırlanta taşlarla yapıl-

/9/940 pazartesi saat 
edestenlnde müzayede 

An olunur. 

OKTOR 

'ı :,,~f.~:~ .. !. ~Ut!.u .. ı 
Beyol!lu Yerli Mallar Pazarı kar-
şısında Posta sokağı kösesinde ll 
Mevmenet aoıı rtımanı. Tel: 43353 1 

c;; e ·= 1 na;>& • 

Samsun birinci icra dalruinden: 

• 

~ : 
•GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

İstanbul Arkeoloji 

Yapılacak işin cinsi ve 
mahiyeti 

Ayasofya müzesinin 
cam, çerçeve alçı pen
cere ve kurşun tamiratı 

Müzeleri Arttırma ve Eksiltme 

Keşif 
bedeli 

L. Kr. 

805 36 

Komisyonu Riyasetinden: 
Muvakkat Eksiltmenin nerede 
teminat hangi gün ve saatte 
miktarı yapılacağı 

L. Kr. 

60 45 Eksiltme 7.10.40 pa. 
zartesi günü saat 15 
de yiiksek mektep
ler muhasebeciliğin. 
de yapılacaktır. 

Ayasofya müzesine bermucibi keşif yaptırılacak olan tamirat işleri yu. 
karda yazılı gün ve saatte açık eksiltmeye konmuştur, Olbabtaki keşif ve şart
.:ıameyi görmek isteyenlerin İstanbul Arkeoloji müzeleri umum müdürlüğüne 
tamir yerlerini mahallen görmek arzusunda bulunanların Ayasofya müzesi 
baş memurluğuna, talip olanların da müteahhiU:k ve ticaret odası vesikalarile 
muvakkat teminat makbuzlarını hamilen ihale günü yüksek mektepler muha. 
Sf"'h•r;ı;;;;"~,.lci l·nm;svnn11 rniir,.r;ı,.tl;ırı (8QRR) 

l - Şartname ve nümunesi mucibince l 1/IX/940 tarihinde muhtelif santi
litrelik ıişelere ait 5000 adet rakı kasasına talip zuhur etmediğinden yeniden 
pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlık l.X.940 Sah günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mübaya
at şubesindeki alnn komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname levazım ,şubesinden ve İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinden 
parasız: alınabileceği gibi nümuneler mezkfır şubede görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 

Kibaroflu karde~leri mahdumlan tirketinin 

:~~7n.e~~::11~~n~~::aı;~~k:~c~~'.0~0;ra::.·c~:: ı ı ş i R K Ey. i H A y R i y E D E N : 
maıılı bankalan Samıun oubeleri vekili avu-
kat Fevzi Elver.en Sa'."s~n birinci .ıoterlifİn· Boğaziçi Vapurlarına mahsus Sonbahar tarifesi 30. Eyl(tl. 
den reaen tanıım edılmıo 2-6-927 tarih ve 940 p t • hah d • •b bik 1 ak if l 
1142.3921 numaralı ıenediıo 150 lira ve 3•3• azar esı sa ın an ıtı aren tat o unac tır. Tar' e er 
927 den itibaren fa iz ve maarar vemıeie borı;- gişelerde satılmaktadır. 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona muracaatları. "8986,, 
lu ve ikameıcJbı bulunamryan Samsunun f<e- ' · ·······················-ıadiye mahallesinden Kavalah Muıtala oflu •••ıı:ı• 
Hibeyne Ulnen kra tebliline karar verilml1 Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
bir itirazı mevcut ı.e ııın tarihinden itiba· 1 - Mühendis kısmı giriş imtihanları 1. Teşrinevvel. 940 Salı a-ünü yapı.. r·········iiimi•ii11•••••••111•••••m:B1Z1•. oldufundan bor,ıu Hüseynin lgbu borca lcarıı 

F O T O M A G A Z 1 

~ 
ren ıs ciln nrrın4a Samsun icra dairesine lacaktır. Kayıt olunanlarm karneleriyle o gün saat sekiz buçukta mektepte 
bildirmesi ve bu mllddet içinde mal beyanında hazır bulunmaları. 

