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Olr:ama ldtaplarmda )'UJH bııJuoan ıair ve muharrirlerin ba
yatı ve reaimlerl, parçalardaki fikir, kelime ve cilmlclcr. Yeni 
Tiirk Graineriae cöre GRAJıılER DERSLERİ. Ortaokııla nr
dmıcı kitap. Fiyatı 25 Kmuttur. 

ICARET VEKiLi DiYOR Ki= 
unanistan' a Daha 
ok Mal Vereceğiz 

INGİLTERE . 
Sovyetlerle 
Anlaşmak 

• • 
lstıyar 

Londra, Sovyetlerle 
Ademi Tecavüz Paktı 

Y apmıya da Hazır lngiltere, Tüccarlarımıza Üç Milyon Liraya 
kadar Yeni Bir Manifatura Kredisi Açıyor Reuter'e Göre : 
et Vekili Nazmi Topçuoğlu dün sabah. 
Ankaradan İstanbula gelmiştir. Tica. 

!i muhtelif meseleler hakkında bir mu. 
12:e şu izahatı vermiştir: 
t'unanistanla aramızda her zamankin. 
de ticari rabıtalarımız vardır. Yuna. 
i)ıutattan hariç olmak üzere kuru sebze. 

Almanlarla yapılan ticaret muahedesi merı. 
vet mevkiine girmiştir. Gümrüklere gelen mal .. 
ları tetkik ederseniz, bunların Ankarada imza 
edilmiş 21 milyon liralık anlaşma müfredatına 
dahil eşya olduğunu J:!Örürsünüz. 

Almanya ile yeni bir ticarE.:t anla~ması va. 
pılacağı hakkında bize bir teklif vaki olma
mıştır ... 

Sovyetler, Henüz 

Londraya Hi~bir 

Cevap Vermediler an vereceğiz. Tediye hususanda, Yu
a kolaylıklar ~ös~erileccktir. 
~re ile yeni bir ticaret anlaşması yapı. 
kındaki haberler dogru değildir. Esa. 

tere ile aramızda bir ticaret anlaşması 
r. Ankarada Lord Cleen - Cennerl 
1l müzakereler sadece bir İngiliz şirketi 

Ticaret Vekili bundan sonra İtalyaya kliring 
esasları dahilinde lisans verildiğini. Romanya 
ile aramızdaki ticari münasebetlerde bir tahav. 
vül olr.;adığını. Japonya ile de bir kliring anlaş. 
ması yapılacağını söylcmis, ithalat ve ihracat 
birliklerinin lagv değil, bilakis takvive edile. 

Londra, 16 (A.A.) - Rcuter a· ı 
jansı bildiriyor: 

!ngiltercnin Moskrwa biıyük 1 
elçisi tarafından 23 İlkte§rin ta· 1 

rihinde Sovy~tl~r Birliğine büt~l'! 1 
ihtilaflara manı olmak ve ıkı 
memleket arasında bir "modus , 
vivendi .. nin teessüsiine varmak ,. 
üzere çok mühim teklifler yapıl
mış olduğu dün Londr.ıJa teyıt 
edilmiştir. 

alıŞ\·erişe taalliı.k etmektedir. ' (Sonu: Sa: 2 Sii: 2 J 

Bu teklifler mey::ın:nda Baltık 
(Sonu: Sa. 2 Sü ·O 

MOLOTOF 
Moskovaya 
Avdet Etti 

Mosttova, 16 (A.A.) - Tass a
jansı bildiriyor: Raik Ko. 
miserleri Heyeti Reısi ve 

ödemeğe giden Yunanlı cençlerlc uğurlayıcdıın Sirkeci cannda .. Hariciye Komiseri MQloto!, refa
katinde bulunan arkadaşb.rile 
birlikte clita pee yansı Mıoütova
ya vasıl olmuştur. Molotof, hu· 
dut istasyonu olan Nalkinia'ya 
kadar Alman hükumetini temsil 
eden Hariciye protokol şefi elçi 
Doernburg, Hitler'in muavini 
Hess'in kurmay reisi Stenger ve 
deniz yüzbaşısı Stephasius taraf-

LYANLAR 
~NASTIRI 

S (A.A.) - Yunan uma
tarafmdan bucün neı
tebliide bildirildiiine • 

sece Yacoılavyada 

telıri İtalyan tayyareleri 
bombardıman edilmiı-

bava dafi bataryalan 
baJunmuıt11r. İtal)'&D 
Ma.naıtıra uarruz; et

tl Yanan toprakları ü
lardır. 

Yunanistanda 
Muharip Tek 
ltalyan Askeri 
KALMADI 

Y unanl:lar, Görice 

Etrafmdaki Bütün 
Tepeleri Zaptettiler 

GÖRICE SAHASI 

BiR ÇEMBER 
iÇİNE ALINIYOR 

ttaly-al'l.lann Pindos bozgunun- lanndan teşyi edilmiştir. 
nan sonra beklenilen Yunan ta- Tren Moskovaya geldiği za
Rrruzu, GOrice sahasıda tam bir man Halk Komiserleri HeyeU 
inkişaf halindedir. Bazı gazetele- reis muavinleri MikQvan, Kaga. 
rlmiz Görice şehrinin muhasara noviç, Doulganine, Voznesenoki, 
rıltım alınmış olduğundan bah- Vychinski ve Halk Komiserlerin-
~etmlşlcrdir, Halbuki burada vu- den Timochenko, Douz::ıetgov ve 
ıcubulnn asker! hareketin mahl· ı sair komiserler, Molotf'u karşıla-
:veU mevzuu bahis şehrin muba- mışlardır. Genelkurmay rcl..:;i Ge-
:sarası desiı, belki kendi sahası neral Neretzkov, kor:iiplonıatik 

(Sonu; Sa, 2 SU: U azaları ve Moskovadaki A lman 
\.____ __ .) fSonu: Sa: 2 Sü: 7 J 

anyanın-ı 
§llaıtığı 

Selc1nikte Bulunan 

Almanlar Gidiyor 
Atina, 16 (A.A.) - İtalyanlar 

1Berlin Elçimiz Dün 
Şehrimize Geldi i Mesele: 1 

dün sabah Yunanlıların taarru- ı 
zuna karşı mukabil taarruzda 
bulunmuşlar ve öğleden sonra 

ALYA 
>Jman,.anın emrine gir
elt, Romanya vaziyetine 
~ektir. Bu sureUe Ak
~lr İtalyan davası ve bir 

l>aratorlugu davası kal
. Bu vaziyeUn en ta bil 
den blrl de Almanyanın 
kalışıdır. Bundan sonra 
Ya harbeden iki dev 

· ~tere ve Almanya, 
rnUstemleke ve domin
dfleri blltlln Avrupa 

1 seferber ederek, dün-
11_)ett için döğüşecekler
,.. harbi, hakiki mahlye
tltnlş olacaktır. 

Yunanlılar tekrar taar!'uza geç
mişlerdir. Çok şiddetli olan mu
harebe akşama kadar devam et.. 
miştir. Harekat bugün de devam 
etmektedir. 2000 metre irtifaında 
olup Göriceye tamamile hakim 
bulunan İvan dağlan bu meydan 
muharebesinin hedefini teşkil et
mektedir. Cepheden alınan son 
haberlere göre, Görice mmtaka· 
smda Moravarun cenubu şarki
sindeki bütün tepeler, Yunanlı
lar tarafından zaptedilmiştir. Bu 
suretle İtalyanlar, yavaş yavaş 
tutunamaz bir vaziyete glrdiJde
rini görmektedirler. 

Pindus mmtakurnda Smolinia'dan 
(Sonu Sa. Z. Sü. Sı 

Vazife Başına 

Çağırllan Yunan 

Gençleri Gittiler 

Hüsrev Gerede, Hükumetle Temas 
Etmek için Ankaraya Hareket Etti 

Berlin büyük elçimiz Uüsre'9 
Gerede dün sabahki konvansiyo
nel trenile şehrimize gelmiş. Sir
kecı istasyonunda dostları ve ar
kadaşları tarafından kar~ıla:ımış
tır. 

Hüsrev Gerede istasvonda 
kendisile görüşen gazetecile.r ~ de. 
miştir ki: 

" -Hükumetimizin vaki olan 
daveti üzerine geldim. Bu akşam 
Ankaraya gidecegim ve bir ka~ 
gün orada kaldıktan sonra tekrar 
Berl ne avdet edecei::im Alman
vadaki talebelerim1ziıı ,·azıyeti 
Çok iyidir. Tiırk • Alman ucaret 
aıJaşması daha çok gt•nışlıyecek· 
tır . Almanyanın Ankar~ büyük 
elçisi Von Papen c>eı Ank.ıraya 
avdet etmek üzered:r. 

Molotofun Berlfni ziyareti gü
nü seyaJıatim dolayrsile h;tasyon
da bulundum ve kendisini ıcarşı-
ladım. Fakat avdeti güni.ı Ber· Berlln Elçimiz Hüsrev Gerede 
linden ayrıldığım için uğurlıya--------·-----
madım .. , \ 

Reisicümhuruınuzla İtalya I Serrano Suner 
Anka!~~ ~~>nda Reisi. Berine Giclyor 

cümhur İsmet lnönü, l l Son~- Bertin 16, (A.A.) - · İspanya 
rinde İtalya Kralı Üçı1ncu Vik- Hariciye Nazın S. Sunner'in Pa
tor Emanuel'in doğum yıl(lönü- risten sonra Berline geleceği öğ. 
mü münasebetile tebriK telgrafı renilmiştir. İspanya Hariciye Na
gôndennişler ve buna teşekkür zırının Bertin ziyareti her tarafta 
cevabı alını§lardır. biiYük alika uvandırmaktadır. 

4:J yaşınaa genç bu ln&mı: k1;cı ou· lıh\'a muhaı·cöcsıı \İ ~o~ ukkanuhkla takıp ediyor 

Londra, Dünı AMER İ KA 
Almanya 

Münasebatı 

Şiddetle 
Bombalandı 

İngilizler de Alman 
Tayyare ve Deniz 

Üslerini Tahrip Ettiler 
Londra, 16 (A.A.) - Hava .Ne. 

zarctinin bu akşamki tebliği: 
"Greenvich saatile saat 16 \ ' 8 

kadar gelen raporlara göre. bu 
sabah şafaktanberi düşmanın in. 
giltere üzerindeki tayyare faalı· 
yeti çok hafif olmuştur. Kent 
kontluğu sahilinde bir şehre ~ir 
kaç bomba atılınışur. Bu bomba· 
lar, bazı basan ve bir kaç kişi
nin ölmesini ve yaralanmasını 
mucip olmuştur. 

Sonradan alınan raporlara gÖ
re, dün gece cenup sahilinde für 
şehre bombalar atılmıştır. Bir 
çok evlere hasar olmuştur. Bir 
miktar ölü ve yarah vardır. 

Londra. 16 (A.A.) - "TebHğ,, 
Dün gece LOndra üzerine siddctli 
bir taarruz yapılmıştır. Dii~man 
tayyareleri mütemadiyen Ingiliz 
müdafaası tarafından iz'ac olun
muş ve düşman tayyareleri o ka· 
dar yüksekten uçmaya mecbur 
kalmışlardır ki hedeflerine ıa... 
yıkile nişan almak imkansız • bı
rakılmıstır. Hükumet merkezinin 
pek çok mahalleleri üzerine hiç 
fark gözetmeksizin yüksek ınff. 
lik bombalarile yangın bomba· 
ları atılmıştır. Bilhassa evlerde, 
mağazalarda ve yazıhanelerde 

{Son u: Sa. 2 Siı 61 

Rumen Baıvekili 

Romadan Dün 

Hareket Etti 
Roma, 16 (A.A.) - Rumen hü· 

kfunet reisi General Antonescu, 
refakatindeki zevatla birlikte, 
öğleden t!IO}tta saat 18,30 da Ro
mayı tcrketml§ ve istasyonda 
Mussolini ve Kont Ciano tarafın
dan te§Yi olunmll§tur. 

Ro1m. 16 (A..A.) - ~ General 
Aatoneem" bbal .emlttir. 
BAŞ~İN BETANATI 

Roaa, 16 ( A.A.) - ROlllUl78 Kici· 
llii binaemd• OenaraJ ADtcıaeKa, t
ta17UI psetedlerial bı.J ederek ·
Nldüi be7anatta ı.Jmmmwtar: 

.. Artık mazi ceçmlte mllpllqttt. 
Romannnm alyueti dfJnkü si~et 
delildir. Bqün, buıbqpdır ve 7e· 
rıl rejım ıomana kadar mihverle bera
ber citmeie karar •ermiıtir. Bun11 al
ze askerce ıöylilyoram. 

Bulgar Başvekili fUoU 

Bulgarların En 
Büyük Düşmanı: 
İNGILTERE 

Sof ya, 16 CA.A.) - D. N. B. 
Millet müdafaası kanun layiha· 

sının ilk okunuşu mlinasebetile 
dün meclıste müzakereler olmuş 
ve hatiplerin ekserisi farmason
luk ve Yahudilik. aleyhinde bu
lunmuştur. 

Meclis, )'ahudllerin. Farmasonların 
ve fngllterenin en bllyQk B~ar dQş. 
manı olduğunu söyliyen hilk~met 
parlısinden bir mebusu alkışlamıştır . 
Eks.-.riyelfni talebelerin. teşkil ettiği 
Bulgar gt-nçlerinden bir rrup. Meclis 
!Snünde toplanmış ve J'eDi kanun le
hinde le7.:ıhüratta bulunmuştur, 

GÖR ÜSLER: -........... -......... _..._ ... 

