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Ebedi Şefin Muvakkat Kabrine Çelenk 

Kondu, 1. 
Radyoda 

Necmi Dilmen, Dün Gece 

Dil Çalışmalarını izah Etti 
't'il,A.nkara., 26 (A.A.) - Sekizinci dil bayramı münasebetilc Maa
k 'Vekili ve Türk Dit kurumu başkanı Hasan Ali Yücelin baş. 
u llnlığı altında Türk Dil kurumu genel merkez kurulu üyelcrile 

1f11an, işyar ve çalışıcılanndan lturulmuş bir heyet, bugün saat 
k de Etnoğrafya müzesine giderek Ebedi Şef Atatürkün muvak. 
ı.~t kabri önünde sonsuz ve derin saygılarla eğilmişler ve muvak
~ı kabre Ti,!.rk Dil kurumu adına bir çelenk koymuşlardır. 

ltalya Hariciye 
Nazırı Berline 
Hareket Etti 

ltalyan Matbuatı, 

Harbin Yeni Safhaya 

Girdiğini Söylüyor 

Romaya Gör~ 

ispanyanın Mihver 

Devletlerine Y akm 

Bulunması Tabiidir 

.t 

A K o ~ E N 

• Atg,J, 

M 

KUTLAMA TELGRAFLARI 
Ankara, 26 (A.A.) - Sekizin. 

ci dil bayramı münasebetile ku. 
rumun koruyucu Genel Başka
nı Milli Şefimiz Cümhur Reisi. 
miz İsmet İnönüne, kurumun o. 
nursal başkanları olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisile 
Başvekile ve Genel Kurmay baş
kanına, kurum başkanı olan Ma. 
arü Vekiline, Cümhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreterine, Türk 
Dil kurumunun · kuruluşundan.. 
beri başkanlıklarında, genel sek
reterliğinde ve üyeliklerinde bu
lur!muş olan zatlara kurum genel 
sekreterliğinden kutlama ve say. 
gı telgrafları çekilmiştir. 
IBRAHlM NECMİ DiLMENiN 

Roma, 26 (A.A.) - Hariciye 
Nazın Kont Ciano, bu sabah saat 
8 de hususi bir trenle Berlinc 
hareket etmiştir. Almanyanın 
Roma büyük elçisi Mackensen 
ile İtalyanın Berlin büyük elçisi 
Alfieri nazıra refakat etmekte
dirler. Kont Ciano'nun Berlinde 
kısa bir müddet kalacağı bildiri
liyor. 

k'u/"ra 

YENi BİR HAMLE ,. 
• 

Roma, 26 (A.A.) - Jurnale 
D'İtalia bugünkü yazısında har. 
bin yeni bir safiıaya girdiğini 
kaydettikten sonra mihver dev
letlerinin kendilerine meydan o
kunmasını kabule amade olduk
larını ve mihver Avrupadan Af
rikaya kolaylıkla geçebileceği i. 
çin İtalya ile Almanyanın her 
türlü İngiliz teşebbüsünü karşı. 
layabileceklerini beyan etmekte
dir. Gazete diyor ki: 

Mısır_ Libya hududunu ve Şarki Akdeniz havzasını gösterir harita (Harekatı buradan takip ede bilirsiniz) 

RADYADAKİ SÖYLEVİ 
Ankara, 26 (A.A.) - Sekizinci 

dil bayramı münasebetile bugün 
Türk Dil kurumu Genel Sekre
teri Burdur saylavı İbrahim 
Necmi Dilmen Ankara radyosun.. 

l>il kurumu G. Sekreteri da bir söylev vermiştir. 
1 Necmi Dilmen İbrahim Necmi Dilmen, bu •6yleve 

"Dahili harp esnasında iki em
peryalist demokrasiye karşı Al. 
manya ile İtalyayı yanıbaştnda 
bulmuş olan İspanyanın, bugün 
Cebelitarıkta ve batı Afrikasr sa-

------------, nk Türk dili kuraltaytmn kuruca•u 
-ı Ebedi Sef Atatükün hatıra•ma hilrme-

o M All 1 ten bir dakikalık bir •Ülrilttan •onra 
Samih Rifat, Dr. Reıit Galip, Celil hillerindeki menfaatlerini al5.ka. 
Sahir Erozan, İsmail MUıtak Man- ı dar eden bir harpte mezktir mih. 

konferansının kon, Esat Safa1, Nuri C?nker adlarmı ver devletlerine daha yakın bu
da rahmetle ·~ıtır. J?i~ ~.lıımatan.. ltınma.sı tabiidir. Harbm"bu yeni 
mn darmaknzm Uerledıiını uah eden, safhası da IOn safha olmayabilir. 

En Mu··h·ım Netices·ı ~men, ba ~alqmalar ve bunlann ~e: Fakat mihver zafer yolundadır 

l!a11tanıarda muallAkta kalan me
lelelerin halli birinci derecede Yu
ıoaıavyayı, ikinci derecede Yuna
tılııtanı alAkndar eder. Fakat, Yu
CoslaVyanm., mllll birliğini boza
Cak telkinlere mukavemet edeoe
~ ... IÜPheslzdir. Yugoslav meselesi 
-...ıtedllmedlkçe de, Yunanistanı ::Yik etmiye ne lQzum, ne de se-
1_.~ Vardır. Onun için mihver dev
..,uertnın fimdllllc Balkanlarda 
llleaete ~karmak 1atiyeceklerl tah
ltı!ıı edlleme7. 

il. Zekeriya SERTEL 

it oı:na konferansında ven1dL 
ği tahmin edilen kararla. 

~ t.tbikına nasıl geçilecektir? t!ar ~anya ile İtalya bu yeni 
gö,._ !arı vermeye neden liızum 

• <41ll§lerdir? 
lic~lnada mihver devletleri Ha
ao 1e a:ıazırlannm mülakatından 
~yaptığımız neşriyat ve 
IUaU eri tamamlamak için bu 
b.AL erin de cevaplarmı araştır. 
-a.ıı: istiyoruz. 

~erl fiıerine maUlmat vererek dıll- ve halen yapılan diplomatik ie
mınn kolay okunup :ruılmHı yolunda raatla askeri harekat muvaffaki. 
ilk büyük adımm 1928 deki yazı dev· .. 1 b' h 
rimile atdmıt oldufuna ıöylemiı, harf yete m':1ncer olaca~ o an ır am-
lerimlzin eklikliii, imlimızm kunr. le teşkil etmektedır.,, 
lan, iizerine yazılan ya:nlardan bahse- * 
derek yazı ve imllmızm Türk kelime- Panama, 28 (A.A.) - Milli Meclls 
leri iizerinde hiç bir (Üçlük ıö•terme· ittihaz etti#i karar mut'ibince İspan
di~ini, ipretlerle anlatılan veya ıive.. yaya Almanya ve İtalyanın yanıba
ye bırakılan noktalarm hep yabancı ~ında harbe sürüklenmemesi tavsiye-

(Sonu; Sa: Z, Sil: 1) sinde bulunmu~tur. 

Maarif Merkez 
Teşkilatında 

Değişiklik 

Yeni Bir Layiha 
Hazırlanıyor 

Ankara, 28 (TAN Muhablrlnden)
Maarif VekAleti, bugOnkO merkez tef· 
kilAtının faaliyet tarzının eski Maa
rif Nezaretinin bir devamı olduğunu 
ve mevcut aksaklıklann bundan ile
ri geldiğini d050nerek, bu teşkillb 
daha rasyonel bir ıekilde telif ede
bilmek için tetkiklere başlamıştır. 
Yeni teşkilAt, Maarif Koordinasyonu
nu temin edecek ve bu suretle maa
rif harketleri bugünkO inkılabın 1-
caplanna daha iyi inUbak etm~ o
!acakbr. Buna dair projeler hazırlan
maktadır. 

Hindiçinideki 
Japon Harekatı 
inkişaf Ediyor 

Roosevelt, Demir 
ihracını Menetti 

Tokio, 26 (A.A.) - D. N. B. 
Cenubi Çin Japon seferi heyeti 
şefi, Japon kıtalannın Hayfong'a 
ihracının bu sabah hadisesiz ola
rak nihayete erdiğini bildirmek
tedir. 

Japon kıtaatı, hiç bir hadise 
vukua gelmeden, Hanoi'nin $ima 
li Şarkisinde kilin Langson'a gir. 
mişlerdir. 

Yan resmi bir Japon memba
(Sonu, Sa: 2, Sii: 3) 

ALMANYAYA 
Müthiş Hava 
Baskınları 

lngilizl er, En Mühim 

Hedefleri Askeri 

Bombardıman Ettiler 

Birçok Mıntakalarcla 

Yangınlar Çrkarlldı 
Londra, 26 (A.A.) - Hava Ne

zaretinin tebliği: Almanya ve 
Manş limanları üzerinde dün ge. 
ce yapılan şiddetli bombardıman
lardan bütün tayyarelerimiz sali. 
men dönmüşlerdir. Berlin bölge. 
sinde bombardıman tayyareleri
miz elektrik santrallarrru, demir
yollarıru ve Tempelhof hava mey 
danını bombalamışlardır. Kici 
dokları, Osnabruck, Cherburg, 
Hamın, Mannhaim, Hanovr'da 
emtia garları bombardıman edil
miştir. Anvers, Flessingue, Os
tend, Dukegerqu, Calais, Bou. 
logne'de de mavnalar ve g~miler 
yeniden bombardıman edılmiştır. 
Bir sahil müdafaa tayyaresi dün 
öğleden sonra deniz üzerinde bir 
düşman bombardıman tayyaresi 
düşürmüştür. 
Çarşamba gününü perşembeye 

bağlayan gece, sahil müdafaasına 
mensup filolarımız Brest'tc pct. 
rol depolarını bombardıman et
mişlerdir. Depolara ateş verilmiş 
ve limanda bulunan gemiler ağır 
hasara uğratılmıştır. 

HÜCUMLARIN TAFSİLATI 
Londra, 26 (A.A.) - Hava Neza

retinin istihbarat dairesi bildiriyor: 
Beril:. ve civarının dünkü bombardı
m3Ilı saat 22 den sabahın ilk saatle
rine kadar devam etmiş ve alAr:m 5 
sa:ıt sürmuştilr. Bcrllnin Şarkındaki 

(Sonu, Sa: 2. Sil: 5) 

td~yanm İngiltereyi işgal 
l'eb~ harbi sonbahara kadar. biti.. 
~ eceği hakkında ümit ve ka
letı ti sarsılmıştır. Mihver dev. 
gib'ert, İngilterenin de Fransa 
~ 1 on beş gün içinde teslim o. 
ğ 8iuıı zannetmi§ ve bütün di
ı::d ıneseıeıerl bu muhayyel za. 
Şi-~ e!l sonraya bırakmışlardı. 
in ~di bu ümitler sarsılınca hem 
~ltereyi muhtelif cephelerden 
y §tırınak, hem Alınan ve !tal. 
8~1efkarı umumiyesini veni mc
Yenı erle meşgul etmek, hem de 
le A\'rupa nizamını tesiste haL 
~Uhtaç olduklan meseleleri 
:rarı Ye etmek ihtiyacile yeni ka
lerc ar· ~lınaya ve yeni teşeb~üs
<hr, glrışıneye mecbur olmu~ıar. 

ı······································································ .... ı 
i Türk • Rumen Anlaşması imzalandı ı 

)#. • B trıncl ve en mÜhtın karar. 
had· lan İspanyayı mihvere 
lnakltlı ve yardımcı bir hale kcy
ge tır. İspanya topraklarından 
ta~en !Jman kuvvetleri Cebeli. 
ll.ae ğı ışgale çalışacaklardır. Bi. 
olarn~eyh ş;mdi birinci merhale 

1ı tiği a ispanyanın mihvere geç-
, açtıiey! ~ihver .devletlerine yol 
' sınd gorulecektir. Bunun arka. 
' la" an Cebelitarığa hücum baş. 
' ., acaktır. 
, .. 1 kinci mesele, Balkanlarda 

b 11 muaUikta kalan 
a idir. Bu meseleler 

recede Yugoslavya 
(Son 

Yeni ticaret anlaşmasınm imza merasimine alt bir inbba 
(YAZISI İKİNCİ SAHİFEMİZDEDm) 

İngllterede silah altına alınan gen ~ler, sopalarla talim görüyorlar 

--=\\ Sidi Barrani'ye 
Haydar Aktay 1 y . a· H .. 

M k 
enı ır ucum os ovaya 

Gidiyor Daha Yapıldı 
Başvekil, 

Ve 

Moskova 

Büyük Roma 

Elçilerimizle Görüştü . 
Ankara, 26 (TAN Muhabi. 

rinden) - Yaz tatilini geçir. 
mek üzere şehrimize gelen 
Moskou Büyük Elçimiz 
Haydar Aktay, önümüzdeki 
ayın ikisinde Moskovaya. \'B· 

zifesi başına hareket edet'ek
tir. Büyük Elçimiz, bugün 
öğleden sonra Başvekil Re. 
fik Saydam tarafından kabul 
edilmiştir. 

* * Sovyetlerin Ankara Biiyiik 

Bir lngiliz Denizaltı 

ltalyan Gemisi, Bir 

Torpidosunu Batırdı 
İskenderiye, 26 (A.A.) - Ingi

liz deniz makamlarının tebliği: 
Çarşamba sabahının ilk saatle. 

rinde, deniz kuvvetlerimiz, yeni. 
den muvaffakiyetle, Sidi-Berrani 
mıntaknsındaki hede!lcre hücum 
etmişlerdir. Bir seri infilakı mü
teakıp büyük bir yangın çıkmış_ 
tır. İki saat sonra, bu yangın ha
la yanmakta idi. 

İTALYAN TEBLil;t 
ltalyada bir mahal, 26 !A. 

A.) - 111 numaralı İtalyan teb
(Sonu, Sa: 2, Sü: 3) 

Dakar'a Giden 
lngiliz Harp 

Filosu Çekildi 

Fransızlar Arasında 

Kan Dökülmesine 

Meydan Verilmedi 

Richeleu ZırhlıslllCI 
Obüs isabet Etti 
Londra. 26 (A.A.) - General 

de Gaulle ile Fransız ve İn~iıı 
kuvvetlerinin Dakar mıntakasın. 
dan çekilmiş oldukları dün ak. 
şam resmen tebliğ edilmiştir. Ge. 
ri çekilme hareketi, General de 
Gaulle'ün Fransızlar arasında 
kan dokülmesini istemediğini iz
har eylemesi üzerine icra cdilmit 
tir. 