10 UNCU SAYISI ÇIKTI bulunması !cin icra emri makamrna kaim c:.1- 2 - Fen memuru kısmı giriş imtihanları günii aynca ilan olunacafı, 
.. Nefis resimleri ve en giizel yazılan bu mecmuada bulaca:sıruz. 

1 

;le llzere keyfiyet ilin olunur. lunu/ - Tedrisata 21. Teljrinievvel. 940 Pazartesi giinü başla.nc~t)ilin o.. 

Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma Ko. jl Dr. FAHRi CELAL , Leyü 

B k nlı.., d Sinir Hastalıkları ve kekeleme Erkek 
aş a gın an : tedavisi 1 

Enak1n: Erzıkın: Muhammen Muvııkkat Ek•lltmenln ı Adreı : Cağaloljlu Halk Partisi 
Clnıl Miktarı bede il tem inat Tarihi, gU nU: Saati, Cinai ı kart"' No. 2 tfJ 

Kilo Kf. Lira Kt- Lira K 1o 

YENi KOLEJ Nehari 

Kız 

İL K- OR T A - LİSE 

Taksimde Sıraserviler 86 Yeni Açdd, 
Arpa 120000 6600 495- 10110/40 Pe~embe: 9 Kapalı Satllık Ev 
Bulgur 
S:ıdeyağı 

Kuru fasulya 
Nohut 

6000 600 45 ,. ,, : 9 Açık 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Dirl'ktörü M. AD Haşmet Kırca 

3000 3750 281 25 .. .. : 9 " 
6000 1200 90 12/10/ 40 Cumartesi: 9 .. 
3000 300 22 50 ,, .. 9 .. 
4000 160 12 ,. .. 9 .. 

Kndıköyfinde Yeldeğirmeninde 
Mandra sokağında 45 numaralı ev 
mııktuen 5.500 liraya satılıktır. 10 o
da. Güzel nezaret • 

Hergün s~at (9 ile 18) arasmda talebe kayrt ve kabul olunur. 

f 

26 • 9. 940 ~ 

Türk Dili Kurumunun Yeni Neşriyatı: «iitJ 

DiVANÜ LÜGAT · iT TÜR~ 
Tercümesi 

Bundan 9ÔO yıl önce büyük Türk dilcisi Kaşgartr Mahmucfun Ara 
!ara Türkçeyi öğretmek gayretiyte yaptığı Divanii Lii.gat - İt Türk s 
Arapça büyük Lügat, Türk Dil Kurumu Genel Merkez Kurulu üyesi ,r;;:~
Saymanı Kütahya Saylavı Besim Atalay tarafından büyük bir gayret s 
himmet sarfile dilimiıe çevrilmi ş, birinci cildi basılarak ortaya çıka 
mıştır. Türk dilinin elde bulunan en eski toplu hazinelerinden b iri o~.J 
bu pek değerli eserin ikinci ve üçüncü ciltleri de yakında basılacakP 

Pek nefis bir surette basılan birinci cildin ciltli olarak fiyatı 3 liradıt 

TÜRKÇEMİZDE 

M EN • MAN 
"Men ile Man'ın dilimizrleki kullan~ tarzını anlamlarını inced 

inceye tetkik eden bir sererdir. Yazan fazılı muhterem Bay Besim AIJ 
!aydır. Fiyatı 30 kuruttur. 

ESKİ T ÜRK YAZILAR I 
Üçüncü Cild 

Türkçemiz için en kıymetli bir eserdir. En eski Türk yanları 
ıavi şekiller ve resimlerle süslüdür. Yazan Hüseyin Namık OrkundU 
Tab'ı pek nefistir. Tarih ve dil ile uğraşanlara pek lü:.~u:nludur. Fiyıf 
(3) liradır. 

TÜRKİYEDE HALK AGZINDA 

SÖZ DERLEME DERGİSi 
Dilimizi zenginleştirmek; Dilimizi yabancı sözlerden temizlenı 

Dilimizi güzelleştirmek için Ti.ırk Dil Kurumunun senelerce İstanbul 
diğer Vilayetlerde topladığı derlediği binlerce Öz Türk kelimeleri 
manalarını, telaffuzlarını yerlerini göstererek bir araya toplamış 5 
sayfalık birinci cildini neşreylcmiljtir. Birinci cildin ciltıi olar' 
fiyatı 150 kuruştur. 