Amerika Almanya ile 
Siyasi Münasebatmı 

Katedecekmiı 
Vasington, 16 (A.A.) - Siyası 

temayülleri hakkında hüküm ver 
meye salahiyetli müşahitlere gö. 
re. Amerika hadiseleri yava§ ya
vaş, fakat katiyetlc Almanya ile 
siyasi münasebetlerin ıntutama 
doğru gitmektedir. Müşahitler 
bu hükümlerini söylenen bazı 
nutuklara ve alınan bazı tedbır 
lere istinat ettirebiliyorlar. 

Diğer taraftan Hariciye Nazın 
Hull, ecnebilerin faaliyeti hak
kında tahkikat yapmaya memur 
komiteye tam salihiyetler ver
miştir. Bu komite Alman konso
losluklarında ve istihbarat ajans
lannda araştırmalar yapmaya 
hazırlanmaktadır. 

MütahiUer, bütün ba huıasatı na
zarı itibara alarak Hariciye Nezareti
r.ın siyasetinde zımni deiifiklilr siSrü
vorlar. Filhakika bundan bir müddet 
evvel Hariciye Nezareti ba cibl tabld
ltatr ele almağa mütemayil delildi. A
merikadaki Alman faali7etine brtı 
koymak iıini tahkikat bürosuna bıralıc
mak istiyordu. Belki de bunun da ae-

fSnnu ~n· ? Sil. 1) 

Otuzbeş Milyonluk 
Türkiye 

YAZAN: SABiHA SERTE~ .. 

Çoeuk ESirf9111e Kurumu Ba~kanı Doktor Fnat, "İki mim nu. 
fus, 35 mılyonluk Tiirkiye. Ne büyük kuvvet. servet " sa. 

adet kaynağıdır,, diyor. Bu servete bu saadete ula§mak irin•• 
yollar gösteriyor. Bepü dotra. Hepsi rfizel .. 

Çocuk vefiyatmı azaltahm, fakat nasıl? 
Şimdiye kadar ba h11S11Sta tomar tomar kiiıt yazıldı. Başka 

memleketlerin tatbik ettiği usuller, teşkilat teknikleri, hepsi tet. 
kik edlldt Kati bir hesapla riyazi bir hakikat olarak biliyoruz ki, 
ba. para, paradan fHl81eeldlit işklir. 

Bu işe nülyonlarta lira tahsis etmek dahi lifi defllcllr. lı:ti. 
mal borakhıkları, pniş halk kütlelert hesabına .düseltmek iı:in, 
devlet nlik7amda 'bir teoJdlit, ba karahqaa lııelkemiibıi teşkil 
ediyor. . 

Merhametli ytlNklerin insafına, devlet biit(oeslnin yardımına 
da.yanarak, tlli tedbirlerle yürüyen ba iı, burftne kadar kısır kal. 
dı ise, bunun sebebi lktısadi şartlara mnvazl olarak yilrilyen bal. 
km sefaleti, cehaleti karpsmda ilmi eıulara dayanan devlet te1-
ldlitınm mevcut olmamasıdır. 

. . . . (Sona: Sa: 2 ~il: 1l 



SPOR: 

Bugünkü Maçların 
Vereceği Neticeler 
Bugün Fenerbahçe ve Şeref stad

~ • nlnrında lig maçla.nna devam edi
l ·ektir. Şeref atadında en mühim 

çı İstanbulspor, Beşiktap karşı 
:- pacaktır. Fener stadında en ehem
ıı• vetli oyun da Fenerbahçe ile Be
) •luspor anısındadır. Bu maç haf
t run en milhlm karşılaşmasıdır. 

Eeyoğluspor, en iyl beklerinden bi
n cezalanması, blr diğerinin de 
bünü bırakması üzerine, yedek 
dafilerle oynıyacaktır. Santrfonın 
takımdan ayrılıp, Vefııya geçmiş 

... lJnması, Beyoğlusporun ilk maç
ı da ıö tenliği kudreti azaltmıştır, 

llebillr. Bununla beraber takım 
denberı kendisine has olan süralli 

• · ..ı.nlle maç )'apacaktır ki, bu da Fe
bahçe için şaBU"lıcı bir haldir. 

F~nerbahçe kalesinde, Cihadın yok
u, müdafaada da oldukça zayıf e

ı anların yer alması, takımın ve l
ecıledn endişe ini mucip olmak

tır Hııfbek hattı Beyo~lusporun 
k ·oyunu karı;ısında dalma geriyi 

ı ünet't'k oynıyacak, bu sureUe for
rtler biraz da kendi yağlarile kav
ı caklardır. Bu ııekilde çıkaracağı 

nö&ÜŞLER: 

bir oyunla Fenerbahçenin Beyoğlu
spor karşısında muvaffak olması, bü
yük bir gayret sar!etmeslne milte
vakkıftır. · 

Beşiktaşm istanbulsporla kendi sa
hasında yapııcağı oyun, 111 önderinin 
galibiyeti şeklinde bir netice verme
si ıruvveUe muhtemel olmakla bera
ber, merak ve biraz da endişe ile ta
kip edilecektir. Ustüste ve farklı ne
ticelerle aldığı ıallbiyeUer, Beşiktaı 
takımım ll&ln fav9risl haline getlr
mlştir, İstanbulspor da bu sene ıı
mltle dolu bir varlık halindedir. Ya
nn Beşiktaş mutat temposunu saha
da tutturamaz ve İstanbulspor da her 
zamanki oyununu oynarsa, maçın ne
ticesi barl7. gol farklan ile olmıyabl
llr. İ&te Beşlktaşın endlıesl, rakiple
rinin de ümJdf budur. Diğer maçla
rın pmplyonluk ilzerinde maessir 
olmıyncakları anlaşılmaktadır. Yani. 
Golntasarayın Vefayı yenmesi bek
lenmekte, Altıntuğ ile SUleymıınlye
nln, B~·koz ile de Topkııpının yapa
cakları sıkı oyunlar, ancak ikinci 
plfındakl rekabet üzerine müessir bir 
mahiyeti haiz bulunmaktadır. 

Otuzbeş Mi{qonluk Türkiye 
(Başı 1 incfdeJ 

- Doğum itibariyle bir çok büyük devletlerin fe\'klndeyi:ı. Fa
l.at ölüm yekfanunu topladığımız zaman aradaki munzeneslzlik, 
fuit yapan bir makinenin bütün bozulduğunu meydana koyma:C
tadır. 

35 milyonluk Türkiyenin saadet ve servet anahtan bura
dadu. 

Kavanoz çocuktan dedikleri cebren hayatın dipne fırlatılan 
rOC'uldar, tabii bir tekilde sefaletin ve cehaletin kurban ettiği ser
' etin yanında, mürekkep faWeri üzerine koymak prtiyle bir ser
maye değil, bir hisse senediyle bile karşllaştırılamaz. Bu basit de. 
~il mftrekkep, hem halli çok güç bir davadır. 

Esasa dokunmadan ahnacak bütün tedbirler, bu&iin verdiğin. 
den fazla hiç bir şey vermlyecektir. 

35 milyonluk Türkiyeyi istiyorsak, çocuk anasının rahmine 
/il~üiü günden itibaren anasiyle beraber devletin himaye kanat
lan altına sokar, hayata çıkacaj'ı &iine kadar ona ya~amak, oku
mak.. çalışmak imklnlanm beraber temin ederiz. 

O zaman, 35 milyonluk Türkiye, hakikaten ne büyük kuvvet, 
ne tükenmez servet, ne sonsuz bir saadet kaynağı olur. 

Yunanhlar Gittiler Ticaret Vekili 

~ GÜNÜN MESELESi i ... . •...... _._..._____ . 
Sinyor Primi ! 

Yazan: Naci Sadullah 

S izi mazur görüyonım: Çiitı-
kü İtalyan çizmesinin tam 

tabanına rasJayan 'faunto lima
nı, IngiUz tayyareleri tarafından 
falakaya çekilirken, si7:e düşen 
vazife, gazetenizin ilk sahiie ·m
de, bu hadiseyi yalanla) .ın Ital
yan tebliğini ne~ctm0kti: Ve siz 
bu vazifenizi unutmıulımz •• 

Fakat siz de beni mazur görü
nüz: Resmen İtalyan tabiiyetin
de bulunduğunuz için, kendiniz
de, İstanbul şehrinde bir ''Gior. 
nale d'ltalia,, çıkarmak hakkını 
vehmettiğiniz takdirde, size Tür. 1 
ldyede yaşadığınızı hatıı·Jatmnk, Ordu l!İn 
ve kara gömleğinize yapışarak 3 
kasdi gafletinizin hesabını sor- s·ınara 
mak, benim \'azifcmdir: Ben "'.:I 
de bu \'azifemi yapıyorum. y 1 

Sizi mazur görüyorum: Bende apı ıyor 
mahfuz bulunan e\'vclkJ ~ünkü Tilrkiye TütiincUJcr Blrllğl. kahra-
niishanrzda yaptığınız gibi, İngi- m'l'1 ordumuzun efrat ve kumandan
liz tebliğlerindcki zafer haberle- ları ıa hurust sigaralar ynptırmayı 
rini, ltalyan tebliğlerine ekıc- k ... :-rl, ştırmıştır. 
mek, ve bu suretle, "Anadolu a- İık olarak Birliğin reisi lskender 
jansı,, nm havadislerini, re mi Oı!"am .. Iı. on bin kilo tutün hediye 
hizmetkin bulunduğunuz ıtah a et .1C'k smetile bu hayırlı te cbbusc 
lehine tahrif etmek sizin \'azife- ör. ... yak 0 muştur. idare heyclı {ızala

rı do J;:c:1di hlssC'lcrine isabet eden 
nizdi: Ve siz bu vazifenizi yaptı- mıktnrı tmıhhilt eylediklerini ve ya-
nız. kında bir liste hazırlıyacaklarını bil

Fakat siz de heni mazur görii- dır•nişlcrdir. 
nüz: 'Çiinkü Italyan tabiiyetındc • 
bulunmanın size, Tiirklvccle hir DiğC'r laraftnn Halkevlcrl, Kız.ıloy 

ve !1u: usi müesseseler de bu snh. dakl 
"Bari,, şubesi açmak, ,.c basımı- r. l'l C't!crine devam ctmektedırlı.:r. 
za kara pü küllii bir Ansaldo kc- Sıslı Hıılkevı birçok vatandaşların ns
silmck hakkını verehileceğini ker:crc hediye hazırlamosını temin 
umduğunuz takdirde, kara ınas- etm!şt:r. 03 vntıındnı 4617 parçn he
kenizi tutan pamuk ipliğini ko- diy~ v~rm<'Yİ taahhı.lt etmiş ve b~n
parmak ta benim \•nzifomdir: 1'ırın ~ır. kısn~ı da derhal Halkcvı~e 
Ben de hu vazifemi yapıvorum. J \•c,.!lmıı;:tir. Şışlt. Halkcvi, .. kndın n-

. . .. .. • ııılıın Ja vJlayetın teşebbilsu ile ucuz 
Sızı mazur.goruyornm: ltal~·an verll m:ılı bez almışlar ve pamuklu 

ordusu!'un Pındos <lnğlnrmda, \'C ııo:nlek dikmlye baş~amışlnrdır. 
Kalam ıs boylarında u~r:tdrf'ı he- F dtih HııU·evine şimdiye kadar 42 
zjmetlerc müteallik ha,•ndisJcri ç ft çor ı:;. 38 cld ven, 3 kazak gel
görıncmezlikten gelmek, \'e ga- m'«; . Eııı nönU Halkrv!nc 160 yün 
zetenizin baş sahifesinde, Alman çor· p, 25 tld \'en, 11 gö-nlck, Kadı t.öy 
kor an zrrhh mm muhnn·el fii. H ıke•·ı ı"' 50 parça cldh·en ve corıp, 
tuhatını ~işirmck sizin ~~ı tabii C ~ ~hı Haı•~evinc 785 çorap, 174 el-

• • 'Y. ' di ·en. 28 yun kauık vı•rilmlştlr Ay-
\'81.tfcnız<\_•· • .. .. rıl'a Sosy. J Yardım Şubesi de ~Y o-

. Faka.t. sız. de .b<;nı mazur goru. nur kad • bin kazak vermeyi taah
nliz: ÇunkU clınıze geçen lın' n- hl.! etl"İ"'lr. 
dislcrlc, hiliıisti na hcrgün, hu HcıfH;;C'r ay başında toplnnac<'k. 
kadar tarafgirnnc hir .cüretk oy- tc cllum heyetleri tarnfınıian s'lyıla-

(Başı ı inride 1 :nuşı 1 incide) nadığrntP. takdirde, kaleminize r .. k miihllrlcnecek ve askeri makam 
'd . lu' tfcn ''cı·ilcn hu·· rr·ı~ ctı", topı·a. ta .. rtırınd_ mı ' t>c.kcrlere ve sub yl:ıra nıı. cı en bir milletin ateşlı çocukla- ceğini ilave etmistir. l u - • ı w 'il l J • 1 r.o:.derı l'.:eK r. nnı ua-urlamın ~elmiı ~ileleri, ya- Ankcra, 16 (TAN Muhabirin. :,ryı~a ;rn-:nc ıgımz mı et ıı I.') ı- ·;;.:.;:.,;.;;.;.;;;..;.; ..... .-.. _______ _ 

kınl~n Te arbdaşları da zöze çarpı- dcnl _ Hükuınetimizle İngiliz n~ ~istimnldc <_:ok ileri ~i~tiğini- f(:?.!p~-.-~f 
~ ~ du. Yunanlı ıençlCt" va.kit vak't Ticaret Birliği Mumessili arasm zı cız.c l.atırlatnıak ta, bemın 'a- l.ıJlll~ 
e !erinde Tiirk ve Yunan bayrakları b' 