Fsasen İngiliz Kraliyet hükQ. 
meti, Vichy hükumetinin emirle. 
rinc itaat etmeyi vazüe telakki 
eden Fransızlara karşı hiçbir za
man harp harf'!tatında hu1unmak 
niyeti beslPmemişti!'. İngiliz de. 
niz kuvvetlerinin ateş açmaları. 
na sebep, bütün ihtarlannın na
zan itibarc alınmamış olması ve 
evvela hücuma mauz kalmış bu. 
lunmalarıdır. Harekat esnasında 
İn~iliz gemilerinin mürettebatı 
zayiata maruz kalmıştır. İki Fran 
sız denizaltısı batırılmıştır. Bun. 
!ardan birisi kurtarılabilmiştir 
İlk fırsatta bu mürettebat Fran. 
saya iade edilecektir. 

ViCHY'YE C'..ÖRE 
Vichy, 26 (A.A.) - Havas: Pransıı 

Amirallık dairesi, 25 EylQlde, aaat 
!UO a doiru İn&iliz Resolution nrh 
hııma bir torpil ve "Barbam,. zırhl191-
na da RieheHeu'nün 38 lik toptanmD 
bir salvosu isabet ettiğini teyit etmek., 
tedir. 
Havasın verdiği mütemmim ma16-

mata ıöre, Çarıamba sabahı lncilb 
(Son1• ~A: 2. ~ii: 7) 

Elçiliği Müsteşan bulunan 
Vinogradov'un Ankara Bü
yük Elçiliğine tayin edilmesi 
hakkında Sovyetler tarafın. 
dan yapılan istimzaca hiiku
metimizce muvafakat cevabı 
verilmiştir. 
BAŞVEKİL. ROMA BÜYÜK 
ELÇİMİZİ KABUL ETTf 
Ankara, 26 (A.A.) - Baş. 

\'ekil Doktor Refik Sndam. 
bugün Roma Büyük Elçimiz 
Hiiseyin Ragıp Bayur ile 
Moskova Büyük Elçimiz 
Haydar Aktayı kabul etmiŞ
tir. 

Miistahsilden Pamuk 
ve Fındık Mübayaası 
için Yeni Kararlar 

ltalyanlar, Suriye 
için Fransadan 13 
Talepte Bulundular 
Lont!ra 26 (A.A.) - İngiliz radyo 

ıuna ıöre, İtalyanlar Suriye hakkın
da Frannzlardan 13 iıtekte bulunmut
lardır Ba İ•tekler arasmda limanlarla 
hava meydanlarmm kontrolü ve remi. 
ferle ta,.,.arelerin teslimi de vardrr 
Fran•ızlarm ba isteklerden büyük bir 
k .. mmı reddettikleri ve diier istekler 
hakkında müzakereler cereyan ettiii 
bildirilmektedir. 

Ticaret Vekaletine Bu Maksatla 8 Milyon 

Liraya Kadar 
Ankara. 26 (TAN Mulıabirin. 

den - Koordinasyon Heyeti ta
rafından hazırlanan yeni karar. 
nameler Vekiller Heyetinin tas. 
dikine arzedilmiştir. Bu karar
nameleri bildiriyorum: 

1 - Sıhhat ve İçtimai Muave. 
net Vekilliğince ı.rösterilcn lü. 
zum tizerine memleketin "ki
nin .. ihtiyacını temin etmek için 
hariçten kafi miktarda ithalAtta 
bulunmak üzere Kızılay Cemi
yeti emrine bir milyon liraya 

Kredi Açılıyor 

kadar kredi tahis olunması. 
2 - Doğrudan doğruya müs. 

tahsilden pamuk mübayaas 
icln Ticaret Vekilliği emrine al
tı milyon ve yine dotnıcfan 
doğruya müstahsilindcn fındık 
mt\bayaası lcin Ticaret Veklle
tl emrine iki milyon lirava ka. 
ıiar kredi tahsis edilmesi. 

3 - Koordinasyon hilnMN 
kadrosunun yeni ihtiyaclara 
sıöre tevsii hakkmdaki hrar. 
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Preveze Zaferinin Yıldönümünde 

BARBAROS,, ve 
reveze Zaferi 

A kdenizin çılgın rüzgarları 
gemilerin zütli ip!erinde 

l.ıklar çalarken büyük Türk ge
c · "nin güneşten ziyade rüz-
rdan yanan bakır yüzlü, kanlı 
zlu, !kartal bakışlı, çelik bazulu 
cntleri köpüklü yeşil denizleri 

rarak uçan kalyonların güver
erinde bir ağızdan gürlüyor

r: 
Deniz yüzünde yüriirilı.. 
Du manı arar buluruz. 
Öcümüz komaz, aluruz. 
Bize Hayreddinli derler. 

Bir kükreyişe daha ziyade ben
cn bu türküdeki Hayrettinin 
eveze Zaferini bugiın kadir bL 

n memleket kutluyor. 
Preveze muharebesi cesaretin 
klu a, meharetin kuvvete karşı 
lehe idir. İspanya, Papalık, 
nedik ve diğer devletler do-
mnalannı birleştirerek Preve
e hucum ettiler. Tüm bu K0-

ı yon'un karşısına Barbaros 
linde çiktı. 
Dıışman donanmasının başında 

hur İtalyalı Andria Doria bu.. 
nuyordu. Emri altında bulunan 
o da Cenevre hükQmetinin 52 
dirgasile bir kalyonu, VenedL 
n 70 kadirgasile 10 kalyonu, 
panın 30 kadirgası, İspanya 

ortekizin 80 kalyonu ve diğer 
vletlerin de 49 kalyonları var

ı Bu 162 kadirga ile 140 kaly0-
karşı Barbarosun büyük kü

k butün gemileri 122 parçadan 
aretti. 

uğradı. Fakat Barbaros maL 
indeki Salih ve Turgut Reis

r gıbi deniz kurtlarına haklı o
rak guveniyodu. Prevezeye 

um ':raKl şıldı. 
M rkeze Bnııbaros, snğ cenaha 
ih Reis, sol cenaha Seyit Ali 
ıs ihtiyat fırkasına Turgut ku. 
nda ediyorlardı. Bütün gemL 

rin direklerini alaşağı ettiler. 
utün deniz kurtlan kefenlerini 
yunlarına dolıyarak palalarını 
lerlnin arasına almışlor, elle
de baltalarla (rampa) zanıanı-

ı b kliyorlardı. Andria Doria 
r yn asker dökmek için limana 
laştı. Barbaros, .Murat, Tur

ıt, guzelce Mehmet, Sadık Re
ri düşmanın bu hareketine 
ni olmıya memur etti. Türkler 

mandan Qlkarak düşmanı kaçır_ 
ı ar. 
Ufak :tefek musademelerle bir 
i gun geçti. Bir sabah Amiral 
ondolmicro'nun kumandasında 
ır Vencdik kalyonu müthiş bir 
p ate.şi açarak Türk donanma-

ma saldırır saldırmaz mukabil 
r hiıcum1a kalyonların ne dil
ni, ne de arması bırakıldı. 
Duşman kalyonları rüzgarsız_ 
tan kım1ldıvamryacak bir hnle 
lmişlerdi. Türkler gemilerini 
lnız h-ıürekle işleterek kalyon. 
ra birer birer rampa ediyorlar 
e h psini kılıçtan geçiriyorlardı. 
Andria Doria kalyonlan mu
faza için ileri atıldığı zaman 

rltadan Turgut ihtiyat filosu ile 
aldırıyor ve bu suretle müttefik-

Sekizinci Dil Bayramı 
(Başı 1 incide) 

acn gelme sözler üzerinde olduğu
u anlatmıo ve "yabancı sözlerin batın 
n harfler veya işaretler almak gibi 
r külfeti luzumsuz hatti dilin özle&
esı bakımından zararlı görduk,, de
ştır. 

Yeni bir imla klivuzu basılmak ü. 
e olduğunu, Maarif Vekilliği ve 
anbul Unıversitcsi ı;alı3malan ile 
rıca tran kripsiyon i:;aretleri de ha

r ndı nı haber veren genel sckrc
r, dilımizdeki yabancı sözler ve ya

'"";tot'"'"'ı kaideler bahsine geçerek, Arap 
e Fars usullerile yapılan izafet ve sı. 
t terkiplerile mürekkep ıııfatlarm, A. 
p ve Fars söz türetme yoll:ıriyle 
ılan ve yalnız o dillerden gelen 
ler lı;in bir imtiyaz oeklinde dili

n cramerine sokulan kaidelerin 
ık olmlis olduklarını, bu yoldaki 
!erden henüz yagayanların tek ba. 

na birer klı§e ıöz olarak alınması 
rektiğini anlatmış, bu yabancı ka. 
lcre yeniden dilde yer vermek is-
enin açık bir geri dönme olacagmı 

ylemiştir. 

Yabancı d"llerden gelen sözler için
halkm dıline kadar girmiş olanları 

izin kendi ses ve turctım kanun. 
ına göre benimsemekte diyecek bir 

y gonniyen Dilmen, Türkçenin ken
d 1 kanunlarına uymıyan, halkın an
ad ı, benimsemedi sozleri elden 

1 kadar çabuklukla yazı dilimi-
d ma çıkarmak borcuna işaretle 

k Dıl Kurumunun bu yoldaki ça. 
alarmı dıl anketi, tarama dergisi 

p klavuzu, terimler safhalarında izah 
, bunlar üzerindeki itirazlara ce

lar vererek yeni yapılmakta olan 
1ı dil ozliığunıi müjdelemiş, ve 
rk dılcilcrl, Turk ö •retrnenlcri, 
k ya ıcıları, dffmizin ozleşmesi ve 

$ffia d liyle yazı d"li arasmdaki 
arla ıo yakılması yolunda, her biri 
d alanında çalı rak kuvveUerını 

ır araya. ı;et rirlerse dılim zin bu yol 
ılerlcm i pek çabuk ve pek ko

y kendini costcrec:ektir. 

lerin donanması iki ateş nrasmdn 
kalıyor ve tamamen mahvolu
yordu. 

* * A ndria Doria sakalını yola. 
rn'k karakav kalyonlarını 

ateş içinde, kadirgalannın bir ço. 
ğunu Türklerin eline bırakmış ve 
kaçan çektirmelerin arkasına ta
kılarak güç belii canını kurtara
bilmistL 

Tarihler Andria Doria'nın elL 
ne iki gülle alıp dövündüğünü 
kaydediyorlar. 

Preveze muhtarebesi öğleden 
Kfi.neş bntmcıya kadar devam et
miştir ve o zamanki şartlara göre 
bu kasa müddet zarfında düşman 
130 parça gemi kaybetmiş. 
tir. (1538). Mesele bitmiş, Barba
ros en büyük diışmanının kuman.. 
da ettiği en kuvvetli bir donan. 
mayı böyle mahvetmiştir. 

İşte 'I'ürkün bayrağını bir za
manlar A'kdenizde zafer rüzgar. 
lariyle dalgalandıran Preveze 
muharebesinin hulasası budur. 

------*- * Kuru Üzümler Hakkında 
Ticaret V ckaletinin Karan 
Ankara, 26 (AA.) - Ticaret Vetllc

dndcn teblii edılml;tırı 
1 - Çellidcksb kunı Cl.ıtlmlcrln, atandard 

tipler tlz:erlndcn mcmlckttlmi:ı: dahılinde yapı
lacak aatıılannda. alıcı ve aatıcının •.a\chi ha• 
lindc, lhraut lı:onırolilrlcrl tarafından muıı• 
:rene cdılmcal ve mua:rcnc ncıiccal bakkınJa 
al,kadarları bir vesika verilmesi ve bu su• 
retle dahill mObıı:raııtm emin bir tarzdı cc• 
rc,.aruna J'•rılım tdılınul tarar altını alın· 

nu,ur. Satacıfı VCJ'll ılıcatı atandard tip 

;ckirdtkal.r kunı Cl.ıllmlerl mıu.7tne ettirmek 
lsıu-enler hm!r lhracat baıkonıroliltlQflln• 
mnrıcaat etmelidirler. 

2 - lbra' ed ccek ccklrdelrıb kuru 11-
:ı:Dmlcrden beher kutuda bulunacak aan Q:Om 
mlktınnın, normal atandard 1lı!lmlcrle bu cru• 
P• dahil olabilecelı: ıclı:llde ihzar n kutularla 
ıc•kedilmclı: istenilen huıud tip Q:rllmlrr için 
ı 2,.S l.ııce atandard Cl.ıQmlerle bu ıırupa dahil 
olabUecclr. ecir.ilde lhnr •e kutularla ef'vke
dllmck istenilen huıuıl tip bllmıcr için 1 ı,5, 
torbalarla ınkedllectk atandan! vc:ra huıual 
tip OrOmler için de 25 kilo olması. tatbikatta 
bu san afttlılı:h.r llıerinden ;rüzde 1 tolenını 
l<abu!Q lı:arar altııu. alınmııtır. 

Lisans l\iercileri 
Anbra. 26 (A.A ) - Ticaret Velı:llc· 

tinden teblif tdilıniıtirı 
Lhans mercii olarak kabul 'H flin edilen 

lltınbul ve Izmlr Mıntaka Ticaret mlldQrlllk· 
lerUe ihracat" birlikleri tarafından Ttrllmek· 
te olan lhrac lisanstan bundan bıı,.ıe tesisat• 
hın h0k1lmetce satın alı~n ıirkctler ve dev· 
let dalrclerlle 7apılan mabcme mubYelelerl 
ve devlet obliııuyonlan talısltlcri n ~sall 

ııibi mukaveleler abklnuna deblolısja tahals o
Junacalc Jnallar lcln talepnamelerin dofrudan 
dofn17a Ticaret Veklletlne "Dıt Tlearet da
iresi re!sllflne,. nrllccefi ve lbrac lisarısla· 

rına alt maamcltlerln de bu daire tarafından 
trktmmOI ettlrilecefi bildirilir. 