TÜRK D İLİ BELL ETEN i 
1940 yılından itibaren yepyeni bir tarzda çıkmaktadır. Münderf 

catı gayet zengindir. 4 sayısı çıkmı!jtır. Her iki ı;ayı bir cild itibari 
60 şar kuruştan 120 kuruştur. Yegane satış yeri: 

'- HİLMİ KİTABEVİ - İstanbul 

GÜZEL SANATLAR AKADEMiSi TALEf 

KAYIT VE KABULÜNE BAŞLA Dl 
Güzel Sanatlar Akademisi l\lüdürliiğünden: 

1 - Akademi şubeleri için talebe kayıt ve kabulüne 16 Eylül 
hinde başlanmıştır. Eylül soııunda kayıtlar kapanacaktır. 

2 - Akademi yüksek mimari şubesine lise olgunluk mez:unlan, re' 
heykel, Türk tezyini sanatları ve tezyini sanat şubelerine orta mektep mel 
ları kabul olunur. 

Yüksek mimarlık şubesine bu sene azami 50 talebe alınacak ve yalnıJ 
müsabaka imtilı,aru yapılacaktu-. 

3 - Şubelere yazılmak üzere müracaat edenlerin tabi olduktan 1" 
müsabakalarının yapılacağı tarihler akademi dahilinde ilan edilmiştir. 

4 - Taliplerin müddeti zarfında akademi müdürluğüne bir istida ile 
racaatlarr, kendilerine idare tarafından verilecek beyannameyi dold~ 
lazımdır. 

İstidaya bağlanması icabeden vesikalar &unlardır: 
a" Beyanname 
b" Nüfus hüviyeti cüzdanının tasdikli sureti 
c" Sıhhat raporu ve çiçek aşısı 3ahadetnamesi "resmi doktor1ardall 

lınmalıdır.,, 

d" Resmi tahsil vesikası '.aslı" 
e" Hüsnühal kağıdı .'Mekteplerden bu sene mezun olanlardan istenl11' 
g" 12 tane ince kağıda basılmı:i vesikalık fotoğraf "alaminüt otıns 

R 
k 
En 

hdtr,,, • 
1 5 - İstanbul haricinden müracaat edenlerin vesikalarını taahhütlü ol• 
göndermeleri ltzundır. Bu gibilere vesikaları tamam olduğu takdirde yokll 
tarih leri bir mektupla bildirilir. Talep vukuunda matbu beyannameler pi'_ 
ile gönderilir. (86 

İstanbul Belediyesinden : 
27 Eylül 940 Cuma günü büyük Türk Amirah Barbarosun ihtifal gU 

dür. Teşrifata dahil zevat 9,30 da Beşiktaşta Bararos tıirbesiw te$rif 
yurmaları rica olunur. 

Kıyafet - Koyu renk kostüm. (9162) Kuru soğan 
Mercimek 
kınlmış 
Gazyağı 

5000 600 45 ,. .. 9 .. Gezmek için içindekilere, konuş
mak için telefon: 40385 muracaat. 

Hpsusiyetleri: YABANCI DiLLER OGRETIMINE seniı mik.. I 
yasta ehemmiyet vermek, smıflarınr az mevcutla teşkil ederek talebesinin 
çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile yakından alakadar olmaktır. Mek
tebin denize nizrr Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. 

---· fELEFON: 41159 r-----------------------~ 
4000 

80000 
25000 

1100 
12000 
7500 

82 50 14/10/40 Pazartesi 9 .. 
Un 900 

" .. 9 Kapalı 
Koyun, keçi 
Sıgır eti 
Odun 
Kuru ot 
Saman 

700000 
90000 
70000 

11900 
4500 
1400 

562 50 .. " 9 

892 !iC 16/10/ 40 Çar§amba : 9 
337 50 ,. .. : 9 
205 " " : 9 

.. 