1 
.. zifcmdir: Ve ben de sadece bu 6UG0NKÜ PROHRAM 

o dugu halde iki dost memleketin '\/!illi 1 ~a yapılan ır a~ aşmaya gore. \'al'.ifcn.i ) :ı1>1~ orum! ıı.oo Proıram u,03 Orkestra 
l' .rşlarmı hep bir aftzdan söylüyor In.::rıltereden ma??~at1;1.ra e~ası Egcr: ıı,03 ı.t ıük 11.so su 
\r 'Ya .. ıı.ın Turki;re, Yaşasın Yuna- mubayaa etmek ıçın uç mılyon "- Yaptıklarımı izıl<'n baslm 9 •15 Hab<rl•r ıt ıo Haberin 

!1 30 M %İk CPL) Ş 1ı; 1 ı: stan: diye bağırıyorlardı. Hepsinin liraya kadar tacirlerimize krOO.i gör..,n ;\ok ıııu?., r'C'rS ııiz, sizi gc_ 10 00 Yrmck lisml 19•45 ar' •r 
Yuzlcnndc. vatanlarmı haksız müıtev- açıl'llası kararlaştınlmıştır. Önu. ne ıncıur giiriiriim. J'nkat siz de • zo.ıs Car ııarcaları 
~:rde 0 11'J! . kahramanba ca ~üdafa.a eden müzdeki günlerde bu kararın tat j heni manır gi'riiniiz. C'iinkii hu 12.ıo Proı:ra::ı :~::: ~::~'~:vaıarı 

CŞ ennın yanı şma 1Ptmenın zev- b'k' 'l k b h J' • J'l rJ" • • "b' 1" U Sark lar 
ti okunuyordu. l ıne gcç1ı e~e . ve arasıra ~f - suba •

1 
ınızl' c ı e. ·.-:ıın1 ~ı .~ cc,·np 'c. I ı;:so Haberler 

Tren aut tam 22.35 te istasyonu ran emare erı gostercn nıanı a- r~ ı meme . .cızın H.'r!!un t c ıt ~c- u,os TOrk ıu 
doldu-an binlerce ki:ılnin 11.'kı:ıları, ya- tura eşyasını bu suretle bol bol j ~ıt m<'.sll'k kurnnzlıklar•lc karşı ı ı4 şo Orlı:utra 
ta, &file gule ıscsleri arasında hareket t"mir. etmek imkanı hasıl ola-ı gcldig"ııiz kn:ıtınlnra kur.;ı be le· • 
e tı.. C'aktır. diğim hilrmct manidir! ııı,oo l'roırım 

:ıı,ı~ Konnıma 

21,SO MOıik (Pi.) 

22.ao Haberle• 
22,55 Dan• rnQ:ıil 

23,30 Kıpanıı. 

Askeri Vaziyet ALMANYANIN kalede manalı ve mühimdir. ı:tffjl:tj IJil!U 1 
* * ı. 'GIL'l'EREDE: 

MATBAACILIGIN 500 ÜNCÜ Ylll 2 Bin Gen9 

D B d G J itfaiyeye 
Ün eyazıt a Üze Yazdacak oı 
Be s • A 1 d Hü .ü neı l:;t.;ınbuldıı 2 

0 

1 r e I• O(Y} ç} J ) ycn ı b!r ıtf· iye tc<;kılfi"ı ;J 
tirını:;.: " ırar- vermi~tır. •1 

l ID - Hl v ~1 rındakı gcrıv 
Matbaacılığın 500 üncü vılduniımü münasebetiyle dun Şchi cak ve 45. "unluk bır ı,urs' 

ve inkılap Vesikaları Müze ve KtiLi.ıphanesindc: bir sergi tertip edil tulaC'ı kl~ıdır. . . t 
miş ve Üniversite Rcktbrü C<.:mil Bilse} tarafından saat 15.15 tc J Bu ,cnı;lcr, htıl~'" 
matbuat müntesipleri ve ilim c:ıdamları huzurunda açılmıştır. \ z fes nd. odrcchckıler t fı; "-

-- . . 11ukuun • er ' 1 -- e 1 Ser.:ıcı~ 14 üncü asırdan ilıb:ııen Eın .. gckcekler \e aynen 

K• B d llerı ~, .. tı rb tab. , a~ıta:Jle \ ucude g('- rudı gibi <:alı ca ınrdır. 
ıra e e 

1 
tırı.ınış CS<.'rlerin en kıymeUılcrlndc., ınahı:ıl!l nüfus id relcrındC 
224 p .. rç;ı eser t~hlr cdilmışt .. r MO- kur:ı ile scçılcccktir PJSl!,.-

Ar'·tı rı im ili GC Ct ( 1 zc 'e kU:üphııne müdurü tarafından niz'\mrıımcsine gore·. vıııı' l 
1 'j I d~\ etl ı._.rc ~"erler uzc. .. lndc izahat ve: lan hcı genç, dııvetc ıcal>C 

Kira bedelle in"n arttı ı'.mnsı hukü- rıl.ı .. ,tır Turk matbanMlığının b:inlsı mecburdur 
ınctc;e menedilcrkten sonra bazı ev ve İbr ·?im Mütcf:rrika ile S:ıit E- D ğcr t:-~a!t.ııı h<ılk tıır:t 
aparbman sahipleri ban hilelere sap- f~n i:nin cserlen ve Avrup:ıdn tnbc- pıl n siper , c sıf.ınakları~ 
nıışlardır. Bu arada ktıloriferlerln da- dıltrı kfüıplnrın memlcke~lmlz~e . sa- devam ~ılm<'ktcdlr. şırıı 
ha az yakıldrrı. kapıcı ücretlerinin yük tılmasınn musaııde cdıldigınl bı1dıren tıı~ınıııtlorını n!znmnaınc>'e 
ııeltildiii. kiracılardan bir kac; aylık Fcrmıın, eski \'e yabnnr.ı dllle yazı- ln; .. k yapmıynn 97 kistderı 
pc~in .al.ındığı ve bu suretle kira be- lrın csttkrin te;cu?'~lcl"i, ta§ b:ısma- 50 lirnyn knd:ır para ccı.3~ 
c!ellcrını arttırmak yoluna saptıklar cılı~ını memleictımızde tcs!s eden ..-- . 
anlaşıimıştır. IIüsı ev (Pasa ı nın re~im. ".e e_erlcri İzınirdc Bir f 

Bunun önline ge;mck 'c;fn hemen "le ayrı ayrı tc:ıhir edılmıştır. İ ınir 
16 

(TAX) _ 110 
bütün evler birer birer gezilecek ve H z vı. 'adında bİr kndırıırı 
hilckirlrk yapan mal sahıpleri ı;iddctle do:ıa: bodrumda benı.ln teli 
cc..:alandırrlacaktır. Piyasada : teş almııı, yangın çıkmıştır. 

t az zam?ndt. gen!şliycre ~ Yeni Bir Ekmek 

Tipi Bulunuyor 
Belediye İktrsat Müdürlüğü, yeni 

b:r tıp ekmek üzerinde tetk'kler yap
mak ve kepefi biraz fazla. esmer ve 
?euetli ola11 iki nlimune ekmeii pişir
terek kimyahaneye göndermi:ıtir. Kim 
)'ahanede rutubet ve kalori bakımın
dan matlQba muvafık cörüldüğü tak
d rde keyfiyet, Ticaret Vekiletine bil
dırileccktir. Bu tip, kabul edildiii tak
dirde bucünkti fiyattan 30 para ucuza 
sııtılamleeektir. ---o·----

12 YAŞl_NDA ÇOCUI{ 
A 'Af..IGINJ l\E Tt 

Ue\•clı. (TA~) - Alilli köyunden 
55 vaşı.nda Havva S lv!, K yııba ı 

1 byı! ciw rı d:ı 12 ynş nd:ıkı m:ııı \ 1 
o~h· lbrcıhim Sch ı tarafından bıftnk
la ro •a1.ı kc.c:ılerek öldilı ıUmuştUr. 

Lr, iiT' Sel\ i dilmc-i ol n n lı· 
ğmı uzcr ndeki 877 kuru~u ulımıl. i
~in vldürınu!:ti.ır. 

Yunanistan Harbi 

Birkaç Güne Kadar 

Yeni Eşya Geliyor 
Bir kac; ıünc kadar muhtelif memle

Ketlerden piyasamıza otomobil lbtiii 
teneke, kalay, kimyevi madde ıele
cektir. 

Otomobil llstiJı:lerinln, bir kısmı da. 
piyasadaki t.tkıi ve buıusi otomobille
re verilmiştir. 

İsviı;rcdcki alacak miktarnnız arttı~ 
ğı için, hviçreye ihracat lisansı veril
memektedir. lsviçre ubrikalarmdan 
1 ıri, buradaki acent~lerinden birine 
;, azdığı mektupta, İsviçre fabrikalan· 
r.ın Türk'ycye yapacaiı ihracata Al
manların m5.ni olduiunu bild:rmiitlr. 

Ankaraya Giden Heyet 
1:-ıııır, 16 (TAN) - İhracatçılar 

Rırligi Reisi Kazım İnan ile tüccarlar
dan m;.ırckkep bir heyet Ankaraya git
.i Heyet İngiltercye muz ve meyv11 
• ~tıı;ı müzakerelerinde bulunacaktır. 

tny~·arcle~i dün yeniden Görlcenin 
Ş .... li Şı:ı klıı.ndekı İtalyan mevzi
i·· n bomb.:ırdıman etmışlerdır. He-

hal almıştır Ateş güçlC rı 
mü-;tO~ lk: itfo:ıiye nc!c 
mıı;tır. 

Ö .. t.4 L U ,, 
htanbul Meclıal Umumi ıı• ,r 

nal cemiyetleri murakıbı Ba~ııd~ 
biraderi Konya Crra rclslil• ti 
Bay Salt vefat etmlttlr. Ceısaıc 
ur ırllnD Hal oa binle Sult•11

1 
dar ıln=ısı kar1•11ndıkl E•~ '.J 
den kaldırılarak ccnaıc naaıa•:ııv 
miindc kılmdıktan ıonra ~cb• 
rulnc ddnedllecelı.tir. 

ı:uctenizi 

Molotof Avdet 
(Br. ~' 1 incide ı 

etrafında "ihata" sından ıbarettir. Gö
rıCf' şehrtnin toprak mortolojısi bakı
m.ııdan muhasarası, mevzuu bah~ola
r. az. Ywuınlılıır, hedef Görice olmak 
U:ı:~, buradaki hareketlerin! üç muh
te f noktadan huruç suretllc ld..rc ct
rıektedirler: Prespa gölil berzahı, 
Flo~ Kesriyc. En kuvvetli tazyıl: 
bl"7:ıb i&tı"kametinden yapılan tazyik 
t r, Florina'dan yine Arnavutluk ara-

Karıllaştıijı Yeni 
Mesele: ltalya 

A lmnnya, İtal~ anın Yunanis. 
t ı'l ve AkdePi:r.de mağlup 

olar:ık butiin harn pl-inlannı al
tust etmcsme mu. aade edemez. 
İtalyanın tek b.Jsına bu isi bece-

. Bnı:ı l İncidt• ı ocfl•rc at.J n bombalardan bırçok 
llerliycn Yunıınlılar, evvelce düşmanııı l' •nıunlıt'" çıkmıştır. 

e Rangon, 16 (A.A,) - Yeni in· eline geçmiş olan bıitiın Yunan ko1 le· Al.l\IANLAR GiDİYOR 
g Uz Uzak Şark Batkumandarıı l'Cava riııı geri almışlardır. Bunlardan too· Belgıat, 16 (A.A.) - Seliniktekı 

(BaŞI 1, 
sefareti erkanı da istif 
zır bulunmuşlardır. 5 15it 
natılmış bulunuyord_ıJ·. il' 
mtifreze selam resrnırı1 ~ 
tir. Almanyanın RusY'~8 
çisi Von Schulenbor~ r' 
vadaki iktısadi heyetıt1 
nure 'Molotof'la birli!cte 
vaya avdet etmişlerdi!· ı 

dahilindc Billst kasabasının ötele
r ·" kad:ır ilcrlemışlcrdir. Kesriyc'
d n hareket eden kolun nereye kadar 
' rdığını tahmin etmek güçtür. Dlin
ku yan resmi bir haberde, Yunanlı
J rın Morn·a dağının cenubu şnrkt
• naeld tepeleri i,,gal ettikleri bil
cl rılmcltt.cdir ki, bundan ihata çem
t.mnun bu ıstlkamctinde de oldukça 
ı lerlımiiği anla ı;ılmnktadır. 