BUGUNKU PROGKA.U 

7,30 Proı;nm 
7,35 MDılk (Pi.) 
1 00 Haberler 
S,I O Yrmek listesi 
S,20 IJ:Uzlk 

• U,30 Proııraın 
12,35 Su 
J 2,.So Haberler 

u.o.s Su 
13,20 Ser:!orıilı: 

• U.00 Proı:ram 
18,0.S Melodiler 

18,30 Halt hıvılan 
18,SO Orkestra 
19,15 Şarkılar 
19,45 llıbcrler 

20.00 Sarkıtır 
20,30 Konuıma 
20 • .so su 
21,15 Konu;ma 
21,30 Radyo ra:retesl 
21,4S Orkeatra 
22,SO Haberler 
22,45 Orkestra 

J3.00 Danı mDdft 
23,Z.S lUpanıı 

Bu yolda çalışırken, her yenilik 
ilkin bir yadırgama uyandırabilir, a
lı~tığımızdan lıir fedaktırlık yapar
ken, bunun, yann okuma yazma bil
mez blr tek ferdi bile kalmıyacak o
lı:ın Türk mllleti ve gele<:ek Turk ne
&Jllerl uğruna yapıldığını düşünme
liyiz. O zaman bu fcdak!rlığa seve 
seve can ntarıı;,, demiştir. 

HaUp, dilımizin söz hazinelcrlni 
araştırmak youndaki çalışmaları izah 
ettikten sonra, Milli Şefimiz Cüm
hurreisimlz İsmet İnönünün, kutsal 
başındaki bin bir devlet ve millet 
meşgalesi arasında, dil lşlnl ve Dil 
Kurumunu 6ksil7. bırakmadıL'lnı, Ge
nel Baı;kanlığını kabul ile Kurumu 
ve Türk dılcillğlnl talüt ettii<lni sôy
llycrek, sonsuz ve yuksek saygı ve 
şukran duygularını anlatmış, Kuru
mun onursal başkanları olan B. M. 
Meclisi Rclslle Başvekile ve Genel 
Kurmay Bıışkanına, Kurum Başkanı 
olan Maarif Vekiline, Türkiye BO· 
yük Millet .Mcclisilc COmhurlyet hil
k!ımeUne ve C. H. Partisine tc;ıekkür
ler etmlı;tlr. 

ŞEHRİMİZDE 

Dil bayramı, bütün yurtta olduğu 
gibi, ııchrımlzdc de merasimle kutlan
mış ve Halkevlerindc toplantılar ya
pılmıştır. Bu toplantılarda, dil Jnkı
ll'ıb:nın safhaları ve ehemmiyeti et
rafında kon!cransfar verılmiştir. 

Tass'm Tavzihi 
MoskoV11, 26 (A.A.) - Tass Ajansı 

blldiriyor: 
Krasnaya ZvC7.da guetesl tahrir 

heye i bugün bir beyanname neşre
d rek, "ikinci emperyalist harp ve 
Balkan mcmlekeUerl" başlığı altında 
gazetenin 21 Eyhil tarihli nüshasın
da Aviapetian tarafından neşredilen 
maknl nln tahrir heyetinin değil, mu
hı: rririnin şahsi noktai nazarını it de 
ettiğin! bildirmiştir. Bu sebepledir 
ki, truırir heyeti, bu makaleyi yan
lışlıkla ncşredilmlı; tcınkki etmekte
dir. 

TAN Z7. 9 - !.140 = ===;:::;--

L~~~ESıl Preveze Zaferinin 402 nci Yıl Roma Kon er 

En Mühim e • 

-s ıu!ll 
• A E 

esı fiirk 

Hayatta Yer Yok! o·· .. .. B .. K ı 1 k 
o;:b~;;~;; OnUmU UgUn Ut U anaCA~ıt 

-(Başı 1 incide) DO 
recede Yunanistnnı aliıkadaf o 
eder. Faknt Yugoslavya, Roman•Oo 
ya kadar kolay yutulur bir lok lio 
ma değildir. Yugoslavya milli 
birliğinı bozacak telk nlere mU···-· 
kavemet edecektir, hatta belkl 

son s•nıfnu bitiremeden kaldın.. Barbarosun Türbesinde O Devrin Amiral Gemisine 
ma düşen genç, bir yolunu bulup lk•ı 
Konservatuarm Şehir bandosuna Fener y akllacak ve Bunlar Hiç Söndürülmiyecek 
yerleşmiş. Fakat kafi derecede 
hava ve kafi derecede gıda ala
mam~ktan bozulan zayıf ciğerle. 
ri, bindiği Konservatuar arabası
nın düdüğünü çalmasına yetme
yince, yeniden açıkta kalmış. O 
zamandanberi, her rast geldiği 
ka1>1Y1 çalıp, boğaz tokluğuna bir 
iş dilenmiş. Ben, elimdeki gaze. 
tcde, bir vazifeye elli kişinin ta. 
Jip olduğunu okuyordum ki. o 
kar1ıma dikildi; 

" -Maalesef hala dolaşıyo
nım .•. diyor. Ve sanki işsiz kaL 
mak kendi suçuymuş gibi utanıp 
kızararak ilave ediyor; 
"- Belediyeye baş vurup, çöp. 

çil onbaşılığı; yol çavuşluğu. oda
cılık istedim: Yok. 

Bir ay evvel saatimi, on beş 
gUn evvel ;paltomu, ve nihayet 
bugün de şapkamı sattım. Yann 
sıra ceketimdedir. Ondan sonra 
satılacak bir tek şey kalıyor: Bu 
çekilmez hayatın anası! 

Fakat ondan evvel, son bir ü. 
mitle, size geliyorum: Beni kur. 
taramaz mısınız?,, 

Benden başka ümidi kalmamış 
olan işsizin talisizliği karşısında 
duyduğum acıyı gideren bir te
scili Yar: Düşünüyorum ki, bizim 
belediyelerimizin çöpçüleri, yol 
çavuşlan, ve odacıları hile orta.. 
mektep mezunundan üstün se\·i. 
yeye yükselmis olaraklar ki, bu 
delikanlı açıktadır: Anlaşılıyor 
ki okuyan gençlere de iş temin 
edilemiyor. Çünkü hayatta yer 
~·ok! 

Romanya ile Yeni 

Ticaret Anlaşması 
Türkiye - Romanya Ucaret anlaş

ması, dUn öğleden sonra takas lirnltet 
şirketi salonunda imza edilmiştir. 
Rumen murahhasları, saat 17 de Be
s.-ırabya vapurlle memlekeUerine dön
müşlerdir. 
Anlaşmayı Türkiye namına imza 

eden Dış Ticaret Umum müdurQ Ser
vet Berkin, gazetecilere şu malümatı 
verrnl§Ur: 

"- Yeni anlaşmanın tatbikinden 
sonrn, Romanya ile ticaretimiz, önil
m!lzdckl yıl, 36 milyon llroya kadar 
i;ık bilecektir. Şimdiye kadar en çok 
10 milyon liraya vurmamış olan ti
caret hacmi, bu sureUe üç, dört misli 
artmış bulunacaktır. En mühim ihra
cat maddelerimiz dokuma ham mad
deleri, ithaltıt maddemiz mayi mahru
kat olacaktır. Anlaşma, bu mühim 
maddelerin milbndeleslni Azamı su
rette kolaylnştınnaktadır .,, 

Servet Berkin, anlaşmanın esasla
nndnn bahsederken, bazı maddelerin 
serbest dovlzle satılacağını, bazı mad
delerin klirlng esasına tAbl olacağını 
ilftve etmişhr. _____ _.:._ 

İzmir Y olculan 
İzmir, 26 (A.A.) - Dün limanımız

dan kalkan İzmir vapuru görillmemis 
bir kalabalıkla dolmuş, fakat Uman 
reısı vapurun böyle bır yolcu kala
balığ. ile hareketine müsaade etme
mf,..tir. V:ıpur, :faz.la yolcular çıkarıl
dıktan sonra bir s:ıat teahhur ile yo
la cıkmıştır. Çıkarılan yolcular dün 
!imanımıza gelen Kadeş vapuruna 
bindirilmiştir. Kadeş vapuru üçüncü 
posta olarak bugün İstanbula hare
ket edecektir. 

Hindi çinide 
(Başı 1 incide) 

maan bildirildiğine göre, Fran
sız Hind.içini.si hudut hadisesinin 
halli hnkkıında mahalli Fransız 
ve Japon askeri mnkamları ara
sında bir anlaşma yapılmış ve 
çarpışmalar nihayete ermiştir. 

A1\fERiKANIN KARARI 
Vn§ington, 26 (A.A.) - Roosevelt, 

ingfltere ve Cenubi Amerika devlet
leri mustcsna olmak üzere diğer bü
tiin memleketlere demir ve çelik ih
racını yasak etmiştir. Japonya, bu 
memlckcUer arasındadır. 

* Tokyo, 26 (A.A.) - B. B, C, : Ja-
pon Hariciye Nezaretinin söz söyle· 
m!ye salahiyettar bir memuru, Hln
diçlnl mesclcsınde Birleşik Amerika
nın mild:ıhalc etmek ihtimalleri ol
duı'Unu kabul etml§Ur. Nlchi Nichl 
Ghimbun gazetesi, "Japonyarun Ce
nuba doğru genlşlemesıne ml'ıni ol
mak için Birleşik Amerika ile tn
gilterenin müştereken iktisadi bir 
tazyik,, yapacaklarından bahsetmek
tedir. 

Sidi Barrani'de 
(Başı 1 incide) 

liği: "Şimali Afrikada, hava kuv. 
vetlerimiz, gece Eldaba tayyare 
meydanını bombardıman etmiş. 
!erdir. Düşman Tobruk'u hava
dan yeniden bombardıman elmiş. 
tir. Bir kaç ev ve sahra hastane. 
lerimizden birisi, hasara duçar ol
muştur. Beş ölü ve ikisi kadın 
olmak üzere on yaralı vardır. 
Düşman deniz cilzütnmlan, Sldi -

Barranl'ye ateş açm15lardır. Bir kişi 
ölmüş, bir kamyona obüs isabet et
miştir. Avcı tayyarelerlndcn mürek
kep bir grupumuz, Malta üzerine bir 
taanuzl keşif uçuşu yapr,ı§lır. Bir 
tayynrcmlz üssüne dönmemiştir. Kı-

Bugün saat 10 da Barbaros Hayrettinin Be
şiktaştaki türbesinde 1538 yılında kazandıl'?ı 
Preveze Zaferinin 402 inci yıldönümü büyük 
merasimle kutlanacaktır. Merasime kara, deniz 
ve hava kuvvetleri ile mektepler, müesseseler 
ve halk teşekkülleri iştirak edecektir. İki deniz. 
ci eri de Barbaros denizci eri kıyafetiyle bayrak 
çekme merasiminde hazır bulunacak, bir hava 
filosu Beşiktaş üzerinden uçacaktır. Şehir gürı
düz bayraklarla, gece elektriklerle tezyin edile
cektir. 

Merasimde Vali Preveze Zaferinin büyük 
ehemmiyetini tebarüz ettirecek bir nutuk söy. 
liyecek, bunu en kıdemsiz bir deniz subaymın 
hıtabesi takip edecektir. 

Dönen Talebe 
Ankaradan 
Haber Bekliyor 

Ortrunektep ve lise imtihanlarında 
muvaffak olamıyan binlerce genç, 
Maarl! İdaresine müracaaUa yeniden 
tmtihana tAbi tutulmalarını istemiş
lerdir. İmtihanlarda bir dersten mu
vaffak olamıyan talebelerle bnzı ders 
lerden kazanamıyanların bQtün mem 
lekettc bC$ bini bulduğu söylenmek
tedlr. VekAletin bu wnuml şlklyet
lerl nazarı itibara alarak, yeni bir 
imtihan formülü bulacağı tahmin e
dilmektedir. 

Bugfln Ankaradan d15nmesi bekle
r.en Maarif Müdürü TeVfik Kütüo 
bu mesele hakkında Maarif Veklle
tinin kararını alakadarlara bildire· 
ceği umulmaktadır. 

Ortamektep ve füe olgunluk im
Uhanlannda muvaffak olamıyan ta
lebElerln bir sene hiçbir mektebe de
vam edemeden boş gezmeleri de ta
lebe velllerlni çok haklı bir endi~e
ye di\şünnektedlr. Veklletin bilhassa 
bu sakat .karan değiştirmesi memle
ket irfanı için çok f, ydalı olacaktır. 

Müteferrik· 

Dün Limanın En 

Tenha Günü idi 
=>On İstanbul limanı, ecnebi gemi 

mevcudu b:ıkımındıın en fakir glinü
nll yaşnmıştır. Salı gfınü İstanbula 
g~miş olan Romanya bandıralı Be
sarabya vapuru da dün akşam Kös
tenceye gitmiş ve lımanda, ecnebi 
bayrağı taşıyan yalnız bir vapur kal
mıştır. 

AVRUPA VE AFRİKA HARBİ 
D04'\ YISILE - İst nbul llmıım va
rldab fevkallıde azaltnaktadır. Bu 
Fene, geçen seneki varidatın dörtte 
birin! dahi teminden şüphe eden U
manlar idaresi, bütiln sarfiyatında A
zami tasarrufla hareket etmektedir. 
Hemen bütün inşaat muvakkat bir 
mtlddet için durdurulmuştur. Ne bü
rolarda, ne de atölyelerde mevcut 
münhallere hlçblr memur ve işçi a
lın~mamaktadır. 
Hİl<:MET BA YURUN KONFE-

RANSLARI - Eski Maarif Vekili 
Hikmet Bayın-, bugün Üniversite 
konferans salonunda Tilrkiyenln bu
günkü politik durumu üzerinde bir 
konferans verecektir. 

İzmirde Atatürk Müzesi 

Barbaros türbesine o devirde Barbaros 
Amirallık Gemisinin tipinde iki fener konacak 
ve bu fenerler badema hergece yanacaktır. 

Bu gece saat 9 da Eminönü Halkevinde de 
bir toplantı yapılacak ve Barbaros hakkındaki 
bir konferanstan sonra Has Bahçe piyesi temsil 

edilecektir. 

Beş Yıl ık Sulama 
Faaliyetinin Neticesi 

Yüz Binlerce Dekar Arazi Suya Kavuşuyor 
Yurdun çorak kısımlarının baştan başa sulanmasını temin için 

hazırlanan beş senelik büyük sulama programı muvaffakıyetle tat_ 

Ekmeğe 
20 Para 
Zam Yaplldı 
Toprak MahsUllerl Ofisinin İstan

bul piyıısasına da buğdayı, diğer şe
hirlere verilen fiyatla vermlye bas
lamas1, yani kilo başına 20 para zam 
yapmaSl üzerine, ekmeğin de kilosu
na 20 para zam yapılması kararlaş
tırılmıştır. Ekmek pazartesi günün
den itibaren 11 kuruş on paraya sa
tılacaktır. 