.. 
Açık 

" A - Tabur ihtiyacı için yukarıda yazılr 13 kalem erzak, yem yakacak odun 
eksiltmeye konulmuştur. 

B - Şartnameleri Komisyondadu-. Görüle, alınabilir. Eksiltmeler tabur 
karargahında komisyonda yapılacaktır. 

C - Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbuzlarını Ticaret Odası 
vesikalarını getirmeleri. 

D - Kapalr zarfla eksiltmeler için yukarıdaki vesikalarım teklif mektup
Jarmı havi kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden bir saat evvel' eksiksiz ko. 
r.ıiııyon başkarıhğma makbuz mukabilinde vermiş olmaları, eksiltme saatlerinde 
de komisyonda hazır bulunmaları ilin olunur. (9046) 

.................................. , 
MEMUR ALI NACAK 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
Te~ekkülümüze bağlı müessese ve fabrikalarda 

münhal bulunan 

,-Dr. İHSAN SAMİ~ 
Gon o k ok A ş ı s ı 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 
karşı pek tesirli ve taze asıdır. 
Divanyolu, Sultanmahmud tür-

besi No. 113. 

Samı un birinci icra dairesinden: 
Kibaroıi;lu kardeıler mabdurulan Eİrketinin 

koncorvatosu mucibince alacaklarım temelllilc 
eden Türkiye Jı, Ziraat ve Oımanh bankala
rına izafeten vekilleri avukat Fevd Elverene 
Samsun ikinci noterhfinin 21 ·9-927 taıih ve 
2830·766 numaralı resen tanzim edilmi1 61 
cün vadeli ıenedilc 1450 lira ve 23· 21-927 
tarihinden itibaren faiz ve masarif ııuına 

bor,lu Samsunun Kuıçulu koyllnde oturan Ri
zcnin Kurraylsoba nahlyuinın Mahura kö· 
yünden Çamur Ali ofullarrndan Şukrü oilu 
05manrn yapılın arama neticuindc ikanıet• 

cl!u bulunamamasına mebru illnen muailey· 
he tebliıro.t icrasına lcarar verilmiı oldu&l;n
dan borçlu Osmanrn iıbu borca karı• ilb ta
rihiı:den itibaren yedi ciln nrfında blr iti· 
razı mevcut ise Samıun icra dairuine mü
racaat etmeşl ve bu mUddet içinde m1J.I beya
nında bulunmatı için icra emri makamına 

kaim olmalc üzere keyfiyet ilin olunur. 
Muhasebe ~e Ticaret servisleri Şef ve memurluklarına 

3659 sayılı Bankalar Baremi Kanunu hükümleri dahilinde ve mil- 1 
eS&ese ve Fabrikalardakilere birer derece işletme zammı verilmek üz:e. Kıymetli 2 Yu""zu""k 
r e memur alınacaktır. Bu sahalarda çalışarak tecrübe edilmiş olruak şar. 
tiyle talip bulunanların hizmet ve tahıil veıikalan ile dorder adet Birl Tek taş Pırlanta ve diğeri 
vesikalık resim ve mesleki ehliyetleri bakımından haklarında referans is- Platin üzerine Zümrilt Yüzük. 
tenecek yerleri tasrih eder bir istida göndermek suretiyle en geç 26 Eylül Per§embe günü saat 2 
1/10/1940 tarihine kadar Ankarada Bankamız Umumi Müdürlüğüne de Sandal Bedesteninde mClza-
müracaatlan. ' yede ile satılacaktır. , , ........................... -... .,~ ..... , 
Belgrat Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden : 
1 - Belgrat orman işletmesinin Kurtkemeri deposunda teslim edilmek 1 

üzere ,artnamesinde evsafı yazılı "5000., Beş Bin kental meşe odunu dört 
ay içinde kaldınlınak üzere on bet gün müddetle açık arttırmaya konul
nıuıtur. 

2 - Arttırma 11,10.940 Cuma günü saat 15 de Büyiikdere Bahçeköy or. 
man fakültesi dahilinde Belgrat Orman İıletmesl Revir Amirliğinde topla 
nan komisyonca yapılacaktır. • 

3 - Odunların beher kentalma "44., kuruş muhammen bedel konulmuş 
olup muvakkat teminat tutan olan 165 lira arttırmadan evvel Revir veznesine 
yatırılacaktır. 