G&ic:e uhasJ, Şimal, Şimali Garbt 
vr Cenabu Garbi istikametlerinde ol
ma.t üzere 30 kllometrelı1' bir dcrin-
1 ~ı olazı miiscllcs bir nyla tcklindedir. 
Bu ıpn.eJlesin her iıç tarafı 1000 -
2000 metre irtifada bir çok daf silsi
lelc:riyte çevıilmiıtir. Arazinin bıı 
rnorfolojiai cöz önune alınırsa, bura
da eercnn etmekte olan muharcbele
rın ne kadar çetin ve kanlı olduğu 
derhal anlasrlır. Taarruz kollannın 
tcs~ıif ettikleri arazi müşkül1tr pek 
mu.himdir. Çünkü sıra sıra dag te:>e
lerıaden baıka ya7lanın $imale karıı 
açdaıı alııı batalclJktır. Yunan ileri 
hareket sıUıunın en miihim hedeflerin
ckn biri Göricenin Oıata çemberini bu 
Ş'rml İstikametinden tamamlamak. 
yani bu şehir ile Ohri golil kcnarmda
J.ı Pocradeç arasındaki şose yoluna 
ıncrek Göriceyi tecrit etmektir. Bu 
ameliyenin muvaffakıyetle icrası. bir 
ı ı elinde tahaklnılı: edemez:. Fakat 
Yunanlılar ayni zamanda Göriccnin 
Cenuba Garbiaindeki lıforava tepele
rindeki hareketlerini $imali Garbi is
tillmctinc dofru daha ziyade inır;ıaf 
ettirir de bu cihetten de Görice-Les
kovik şose yolunun geçtıgi Kolonge 
yıylasma inmiye muvaffak olarlaraa, 
Gooccııiıı sukutu :rude yüz kola:rlaı
mış olar. 
G&icaıio iwa.li. timdild tut:nn 
~ini battan bap çöktürecektir. 
Çünkü ba suretle hem Anavutluiıııı 
en bii16 şehri ttaJnnlıınn elind~ a
lmıml olacak. hem de !taban orda512 
Pre9119 - Konispol hattı bo711nca Mi
nin istinat nolrtalannı terke mecbur 
olacakta'. lla bakandan Goriccnin au
Jı:aıta, Amnatluk hiıkQmet merkezi 
Tmıs'm aakutundan daha mühim ne
tiıcelrır' ~ektir. Zaten Göricc Ar
,... nasyonalizminin kiıltur merke.--. 

ffi~ş~ 1 incide) remiyN"'rıi anlaşılınca, Alman-
v~ hava ku':"'etlerını ~': m~asır vanın mudahale etmesi. ve var
b:r emperyalı t devlet ıçın lazım dımC'ı kuvvet sröndermekle ·kal
o.an dereceye çıkarmıştır. rr.ıvar k bütün nskeri idarevi 

Manen ve maddeten bu s~retl.e 1 eline aJması muhtemeldir. Bu 
hazırlanmış olan İtalyan mılletı. . 
Habeşistan ve İspanyada küçük takdırde. İtalya~ .or~u. do!'la.nma 
bir imtihan da vermiştir. Binaen- ve hava kuvvehnın ıdaresını Al
aleyh, Mussolini artık İtalyan mnn .. ba~kumandanN(ı dcru~t~ 
miHe1inin imparatorluk kumak edebılır. İtah·~rı k~':'vctle\ıı~ı 
için hazırlandığına inanmıştı. h.arb,, sevkc~e?ılmek ıcın ?e ıtı: 

Fakat bu de!a İtalyan milleti !nf ?.~v~et~C'~nın. ~~: :a~ın:.~}'ı 
hakiki ve ciddi bir imtihana tabi e<-"n14ı eher!1: C'dn 'ı<: ıla c k e ı. ır 
olunca on bes s l'k 1 ,, aroın e ta van UV\ et-
ı · ene ı ça ışmanın 1 . A t h . d ır. 
talyan milletinin ruhunda hi ~n vus urya cep esın e mah: 

bir haro hey .... an d d ç lup olmuslardı. İtalyan askerlerı 
v t .... ~ ı uyan ırrna ı. h bei k . · t · · 
gı, ve talyanın hala esk· İtal ar me ıstemıvor, op sesını 
olduğu anlaşıldı. ı ya isiti,. isitmez. silahını . ~ırakıp 

Marepli Brooke Popham, ~ondra· I rıuncuıu, hudi.lt üzerindeki Konice, n- Alman koloniıılni t~kil eden 31 ki~i· 
can memuriyeti mahıılllnc g.derken, cat etmekte olan İtalyanlar tarafından lik bir kafile, Almany:ıya g'tmek üze
y::nında kurmay ErkAnı da bulundu· yakılmış ve yıkılmtı> ve harabe ha!ınde rt dun buraya &elmİ§tİr. 
~u halde Malta, Mııır, Irak ve Hin. terkcci'lrni tir. Berlin, 16 (A.A.) - Yarı resmi bir 
dıst:ını ziyaret etmiş ve ıon defa Bir· Atina, 16 (A.A.) - Atlna radyosu membadan bildiriliyor: 
nıanyada Ur.ıumi Vallnln misafiri ol· bugün şu ha.>eri vermistir: Yunanıstanın en ziyade tehlikeye 
muştur. u Bugün oflc ü..:eri, Yunan toprakla-ı maruz mıntakalarında ve ezcümle Se-
ROl\lA~YADA: rında. esirler hariç hiç bir İtalyan as· lımiktc bulunan ı.lmanlarm memleket 

kerı kalmamıstır. terin<: d:ınmcsi mUnasebetllc bu hare-
9 Belgrat, 111 ( A,A.) - Sabık Diccr t1raftan Yunan ordusu tara-ı ketin hava hücumlarından kurtulmak 

Kral Carolun Romıınyııdakl emlfık.I, fınd·ın diışmanrl..ın zaptcdıien h:ırp ga- • ı Jd ğ tarh dilmekt 
Humen Adliye Nazırının emri le mü· ııaiminiıı t&>da.rlile ıo:tıual ı:dilmcl·tedır ı;d?YesAıyle yladp; ı ı .. s •ı'mde: k de-

d 1 1 Y • • •r. n aşı ıgma ıorc ,.ı .ye a ar 
sı: ere .~d mlıt r. Bu tidat henüz bitn'emiş ıse de so'l l l;;OOO Alm:ııı bu mıııtakalardan hareket 

• Bukreı 16 (A.AJ - _Rcsmt oa· yekiınlara nazaran bu canınıctle i şu ctınışlcrdir Bu münascbctlt: Alman hü 
zetede intişar eden bir emırname, 15 urctlc tasnif l·nbildır· . 1 '.k. Ak.. · da 

1 
1 

• · kumctın n ı ı • .. enız yarım a sı a· 
Tcsrlnlaanl saat 24 ten it baren se· 14 a•'ıı top 182 a"ır mit alvöz 26() r1 k' ı l · k l • ., • .. ,, rn-;ın ı an aşmaz: ıga arşı o an va-
feroerll k vaziyetine nihayet vermek· nafif mitralyoz ve otomatik tı..ıck z ye•inin dcf:işmcmiı olduğu ilive 

0
• 

trdl~. 9000 tiifek, 200 harp levazımiylc do- lunmaktadır. 
lUISIRUA: l:ı kamyon, 300 muhtelif cslılıl ile do-

e Kahire, 16 (A.A.) - Mııır bl· 
taraflık ılyaaetlnl takibe devam ede· 
cek ve ancak hDkOmet merkezi ve· 
yıı Nil vAdlal doOrudan doOruya teh· 
dit edlldl61 takdirde, bu alyaaetten 
ayrılacaktır. 

lu sandık, ı 750 top gıilicsl. 
EVVELKj GÜNKÜ HAllfü{L\1' Hava Harpleri 

A:ma. lo (A.A.) - Yunan ordula· 
rı Ba~kumandanlığının 15 Tcşruıı .. a- (Başı l incJdeJ 
nl akşam. neşredilen 20 numw·alı teb- mühim hasarlar ol t p k 
ııt.i. "Bütün cephede b""ilk bir plya- MU.§ ur. e 
• ö • ...,, "Ok v:ıngın çık d .. k"' J 

TASS'IN BİR T.61' 
Moskovo 16 (A,A.) -~. 

World Tclcgrıımın., gazr.t 11~ 
Ho· ·ard, gazeteler trust ~' 
ye şubesi muharriri S l)ıl 
haLt>riru nc~ı·ctıne:ktcdlr. 

0
.,, 

gön:, Japonyanın Moc1' ef 
Elçisi Teteknvo, So\ yeti 
Oçl.l pakt.s iltihak ettiği 
tün Hindistanı vermek ;ı 
lunmuştur Joponyıı ...o 
Şa:kl Sitiryanın da Jaı.
rilmesıni tekli! ctmiştiı'. ili 

Tass AJansı, bu haber~ 
olduğunu ve hakikate ıcıı 
dı~ın:be~ 

On beş gündenberi İtalva ka. ceph~en kaç~yordu. itılaf de~
rada. denizde ve havada blribiri- l~.tlmlerı .ceph

1 
~knın kbu

1 
suredtle F~o

ni takip eden büyük hezhrctlere zu esıne a ayt .. a amaz ı .a: 
uğramıştır. 49 milyonluk İtalya kat o cepheye .Ron?erecek kiıfı 
milleti 7 milyonluk Yunan mil~ rl~r~ede k11vvPtlerı de yoktu. 
leti karşısında on beş gün daya Nihayet buldukları çare şu ol- 1 ·ı+ S ti 
namadı. İtalyan donanması b~ du: Cep?e?e bulunan f talvan ngı ere• 0YJ8 er 

de, topçu \'C tayyare faaliyeti dcvnın I "' " . . mışsa a muş u • Al ... 
etmektedir. 700 e ynkın esir aldık ve şartlar ıçınde kayda oeger tiÜrat.. Amerıka • iP 
ıo top elimize geçti. Hava. kuvvetle- 1 le_bu ya_?~ınlar bastınlmışttr. Bir (Bac1 ı 
rlm:z b .. rekfıtta bulunar. dbşmnn bir- mıktar olu ve yaralı vardır. Fa- ~· 

harbin en feci mağlubiyetine uğ. kuvvetlcr~nınv arkasına Fransız 
radı. Ve İtalyan hava kuvvetleri, kuvve!lcrı :yı~ıldı ve İtalyan as. 
İngiliz hava kuvvetleri tarafın- kerlermc rıcat ettikleri takdir. 
dan İtalyan şehir ve limanlarının de. ark,,daki Fransız kuvvetleri 
tahrip edilmesine mani olamadı. ~~r~~·~~~n ı;.teşe tutulacaklan 

Bu suretle İtalyanın Akde- 1 
1 ıtrı 

1
1

' 1 ates arasında ka. 
. . · an ta van kuvvetleri h;ter iste 

~fzf~e . 1?-ı~~er~~~ın t~arp k ~e- mez harbetmiye mecbur oldula; 

b
?l. erıttnı lma d v et lırccl~ Ba- ve itiliıf bac;kumandanlıgı da az 
ı ıye e o a ıgı an aşı uı. u bir kuvvetle burada b" "'dd t 

hakikatin anlaşılmış bulunma- cenhevi pani~"' ubra..,,~~~u k e 
sı, bütün Akdeniz milletle- tamuya muvaffak oldu. n ur. 
ri. üze~de. tesirini _ı:öst~rebilir, Simdi . Almanya da. 1talyan 
m~vercılel'!'~ Akden_ız pl~nlarım kuvvetlerıni ceohelerd.e bu şe. 
altust edebılır. Haıtta İngıJtercye kilde kullanabilir ve lt.alvanlan 
doğrudan doğruya hücum ile kati harbetmiye mecbur edebilir. t. 
netice~ alaınıyan mibvercilerin, talyanm. Alman emrine ıtirmesi 
Akdenizde de ayni 8kıbete uğra. demek, Bomanya vaziyetine düş.
yarak harbi kaybetmelerine se- mesi dP.melctir. Bu suretle Akde
bep olabiljr. nizıie bir İtalyan davası ve bir 
Şu halde Almanya için ortaya İtalyan imparatorlu~u iddiası 

yeni bir mesele ~ıştır: İtalya knlmıvncaktır. 

(Baıı l incJdeJ 

memleketlerinin Sovyetler Birli
ğine ilhakının bilfiil tasdik edil
mesi, Sovyetler Birliğinin şim
diki harp neticesinde toplanacak 
olan sulh konferansına kabul edi
leceğinin İngiltere tara{ınaan ga
ranti edilmesi ve Büytik Britan
yanm Sovyet Rusya aleyhine her 
hangi bir devlet veya devleUer 
grupu tarafından yapılacak bir 
taarruza hiç bir vakit iştirak et
tniyeceğinin taahhüt edilmesi 
maddeleri vardır. Bu son telWfiıı 
daimi bir ademi tecavüz paktına 
iştirak davetini mutazanımın ol
duğu kabul ·olunabilir. 