Fiyat Murakııbe Komisyonu yağ fi
yatlarının yeniden tetkikini kararl~
tırmıştır. 

Cam ve züccaciye fiyatları tetkik 
edilmektedir. Peynirciler, teneke pa
halı oldultu için peynir !iyatl:mnın 
arttığını söylemektedirler. Fakat bu 
iddiaya iltifat edilmemektedir. Çün
kü teneke ile satılmıyan kaşar ve 
Kars peynirleri de yükselmiştir. Mu
rakabe Komisyonu buna müsaade et
miyecektir. 

Kinin Fiyatları 
Ankara, 26 (TAN) - Sıhhat ve İç

timai Muavenet Vekileti devlet kinin 
ııatııı ve fiyatı hakkında alakadarlar• 
eu tamimi göndermi5tir: 

"Ahvali hazıra dolayısiyle kinin te. 
darik ve celbi müşkül bir vaziyete gir
miş bulunmasından dolayı yüksek fi 
yatla ahnmış bulunan kininin evvelki 
satış nisbetine göre fiyatının arttırıl. 
masma lüzum görülmüştür. Bu itibarla 
ayni evsaf ve miktarda olmak üzere 
dört gramdan ibaret 16 komprimeyi 
havi beher kutunun perakende satış fi
yatı 30 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 
Yüzde on beyiye fiyatı buna dahil bu. 
lunmaktadır .• , 

Spor: 

Ceza Goren Sporcu 

1 
bik olunmaktadır. 
Susığırlık hııV7.asında yapılmakta 

oları tesisat tamamlandığı zaman, bu 
sahada 140 bin dekar arazi feyezan-
lann tahribinden kurtulacak ve 440 
bin dekar arazi sulanacaktır. 

Bakırçay, uzun zamandanberf ya
tnklannı doldurmuş ve havaliyi teh
dıt eder bir hal almıştır. Çayda ıs-
lahat yapılmaktadır. ' 

Gediz nehrinin aktığı Marmara gö
lQndc bir set inşa edilmektedir. Bu 
suı etle gölde 350 milyon ton su top
lanacak ve 800 bin dekar arazi su
lan:ıcaktır. 

Büyük Menderes havzasında da bir 
baraj inşa edilmektedir. Bu bölgede 
topla,nacak suyun miktarı 350 milyon 
tona baliğ olacak ve bu suretle bil
tun o civarı sulnmıya kl'ı!I gelecektir. 

Çukurovada Seyhan nehri üzerin
de bir reg{lll'ıtör inşasına başlanmış
tır. Bu suretle bütün ova sulanacak
tır. Yine burada inşn olunacak set
~erle biltün ova ve Adana sel istlltı
~ıından kurtarılacaktır. 

Yeşilırmak havzasında Aptal ır
mağının yatağı değiştirilerek, su isU
lasınır .• önUne geçilmiştir. 

Iğdırın Aras çayı ile sulanması i
çin yapılan inşaat bltmek üzeredir. 
Erzıncan ve havallslnde 25 bin dekar 
bataklık kurutulmuştur. 
Niğdede 30 bin dekar çayırlığın 

ını1nnması için baraj ıns:ıatı bitmek 
ilzcredir. Konya havzasında da yapıl
makta olan sulııma lnşaab faaliyeti 
!nkışa! etmektedir. 

* Evvelki gün İstanbuta gelmiıJ olnn 
Nafia Vekili General Ali Fuat Cebe
soy dün Kırklarel!ne gitmiştir. 

Meclis Reisi Ankarada 
Ankara, 26 (TAN) - Bir mild

dettenberi fstanbulda bul•ınan Düyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren
da, bu sabah ~ehrlmize gelmiş ve is
tasyonda Başvekil, Vekiller ve Me
buslar tara!ındon karşılanmıştır. 

l\faliyc Vekili Geliyor 
Anknra, 26 (TAl\') - Bu akşamki 

Toros ekspresile Maliye Vekili Fuat 
A~alı lstanbula hareket etmistlr. 

İzmir, 26 (A.A.) - Birinci Kor- Beden terbiyesi İstanbul bölgesi, Paraşütçiilcriıniz Elazığda 
dondr bulunan Atatürk konağının Boduriye boykot verileceğini ve ceza 
dün Belediye namına ferağ muame- tebliğ edilinciye kadar hiç bir mac;a 
lesi ikmal edilmi~tir. Belediye bura- iştirak ettirilmemesini Galatasaray 
sın• At:ıtürk mı.izesi haline ifrağ e- Klübüne bildirmişir. Ceza Pazar gü
decek ve tarihi vesikaları ve eserleri nüne kadar tebliğ edilmediği takdir. 
ihtiva edecek güzel bir müze kura- de Boduri Fenerbahçeye karşı Galata. 
caktır. \ saray takımında yer alamıyacaktır. 

Elazık, 26 (A.A.) - Hava Kurumu 
tayyare ve paraşutçüleri uçuş ve pn
raşutle atlama gösterilerini bu sabnh 
ynpmışlardır. Dördilncü Umumi Mil
fettlş Cenernl Aldoğan, hııvacılı~ın 
f:hcmmlyeU hakkında bir nutuk soy
lcınlştlr. 

60 Bİ!'i ÖLÜ 

de hudutlarını sılahla mudııfoay• 
kalkacaktır. Bunn imkiın gorm 
diği takdirde son bir :)ılfilı oıa· 
rak Sovyetlerin yardımını ıstc~ e. ... _ 
bilir. Bu şıklardan hiç bjrı, mıb· 
ver devletlerinin bugun ho un 
gider hal tarzı değildir. Çı.inktı 
Almanya, Roma.nyanın hudutla y 
nm garanti ettıkten sonra SoV• ' 
yet Rusyaya Balkan hudutlarınl• 
kapadığına kanidir. Kendi nüCU· azı 
zu altında bulunan Balkanlardaf. lı 
ise iktısaden istediği gibi ıstifad 
etmektedir. Kendi lehinde olall 
mevcut statükoyu durup durur- / 
kcn bozarak başına bir meselc

1
z ın 

çıkarmasına sebep yoktur. BahU· Sırı 
sus, Yugoslavyanın SovyetleriJi 

11 
~ 

kucnğına atılmasına imkan ver-. . 
mek istememeleri gayet tabıidir. ~nı 

Yu.r?oslnv meselesi halledilme.t,;' 
dikçe Yunanistanı tazyik etmcle. , ı 
rine ise ne lüzum, ne. de scbef ~~ 
va dır. ldet 

Onun için simdilik mihver d~· n 
Jetlerinin Balkanlarda mesele çı- ·ı~. 
karmak istiyeceklcri tahmin edi- nl 
lem ez. klıu 

•• * * VV( 

U çüncü mesele olarak Italys. re1 

nm Mısın istilası vardı1 nı 
ki, İtalya zaten bu işe girişmiştit.p eı 
Almanya ancak Cebelitar.ıka hiY k 
cum etmek suretiyle bu husu~ a 
1talyaya yardım edebilir. --

Bu sebeple, Roma konferan51' r 
nın en mühim neticesi İspan) 
meselesinin hallinden ibaret ks-t \'f 
lacnk gibi görünmektedir. 

Bir Tekzip nı. ' 

Ankara, 26 (A.A.) - Mnariı \1'C'ıı it 
kil ndcn tebllg edilin! tir: rlu 

1\ rlriefktı.r ve Vatan gazetelerin 'Jı 
25 ~ ül 1940 tarihli nQsh larınd ·a 0 

Vekillıkçe yeni bir tallmatnnme yıı•1 t nı, 
pıldığ. hakkındaki haber doğru de-1 er 
ğıldir. r tı 

:ııu 

Dakar'da nl 
he 

(Bası 1 inciaeı ld · 
zırhlıları Dakarın önune gelmiş, Ri-$1 l 
chelieu Frnnsız zırhlısı ve sahil batıır.tnı• 
yaları sabah dokuzda ateş açmışlardı! ı 
Bevezicrs denizaltı gemisinin hlicll'!' \' 
muna uğrıyan "Resolution,, zır ı Jı 
ııtcş aı;;mad n geri çekilmiştir. 1k"o'\Ja 
zırhlıya d t< m bir ısabet vaki oldu.o~ l 1 

s nılm kt dır. Fr n z avcı teyy r~. 11 

!eri, bir tayyare duşur u tur. ,d 
Saat !l.30 da İn •ılız Iılosu ç kil' a 

mfştir. Batary lnr mız eh arın 1 ' ll'.ı 
gnlz obü leri du m ı tilr. Şehre bı 
&al\•o isabet etmıstir. S \illerden it 
ynrnlı vardır. I ım· na dn obüsler d • :i 
müştOr. Richelleu ye bir obU la.r 
ctınıc:se dE:, hasar veya tel !au mu'tb" 
:ip olmamı tır. t 

1
' 

CERELITAR!ICA HÜCUM ın:ı 
Cebclltnnk, 26 (AA.) - R 

bllrlirıldığlne gore, dtln bfiyük b t 
Fr~nsız hava ktıvv U t rar Ccb • • 
tnrık'a hücum etmiştir. Hilcum IJ(lllta 
buc:uk saat surmu tilr. 1 

Birkaç dalga halındc Fransız born•!tb 
bardıman tayyareleri 300 den faz.lll U· 
bomba atmışlardır. Hücuma 100 dellk l 
inzla tayy renin iştirak ettiği tah• · 
mln edilmektedir. Bomb lann ı=o al~· 
rleıııze ve kay'llann çıplak kısımın• 
rına isabet etmiştir. Fa at blnalarıı. 
yollaro ve es d isUhkilmlara da bir" 
çok bombalar düşll\üştur. Hususi v6 
resmi blnıılar çok h ar , rnmışlnr"l"i.n 
sa da askeri mevkilerde az h ar ol" 
muştur. Limanda ufak bir gemiye i"" 
sabet olmuş ve gemi b tmı tır. Ö O 
ve ynralılnr vardır. Üç düşman tay' ~h' 
yaresı düşOriılmüştilr. Dl er lkisini1' KISA HABERLER Hava Baskınları 

Londra, 26 (A.A.) - Ncvyork He- de d{lşmilş olması muhtemeldir. , 
lı ULUlllilS !'ANDA: 

e &or,.a. 26 (A.A.) - Ordu kumandan· 
lıfının ttbli~ıne ıllre, cvıubl Dobrucarun il· 
,uncll mıntakası 21 Eyhlldo iıııal cdiledk· 
tir. 

Sof:va. 26 (A.A.) - Sabrlı: Daıveltil K1'1t· 
lvaaof Berlln elçilillnc tayin edilmlıur. 

SOVYETLER BtRLlClNDE: 
• Hebinlıi, 26 (A.A.) - Baltık deni• 

l'İnl Karadenbe raptedecek olan lıanaluı in· 
ıaau Dni~ro ile Buıı araa.ında hitama er• 
mhtir. Dnipere - Njemen kanalının 2600 ki· 
lomctre lmtldadında ol&D lnpatına da baıla· 
nılm•ıtır. 

FINLANDADA: 
• Londra, 26 (A.A.) - Relsinlti'de bu

lunan Inıı:llb ıdiri Verelttr, Alman ltıular.nın 
Finlanda topraklarından ıe,erek ıimall Nor
Ycce ııtlmeleri bakkınıı. Flnıanda hllkOme
ti terafındaıı nrllen mQıaadeyl enerjik bir 
surette protuto etmek ı,ın talimat ıl

mııtır. 

AılıcrdH baılra lıur iptidai maddeler 4o 
her iki lıtllı:amttta naklcdllebllecckltrdir. 

Rnm.l mahfiller ba hareketin bltaranık lı:a· 
nununa va beJ'Tltlmllel bulıulta aarlh blr te
cevOz teılıil ettlflne lıarıt etmelıtedidcr. 

FRANSADA: 
• Vlcb7. 215 (A.A.) - Sabık DadlllT• 

Naun ııax Dormoy, aabılı: )ı(aliJ'e Nuın Vln• 
centaurlol. aabtlı: BaıveUlet mOıtcpn Julu 
)focb, aabılt Kebuaan harici,.. cncOrnenJ ikin• 
d rtlal Saloınon Gruınbach, idareten lndro 
eyaletinde PeUevolalıı"cle enterne edllmlılır
dir. 

e Vlch7, 215 (A.A.) - Orııeneral Huat• 
zlser. lı:ara ordulan kuman•anlıfnıa taJ'{n • 
dilm.lıtlr. 

zıl denizde, hııva lruvvetıerfm1z, dll&
manın bir gemi kafilesine hücum et
miştir. Blı torpidomuz. İonlen deni· 
zinde bir dQşman denlzaltın tarafın
dan batınlmııbr. Bu torpido mQret• 
tebatının eberlsl kurtarılmı~tır. 

Malta, 28 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Maltaya düşman tarafından tevcih e
dilen bir bava hücumu esnasında bir 
düşman tayyaresi dQşürülmüş, diğer 
ilds1 hasara uğratılımşbr. 

(Sonu; Sa: 2, Sü: 1) 
endüstri bölgesinin göbeğinde klln 
Kllııgenberg elektrik santralına bir 
saat zarlında birbirinden müstakil 
dört hücum yapılmıştır. Büyük san
tral Berlinin en bUyuk sınai müesse
selerine cereyan vermektedir. Santral 
Uzerlnde patlıyan büyük çapta bom
balar y~ınlar tevlit ebnlştir. 

Tegelsce'nin uç kilometre Cenu
bunda bulunan ve evvellil baskınlar 
esnasında şiddetle bomb:ırdıman e
dılmiş olan Batı elektrik santralı da 
tekrar bombardıman· edilmiş ve bü
yük bir yangın çıkarılmıştır. 

Berlinin merkezine takriben be~ 
kilometre mesafede bulunnn Scher
berg demiryollnrı ile Berllnin bnşlı
cn mahallelerinden biri olan Ch:ır
lotenburg yakınında mühim bir il
tisak noktası Uz.erine yüksek kudret
li infillk bombalan atılmıştır. 

Bcrlinln esas hava meydanı olan 
Tempelho! üzerine yapılan taarruz 
esnasında meydanın Şimal yarlSı !l
zerıne bombalar atılmış ve civardaki 
garajlar, demlryollnrı da bombardı
man edilmıştir. 