4 - Şartname Ye mukavelename projeleri İstanbul Orman Çevirge Mü
'6rlıifü ile İşletme merkezinde ve odunlar da Kemerburgaz civarında Kurt. 

4 "leri deposunda gorülebilir. "9135., 

___________ , 
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Krı 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci 80.yfa santimi 500 
2 ,, ,, ,, 300 
3 ,, ,, ,, 100 
ıJ ,, ,, ,, 60 
_____ ! ___ .,, 

Sürt Belediyesinden : l 
1-Siirt vilbetinin 120 hektar gayrimeskıln kısrrunm takeometrik haritasL 

le imar sahasını teşkil eden imar planmm tanzim işlerine ait UDlUmi talimat
namenin 6. cı maddesi mucibince yapılması gerekli avanprojenin hazırlan 
ması Nafra Vekaletinden tasdikten sonra aynı talimatnamenin 29. cu madde 
sinde mezk<lr olan planlarmın yapılması kapalı zarf usulile eksiltmeye ko: 
nulmuştur, 

2 - Eksiltme 15/10/940 Sah günü saat ıs de Belediye salonunda yapı. 
lacaktır. 

3 - Birinci m_addede yazılı takeometrik harita, avanproje ve imar plan. 
larmm tanzim işinın muhammen bedeli 2,000 liradır. 

4 - Haritası alınacak muhammen yer fazla çıktığı takdirde gayrimes
kfın kısım için beher hektar başına 15 ve meskiln kısım için hektar başına 30 
lira verilecektir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin yukarda bahsi geçen talimatnamenin S ci 
maddesinde yazılı ehliyeti haiz olmaları şarttır. İsteklilerin 140 liralık ~u
vakkat teminatı havi teklif mektuplarının ihale saatinden en geç bir saat 
evveline kadar Siirt Belediye Reisliğine göndenniş olmaları lüzumu ve pos 
ta vuku bulacak teahhürlerin nazarı itibare ahnmıyacağr ilan olunur. "9036.· , 

' SOVYET SOSY ALiST 
CÜMHURIYETLER BIRLIGININ 

İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUGU 

iLAN EDiYOR: 
Tilrkiyede ikamet eden Litvanya, Le tonya, Estonya Sov. 

yet Sosyalist Cümhuriyetlerinin vatandaşları, 1940 sene Teşri. 
nisaninin birine kadar S S C B nin Ankaradaki Büyük Elç iliği. 
ne veya S S C B n in İstanbuldaki Jeneral Konsolosluğuna ge. 
lerek kendilerini kayıt ettirmeğe, kendileri gelmediği takdir. 
de hususi bir ariza ile l\Ulli Pasaportlarını posta ile gönderme. 
ğe mükelleftirler. 

1940 sene Teşrinisaninin bir ine kadar Sovyet Sosyalist 
Cümhuriyetler Birliğinin Büyük Elçiliğinde, veya J eneral 
Konsolosluğunda kendiler ini kayıt ettirmiyen mezkUr vatan. 
daşlar, S S C B Vatandaşlığına, umumi esaslara binaen "Sov. 
yet Sosyalist Cümhuriyetler Birliğinin Vatandaşlık,, kanunu. 
nun 3 ncü maddesine esasen kabul edilebileceklerdir. 

•--------------....... n .. •' 

KENDiN 

T. IS BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

B 
hadiıı 
tnakt 

BiRiKTiR f:~~ 
,Jİ tı.aen· 

L940 İKRAMİYELERi ' olar~ 
1 adet 2000 liralı k = 2000.- ı•, tiği v 
s " 1000 " = 3000.- , açtığı 
6 • 600 • = aooo- sında 

12 • 250 • = sooo.- layac 
40 • 100 • = 4000.-
75 • 60 • = 3750.- 1 

210 • 26 .. = 6250- ' ) 
l 

Ke9ldeler: 1 ıubat, 1 ma~ hallic 
1 •lluıtoı, 1 lklnelteşrin tarihleri ,, l'eced 
vıınılır 