Anlaşıldığına göre, Molotof'uıı 
Berlin seyahati ~u hah.sol
madan çok zaman evvel tabiatıle 
vfıkü bulunduğu bu tekliflere 
şimdiye kadar hiç bir cevap ve
rilmemiştir. 

meselesi. İtalya Almanya için bir Bu vazivetin en tabii neticele. 
kuvvet de~l. bir zaaf sebebi 01.. rinden biri de Almanvanm tek 
muştur. Almanya şimdi herşey. başına kalışıdır. Bundan sonra. 
d~n evvel bu meseleyi halletmiye karşı karşıyn harbeden iki dev 
mecburdur. Alman ve İtalyan kalacaktır: İngiltere ve Alman- dcrek, dünya hakimiyeti için dö. 
Başkumandanlannm evvelki gün va. Biri, bütün müstemleke ve ı ğiişeceklerdir. 
birleşerek vaziyeti tetkika ibtL dominyon1annı. diğeri bütün Bu da harbi, hakiki mahiyeti. 
yaç duymaları bu bakımdan !ev- Avruoa milletlerini seferber e- ne irca ctmis olacaktır . 

liklerını. oom~alaı_nış ve bir hııvıı m~: k~t alınan ilk raporlara göre, za. bebi, yapılacak tabki'katıııef. 
h.ırebesınd<. u~· duşınan tayyaresi dü yıatın miktar t 'dd ti sıyaıi münasebetlerin it~ 
( ti t" Tayyarelerimııden ıkisı 1 aarruzun şı e • taç edecek bir talebin ~'ıl~ 

t:~~~ın'~ u~önmcıııiııtır. Dusın..ın havıt ~~ ;az~ra~ _za?nedildiği derecede idi. Cünkli miinasebat ıtesif,. 
kuvvet!<::rj dahilde §ehir \'C köyleri .} u ~~k degıldır. de Almanyada ve Alman ~ 
hiçbir fark gözetmckııiıdn boınb:ırdı- Dıger yerlerde nisbeten dü~ bulunan topraklardaki isd 
man etmi~tır. Hiçbir askeri hedcle 1- man faaliyeti az olmuştur. Lon- naklannı Amerika kaYbi· 
sab~t olmamıştır. Yaralıların da pek dra etrafındaki vilayetlere \'e buki Şimdi vaziyet de 1 
az oldugu ~il~lriliyor.,, , midlands'da bir çok mahallere bundan ba!J}ıca bizz!t. ~' 

iNGILIZ HAREKA~ 1 . bombalar atılmışsa da hasar ve suldür. Son haftalar ıçııı 
Atina. 16 (A.A.) - _Yunanııtandakı zayiat az olmuştur. ratdarındaki Amerikan. fe 

lngiliz hava ~~etlen karargahının . dl istihbarat byruıkları1 
dün ıeccki tebtıcı: ALMANYA ÜZERiNDE mckte büyük müşkUiit• ~ 

••cuma pnii bava kuvvetlerimizin y <>ndra 16 (A,A.) _ Hava Neza- hemen hemen hi~ bir b1 

ıa!r~uı~n.a 1;1irıyan hedefler arasında retlnin. tabllği: Dün gece, İn&1liz ba- ~rdır. ı.--..- ~. 
Q\.l~ıcenın Şımal mm~ka~md_a hareket v;ı kuvvetlerine mensup bombardı- JıtezkQr mtipbitlcr,;.. 
hahnde bulunan motorlu hır İtal::van :nar. tayyare filot.ill!la tarafından rln inkitafı neticesi ol sıfl.&J 
kola da vardrr. Bu kol tı?uvaffi;ktyeUe Hamburi fehrlnde d~l.ryollarına: merika ile Almanya ar~ 
bombalanmıt ~~ .':111tral~öz atcşı~e tu- gemi inşaat tezıthlarına ve umuml \;etlerin kcailmcai ilıt .. t 
tulm~ı~. Buyijk za;rıat verdirilıni, hiunet servislerine karşı ıenit mlk- ioaretler cördüklerini &0

1 

ve biiyuk hasar yapılm~.tır .. t~al;r&n yast~ hat'ek4t yapılmı;tır. ~ -ılf 
orduaun& kararl'lh olan bır çıftlik bi- Rhenaniı:ı Assa; petrol tufiyeha- Yeni Sefirler, Ev:;:. 
aaama ve drıarda dur~ ~ir c;olt uke- nesi Ue Blohm ve Vosa tezgüılanna nk P" 
rf arabay_a taarruz edılmıo ve ağır bir da ~ddeUl hücumlar yapılnuJ ve bu- Kabrine Çele J 
bom~ ~ınayı YJkrrır,ur. Bu mıntaka- ral:'U'da birçok yangın çıkarılmıstır. Ankara, 16 (TAN) ,,. e 
!a;k!2:7:d_en t~~h~anb~ıtka~tm:~ ccç- Sarnbeck gaz fabrikası, bombardı- nın yeni Ankara bilY0~.etl 

uıu mu ım ır opru tama- ınnnn ~bı tut.ulmu tur kurih ı de " 
miyle tahrip olunmuştur. Kalabalık 1- Başka tayyarcle/ Kıcı doklarına .. .. ara ~a.at 1 'r\'~ 
talyan krtaatına ani baskın yapılmıs 0 , d Cal l"' 1 bir bil 

1 

buyük elçısı Anuşı 9~~ tır. İtalyanların zayiatı muhakkak su: c~ııc:11,_.3 ,p.~ısıa:d~r ı~~n ;:r~:At esnn: de sant 11,15 te ayr•,,. '"e/ 
rette miihi 1 tu " · Şef At t" k"" U\'9"' • . m 0 mus r. smrla tnyynrclcrimizdcn birisi bir a ur: un ~ \el 
d' K,~hı:e, lG (A.A.) - Resmen bil- ~k crshr ldt 109 t:ıyynreslni duşUr- l ziyaret ederek bırcr 

ı · .: n~ gorc, lngilız boınbilrdımıın nıil~tur. muşlardır. 
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BUGüNlıH k.k d B. E .. d 
:········:·:··· ........................... ! a ın a ır tu 
n t.1nyada ! 
ler o:du? 

Geçen 24 saatin hadiselerini ~öyle 
~uJu ... l'lıııC,{ mi.ımkundür: 
l - l\lolotofun ziyuretiııe ait ne~

Ya t ortalıgı nydınlatınıyn başla-

S ovvet Halk Komiserleri 
~ura-:,ı u.eısi ve Uıuicıye 

•tııi:.crı Molotof un Bcrlin zi. 
1~hnde Aıınanya ifo Sovyct. 
arasında hangi noktalaıda 

~ hasıl olduğu hakkında hala 
1 ı11aıiımat yoktur. 
tınc me\ Clll maıuıuat, Alman 

:Yo ve gaı:ctclcri ile l\foı.ko,·a 
l'o \"e ınatbuatınııı ucsriyatm
~ ibarettir. Maamatih ~bu ncs· 
~! giindcn güne bu mi.ilakatı'n 
ı.}ctıni az <'Ok aydınlatmaya 

ı~<ıınaktan haii değildir. 
U. mülakatı ınüteakıp Alman 

l ttalyan ba§kumanci<mlarırun 
llşnıaiarı, lspanya Harıciyc 
ı1r1 Scnıno Suner'in Berli.ne 
&t!keti de manalıdır. 
dİilün bu ncliriyat \'e hareket-
~ !)il çıkan mana şudur: Al
ll~·a HaJvava vardıma Jrnrar 
"ılıiştir. Belki de iki mcnı:Ckct 
~"etlerinin idaresi birlestirile
~lmanlar tarafından dl}ruh· 

~edilecektir. I•'akat Alınan3 a, 
11anistana vardım il'in Ba•kan. 1 • ,, • -

1 ~ıbnc;vcrek aşağı ınmiyecck-

lıilukis gerek Balkan mem· 

1~tleri 'c gerek Türki~·c ile ti
: Ve iktisadi münasebetlerini 
'tacak, bu .suretle Almanya 
letterin emniyet '\'e menfaat 
lllarıııdan uzak kalacaktır. 
ıUizlc1· Adalan ..__ _____ _ 
Ral Edecekler : 
~ ~rnnto'dn İtalyan donan. 
. nıasının verdiği ınühim 
lattnn sonra Akdeni.ı;dc mu-
~lle Ingilizlcrin lcbiııc dön-
1 l\~r. 
~ıliz1er bu yaziyetten isiifa. 
~~derck şimdi Akdeııizde ltal-
' ~akimiyctine nilıayet vere· 

111bır fnaliyct tarzı kabul elmiş
r. Iık tcdhir olmak iızere 

i'1adayı i~galc te~ebbiis etme. 
~llıuhtcın{'ldir. Yakm Şark or
ı}l kumandanı General \\'a. 

1~ Glridc gelntl~ olması da 
~~lanla alakadar olsa gerektir. 
~l~ten bu adalarda bulunan 
~I~ halk açlıktan muztariptir. 
~tılar burn:ra kafi derecede 
Yetiştircnıcmektcdir. De. 

~erdeki Jngiliz kontrolü Jıa.:e
İld~ adnların hariçle irtibatı 

'lı. llıış buluıımaktadu. Onun 
lJ ~aten Yunaııhlarla Türkler. 
• il .. 
1 •ı·ı 1Urckkcp bulunan yerli hrılk 
, \!_,bir :şgali memnuniyetle 

~ ........ ...., .. ., 
CİRCE 

'\I), 
~·ııu ,ım ı.ı: Smanoglu·nun vcratı 
1 ile rcfıkası tarafından tercüme 

11 
Ci RCE ıınmındaki tefrikamı

" il rı zarurı bir teahhura ugra
d \'arından ıtib;ırcn csc•riu neş
cvaın edilecektir. Okuyuculnrı-

~ ~zr~ c::ıc~z. ____ _ 
-~ ---1llWIV~ ....... 

tI Jlkımızın gösterdıği teza
hUrnt akınını karsılamak u
~erc genis salonları bulunan 
s.lncmaınıza nakledilmis olan 

~ 1tır'ın en bUyük utrstlerl 

teYLA ~IURAD -
l'usuF VEHBi 'nitı 

Lekeli 
Kadın 

inin İstanbulda J;örülıneıniş 
Udc 5 net Haft..ısı devam 

ediyor. 

-~· Bu programda 11 yıldız 

E vde, konuşma arası "dal. 
kavuğun biri!., sqzü 

geçti. Bu kchmeyi daha hiç 
ışitmemiş ve canhsmı da hiç 
görmemiş olan küçük oğlum 
merakla sordu: - Dalkavuk 
ne demek'? 

Nereden bilecek ve görecek? 
Benim içtimai vaziyetimin 
maddi kısmı etrafımda o mah
lükları dönüp dolaştıracak, 
pervane gibi çrrpındıracak kı
ratta, parıltılı değil. Dalkavu
ğun bal alacağı çiçeklerden sa
yılamam. Şayet çiçek vcriyoı·
sam bunlar harcı;Uemdir; çey
regi bastın mı, arasında benim 
bahçemin de mahsulü olan 
renk renk bir demeti alıp gi
dersin. Zaten iazp+pler nedir? 

Çarçabuk solan bır ömursuz 
fi.kir buketinden başka! 

Şimdi, dalkavuğu çocuğa 
nasıl tarif etmeli? Hatta büyük. 
lere bile anlatmakta gü\lük 
var. Bu kelime, evvela, isim. 
dir: "Dalkavuk içeri girdi,, mi· 
'lialinde olduğu gibi... Hem de 
sıfattır. Öyle ya, "esek ahıra 
gir<!i,, cümlesinde ~ hayvan 
isim olarak zikredilmiştir, fa
kat, kabalık gösterip bir ac!am
dan bahsederek "eşeğin biri,, 
dersek burada bir sıfatla karsı. 
laşmıyor muyuz? "DalkavJu
ğun biri!,, diye şahıs tasvirine, 
tavsüine kalkıştık nu aynı 
isim dalkavuk huylu manasına 
~rfat yerine geçer. 

* * D il . cih~.tinden inceliye 
lım: Dal,, bu bahset

tiğimiz tabirin başında, şüphe. 
siz ağaç kolu manasına l:ulla
nılmamıştır. Asıl türkçede 
"dal,, "çıplak,, demektir. (Da
la: == çöl, dalas = derya rle.. 
mesine geldiğine göre de, gali. 
ha düzlük, genişlik, l;>irteviye. 
lik te ifade ediyor.) Dalkılıç -= 
kılıcını kınından sıyırmış ve 
daltaban = tabanı çıplak ma
nasına kullanılmıştır. Dalka
vuk nıu olmalı, daltaban mı? 
Bu, ayrı bir meseledir, kımi 

A:->#~J~ ~ 
c, ~~'W 
~ , .,,l,,, ... -4'1 

birincisini tercih eder, kimi 
ikincisine katlanır. Dalkavuğu, 
kavuğu çıplak manasına mı a. 
lacağız? Acele etm:yelim; önce 
"kavuk,, kelimesini iyi bilme
miz lazımdır. Zira kavuk, öz 
lürkçede sadece serpuş mana
sında ku11anılmaz. Kelimenin 
biı· aslı vardır: Oyuk, içi boş, 
yani arapçası mücevve.f ... Hat
ta: Kav = kabuk, krSlr demek
tir ki çakmaktaşile yak1lan 
kof ve kuru ağaç kabuğu; ka
vak = malum dayanıksız a
ğaç; kaval - malum içi bo~ 
musiki aleti; kavar = içi boş 
su arkı; kavrı = içi boş kalem; 
kavlağan = gene içi boşalan 
çmar ağacı; kavşak = çürti.k, 
harap bina; kav§alama '""""' ZEl· 
yı!lama; kavşama :::: ihtiyarlık 
gibi. .. Bu kelimede hep kofluk, 
boşluk, çürüklük ve ayrıca ı~i
ne almak manası saklıdır. Ck
ne aynı asıldan "kavramak., 
masdannda bile, bir içe sindir
me, çevirip kuşatm~, idrak, 
ihata ve kapatma mamısı yok 
mu? "Kavuk,, taki serpuşluk 
ta, işte, bu münaseb~tlerden 
geliyor. 

Fakat kavuğun bir manası 
daha vardır ki onun, başa giyi
len ve temiz, güzel, lıo~ bir §ey 
olması iktıza eden medlülile, 
bilhassa estetik bakımından 
hiç bir münasebeti yoktur: 

----Yazan:·--·-
ı : • • 
!Refik Halidi 
t : ············-··········· 

mak istenmi5tir? Yoksa dalka
vuk, sadece, dalta1'anın ayağı 
cıplc.k manasına gelmesi gibi, 
züğürt. mesleksiz, makamsız, 
:;efil, perişan mı demektir'? 
Dnlkavuk ruhlu bir adamm 
kafasına bir kavuk geçireıniyc
cck derecede maddi düskünlü
gi.ine aklım ermediği ~e gene 
bu sebepten dolayı kavuğunun 
rütbe ve makam isaretlerinden 
mahrum kalmas;nı görmedı
gim için o ihtimalleri kabul Pt
nıiyorum. Bilakis dalkavu.~un 
uc; tuglu vezir olması mantıga 
daha uygundur. 