Gece arısmdan altı dakika evvel 
Berlinln dofu banliyosu üzerine varan 
diier bir İngiliz bombardnnan tayya
resi kara bataryalarının ıürelli ate,i 
albnda hedefini aramak için bu bölce 
üzerinde tam yirmi dakika dolaşm"
tır. 5 aydınlatıcı fişek yardımlle Ber
linin takriben 27 kilometre oarkmdaki 
Rudersdorf'da bir mühimmat fabrika
sına nişan alınmış ve bobardıınan edil. 
miştir. Fabrikada yangın çıkmısbr. 

• lnıiliz tayyarelerinin dün yaptıkları 
baskın esnasında KIU tersanesinde bu 
lunan Almanyanm "Sclıarnhorıt., kru
vazörünün hemen yakınmda büyük bir 
infilak görülmüıtür Tersanenin şimal 
tarafındaki ucuna ve inşaat tezıahlan 
Uzerine üstüste büyük çapta bombalar 
dQşmü~tilr.Boulogne'a yapılan bir bas 
kın üç bnçuk saat ıünnüş ve bir çok 
lnfillklar hlsıl olmU§tur. 

rald Tribune gazetesine bitaraf mem- Vıışlngton, 26 (A.A.) - Fransızlıı"" lll 
b:ıdan gelen bir telgraf, lngirz hava rın Ccbclitarık'a hUcumlan va J)tl l\tı 
lruv .. etlerinin Mnnş denizindeki üslere Gol lle'ün kuvv Ucnne k Dakar' d 
yapmı:ı oldukları :ıkmların, Alınanlara ela anudane mukav metlerı Vaşfng' t'trı 
en güzide efrndmdan 60 bin kişeye mal tonun resmi m haf linde hiddet te'lf' ltQ 
olmuş bulunduğunu bildirmektedir. lıt ctm ş v Fransız Amcr·k il' 

t~GİLTERE ÜZERİNDE naseba~ınd \ı gergl~ll l ar~t ~~::tır e 
" Hükümet C'rkfınından bazı zevat, es· İl 

Londra, 26 (A.A.) - Duşmaoın ki müttefi ine kar§ı mihver devlet· ~ . 
~ugün. ak~ama. kada.rki hava faali!~- I terin faal bir ynrd•mdıı bulunntı 
ti halı! bır mikyas.a olmuştur. Ku- Vich;· hü tOmetlnin tarzı barekcUnı 
çille bır dıişınan filosu Doğu - Cenup- şlddctlıı tenkit etmı !erdir. ~~ 
tan Londra bolgeslne yaklaşmışsa da 
suraUe tardedilmiştir. Londra bölge- fVL E \1 L Ü D 
ııinde kısa süren alarmlar verilmiştir. 
Hampshire sahili Qzerinde bulunan 
şehlrlerle Şarka doğru daha uzakta 
bulunan şehirler üzerine bir kaç hiı
l·um yapılmışsa da bunların h!çbh 1 
büyük mikyasta olmamış ve milhlm 
bir hasar kaydedilmcmiı;tlr. 

Fransız sahilindeki urun menzJllf 
A1maıı topları öğleden sonra bir sa
at kadar Douvre bölgesini bumb:ırdı
m~n etmişlerdir. Bir erkek ve bir ka
dın ölmüştür .. 

Dlinkü hava muharebelerinde İncil. 
tere üzerinde 28 Alman tayyaresi im
ha edilmiştir. Bunlardan 24 ü İngiliz 
avcıları 4 ü de tayyare dafi bataryala
rı tarafından düıürlilmlişlerdir. 

ALMAN TEBLiCt 

Bertin, 26 (A.A.) - Alman ordula
rı Ba11kumandanhğmm tcblifi: Alman 
hava kuvvetlc.ri, hareketlerine devam 
etmişlerdir. 

Gundıiz, Filton tayyare malzemesı 
fabrikasına bir çok bomba dilşmiış ve 
bn fabrika mlihim hasara uiramıştJr 

Plymouth, Portland ve Southend'de 
liman teıiaatına ve doklara bombalar 
iıabet etmio ve ciddi hasarı mucip ol
muştur. Plymouth önünde demirli bir 
harp gemisi ile Dungeness civannda 
bir askeri kampa isabetler kaydedilmiş 
tir. İngilterenin Cenubu Şarki mmta. 
kasmda diğer muhtelif &ehirlerde de, 
fabrika ve antrepolar tahrip olunmuş
tur, 

AçEk Teşe tur 
Adı ve kıyme h evce vo anne ızln ce· tı 

~•e merasımlndc haıır bu unmak ~cya mck• il 
tup ve uı..,-afla tauyeıltrın bıldlrmd: IQt ~1 
fund• bulunan muhterem pro(u rl hı 
kndaıtarımı:ıa Ye taleb~ ııe 

n.ı rıca edcru:, 

Muııafa Tınauf "' f Ta u 
Omer Tensuı? 

ÖLÜM 
Muteber Tüccarlardnn Konyalı K • 

şılç_cızade Bny Mehmet dil Kad ö· 
yündeki ikamelg hında vef t e 
tir. Cenııze i bugün K dı l!yünde 
managa Cıımiinde n mazı ılı dıkt 
l!onra saat 11 te K r ca hmet k b
rlstanına d edilecektir. Ali h rdh
met eyliye. 
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BEDELi 
Ecnebi 

1 ıeno 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

... 

2800 
1600 
800 
300 

Ciano'nun 

Kr. .. 
• 
• 

Ömer Rıza Doğrııı 

lrn:ınya Hariciye Nnzınnın 
İ ltoınnyı :ı.iynrctindcn son. 

ur 1. lal3a Harici3c Nazın da 
el 1nc gitti. j pnnyn Dahiliye 
u- sırı \ e j pan3 n fnşistlcri lidc. 

riJI tıncr de hala Berlindcdir. 
ret• • n·bbcntrop'un Bcrline di.in. 
dif • nd n sonrn, Suncr'le göriis· 

e. ~· daha sonra Hitler'in de 
el ,1 

7. ta kabııl etme i, J{ont Ci. 
b nurı da Berline kosması, 

d Vercilerin harbi Akdenizde 
e<f. Ctlendirmek azminde olduk. 

~ı te3 it ediyor. l\lihverciler, 
tereyi Akdenizden uzaklaş. 

1 ak sayesinde harbi kazana. 
arına innndıklan için, bütiin 
\etlerini Akdenize ~evirmek 
re~i~ler. Bu yiizden Akdeniz. 
lllhhını hadiseler beklemek i. 

hi)ı\ edıyor. ı 

~ 
tllnsız Garbi Afrikasının 

~ Jrıerkezj olmı Dakar, de· 
an \re. hava yolları üzerinde ha-
in b~r vaziyeti haiz, miist~!'
lh. hır nıe\ k' dir. Bu mevkun 

\1'e'b ~er. eline ge~mcsi, a'!a vata. 
ti nhıdamından sonra Impara· 

ıl'., u unun parçalımmasına se. 
nd'f':ft:0 1acak darbelerle karşılanan 
~ t a için al:rır bir sadme, İn
d t ere kadar Amerika için de 

li~·ehl'ke te~kil ediyordu. 
t ~r Fransın ı temsil eden Ge_ 
a De Gaulle, Fransayı bu 
heden koruuıak ve Fransanın 

1 kl&linı saglamlamak ve Fran-
R t rıfJıvcre iılet olmaktan kur. 
ta~ ın k ic;:in, Dakar'a girmiye ve 
rd~ı' d.a hür Fran a~ a ilhaka ka. 
ucıı 

1 
Ve i. Dakar'blann Generale 

k ~ 1 ak arzusunu göstermekte oL 
u 1ara da bu hattı hareketi ko
r ; h acak mahiyette görünü. 

• n. 
ı• akat De Gaulle'ün harekete 

1 ;ti;llle nden sonra Dakann an. 
b~ hü~ ~k bir askeri . h8:re. 

-fti bctıcesindc zaptedılebale-

ö ''h ve hunun için Fran. 
mu••}?'tı birbirlerile döğüşerek 

' •derinin knnını dökmeleri 
tıııı ı:cldı~•i anla ılmış, general 

('il ll rnaıc:adı i tlhdaf etmediği 
b~ ı-C::kilmiye karar vermişt.i~. 
:fd k d e hund n ibn et olabılır. 

1at ne Gaulle'ün Fransa top. 
hrırıa gcçnı k hu usunda ilk om; e b Ünde murnffakiyctsizli-

~~ıı ~:r•rnası, prestijini yükselte-
tan• l? netice s:ıyrlamaz. 

~~ 
bir.. it v• alyan ayan meclisi nısi 

• . İtalyanın Mısırdaki hedef. 
n t1 ŞUY1e anlahmşhr: Siiveyş 

e f.. a ltldan mürur hürriyetini bi 
ö O ~ n ternin etmek, l\lısırda 1. 
~Y"' :: .kultür ve lisanma eski. 

!i haiz olduğu mevkii ver. 
ı.; ltalyanın Sudandaki ikhsa. 

enraatterini tanıtmak. 
ırsır ga:ıcteleri, italyanın bu 

e !erinden bahsederek bun.. 
1\tı ırı istiklalinden mah

etrnckten ha ka bir şey ifade 
C(iiğini söylüyorlar. Bu söze 
~ey ilave etmiye lüzam gör. 

Yol' uz. 
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Mısıra Karşı 

50 İTALYAN 

TAA RUZUNE 

GiBİ NETiCE 
VEREBILIR4 

İtalyanlar Mısır hududunu aş
hktan sonra buradaki küçük İn
giliz mOfrezelerl, stratejik bir ri-
cat yapmışlardır. Tahliye edilen 
yerlerin mUdn1an hnrbi bakımın
dnn askeri bir ehemmiyeti yok
tur. Mısırı, Gnrptnn gelecek bir 
taarruza karşı müdafaa vaziye
tinde olnn bir ordunun asıl va-
zifesi Mnrsa Mnt.ruh'dnn b.-:fln· 
mak lcap eder. 

'----------------
(Askeri l\Iütchnssısımız 

Yazıyor) 

T A .N 

' 

1 talyan kıta1an 13 Eylül sa. ı 
ri Bin azi Cvrc. • • . . 

. bnhmddanlbe g k ( M. Ilir Mısır limanına mu\'asalnt eden hır Cenuba Afrıka askerı 
naıka) hu ut armı aşara ısır j . 
toprağına girmişler, buralarda deniz hakimiyeti müdafilerin e- son istasyoı:ıudur. Bu yol, ~50 kı. 
İngilizlerin müdafaasız bırak· linde olduğu gibi, Mısırı H ndis. lomctrclıktır ve İskcndcrıycd_cn 
tıklan Solum ve Sidi.el.Barani tana ve Asyaya bağlayan yollar başlaynr::ık Mnriut gölü iızcrm. 
gibi ehemmiyetsiz bir iki s~hil da gene bunların elindedir. den Marsa Matruh'ta n~hayctle-
noktalarını işgal etmişlerdir. Ro- İtalyanlara gelince: nir (1). Bundan mada, Iskcnde. 
ma kaynaklarından verilen ma. 1) Anavatanla münasebetleri riycye doğru di.ız bir istikamet 
lümata göre, Bingaziden ve çöl kesilmiş gibidir; 2) Şarki Afrika. üzerinde. uzanan bir de asfalt yol 
içlerinden üç kola aynlarak Mı. da askeri işgalleri altında bulu- var~ır k~, Ar~pların w Ras (baş) 
sıra karşı harekete geçen lt.alyan nan vasi saha (Trnblusgarptan ta dediklcrı (~urk co rafy~ında: 
ordusu, takriben yanın mılyon- Kenya hudutlarına kndar), ya. Burun) denıze çıkıntılı bır çok 
luk bir kuvvettir. Gene aynı kay. hancı unsurlarla meskun yerler. kaya parçalannın hemen yanın. 
naklara göre, İngilizl~ri~ müda7 dir; 3) Harp hareketlerini büyük dan geçer: Ras Yerab, Ras Abu, 
faa ordusu, İngiliz, Hıntli, Ycnı kısmı susuz çöllerden miirekkep n ... s ed Dabbn vs .. 
Zelandah, Avustralyalı, Rodesya- sahalar üzerinde idare etmek 
lı ~e Lehistanlı .. muhariplerden mecburiyetindedirler; 4) Uzun 
murekkep olmak uzere, 200 • 230 süren milharebelcrde, hem askcr
bin kişilik, teçhizatı mükemmel lerini hem malzeme ve teçhizat. 
ve talimi oldukça ilerlemiş bir larmı' tüketmemek için, seri ha. 
ordudur. Gayda'ya göre, bu or. reket ederek mümkün olduğu 
dunun 500 tayyaresi, 1000 ağır kadar kısa bir zaman zarfında 
ve hafif tankı, onblnlerce maki· kati bir netice elde etmeye mcc
neli ve otomatik tüfeği ve pek burdurtar. 
bol topçu malzemesi vardır. İtal. İngilizler ise. diğer harp cep. 
yan ordusu, bir kısmı motörlü helerinde olduğu gibi, Mısırda 
kıtalardan, bir kısmı da deve koL ve Şarki Afrikada da (muhare
larından müteşekkildir. İtalyan beyi mümkiin olduğu kadar u
gazeteler"ne inanmak lazım ge- zatmak) stratejisine dayanmak 
lirse, İngilizler·n 500 tayyareleri. imkfmına maliktirler. 
ne muknb'l kendilerinin 3000 
tay) areleri varmış .• ** ısıra knrşı ilk İtalyan ileri 

hareketi tarihinden on 
ısır cephesile Şarki Atri. günden fazla geçtiği halde, iki 
kanın diğer cephelerinde ordu arasında ehemmiyetli bir 

İtalyanlann sayı bakımından İn- çarpışma henüz olmamıştır. 1tal. 
gilizlere üstün kuvvetlere malik yanlar hududu aşt!ktnn sonra, 
oldukları şüphesizdir. Bu vazi. buralardaki küçük Inglliz müf. 
yettc bir fevkaladelik yoktur. rezeleri stratejik bir rical yap
Çünkü, harbin bu devresinde İn. mrnlar, yani ord~ kun;nn?anlııp
gilitlerin Şimali Afrikada ehl"m- nın emrile. gerı cek~lmı l :.d r. 
miyet verdikleri yegane nokta, 'ı Tahliye edılen ycrlerın - m~d~
Süveyş kanalının muhafaza ve faa harbi bakımından • asknrı bır 
müdafaasından ibaretir. Halbuki ehemmiyetleri yoktur. Mısırı, 
İtalyanlnnn geniş fütuhat pian. garptan gelecek bir taarruza kar
lan ':ardır: Mısırda t~haşşüt .ed:n şı müdafaa edecek bir ordunun 
İngilız ordusunu yerınden sokup :ısıl vazifesi, Marsa Matruh'ta 
-~ma~ide olduğu gibi- memleke. baslamak icap eder. Çünkü, Bin. 
tı tahlıyeye mecbur etmek ve gazi ile Mısır hudutları arasında 
Suveyş kanalını elde etmek sure. .. 

* * 
ısın garptan istilaya te-
sebbüs edecek bir ordu. 

nun, en tab"i taarruz ısti:kameti, 
bu olabilir, Sudandan yukanya 
doğru bir çıkış taarruzuna nis. 
pctle, bunun elbette tercih edile
cek tarafları vardır. Fakat mah. 
zurlan da az değıldir. Evvela ta. 
arruz ordusunun sol cenahı deniz 
taraimdan her an tehdit edilebi
lir. Saniyen İngiliz müdafaası 
.istinat noktalannın ynkınlığı 
hnseb'le. bütün canlılığı ile mü
cadeleye atılacaktır. Fakat İta!.. 
yanlar, ister istemez, bu yolu ta
kip edeceklerdir. Nitekim gerek 
ilk hareket hedefleri, gerek Mar • 
sn Matruh'a karşı mut madi hava 
akmlan, bunu gôstermektedir. 
Bu vaziyete göre Mısır müdafa. 
ası hnlli güç bir mesele teşkil et
mez. İngiliz müda na ordusu • ge. 
risindcn emin olmak sartile - va. 
z'fesini yüzde seksen ° bir muvaf. 
fakiyet umidile basarabilecek bir 
mevkidedir . Rical yolları yakın, 
emin ve düz<Yündur. İtalyanlara 
f.{elınce: U~-QUZ CCphelerin"n her. 
hangi bir ged!Jinde küçük bir 
sarsıntı, ordularını müthiş bir 
feJiikcte sürükleyeb lir. Burada 
bir çöl ricati faciasına şahit ol
mamız da mümkundiır. 

tile Akdenizdeki Büyük Britanya mudafn.a bakımın?~m Asken bir 
donanmasını -bir deniz muhare. ehemmıye~ olan ılk nokt.a, M~r- (l) Bu hat 1904 te Hidiv İkinci Ab
besi vermek tehlikesini geçirme. sa Matruh tur. BuraSı nufus, ıs- b:ı n z manında inşa edılmişt.i. İlk 
den. buradan uzaklaşmaya icbar kan ve ikamet şekilleri itibnrile, ı>tılnl rn gore Tr blus ve Tunus üze
etmek.. Solum ve Sidi.el..Barrani'den rinden T ncer d mlcyoll:ırına kndar 

farksızdır. Denizden ancak 100 _ uzatılacaktı. Hnrbi Umumtd~ İngiliz
ler hattın büyük kısmını sökerek 

150 metre yüksekte nihayetsiz malzemesini FilisUnde bize karşı yap 
bir çöl yaylasının kenarında kü. tıklnrı askeri demiryolunun inJasın
çücü:k bir iskan noktası. Susuz. da kullanmı~lardı. Bundan on b~ se

ne evvel tekrar tamir ve itmam edfi
dur. İçme suyu ta İskendcriyeden mlşU. ııat boyunca Marsa Matruh'a 
taşınır. Küçük tabii bir koyu benzlyen birçok iskdn noktaları da
vardır. Sık sık kum tutar. ha vardır kJ, isimlerinin bundan son

Marsa Matruh'un bu coğrafi rakJ harp tebliğlerinde geçmesi ih
timnli vardır: 

ehemmiyctsizllgi yanında askerı Hammcrn Amrla Bchig El Amlde 
ehemmiyeti oldukça büyüktür. Alnmin sİw _ :iı - nı:ıunan Ed 

1) İngiliz ordusunun mevcudu, Çünkü burası, Mısır devlet de- 1Dabba,
1

Elvet - El - Safüa, Bir 'Fuka 
müdafaa harbine kafidir; 2) Ak. miryollannın garp istikametinde ve"rure. · 

İki ordu arasmda takip edilen 
gayeler bakımından mühim f!lrk
lar olduğu gibi, iki tarafın elınde 
mevcut vasıta ve imkanlar bakı. 
mından da azim farklar mevcut. 
tur. İngilizlerin stratejik vaziyet
leri, müdafaa harbi bakımından, 
İtnlyanlarm taarruz durumla:.zna 
nispetle, kendilerine daha musa. 
ittir. Çünkü: 

beni derin bir surette muztarip edi
yordu. bu lAkaptaıı dolal'J, 711hut 

11 &lniru ldlm, o da hep omuzla
<lır atkasında duruyordu da on-
ll " Her nedense, ben o akşam Yazan : İtalyancadan çeviren : 
ı.ı gece lngWz masalının, ANNIE VIVANTI RÜVEYDE slNANOGLU 

Stahl, bebekleri g8rllnemlyecek ka
d:ır bCh:uk olan çolt açık renkU goz
ler'le blz.i tetkik ediyordu. 

Kendisini selamlıynrak: 
"re,. unQ d llndilın; ve damar- · .._ ___________________ _ .....,_...._ .... __ 

ko~ş:ın titremelerle, o adam 
Cdir, diye döııQp dönüp aran-

ır 

<I~ artık orad;l değildi. Vasili 

v P 4(: liayd!! ~ ortadan kaybol. 
Jtı,::1: kahkaha ıle gülerek çinge
~~ saymıya koyv,.ldu; amma 

ly• tını:;,•da idi. (Ben ise, zavallı Ma-
t bı.n llın hesabına, akTJ!bln karısı 
~ Se\indim.) 
t &runıza d .dOIOııJtlz zaman, 
~babın ~i ı idi "AdamanUn,, 
1"1- az gök, butün yıldızlarla pud
... ,llllll., 

ı~Oft'un yardımı lle bir aya• 
•zata atUm; bınmek üzere iken 

y d Uı rı tıkla kendıml 
ee fı l l m. Ay mı, kızağın di

n n a nda yatan yumu
z, c nlı bir ~,ye b.ı.smı~ 

~haykırdı: 
11~ kat canını. nen var? Bir baı

ep ıni' 
)tr, o nkı idi zn roma sarhof, 
~laklın avukntlı; uyuyordu. 

~ve' ~ nırnr.nna• oıno:ıı: uoucr
Q lıye sordum: 

&dam, ldmd' 

Karşımızda oturm~. taze gelin 
MaximoU'un ayağma basmakta olnn 
Vasill: 

- Hangi actam" dedi. 
- Biliyorsun işte, şu bent korku-

tan. 
Vasm gQlerek: 
- Ha, akrep mi? dedi. Donato 

PrllukoU.. 

* * Klyef'e dlSndüm, Strelna'dald p-
cenin maeeraauu Bozevıky'ye anlat
tmı. yapablldillm kadar espri ile ak
rebi de tasvir ettim. 

Amma Bozevsq ,O.lınedi. Benim 
K1yef'te bulunmayıaıın. onu aertlq
tirmlş, IS!keliydi. Artık, kardeıçe sev
gi dolu, yanıma oturmuyordu. Artık 
edebiyattan konuşmuyordu. Akfam· 
lannı, dilsiz kıskançlık ve paslyon 
ıahnelerl yapmakla geçiriyordu. Et
rafında eleldrlkle dolu olarak duy
duğu o atmosfer içinde. Soll)'I teyze 
de ISrgüsünlln ttnelerlnl IJllllVor, 
ekşileşip öfkeleniyordu. 
J{ızarmış namuslu yanaklan De: 
- Bu Bozevsky'den vaz geçmek 

IAzımdır: sttmcllylz, diyordu. Vasi
liye ben ııöyllyeceJim" 
~lteklm söyledi de. Vaslli ise, her 

zamanki kısa miltaldasını bildirdi: 
- Can sıkıcısınız, dedi; sonra, 

Bcnevsky'yi kurtlnr yesin, diye dun 
ederek bagajların hazırlanmasını, he
pimizin yazlığa gıtmcm1%1 emrettl 

xııı 

Hepimiz yazlıta gittik; Sonya tey
ze ile çocuklar buna pek aevlndller. 

Amma, iç sıkıntısından ölmemek 
için, yeni bir heyecan temin etmlye 
mecbur olan Vnsili, bu sefer nl:ian 
abna manWne tutuldu. 

Sandığı piıtovlar, ruvelverler, ka
rablnalarla doldurdu, biltQn komşu
ları, rastgele tertJp edilmiş olan atış 
milıabakalanna da.vct etU. 

Sabahtan akıama kadar, bahçede, 
avluda, battA evin pencerelerinde de 
vnmh sllAh patırdısı J~itiliyordu. 

Bir öğle sonu, ynkındnkl Grıgori
e\•ıky1erln vlll!ısından, onların Troy
ka 'lan ile, işte doktor Stahl ile Bo
zeva~ «ta ~'eldller. 

Kocam enlan btly{lk bir oeıtlikle 
kanıladı. İkisini de kucakladı. Kl
yef'ten çıkıp gtdiılmlzin aebeblni ta
mamlle unutmu5tu. 

Bozevsky, beni hemen bir mebhut 
rikkat kamgası ile sardı. Bir zaman 
"el6mantalre,. ve halis olan pasfyonu 

- Do'ttor, dedim; ne calp gözl -
rinlz var! Bir ked nın gun şc baktığı 
z:ımnnld gözlerine bcn:z.ıyor. 

Stnhl, ~ U unu bir ü' mscmc için
de bOzdü· bir somn mbill ı;illum e
mesi kJ, beni UtretU. 

Mırıldandı: 

- GUne:fe bakmıyorum, r:lrd b:ı 
bakıyorum: Hiçlik ve nl.S) an girda
bına. Bugünlerde bir giln, bahtiyar 
olınndığuıız zamnn, bnnn geliniz. O 
dQnya ötesi derlnl g1n, o beni yut
makta olan neşe glrd:ıbının kapısını 
size de nçayım. 

Bozevsky, Stahl'e hemen hemen 
kinli bir bakış atarak b Ykırdı: 

- Tanrı bizi korusun!. Başkala
rını da aşağıya kendi cehennemmlze 
çekmek ne kota istek!" 

Stahl içini t'CkU: 
- Korkunç, biliyorum; amma bu 

hastalığımızın bir tnr !ıdır. 

Benı öfke içinde dınlıyordum: 
- Neden bahsediyorsunuz? Anla

mıyorum.-

Boze-uky, kaşlanru çatarak, sözO
nü kesti: 

- Ant manın ıaromu yok. Stahl, 
bir knçık, bir hastndır. Ona kulak 
asmayınız. Onun ölQdünü gütmeyiniz. 

Sonra lltlve etti: . 
(DEV AM1 VAR) 

Yazan: Sevim SERTEL 

Keşke Sığınak Yaptırmasaydım 

Fedakar Tayyareci 
Fedakar Tayyareci D ünynnm üçte ikisinin, in. 

gılterenin hemen her ta-
rafının kana boyandığı bu sırada Alman • İngiliz tayy:ıreleri 
b"lhas"a İngiltercde halk arasm. İngıltere adaları uzerin. 
da gayet büyük bir iman ve so. de birbirlerile çarpışmada berde
ğukkanlılığa tesadüf edilmekte- vamdırlar. Ateş alanlar, taklak 
dir. Çiftçi Eriks'in hikayesi bun. atarak yere düşenler; bir hcngfı
lardan biridir: medir gidiyor. İşte geçenlerde 

Çiftçi Eriks ufak bir köyde on gene böyle bir karşılıkla dö!;tüş. 
beş kişılik ailesile beraber otur. me esnasında şöyle bir vaka o
maktadır. Harp başladığı zamnn lur: 
hiikfımet kendisine haber gön- Tek başına ateş eden bir !ngi. 
d · liz tavvarec"sinin tayyaresi ateş ennış: JJ b 

1 _Vatandaş Eriks; kazmaya, alır ve toprn.ğa düşmeye aş ar. 
küreğe sarıl, içine ba~ını sokacak Bu çok feci b.ir vaziyet deği~di.~. 
bir sıgınak yap, demişti. Zira genç zabıt hemen paraşutu. 

ne sarılıp kendini selamete ata-
Eriks bu işe ehemmiyet ver. bilir. 

medi ve el ni yavaş tuttu. Bir se. Fakat nerede olduğunu anla. 
nedenbcri nihayet geçen gün bi- mak üzere başını pencereden dı. 
zim çiftçinin sığınağı bitti. Aılc şan çıkaran İngiliz görür ki şeh
efradına ellerindeki işleri bırak. rin C'ok kalaba !ık bir semti üze. 
tırıp onları beraberine aldı ve rindcdir. Filvaki kendisi atlıya. 
hepsi çiftliğin ta öbi.ir ucundaki r~k canını kurtaracak ama öbür 
bu yeraltı mahzenini görmek ü. tnrafta tayyarenin düştüğü yerde 
zere yola c:ktılar. yangın çıkacak ve bir çok evler, 

İste tam bu sırada Üzerlerinde hatta insanlar ölecek. 
bir · scnedenberi ilk defa olmak Bu düşunce ile ateşler içinde 
üzere düşman bombalan vızla- bulunan tayyarenin makinesine 
maya bnşladı. Hemen koşup sipc. hcrşeyc rağmen sarılıyor ve tam 
re girdiler. Düşman burayı saat. 20 dakika kan ter içinde ha:yatı
lerle bombaladı ve sonra çekildi nı tehlikeye koyarak şehirden u. 
gitti. zaklaşıyor. Nihayet tenha semt. 