Bu kavuktan maksat, str
puştan ziyade, örttüğü kafa d<.
hi olabilir. Yani dalkavuk = 
kof ve boş kafalı, daha doğru. 
su, kafasına kendi fikri yer.ine 
başkasının fikrini koyan ve 
hoşa gitmek için onu kullanan 
adam manasına gelebilir. F'a
kat, akla en yakın olanı bul
mak için dalkavuk tabirinin 
sonuna değil, gene ba'i tarafı
na dönerek "dal., a ba.ıtmalıyız. 
"Dal,, kelimesinde, esastan ay. 
rılıo bir uzunluk, sivrilic: ı::ezi. 

yor musunuz? Ağacın dalı öy
ledir. Onun gibi suların sivrı
lişini, yükselişini, bir kısmının 
esas seviyeden ayrılıp yukar: 
fırlayışını gösterdiği için deni. 
zin bu kabarmış haline ''dal. 
ga,, denmiştir. Aynca "dal 
ga,, , miğfer manasına da kul 
larulır ki başın madeni bir ser 
puşla yükselişini !fade eder. 

. * * 
Z ten türkçede "d,, ve "t,, 

çoğu defa bir teliffuz 
gayrılığından ibarettir; ''dal,, 
ile ·'tal,, birdir. Onun isindir ki 
"talaş., , gene yukarıdaki iza
ha göre tahtadan ko!.Jan parr.o.
cıklar manasına f er'in asıldan 
aynlmasını ve "talgak,, da 
"gebe,, demek olduğuna naza. 
ran gene asıldan fer'in yükse. 
lişini, karnın sivrilişini göste
rır. Daha tuhafı "talmari., öz 
türkçede maskaranın mukabil! 
olduğundan dalkavukla cok 
münasebeti ve benzeyişi var
drr. Demek ki, bu izaha
ta inanılırsa "dalkavuk =
uzun kavuklu, yahut, siv
ri külihlı adam,, manasını 
alıyor; yani başına gülünç bir 
serpuş geçirip soytarılık yap. 
mayı itiyat edinmiş, hatta bu. 
nu sanat haline getirmiş bir 
maskara! Epeyce zahmetli bir 
tetkikten sonra elde ettiğim bu 
nahoş neticeden dolayı dalka
vuklardan özür dileri"'1: dincle 

w 

haya, i.llmde riya olmaz. Belki 
de aldannuşundır; fal~at ne ol
sa dalkavuklar lehine methe. 
dici bir şey çıkmıyacağına emı
nim! 

"Dalmak,, masdarı da ~erek 
istiğrak, gerek gaflet, gerek 
sokulmak manasına gelsin ge
ne uzamayı, esastan ayrılmayı, 
başka tarafa akıp kaymayı .fa. 
de eder. "Dalamak, dalaşmak,, 
hatta garet manasına gelerı 

"talan,, da hep bu hali. kabın
dan taşma, fırlama, gayriye 
uzanma ve tecavüzü anlatır. 
Hülasa "dal,, türkçemi~de şü
mullü, mühim bir • ·önek!ı, dir. ...... 

mi~ hayvanları kolayca yüz
mek İC'in kulJanılan sisirtici a. 
lct, y~ni bir nevi körÜk... Bu 
kelime, ~ayet dalkavuk muka
bili olarak fı enkçeye girseydi 
pek manalı, hoıı düşerdi; yazrk 
olmus! 

"P~razite _ parazit,. ise yu
nancadır. "karnrnı yanda, yani 
yan kapıda. başkasın.fa doyu.. 
rur,. demeye gelir. Başkaları
nın emeği, alın terile ya~ayan 
manasını da aldığı için V. Hu
go: "Bir kral, bir parazittir,, 
demişti. Ama kendisi de bir 
kralın - XVIII inci Louis'nin 
_ ihsan tertibinden bol maaşı
m almrş; daha sonra da ba~a 
bir kralın - Louis-Ph!lippc'in -
iıyan koltu{!una kırr" lrııııl:itu .. , 

Uda ayrı nıt:sele! 
''Bouffoiı,, ve "Parazite,, in 

tiyatro ilminde, bilhessa Yu.. 
nan ve Roma devirleri tarlhin
de ehemmiyetli mevkii vardır. 
Matbuatımızda bu ilmin tümen 
tümen allameleri mevcut oldu
ğundan bahsi mütehassıs zeva
ta bırakmak doğru ise müsaha. 
beme gerekli ve elv~rişli bir 
noktayı da yazmadan geçemi
yeceğiım. Sahne tipi olarak on
lar - tiyatro allameleri değil, 
yanlış anla§ılmasın, ''onlar,, 
.dan maksat yukanda isimleri 
zikredilen bouffon ve parazıte. 
lerdir - üç şubeye ayrılmıştır: 
Yü,1.:e gülücü, alaycı ve ezaya 
tatlanıcı. Dalkavukluğun a11a 
iubeleri bundan iyi tasnif edi
!emez . . Bir cins dalkavuk var
:iır ki efendisini sadece poh. 
pohlayara:k tnemnun eder; ikin
:isi başkalarile alay ederek eğ
lendirir, üçüncü ise kaba şaka
larına, eziyetlerine tahaınnıül 
göstererek. hoşnut bırakmaya 
çalışır. Mesela, meşhur VelL 
efendizadenin tarzı, daika\·uk
lanna, kışın keten entariler 
giydirip ellerine yelpazeler ve
rerek kır safasına çıkartmak 
nevinden böyle, e:ıiy~tlisin1cn
di. 

İstitrat olarak .söyliyeyım: Bio
loJideki paraziticr de üc büyük 

kısma ayrılabilir: Hesabına ya~a

dığının esas gıdasından ziftlenen
ler; gıdasının artığile geçinenler; 
ayrıca gıda temin ettikten bnşka, 
yııpıştığ, uzvun hRyalını da koru
yaıılar. Bu üçüncü ve hayırlı cins 
parazite insanlar arasında rastı;e
lir.memistir. Sınai parazitleri hepi
mız biliriz; radyo sayesinde! 

* * B izde tiyatro sanatı henüz 
mevcut olmadıgın.ia.n o

nun yerine karagöz ve ortao
yunu tiplerini tetkik lazımdır. 
Mesela Hacivat ve peşekar dal
kavuk tipinin kibarını ve ala
sını canlandırırler; şunun, bu. 
nun hoşuna gidecek tarzda ha-
reket ederek dörtbaşı mamur 
yaşarlar; bunlar hem "yüze 
gülücü,, , heın "alaycr .. kısmı
lara dahildirler. Karagözle K&
vuklu ise ne dalkavuk, ne soy. 
tarı, daha ziyade daltaband{r. 
lıır; farkına varmadan, Pcşe
karla Hacivatın elinrie eziyet 
çekici birer unsur rolünü alır
lar. 

Bu bahis daha pek uzun sü.. 
rebilir; halbuki kağıt az, yer 
dar. Onun için dalkavuk tiple
rinin cins ve şubelerini, bir gün, 
bir başka müsahabemc mevzu 
yapacağım. Mademki Karagöz 
ve ortaoyunundan söz açıldı, 
bari makalemi onların son sö. 
zile bitireyim: 

- Her nekadar sürçi lisan 
ettikse huzuru hazıran efendi
lerimiz affetsinler, gelecek o. 
yu11w11uzda kendilerjni hoşnut 
bırakmaya çalışrrıı! , 

f ktısadi Hafta l , ____ .,/ 
Piyasanın ihtiyacı Olan Birçok Mallar 

Geldi ve Ferahllk Başladı • Neler Sathk? 

H arp yüzünden, Avrupa 
mem.lcketlerinın, Ame

rika ve Asya ile ticari münase
betleri kesilmiştir. Almanya, ve 
Almanyanın işgal ettiği memle
ketlerin, denizaşırı yerlerden 
ham madde tedarik etmesine im. 
kan kalmamıstır. Hatta İS\'.:?C, ls
viçre gibi h~rp dışında kalan 
memleketler bile ham madde te
darik etmek hususunda müı:;kiılat 
çekmektedirler. • 

Acaba Avruparun geçirdiği bu 
ham madde buhranı, bizim üze
rimizde ne gibi tesir yapıyor? 
Bu tesirleri, ithalat ve ihracat ~a
hasında kısaca tetkik etmek ku
bildir. 

A vrupadan satın aldığımız es
yanın flatı, harpten evvelkir:e 
nisbctle iki misline yakın bir su. 
rette yükselmiştir. Dokumafar, 
kimyevi maddeler, ilaçlar, boya
lar ve saire fiatları artan mallar 
arasındadır. Fiatlarııı artmasın
daki sebep, Avrupanın pahalı 
şartlarla ham madde tedarik et
mesi ve yahut tedarik edeınedigi 
için elindeki ham maddeleri sar
!etmesidir. Bu yüzden Avrupmıın 
mamul maddeleri memlekctımı
ze pahalı olarak girmektedir. 

Mevcut abluka devam ettikçe, 
Avrupa endüstrisinin ham mad
de buhranı da. devam edecektir. 
Bunun neticesi olarak ta Avru
padan daha pahalı mamul madde 
alacağız. 

Avrupanm ham madde müşkü
latı, ihracat maddelerimizin de 
kıymetlerini arttırmaktadır. Me. 
sela Avrupadan ketentohumları
mıza kar§ı bu derecede talep yok
tu. Çünkı..i Hindistan ve Arjantin 
kctentohumlarına rekabet etmek 
imkansızdı. Bugünkü piyasada 
Arjantin ketentohwnu 10 kuruş.. 
tur. Bizim ketentohumıarı ise 28 
kuruştur. 

Arada, bu kadar büyük fork 
olduğu halde1 merkezi Avrupa 
memleketleri Arjantin ve Hin
distan ketentohuınlarını alamı
yorlar. 

İsveçten, Hollandadan, Çekos
lovakyadan, susam, ve diğer yağ
lı tohumlar, küsbe istenmekte
dir. Hatta lsvecten bu malları
mıza karşı serbest döviz bile ve
rilmektedir. Halbuki bu memle
ketler bu gibi malları daha ucuz 
olarak, denizaşırı memleketler
den tedarik etmekte idiler. 

zün husule geliyor mu? Bu da 
ayn bir tetluk mevzuudur. 

* * Bu Hafta N e1er Sattık? 

B u haf ta ihracat bakımından 
da en zengin bir hafta 

idi. İstanbul Ticaret Odasının 
menşe şehadetnamesi kayıtlarına 
göre, haftanın ihracatı 5 milyon 
liradan fazla idi. Yekunun bu de
:e.-;e kabarık '.llmasmdaki sebep 
Alınanyaya hafta içinde 2 ıni1yon 
liraya yakın tütün satılmasıdır. 
Yeni bir takas anlaşmasına gö
re, Almanyaya 5 milyon liralık 
daha tütün gônderilecektir. 

Bu hafta ihraç edilen madde. 
ler arasında fındık, susam, küs.. 
be, ketentohumu birinci derece
de gelmekte idi. Bu gibi madde
ıeri en ziyade satın alan memlc. 
ketler Çekoslovakya, İsveç, İsviç. 
redır. Maaınafih lsviçredcn ala
cak miktarımız urttıgı için İs\'iÇ
reye lisans verilmem~ktedir. 

Finlandadan, pamuk, tiftik ve 
yapağı tulep edilmektedir. ~im
diye kadar ilk defa olarak Fin
landadan Ü:>tenilmektcdir. 

* * Aldığımız J\ılallar : 

P iyasanın en ziyade muhtaç 
olduğu bir çok maddeler 

bu hafta içinde muhtelif memle
ketlerden gelmiştir. Bunlar bil
hassa teneke, kalay, kimyevi 
maddeler, nişadır, çuvaldır. Bas. 
ra yolundan da 2 milyon aded 
çuval, otoın-0bil, kamyon da bek
lenmektedir. 

Son gelen mallar üzerine. pi
yasada bir ferahlık hissedildiğine 
şüphe yoktur. Ticaret Odası er
kanından bir zatın kanaat~ şu
dur: Bundan 90nra, piyasadan it
halat mallan üzerinde darlık çe. 
kilmiyecektir. Piyasa, en buhran
lı devresini ızeçirmişHr. 

Hüseyin Armi 

Askerlik l$leri 
Şubeye Davet 

Fatih A'hdlk fllbHinMJI: Ul • US do
iumlu olup ı::~ cclpld'dcn •~>< 1.rtır;t bıro.· 

lala• ıe:vriisltm ttlcrd~ (elelrtrilı:~iliöc.) nn· 
atma 1tina olanların hemen pbcml:e ı:ıua· 

caatlan. 

YENİ NEŞRIY AT: 

OcniT. mecmua!lr - Ut :ı.yıa bir tıhr·Jan 
bu mecmuanın Birindtc~rin J5S ind 541Y•U 

büyük bıhrl devletler ilhcli eserle birlikte 
ncırcdilnıi~tir. 

Erciyeı - Ka1aeri 
16 ıncı &ayısı çıkmı~tır. 

H•lı..c~ i dcrıiıinin 

.-raRvimder 
~bir~apra~ 

Haussman ve 

Lutfi Kırdar 

P aris güzelliğini Vçiin 
Napolyon zamanında I' 

ris vali ' 'e belediye reisi o 
Haussman'a medyundur. Biz 
tanbulun güzclle!jmc.sini Cünı .. 
riyetin İstanbul Vali ''e Beleui 
Reisi olan Lut.fi K.udara 9orçh 
yuz. 

Pariste Haussman'm ismi 
hergüıı Jıat.Jrlat.an koslmca b 
Bulvar Haussman var. Asırlarc 
bakımsızlıktan barsakları boz1 
lan, nabızları ağırlaşan, tencffi 
sü yorulan bu daima hasta ı!eh 
tedavi eden hazık doktor- ı.üt 
Krrdarın ismine neden bir caı 
de, neden bir meydan izafe cdi 
mesin. 

Umran nan11na ne tarafa b& 
kacak olsak orada Valinin faat 
yet için çarpan ruhunu görily4 
ruz. 