Eriks ailesinde nüfusça zayiat lerden birine geüyor, ondan son
yoktu. Fakat ihtiyar çiftçi iki el- ra paraşütünü açıp atlıyor. 
lerini yanlanna vurmakta: Saatler sonra., ortalığı dola-

- Ah ne ettim de sığınak yap. şan sıhhiye imdat otomobilleri 
tım. Tam bir senedir kafamızı al. fedakar tayyareciyi baygın ola. 
tına sokacak yerimiz yoktu, düş- rak buluyorlar. Muhtelli yerle. 
man bu taraflara uğramadı. Ben rinden yaralıdır. Hastanede ken. 
b·zim yeraltı yuvasını bitirir bi. disile konusan muhbirlere: 
tirmez daha saat ine varmadan - Ben, demiştir, gözüme ölü
hemen bombalar üzerimize yağ. mü almasaydım bu sefer yüzlerle 
maya başladı. Ah keşke sığınak insan ölecekti. Böylece onlara da 
yapmasaydım! bir şey olmadı, tesadüfen ben de 

Diye döğiinmektedi_r_. -=--=--k_u_rt_ uldum. diye sevinmektedir.~ 

LOKMAN HEKIMtN öGüTLERİ 

iNCE UZUNLARA YEMEK 
Verem hastalığım Derleten istidada 

sebep olan tiroit ruddeal hormonunun 
fazlalıfı vlicuddn sarfiyatım arttırır.,, 
Onun için ilkin vücudun aarriyattnı 
bir de lüzumsuz hareketlerle arttırma. 
malı: iyi olar: Spor Hhıamınu: hareket
lerden defi dir, falrat onan da zayıf. 
larrnı ıeçmeli, meseli futbol yerine 
tenis ince ve uzun boyla olanlara da
ha ziyade yalı:qır 

Lüzumsuz hareketlerden çekinmek, 
oturduğu yerde kalmJk ta dejildir. 
lnce ve uzun boylunun a\ciierleri de 
uzun ve geniı olduiundan onlan dol. 
duracak açık, temiz hava, ak cif erleri 
işletecek fakat yormıyacalı: hafif rez
meler ... 

Bir taraftan da, tiroit guddesi faz. 
lahğanm ııebep oldup fazla sarfiyata 
karııı koyacak bol yemek.. Ancak ba 
mizaçta olanların mideleri de pek 
dilzgun gitmez. Onun için bir, iki ö. 
ğünde bol yemek delil de üç, dört ö
ğünde, küçük hacimde fa'kat iyi bes
liycek ıeyler yemek, 

Sabah kahvaltısı ehemmlyetlice ol. 
malıdır: Söfüı. lı:apr pe111iri, ekmek 
üzerine tereyağı, reçel, yemiı, ıütlil 
çay yahut hafif b.hnli ıilt . ., 

Öfle yemeiinde ncak et_ Kızartma 
olursa daha iyi, fakat nlçaıız, sebze, 

makama yahut pilb, tatlı. 
lkindi kahYaltıııı: Elanek tlrcrhıe 

tereyafı, bir kase yofurt, mevalmine 
cöre ycmiı. 

Aktam 7emetlnde oortM. JWUW ta, 
ıebze )'lhat makama veya plllY, bir 
de hafif ıofukluk. Sabah kahvaltısm
da ıötüt bizde ldet olmadlfından ta. 
tamının edilemezse et akpma 7enile. 
bilir, fakat onıı sabhleyin yemek da
ha müreccahtır ... 

Demek ki cünde dört öiün, uatle
ri: 8- 12 - 4 1/2 - 20. 

Biberli, baharlı ve aalçalı :remek.. 
lerden mümkün olduiu kadar ıalı:ın
mak. Bunlar tiroit guddesinin iıini 
arttırırlar. Çay, kahYe koyu olanca 
lı:araciteri yorarlar, onun 7orutmuı da 
tiroit ruddesinin itini arttanr. 

Alkolün hem karaciğere, hem akci
icre dokundufuna tekrar i:ıitmiye el. 
bette lüzum ıormczsiniz. 

Yemekleri yavaf yacaı, iyice çifni-
1erelı: yemenin faydalı oldufunu da 
ııüphesiz bilireinlz. Yavat yenilen 7c
mek daha iyi hazmedilir, inııana nq'e 
verir. O da iıtahı arttırır, 

YEN! NEŞRİYAT: 
Ymi Adam - 100 G11ctl laJ"ISI dotnn bir 

1Ckllcl4t plı:n. 

·~~Ta~vimdzn 
,~bir ~aprah 

Büyük Bir Bayram 
11 

••• Cenabı şeriflerile ~okda 
daire 111şıni bauçci sohbet \ c ne 
mek hsi maideı ulfet ohn k k 
lan zn.ınırde mustc ~•n ol na 
la .... ,, 

Bu ) a7.dığım söziim onn turlu~ 
hır da\ ettir. Manası da kısaca 
•Bize bu~ urun da goru eliw! 
demektir. Bunu bo)lc dememek 
için: '"Göruşmc sofracıgında mu· 
habbct zı) afetinin t uzmıu bırlik. 
te yalamak arzusu kalb kilerin. 
de yerleşmiş olmakla ... ,, diyor. 
Tc\ckkcli biz asırlarca yeriwbde 
sa3 mnmışız.! 

•Sabah oldu,, demek için: "Sa 
hah znm::ınımn horozu ne\ a per. 
de ind n ahenge başladı,, deyin. 
cc)c \c bunu da secılcr, kafıye 
lcr, ıstılahlarla anlntmcaya ka 
dar, \akit bglcyi, hatta akşamı 
buldu. 

llö) le yazanlara eskiden ''ki. 
tiptir do !l"USU. Kaleminden ka 
damla) or!,, derlerdi. Lüzumlu 
hizumsuz, hatta Arabın, Acemin 
kullanmadrgı kelimelerle 3 azala
rımızı süslemeyi bir ustabk sa. 
nırdık. Arada Şinasi gibi bir U. 
san inlulipçı ı çıkar, Türk dilini 
sadeliğe doğru götürmek ister. 
Fakat \ ukuflan • itibarile lisaaı 
inhisar altına alanlardan yaka71 
kurtarmak kabil mi? Muallim 
Naci mektebinden neler çektik! 
Kazara birisi: ''Bendehaneye ~ 
rif,, dese herkes bir ağızdaa: 
"Bendehaneyi teşrif!,, diye bajl. 
nşarlardı. Halbuki bu kadar ka. 
yıtlaro rağmen bir lisan yapabil· 
mişlcr mi? Ne gezer. Asırlarca 
herkes birbirile bilmece aöyler 
gibi konuşmq. Onlar bir taraL 
ta .'gel zaman', git 2.BJDan,, ye
rine "taal zeman, :ruh seman,,, ,, 
"bal yemez,, toplanna .,asel ne. 
nılhured,, toplar derlerken Türk 
"ah mehtabını,, ., 11Babı8ll kapt
sını,, pekala kullanmıt- Buna bea 
de taraftarmı, çünkü lisanı avam 
yapar, havas değil 

işte dün kutluladıfmm ~. 
Tam sayesinde Türk en sağlam 
milliyet silahı olan diline sahip 
oldu. Bunun için bugüne "büyü 
bayraın!n diyorum. 
Adamın biri it içhl ·~ 

apğını göndermi§. u~ elendi. 
yi bahçede btllmıq; lizım relenl 
söyleıniı. Efendi ~ağa çiçekleria 
biraz tath suya ihtiyacım fl)'le 
anlatmrı: 

- Yek masura maı lem olsa 
çiçekler neşvünüma buldrda! 

U ak eve dönmüş, efendisinla 
karşı ına ~Jlmuş: 

- Efendi nasıl? 
- Vallahi efendim. Galiba 

pek fena hasta. Bana pek basura 
mavi bezir yağı koymab., dedi, 
zavallıya pek acıdım! 

Takvlmd 

1 
Askerlik işleri 1 

~..,..,.,,.,,.,. .. 
Şubeye Davet 

Fatih Aıkerlik ıubcs nden : Aıafnta -t.. 
rlltbe ft lılmlcri :r\nlt •aba:rlanıa tu cldn 
ıube:rc mllracaat ctmclcrh 

Yedek pl;raıSe aatcfme11 llastafa ollw ~ 
Ba arır, 8. ı. heaap aıcmıı,. Jılclımet 01'9 
Abdlllkuddlls. 

-=== -----------------------

.llıU&ua ıud.uuc.&cru 11 .a.Loı...,, '-=•' 

Şarkın Ye Mısır'm kudretli aan'atltln 

FATMA ROŞDI 'nin temsili olan 
Tilrkçe auh ve Sözlil, Arapça ıarkılı 

Saade t Yuvası 
Yakıcı ve hüzlln verici ıarlnlar arasında seçen bir fada. Namus ve 

erefine ııadık bir kızm romanı olan bu filmde Ahlak ve fazUetın ma lilp 
olmadıfı corulecelrtir. 

Bu filmi bütun gençlere tavsiye ederiz. 
llive olarak: Tayyare ıle Mısırdan getirilen Son Harp barcklltını 

,. DiKKAT ~ 

SUMER 
SİNEMASI 

Bugün matinelerden itibaren 
Proırama illvctcn: 

Tayyare Postası ile Yeni Mım
dan celen T0RJCÇE lZAHATLl 
Şarkı Karip Hadiselerin· 
ve hali hJZır fe kalide Aktua

lıteleri ıosterecektir. 
Proıram Fılmi: 

CAN 1 MIN 1Ç1 
Şen ve Neş'eli Vodvil 

gösteren Türkçe bzlu film ·------!!i, IF a 
~-mDi--lmrl-----------------~ 

M ı 'ın " mf' hu 
t u : 

ma:ı RlYıştV 

istiklCil Kahramanı 
Vatanını müşterek düşmanlarına karşı 

müdafaa eden kahraman 

rürkçe sözlü büyük Aşk ve Harp Filmi ·----~'a---· Tarih bundan bahsedecek. .... ----., '!----------------~ 
Büyük ve '$ercfli bir Mazıyi Canlandıran .. , 

ZAFER SENELERi 
1nciliz Kraliçesi VİCTORYA'nm mııa:ı:zam ve tahanc Hlikümdar. 

lığı. Tamamen renkli. Zencin mizansenli cmaalsi:ı: bir ıahcser. 
Bat Rotlerde: 

ANNA NEAGLE • ADOLF WAJ"'BROOK 

Pek yakmda SÜMER 

' • 
TAKSIM 

81 



4 TAN 

E SRll 
1 

Görünmek 1 

ister misiniz? 

Tayyare 
Otomobn 
Kamyo• 

Motö 

ve 

bilQmuı 

fabriko 
makinad 
İsviçre 

mamul(ltı 

S R O Rulmanlıtuı.. .. .. wınınız. 
Deı>0su: Galata Karnköy Palas 
hanı karşısında 84 No. IBRAHIM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 
P. K. 1039, Telgraf : TASKOL 

--ımm• , Ualr:Qdar lkinci ıulh bulı:ulı hllı:lmliflndcn. 
Mahkemenin tıS8·1Zll numaralı ltararnc 

mahcur Halime nıi tayin edılcn Nurlnln bu 
kere hutalanmısı dola71alle •csayetl ifaya 
muktedir olmadıfı mOıahede ed.ilerelı tabibi 
adli mari!ctile yapılan muayenesinde aıwna• 

il.rybln nsllik nıllcslnl Haya mini tcıkll 

cdccclı: derecede •e mahiyette bulunan haa· 
tahfı mOnascbetile kıa lcardc,ı Nadidenin 
mahcur Nuriye nal tayinine 23·9·940 tarl· 
hin~· karar nrilmlı oldufundan bu huıu•ta 
bir :ı1:.·:n olınlann 10 ııQn zarfında !140·1 IS 
num ~ ile UlıkQdar ikinci ıulb hukuk hS· 

Mühim B~r Keşif 
sayesinde buruşukluklara 

nihayet veriliyor. Bu Deslcnccck ve her sabah kalıttıı;:ınu:d!l lr:lmliğine mtlracaatlan ftAn olunur. 

tecrübeyi yapınız. 
cildiniz. daha saf, daha taze g6rUnecek lfl'-• PROF. Dr. 4~ 
ve gcncJeşecektir. KEMAL CENAP 

Meşhur bir clld miltehassısı tar:ı- GUncUızleori, beyaz (ynğsız) Tokalı>. 
fı tdan keşif ve genç hayvanlnnn kremi kullanınız. Terkibindeki be

cll:f ve hilccyrelcrlnden kemali :Una yazlatıc:ı ve kuvvctıendlrlcl unsıırlnr, 

ne istihs<ıl edilen ve bir genç kl7.ln dah!le mlfuz ederek giı!J gnyris:ıf 

taze ve saf cildinin •unsurlarına mn- ınaddcleri ihraç ve siyah noktalan 

pbih olan "BIOCEL", tabir edilen ualc edC'r. Açık mcs:ımc!cri sıklııştırı 

kı;,metli ve yeni cevher, halihazırda ve tu turcUc clldinlz.i beyazlntıp yu 

cfld unsuru olan pembe renkteki To- muş:ıtncr.ktır. Bu basit tedbir saye 

kalan kremi terkibine karıştırılmıştır. smde her kadın birkaç sene gençleş\? 

Bu akşam, yatmadan evvcl sürünüz bilir ve genç kızların bile gıpta ede 

l':ruduğunuz her dakika znr!ında cfl- ccJ:i :; ıyanı hnyret bir clld ve bir ten• 
• diniz, bu kıymetli unsuru m~ edip mnUk olııbllirsinlz. 

Florya içkili Lokantası 
28 - 9 - 940 Cumartesi giinü açılıyor. 

fstiklil Caddesi, Lale Sineması karşısında Florya Ban yanmda 

Karacabey Belediyesinden : 
l - Karacabey kasabası içme ıu tesisatının 15ehir ııebekesi keşif ve proje 

leri açık eksiltmeye 'konulmuştur. 
2 - Yaptırılacak keıif ve projelerin keşif bedeli (500) liradır. 
3 - Şehir Hali hazır plll.nı ile eksiltme ııannamesi ve mukavele sureti 

bilibedel Karacabey Belediyesinden almab'lir. 
4 - İsteklilerin bir ıclür içme su tesisatı keşif ve projelerini tanziro 

iılerinde mütehassıs bulunması ve bu hususta resmi vesaik ibraz etmesi la
zımdır. 

S - Muvakkat teminat: % 7,5 besabile (37) lira (50) kuruşur. 
6 - İıteklilerin teminat ve Belgeleri ile birl kte ihale günil olan 

16/10/940 Çarşamba günü saat 14 te Karacabey Belediyesine mUracaatlan 
illa olunur. (9178) 

PARLAK ve SAGLA.M DiŞLERE MALiK OLMAK ISTERSE~JIZ 
MUHAKKAl-' 

.. • ..... : • ··:. .\·' •. ,,.•. ~~ ~· İl"ıı!I'·, 
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ols MACUNUNU KULLANINIZ 

Dişleri ve dlşetlerinl 

Her yerde O E N T O L 

muhafaza eder. 
diş macununu arayınız. 

İstanbul Mmtaka Ticaret Müdürlüğünden : 
Ba ıene 1939 mahsulü fmdı'klar ile 1940 mahsulıi fmdıklar ve Giresun 

mallarile Lcvant malları için ayrı ayrı fiyat tesbit edilmlı oldufundan, ihraç 
:»lanacalı: bir partinin hangi sene mahsulıi ve Giresun veya levant mallardan 
banıiıı oldufunun tefrik ed lebilmesi iktiza etmektedir. Bu maksatla, fındık 
çuvallarının resmi marka ve iearetlere tahsis olunan yıizilnim alt kısmına, Li
an Hanında müdürlüiümüz ihracat başkontrolörlüğünde teşhir edilmekte 
olan nümune büyüklüfünde olmak üzere, mahsulün ait olduğu sene ile Gire
ıun malları için "Giresun,. kelimesinin yazılmasının Vekilet yüksek maka-
maun emirleri iktizasından olduğu ilin olunur. "9170,. 

•morı.ı;r.ıı •1,ı1ııı:•ttttmnt.1ıııtreıtm 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 11/IX/940 tarihinde muhtelif ıanti

utrelik ti,elere ait SOOO adet rakı kasasına talip zuhur etmediğinden yeniden 
puarhfa konmu,tur. 

2 - Pazarlık 1.X.940 Salı günü saat 15 de Kabataıta Levazım ve mübaya
at ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname levazım ıubeıinden ve İzmir, Ankara Ba:smüdürlüklerindcn 
parasız almabileceği ıibi nümuneler mezkUr şubede görülebilir. 

4 - İateklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte "O 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları. "8986,. 

ŞAMPİYON 
AMPULLARI 

Çok dayanıklı, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

Satış Deposu : 

Tahtakale, Uzuncu Ova Caddesi 
No. 12. 14 

Muayenehanesini ve 1kamet4:l'ı
hını, Takslm Doğu Palas Apt. 
(Stadyum karşısı) nakletrnıs
Ur. Tel: 43063, Birinci Teşrin
den Hib::ıren h,.cıta kabul eder. 

1 o "" ·~·~!!!!!"~!!!!~ 

.3irkaç gün sonra, TERK 
r1CARET hascblle b!ltOn 
·anta, eldiven ve çoraplar 
fevkalfıde TENZiLATLA 

SATILACAKTIR. 

BAYAN Mağazası 
83, İstlkltıl Cnd. Hacopul" 

Pasnh knrs•oıı 

Açık Arttırma İle 
FEVKALADE SATIŞ 

1940 Ey!Qlün 28 nci Cumartesi g{l
nil san) 14 de Pangaltıda Hallıskl'ır 
G.:ızi cnddcsinde 151 No. lu Vatan Kl-
raıUıanesinde Gazlnoculara ve Kıra
r.Uıımecilcre yarayacak goyet kıy-1 
melli her nevi eşyolar açık arttırma 

1 
sureillc satılacağı llfın olunur. 

Kelvin::ıtör Markalı milk mmel buz 
dolabı, emayeli Goburg markalı bü
yilk bir soba, bilyOk boy salamandra, 
büyük çapta gayet guzel bir blll'ırdo, 
5 Jtımbalı mlkl markalı Radyo, Ağa 
markalı bir Hoparlör, halis kristal
den ağızlan kehribar İzmir Nargile
leri, :Mermer masalar, Oyun mas:ıla-

1 

n, tavla masalan, tavlalar, sandalye
ler, koltuklar, nikel duvar portrnan
tolukl:ın, b!lyük ve küçQk boy ayna-

KENDiN 
T. IS. BANKASI 

KüÇÜK 1940 

CARİ HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

BiRiKTiR 
1940 iKRAMİYELERi -
1 adet 2000 liralık = 2000.- llra 
8 • 1000 • = 3000- • 

e • 600 • = 8000.- • 
12 • 250 • ı::: 3000.- • 

40 
75 

210 

• 
• 
• 

100 
60 
25 

" • 
" 

= 4000- • 
= 8750.- • 
= 5250- .. 

Ketldeler: 1 ıubat, 1 may11 

t aOuato .. 1 lklncltetrln tarlhlerlndl" 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe Kabul Şarfıan 
Lise öğretmeni yetiştiren okul, yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti 4 se. 

dir. Okula girebilmek için lise olgunluk diplomasını elde etmi, bulunmak ve 
abu! imt:h.ınında muvaffak atmak lazımdır. 

Namzet kaydı 11 Eylülden 12 Birincitesrine kadar Salı ve Cuma (Ünleri 
aptlır. Kabul imtihanı 14 Birinciteşrin günü baslar. Daha fazla malOmat isti
enler okula müracaat edebilirler. Yazı ile müracaat edenlerin 6 k:uru11lulı: pul 
öndermeleri lazımdır. "8427., 

> iSTiKLAL LİSESİ 41 
Kız ve Erkek Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şeb.ıadebaıı polis karakolu arkasında, Telefon 22534 

Seyhan ve Ceyhan 

Size Feyiz Getirecek 
7 İlkteşrinde 60.000 Lira 

Adanada Çekiliyor. 
lar, ınektrıku ve e1e1ttrıksiz duvar Seyhan taşar, Ceyhan taşarsa etrafına feyizli 

f 

s:ı:ıtleri, Elektrik avizeler ve duvar 
aplikleri, su kadehleri, çay kadehleri, bir toprak bırakır. Eğer sizin de Adanada 7 İlkteş-
knhve fincanları, tepsiler, semaver, • • • • t b' • 60 000 ı· b akı 1 
kahve oct?ğı, muşambalar, taban ha- rınde talıınız aşarsa ce ınıze . ıra ır r. s-
lıları, yol halıları, killmler, maklnalı terseniz bu 60.000 liraya feyizli bir şey demeyin! 
g!lzcl tenteler vesnlr gazinolara ve .._ 

kıraathanelere ait eşyalar. 1.,. ıJ1•••••••••••••••••••••• 
Eşyaları görmek arzu edenler Cu-

ma günü saat 14 den 18 e kadar zi
yaret edebilirler. Pey sürenlerden 100 
de 25 teminat alınır. Satış peşindir. 

c 

---·---, 
Şişli Terakki 

Llıeıl M DdDrlOliDnden : 
Esa:. talebe kadrolarımız dol
mu~tur. Devam eden müracaat
lar karşısında sınıfiarımıza (Ye
ni Şubeler) açmıya karar ver
dik. Kayıt olmak isUyenlerfn a-

cele etmeleri icap eder. 

• 
hıanbul aall7e mahlıcmeıı.I 9 uncu 

hlkımliiinc!cn: 
Bcyoflunda Finuafa Jtalyaa haıtaneal kar· 

ıuıada Meri aparumanıoda 10 numarada 
mukim Yorıl lr:uı Eftalya· nkill uulıat Yor· 
cb.nakl tarafından Kadıklly SlliOtlCiceıme cad· 
dul 8S Ebe Fotilr:a hanesinde Yorıi Ialccn· 
dcrldiı; aleyhine açmıı oldufu boıanma d•va· 
sının yapılmakta olan muhakamnlnde: .Mah· 
lıemcmiıin 40·228 doıya numarab ihtar lıara· 
nn.ı havi ilim tetkik edilerek bir ay mOddrt 
ıcct!il b.alde M.alcyh hane! sevclyete ıeımc. 
dlj!indezı boıanna davau a,ılınıı olup dinle· 
nen ıabitlerin aurul tehadaundan olup lıa· 
nunu medeıılnln 132 nd "maddul halımOne 
tcYfılıan tarafların boıanmalarına •• ıene 

ayn.ı kanunun 142 ncl maddesi mucibince da· 
Ya oluD&ııın bir aene mllddetle evlenmeme· 
sine n 4 lira ilim n Z lira ıuret harcı ile 
davacı nlılllnin ilcretlne takdir olunan :rtrmi 
liranın M.alcyhe aidiyetine 20·!1·!140 tarihlııde 
karar nrUdilinI aaulı Ulndır. 

Sahip 'H Ne,rlyat MQdOrll: Emin UZMAN 
Ciantedlilr: tt Neıriyat T.L.Ş. -TAN Katbauı 

OSMANLI BANKASI 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Tiirlı:iye Cümburiyeti ile münaldt mukavclenameai 2292 

Numaralı 10/6/1933 tarihli kanuni& tasdik edilmiıtir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

!Si 

Sermayesi: 

İhityat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSIL YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

l\ıııSIR, KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK, FILISTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAvYA, ROMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE, LUBNAN 

Filyalleri ve bütiln Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadL 
Ticari krediler v~ vesaikli krediler küpdı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler ü.zeriııe keşide ıenedat is. 

kon tosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa ilzerine avans. f1A-------•• Nişantaşında Karakol Karşısında•--------~ 

Senedat tahsilatı ve saire. 

ESKi 
FEYZiYE 

ANA 
IŞIK 
- iLK - ORTA 

LiSESi YATILI 
YATISIZ 

- LiSE ( Kız • Erkek ) 

En yüksek emniyet şartlannı haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 

Z7 - 9 • 940 

Ma1a saatleri naları 
8 AY VADE 6 AV VADE 1 

A E G Vant11At6rlerl • 

Ocaklar, Cezveleri 
4 AY VADE 

1 r LCe-p ·_Ko-1 y_· ı _F,otograf makl- ı 
AViZELER A E G 1 Havagazı ocak· 1 LDkıor Radyo· 

1 Fırınları - SOpDrgelerl ları, K6mDr ıo· ları ve hedlyelll< 
4 - 8 Ay Vade baları 4 ay vade eşya 

1 G~~n~~~~~,~~B~~ni~=i• ~~~ 
\. No. 28. Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2 ..... 

• 
1 

Belediye Sular İdaresinden : 
• 1 - İdaremizin Feriköy üzerinde yapılacak beton inşaatın matr:'

ıdarcce verilmek üzere, yalnız işçiliği pazarlıkla bir muteahhide ihale 
lecektir. 

2 - Pazarlık 7.10.940 Pazartesi günü saat 10 da Taksimde S~ 
!eki idare merkezinde yapılacaktır. • 

3 - Pazarlığa gireceklerin, bu gibi insaatta ihtisastan olduğanll 
·erir vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

!er. 
4 - Talipler 11artnamyi idare merkezinde, levazım servisinden alalf

"9188 •• 

~ .. -....................... --~·--·rl· 
1 / 10 / 1940 tarihinden itibaren 

B E R L i T Z lisan Dersanesinde 
YENİ 

Fransızca • lngilizce - Almanca 
Kurlan Açılıyor. 

Haftada 3 Ders Ayda 4 Lira 

1546 plakadan kaydı terkin 938 model Graham marka otomobil -'. 
nin vesaiti nakliye resminden müterakim borcunu vermediğinden dolafl 
aili emval kanunu hükümlerine tevfikan haciz altına alman Lalelide Yef 
lumba sokağında 14 No. lu Refik Çapanın garajında bulunan otomobn 
arttırma ile Birinciteşrln ayın ikinci Çar!jamba günü saat 14 de mezlı:(lt 
rajda satılacaktır. (9198) • ~ 

·~ 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

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

Zirai ""e ticari her nc\•j banka muameleleri 

B::: ...... ~ ·. L,_ ..:.:_:.:_~~~=~~· 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bon1<a11nda kumbaralı ve ltıba r1ız taaarruf hesaplarında ett -' 
llraaı bulunanlara ıenede 4 defa c;e klleeek kura ile •ıaliıdakl pllna 

ikramiye daCıttlaeaktır. 
4 Adet 1.000 1 lralık 4.000 
4 
4 

40 
100 

• 
• 
" 
• 

1500 
250 
100 

150 

• 
• 
" 
" 

2.000 
1.000 
4.000 
IS.000 

120 • 40 " 4.800 
160 • 20 • 8.200 

DiKKAT: Hcsaplarınaaın paralar blr sene içinde 50 liradan asalJ 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 razlaslyle verilecektir. it 
senede 4 defa, 1 Eylül, l Birinci kl'ınun. 1 Mo.rı ve 1 

1940 

tarihlerinde çekilecekUr. 

Senesinin son modelleri çok uırif 
ve zengin çeşitli· kadın, erkek 

Kol ve Cep 

A~LO 
Saatleri gelmişti 

Satış deposu: Z. Saatman Sultan Hamam 
Camcıbaşı han 1 inci kat 

Yüksek :Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 
1940 - 1941 ders senesi talebe kayıt muamelesi Cumartesi ve Çart 

!ardan maada her gün saat 10 - 12 ve 13,30 - 15,30 araııında yapılmak t:ı 
Eyllllün birinden Birinciteşrinin beşinci gününe kadar devam edecektit•l.ııı '. 

Tafsilat almak isteyenler mektep idaresine müracaat edebilirler ... .,ı-, 

Patlb aub QcllncU hulıulr: bU.lmlifıaden 

Yedlkule istasyon caddesi 73 numarab ha 
nede oturan Artin kızı MO•evver kut Urya 
nn• ZS·!1· !140 tarihinden itibaren bacrile lıen 

dialne aynı hanede oturan kırı Malvlne Jo.a 
ubetyanın vaai tayin edlldiii !Un olunur. 

Xal'IP - lellnllıtn an.avatana dGnertın 

er 
~ .............. ~~ 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatla 

Başlık maktu olarak 7 

1
1 irıci say! a santimi 5 
2,,,, ,, 3 
3,,,, ., 1 
" ,, ,, ,. 

' --l!!!!!!!fu huauau tespit eden yeni bir nıilıa it 

Tür1r"yenin en eski huıusl Lisesidir. Kayıt •e tecdidikayrt için hergün müracaat olunabilir. Tarifname ls
tevinu. T4"1,.fnn: ROR7Q 1 

Franlr:o • Alman mektebinden aldıfım on hl· 
rincl aınıf llae tasdilı:nameslnl uyi ettim. Eu 

.,. salıeufrmdın iP. lıayıp ua4ik 
hOkmll lcalmadıftnı bildiririm. 

Rılbınlı hıanbul bOrnsunda H11&n 