Bizde, bir mana ifade etmiyc 
"Eminönii., , bu a~·dınlık şchird 
fena bir tezat teşkil eden ''Karı 
köy,, , yağlı bir kebabcıyı he 
tırlatan '•Şi~li,, , bir türlü şh• 
mize uymıyaıı "Pangaltı,, gil 
münasebetsiz cadde ve mcyda 
isimleri tümen, tümen. 

1\-leseli Eminönünü ele alalın 
Belki bunun tefsir ile, tevil iJ 
akla yakın bir manası olabili 
Fakat kim ne derse desin bu, il 
işitilişte kulağa, ve fikre ho§ gc 
len bir şey değildir. 

Lütfi Kırdann İstanbula Emi 
önü gibi bir meydan vermek Vı 
plan sahasında olan projeyi süı 
atle kuvveden fiile çıkarmak i~I 
nekadar uğraştığını hepimjz bil 
yonız. 

Bugün Eminönü gibi bir me:s 
dana pek az şehirde tesadüf ecl 
lir. Belki daha güzeli, daha genı 
şj, daha süslüsü '\-ardır. Fakı 
böyle milli bir dekor içindt 
muhteşem bir abidenin önün& 
denize nazır, Boğazın limonat 
gibi meltemleri ile öpüşen hi 
yer pek az bulunur. 

Buraya Eminönü denecek yeı 
de ''Kırdar meydanı,, demek b 
dirşinaslığı neden ihmal ediliyor 

Vali pek mutavazı ola'bilir. Fa 
kat bunu dü~ünmek bizlen dtt 
~r. 

Ben bunu hatnlatnıakla uhde 
mc düşen şükran borcumun bi 
kısmını ödemiş oluyorum. 'Ost ta 
rafını da salahiyetli zcyat iluna 
etsinler! 

Takvimd 

Görülüyor ki Avrupa endüstri
sinin ham madh buhranı pahalı 
mal almamıza tesir ettiği gibi, 
ihracat eşyamızın da daha pahalı 
olarak satılmasına imkan ver
mektedir. Acaba arada bir teva-,----·---, .. , 

, ......... . 
.Dört büyük yıldızın ' ı M U H T E R E M 

SARAY 
Sinemasında : Gtlzel 

TYRONE POWER 
ve sevimli 

SONIA HENNiE 
l\Iuht"-şem mizan,,,eni, cazip mev
zuu ve varyete \·e tangolarile 
seyircilerin gözleriııl kamaştıran 

KARLAR 
ALTINDA 

FRANSIZCA SÖZLL' 

Güzel filmde yeni 

BACK TO BACK 
Dansını, danscdiyorlar. Siz; de 
gidiniz ve bu eğlenceli ve n~'eli 

SUper filmi görünüz. 
ilaveten : FOKS JURNAL son 

dünya haberleri 
Bugün saat 11 de te11zılfıtlı 

matine 

yarattığı bir alem 

@rMEYEN 
&~il« 1 -- -· ........ ' 

sonra nereye 1 

nın 

açılışından sonra artık 
sorulmasına lüzum kal-

"'~====~·:.:==='~.;::·~mı=yacak sualler..... • , . ' 
SÜMER Bugün Sinemasında 

Muhteşem bir dekor içinde çevrilen ıtüzel ve neş'eli 

PARiS DELİLİKLERİ 
Fransız filminde: Dünkü PARİS ... Harpten evvelki PARİS ... 

Gülen ve dans eden PARİfl.'i göreceksiniz. 
BaıJ Rollerde: Meşhur Ventura ve arkadaşlan Cuının iştirak.ile 

MONA GOYA - COCO ASLAN 
Pariste çevrilen ve iliıalinden 3 hafta evvel ikmal edilen bu müstesna 

filmi cörünüz. Bugün saat 11 de tehzilitlı matine. 

HALKIMIZDAN 
Sinemalarımızın dış kapıları 
ömiııe yığılmaması rica olunur, 

Herkes intizam ve rahatla : 

M 

i 
L 

L 
i 

Sineme larında 
göstcrilıniye 

başlanan ve 

TYRONE 

POWER'in 

Görulmcmi:ı 
izdihama 

sebep olan 

Ba~tart başa renkli 

A 
L 
E 
M 
D 
A 
R 

SEViMLi 
HAYDUT 

filmini 

3 GÜN DAHA 
gösterebilecektir. Aynca : 

l.OREL · HARDI 
HOVARDALIKTA 

(Türkçe sözlü) 

Sinemasında: Mühim bir program 

1 · ARSEN LüPEN 
HAFİYE 

taraf•;ıd:m çevrilmis bu 

~oiNLAR ÖTEu 

Mesane. Bunu üğrendikterı 
sonra kavuk devrinde yaşama. 
dığnnıza ve ayrıca kavuk me. 
habetini bile haiz olmıyan ko
mik festen kurtulduğurnu~a 
~evinmemiz icap ediyor. Mescı .. 
ne ile aynı adı ta§lyan bir neş... 
neyi baş üstünd~ taşımak hayli 
çirkin ve ayrıca iğren~ 

F ransııcada dalkavuk keli
mesinin bizdeh-i. kad&r 

tak, mücessem ve tam bir mu
kabili ol.rnadığmı sanmakta. 
yım. O lisan bunu ''bouffon = 
soytarı., ve "porasite - tufey. 
li,, olarak esasta ikiye ve fer· 
ide "fou, casse..asiet.te, ecornif
leur,, ve saire gibi bir çoğa a
yırıyor. Lugat bakımından ash 
pek münasip olarak italyanca· 
dan gelen "bouffon,, un tarü? 
şudur: Bir takım mübalagalı, 
kaba yüz hareketlerile ba~·ka. 
larınr güldürme işini gecim~ yo
lu yapan adam. Aynı asıldan 
bir de "bout:foir,, varclır, kesil-

Sinemacılık aleminde hiçbir filme nasip olınıyan bir rağbet kazanan 
MAURICE LEISlANC'ın 
romanından iktıbas ve 

JUL!S BERRY • SUZY PRiM 
tarafından oynanmış bir film 

ı <'nınnın bu seneki yeni 
A. 'Y İl'\ltılliplarını görünliz. 

RiCA : Son hfıdisekrin 

'-=~;L FiLMI 

+ + 
G elelim dalkavuk tab!ri. 

nin tahliline: Kavuğu 
çıplak denmekle, acaba, bir ~a
manlar rütbe, makam eo.lameti 
olarak kavuklara verilen bir 
lalam sekillerin ve hususi irn
rctlcri~ yokluğu mu anlatrL 

B A L A L 
L E 

A 
K SİNEMASINDA 

2 - Korsanlar gemisi 

1 

MOVİTA ve GEORGES 

l E ş s t z B İ R M u v A F F A K I y E T L E D E v A 1\1 E D İ y o R tnraf;~~~~ızc;~~~ı~i~e~~~ \ e 
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~. G.ayrim,enkul Satış ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Maı-diros ve Kohar Ekl!ntinin 251/10425 Hesap No. si1e Sandtitnnıraan 

$ığı (1150) liriya karşı birinci derecede ipot<"k edip vadesinde borcunu 
lı-mediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı 
ıddcsinln matufu 40 et maddesine göre satılmaı11 icap eden thküdarda 
lami Ali Efendi mab:atlesinin esiri Çıkmaz Kürkçü yeni Kürkçü Mümin 
rnıazı ı:okağında eski 9. 9 M. 9. M. 9. M. yeni 11. 13. ıs. 17 No, lu kigir 
rt evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya komrtuştur. 

Satış tapu '!Iİcil kaydma göre yapılmaktadrr. Arttırmaya girmek istiyen 
O) lira pey akçesi vcr-::cektir. MilU Bankalarnmzdan birinin temiı ı 

p ktı•bu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve sJaf icaresi ve taviz bedeli ve tellAl'ye rüswnu borc:luya aittir. Arttırma 
ı:rtnamesi 18/11 940 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere ~ndık 

y klik İşleri Serv:sinde .açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü
u1Illn malümat ta şartnamede ve takip dos;>asmda vardrr. Arttırmayıt gir-

e olankr, bunları tet!t\k ederek' satılığa qkarılan gayrimenkul hakkında 
r şeyi ö~renm1ş ad ve telSkki olunur. Birinci arttırma 14/11941 tarihine 
"sadif Salı günü Cağaloğlunda \ıiin Sandığrmı.ıda saat 10 dan 12 ye ka
r yapılacaktır. Muvakl.at ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 

• cihan alınınaı:ı icap eden ıayrimen'k:ul. mükelleHyetile Sandık alacağını 
:ı ıınamcn gc;;miı; olm::ısı $arttır. Aksi takdirde :;on arttıranın taahhüdü ba

kalmak şartiyle 29/1 9•tl tarihin~ mtisadif Çarşamba günti aynı mahalde 
aynı ııaatte l'on arttırması yarılacaktır. Bu arttmnada gayrimenkul en 

k arttıramn i:ı:tünde bırakrlacaİnrr. Hakları tapu sic:llerile sabit olmıvan 
dkadarlar Ye ırtifak hakkı ııahipler:nin bu haklarını ve hususile faiz. ve 
•asıı.rife d:ıir i<ldial<.rını ilan ,tarihiııden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
lis~ıteler!yle beraber dairemi:ı:e b'l~i~mcl~ri taz~dır. Bu suretle haklarım 
~dırmemıı; ola11tarla hakları tapu aıcıllenle sabıt olmıyanlar satış bedeli-

' -in paylaşma:smdan lfariç 1-ialırlar. Daha fv.la malumat almak istiyenlerin 
1

. 1183 dosya No. sile Sandığımız Hu'.ı:uk İşleri Servi:ıine müracaat etmeleri 
z~mıı ilan olun:ır, 
,ı 

00 

.. * 
DlKKA.T 

3 Emniyet Sandığı: Sa°rıdıktan alınan gayrimenkulü ipotek gö!termek 
e, ~yenlere muhamminlcrimizin koymu~ olduğu ktYJnetin % 40 m tecavüz 
"' merrıek fü:ere ibal~ bedelinin yarTSrna kadar borç vermek suretile kolaylık 
A'>ıtermekteclir. · ( 10916) , · • · 
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SiRKECi 
Salkımsöğüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 
Sergiyı ziyaret ediniz. 

.... JiWISIEmllZif~il!lllım ...... 1111.~ 

1 
istanbul Ügüncü icra Memurluğun· 

darı: Beyoğlunda Meşrutiyet eadde
:>im~e Tepebaşında Belediye bahçesi 
karŞ'lSınd:ı 21 : 23 numaralı ve Çan
kay;:ı gazinosu namile maruf gazino
da .vapılacak hedim ve duvar !nşası 
p~zarlık suretile eksiltmeye konul
:nuştur. Bedeli keşti 3'i5 lirada talip
Jcı iıı:ıı daırcmizde tanz:m ol_unan şart J 

mı:neyı tetk.il< ederek, munakasaya 
i~tirak etmeleri ,.e i~tirak edecekle
rin 3 yedibuçul~ nl~bctinde teminat 
akçesi vermeleri lazımdır. Hedem ve 
hı~aata iş!irıık edeceklerin kalfa veya 
milnendi; olduklarımı dair vesikala
rını hamilen 26/ 11/ 940 tarihinde sa
lı günü ögleden evvel fstanbul İcra 
dairesine müracaatları. Dosya numa
rası 38/ 43!>2. 

Maliye•Veklleti Varidat U. Mür1ürlüğünün 1 
MUAMELE VERGİSİNE' TABİ 1 

E .ELERE 
Yetti tebİiiile t~tt?laıarını bfüfirdiii 

Deft~rler ve Aybk Beyannam~k~r Gayrimenkul Satış İlam 

B·A S·I ~ M 1ŞT1 R . 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkl· 

tipliğinden: Tanaş kızı Teodora ile I 
· Yam oğlu ölü Yorgi varisleri Koço, 

Satış Yeri: İnkılab K_ita~vi, ~s~~bul A~_kara _c_a~des0i No. 155. Atina, Anastasiya ve halen Yunanis- ı 
Taşra sıparışlen sur atle gonderilır. hnda olup ikametgahı meçhul bulu-

' IW«i·• ı• &WM# w '*W*'WHW ti: mm ölü Yorgi kızı Annanın şayian 1 

:------ ------ ..... ------------~.:.....;.... _ _ 1 ve muştereken mutasarrıfı bulunduk
tın Beyoğlunda Harb:yede küçük 

Kırkla.reli Daimi Encümeninden : Pangaltı eski Afet yeni Üftade soka-

Kapah zarf usulile ek~i)tmede olup isteklisi çıkır.ıyan Kırklareli - Ba- ğımla esk' 19 yeni 27 No. ile murak
t>ski yolunun 19 ..:. 000 - 27 + 000 inci kilometreleri arasında yaptırıla- kaııı harken k~rgir dahilen ahşap 

l musa8ı!2k 24157 lira 28 kuruşu eşı t.en müfre~ 16000 on altı bin lira-k 1 k k "{ ve yanındaki ve arkasındaki arsa ile ı 
k şose tıİniratı esasiyes.i işinin 13.11.940 tarihinden itibaren bir ay icinde cep!'ıe!'!i 6,70 ve derinl.lği 12,95 metre 
azarlıkla iı:ras!lla karar verilmi~tir. ol:ın dört oda bir geniş ç~tı arası, bir 

ı _ Muvakkat te:ninat 1200 li.radrr. he];? "~e garaj olrnıya müsait, geniş 
2 t · t · d K kapıları olan vO.si ve yüksek tavanlı ı - ııtekli!er-in tcttıınat an ı:naa a rrklan:li vil!yetine müracaatla ala-

'kları mütear.hitlik vesikası ve 24.90 sayılı kanun mucibince verilmesi lô.- bol!!'llmu hıwi tamamı (1400) bin dört 
tm gelen diğer vesaik ihraz etmeleri l§:nmdrr. yüz lir:ı kıymetı muhammenesinde [ 

" ha b · u bir dükkan «üyuun :zalcsi zımnında • - Müteahh:de Mu . se eı murniye Kanununun 83 iincü maddesi 
rocibince irae edeceği teminat mukabilinde 3000 liraya kadar avans verile- açı:.t arttırmaya konulmuştur. Birinci 
:Ztir. • açıri: arttırması 10/ 12/ 940 tarihine te-

4 - 1stelı:li1erin keşif ve şartnamesini görmek ve eksiltmeye girmek sadüf edf·n Salı günij saat 14 ten 16 
K lı:I ı · D · • E ·· · ya kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri 

':fere ır are ı aıtru ncumenıne müracaatları ilan olunur. "10926, kal .. m odıısında baş:tatiplik nezdinde 

~:---------~------------:~----.-----------------• icra edilecektir. 

~ s f ı k ı•• ••k B k•• ı Arttırın& bedeli muhammen kıyme---Ell G 1 ·I uyu as U un yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
ı takdirde en son arttıranın taahhüdü 

.. . t l ı baki kalmak üzere ikinci açık arttır-
n usseldrof ta E~. -~CHM D~ Co. __ Fabrikası mamulatından 22833J ma 20/ ~2/940 tarihine müsadif Cu-

No. hı 3 tonluk gayn muıtamcl bır baskul satılıktrr. ma günü saat 14 ten 16 ya kadar ic-

11•1ı1•••••AYm Meyva Halinde 59 No. ya ınüraeaat . tiC '* ra edilerek, en çok aTttırana kati o-

Gen. K. İstanbul Lv. Amirliği 
· Satmalma Komisyonundan : 

3 İl1c'kanan 940 Sah ~ünü saat 15 de kapalı zarfla eksiltme usulile ve 5800 
ra muhammen bedelle 1()1)0 çift er kundurası ahnacaktrr. Nümune evsaf ve 
lrt?ar;ı_ıesi her gün k~misyond~ görül~bilir. İıteklilerin kapalı 'zarflarmı 
cllı gunde en geç eksıltme saatınden ~1r saa~ evveline kadar Galata Mum-
ane Caddesi İbrahim Rıfat Hanındakı Kom:syona vermeleri. "1091 4,, 

TÜRKl'(E CÜMHURIYETI 
ZİR A AT BA N KASI 

K u.rwui T;nihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 T:ftrk 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Lirası 

Zirai ve ticari her ne Ti banka muamelele.ri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
B•"kaı•nd• kvmbueıt v e lllbA1'9n! tıtsa,.,.U'f tıeıapl-arınd• · e" 'n 60 
buk.ınanlara aenedı 4 defa çıkllecel< kt.ırı Ilı apğıdakl plana göre 

.,_.,.- •· ikramiy e da6ıtııacaktır. 
4 "efe 1.GOO Llralık 
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• 41) • C.800 1 

• 20 • 1.200 • 

)1 K.l<A "!": Ht"saf)laT'tT'dıı!d J)ll'T'&lar bfr ~erte içinde 50 Urada.n asal> d~t
cre tkramlye ı;:ıktığJ takdirde ' 20 faı.lasiyle ven1ecekf.ir Kuralar 

ı Eylul, 1 Birtnctk~un. ı Mart ve 'ı RazJran 
tarfhlerlncle cllfleeelrttr. . ................. ............, 

larak ihale edılecelttir. Birikmiş ve 
ihale tarihine kadar birikecek bina 
ve belediye vergilerile evkaf ica.resi 
ve dellaliye rüırnmu ile 20 3enelik ta
viz bedeli ve ihale pulu ve tapu harç 
ları müşteriye aittir. Arttırmaya iş

tirak edecek kimselerin gayri menku
lün kıymeti muhammenesinill yüzde 
yed '. buc;uğu ni!:Çetinde pey akçesini 
\•eya milll bir bankanın bu nisbette 
teminat mektubunu vermeleri şart
tır Arttırma bedelinin kendisine iha
le ·olunan tarafından ihale gününden 
itibaren verilecek mühlet içinde mah 
keme kasasına ödenmesi mecburidir. 
Ödenmediği takdirde, ihale feshedile
rek. kendisinden evvel en yüksek 
te:c:iite bulunan kjmse arzetm'ş ol
duğu bedelle almıya razı olursa, ona 
ihale edilecek ve o da razı olmaz ve
ya bulunamazsa, hemen yedi gün 
mündetle arttırmıya çıkarılacaktır. 
Yapılacak ilan alakadarlara tebliğ e
di1'tıiyecektir. Müzayede sonunda en 
çok arttırana ihale edilecek ve her 
lki halde birinci ihale edilen kimse 
iki ihale arasındaki farlctan ve za
rardan mesul tutulacaktır. İhale far
kı ve geçen günlerin 3 de 5 faizi ay_
nca hükme hacet kalmaksızın tahsıl 
olunacaktır. İpotek sahibi alacaklı
larla diğe; alakadrırların ve Yunanis
tı:ında oldu_ğu ve il<ametgahı meçhul 
l:.ul'..ındu~:! anlaşılan Yorgi kızı Anna
nın gayri menkul üzerindeki hakla
rını, hususiyle faiz ve masrafa vesai
reye dair olan iddialarını evrakı müs 
biteleri1e tarihi ilfından itibaren O!"l 

be§ gün içinde satış memuru olan 
ınahkeml! başkatibine bildirmelerı lf!
zı~~d1r .. Aksi takdirde, hakları tapu 
s~c'.llerile sabit olmadıkça, satış bede
lırıın paylaşmasından hariç kalııcak
h~r~t~r. M~z~ycdeye iştirak edenlerin 
bu.u~ _ seı:aı~ı .kabul etmiş ve. evvel
de:ı ogrenmış ve bilerek gayri men
kule talip bulunmus oldukları adde
dıle,ek sonradan itirazları mesmu o
la,1ıyacağından satış gününden ev
\·eı gayri menkulü gezip görmeleri 
ve fazla maliımat almak istiyenleriıı 
!l40/ 19 No. ile mahkeme baljkatipli
ğioe müracaat etmeleri ilan olunur. 

............................................... 
TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

Gündüz saat 15,30 da 
Akşam saat 20.30 da 

AYAK TAKiMi ARAS INDA 

KOMEDi K ISM INDA 
Gündüz saat 15,30 da 

Akşam saat 20,30 da DADI ___ ... _...._. ....... .__._ ..... .. 

21/ lJ / 940 günü kıymettar bir 
yüzük taşt Belediye Mezad İda
resinde ımtılacııktır. San~al Be
desteninde teşhir edilmektedir . ' .. _, 

TAN 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağnlannızı derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. 
HER YE RDE PULLU KUTULARI ISRARLA İSTEYİNİZ . 

, •.. '"' ~ . it' ·-
Çocuk Ansiklopedisi 

2 Büyük Cilt 
Mekteplerde öğretmenlerin ve çocukların hayat 

bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükem
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak olanlar 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAKA BiR TAKIM ALiNiZ. 

____ _.;;..-____ ...... .._ ___ ,_,., .. _ 

HOLANTSE BANK -ÜNİ N .. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATAı . KARAKÖV PALAS 

AJANSI : MEVDANCIK, ALALEMCJ 
t .... HAN 

BÜTÜN BANKA MUAMEL;ELERİ 
KAS'A İCAR l .... 

M ERK EZ 1 _: K 0 R AS A O 
ŞUBELERi AMSTEROAM • ROTTEROAM - BUEN OS AIRES 

CARACAS.P MARACAIBO - HAl FA - Wlt.LEMSTAO - ORANJESTAD 

f UO DE JANEIRO • SANTOS - SAO PAULO 

1 

"11••ı. 1Cep Kol Saatleri Altın r·;;;Ur ::-Odun 1J· .-, ~ 1 Metal 15 sene guantill} 

1 
Sobaları 

6 T AKSiTTE f 4 TAKSiTTE ·--------·-•iti! llftRlı~ ~....,.f'9!MI ·--· - ~ 
Havagazı ve Elektrl;I ' A E G Elektrik ı' ı·.....,- Av"v;~~.el er 

1 

S üpürge ve 
Ocekları ···-fırınları hedlyellkler 

4 TAKSiTTE 6 TAKSİTTE 1 4 • 6 TAKSiTTE 
_........., ... •'.,<? - ·- ... .... ....... ............ ·-

LUXOR Radyoları ve otomatik gı·amofonları (Taksitle) 

ŞAKA ve Şki. 
Galat~ Bankalar Caddesi 59 - 47. Tel: 42759. Beyazıt, Üniversite Cad• 

o N 
\ı ., desi, No. 28, Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2 . ...... ,, 

........................................ -. 
KIZILAY CEMİYET 

Umumi Merkezinden: 
KIZILAY MÜSTAHDEMİNİ İÇİN 

2760 adet kasket yaptırılacaktır. 

Y enipostahane karşısında Mimarvedat caddesinde 
(Kızılay) hanında Kızılay Satış Deposu Direktörlü
ğünde bulunan nümuuesi her gün görülebilir. 

'-~~ ............................................... ~ 
(Di.inkü nüshadan devam) \ 

10-11-1940 ta çekilen Türk ' Maa
rif cemiyeti piyangosunda yerli • 
malı eşya kazanan numaraları 

gösterir listedir 
No. Lira No. Lira 

19965 10 20140 5 
20249 5 20448 5 
20610 5 20731 5 
21202 5 21436 5 
21480 10 21811 5 
22006 5 22128 200 
22316 lo 22444 ıo 
22688 10 22737 5 
22864 10 22913 10 
22972 10 23077 5 
23208 5 23219 5 
23376 l o 233i8 25 
23393 5 23431 5 
23450 10 23473 5 
23786 25 23816 10 
23984 5 24148 5 
24215 500 24329 5 
24188 25 24587 5 
24774 5 24892 5 
2:ı221 5 25253 5 
26344 50 25457 5 
25615 25 25680 5 
25766 10 25787 25 
25929 5 25977 10 
26071 5 26151 5 
2fi322 50 26738 10 
26750 10 • 26774 10 
26798 10 27005 5 
27101 10 27156 10 
27179 10 27458 5 
27501 10 27591 50 
27759 10 28203 10 
28217 5 28229 5 
2B:!85 5 28411 5 
28962 25 28991 5 

Şahmerdan 
Yakında Çıkıyor 

Ankara caddesi 153 nu:nıarJ 
Çığır Kitapevi 

.._ ................ r 

Merkez Hal müdüıfüğüııd~ 
111 

Halde 108 numaralı katı' ı 
sergisinin müsteciri M~t 
Topraksevcn terki ticaret e~ 
den müınaileyhte matlubu ol~• 
müstahsillerin bir ay zarfıJl 
müracaatları. 

2909S 5 29097 5 
KAYrP· Trabzon naklivatı asJ<e~, 

29196 10 29451 10 ~ \"' 

... 111ıınınını·mrntllllHIRlmt0MiilffliMIRmnl9IBRU._ -2'90977001 255 22998947~ 25 kumanda.,lığından aldığım aske:t. f 
J'f "9 .. 10 his teıkeremi kaybettim. YenJsinJ ,ı, - ş K 1 ~ r E = 30196 5 30267 25 karacağımdan eskisinin hük:mO ıc •' § 1 ; · ~ ~~~!~ 10~ ;~:~~ 1 ~ nuım1ştır. Pazar kazası Ardeşen 11 ııı 
: :; 30713 10 3074l 5 lü;"-sinde.'"l Cevahiroğlu 314 doğu:ıı s Mitti, Hissi ve Aşki Roman ; <DEVAMI VAR> aehçeı Akay. ~ 

; : I •. . ,ı,. --, 
E yazan : Aka Gündüz ! ALATI CERRAHİYE 1 Nurettin K. irdelp 
: ::: Demir ameliyat masası. demir Yeniden hastalarını tabule 
: • :: kristal alfıt dolabı, Cerrahi kebir başıamıştır. ~ 
: Satış yeri: TAN - lstanbul. Fiatı: 100 Kr. : sandıiı, muhtelif alatı cerrahiye -~ 
- .; ve nisaiye satılıktır. ~. 
'llllllJIQllflml U:IUllftl111111JrlllTUHJlllll11Hflllllllf Hl1111 1 Kadıköy HALK ECZANESİNDE İ Sahip ve Noırıyaı Müdüril: Emin uz:.f~~ 

' ·. "" . Gayrimenkul Satış ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Oronun 11208 Hesap No. sile Sandıfımu:dan aldrğt (5300) liraya 
karsı birinci derecede ipotd: edip vadesinde borcunu verm.cdiiinden hakkın
da yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin ınatufu 40 cı 
maddesine göre satılması icap eden Galatada Camii Cedit mahallesinin 
Medrese ve Söğüt ve balen Söiütlü sokağında eski 1. 3. 35. 37. 5. 33 yeni 
21. 19. 1. 3. S No. hı kayden 550 aqın miktarında mukaddema iki kıta bara
ka ve bir arsa clyevm yckdiğerine maldO.p maa müştemili.t kagir apartıma
mn eski Postahane Hanı namile maruf olup dükkAıı ve depoyu müştcmil
diı) yirmi hisse itibarile dokuz hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttır
maya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına ıöre yapılnıalrtadrr. Arttırmaya girmek istiye.n 
(1547) lira pey akçesi verecektir. Milli Baııkalanmtzdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birilı:miş bütün vergilerle belediye resimleri ve 
vıı.kıf ica:resi ve taviz bedeli ve tell~liye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 
şartnameı;i 18/11/940 tarihiııden itibaren tetkik etmek istiyealere Sandık 
Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulııca.ktır, Tapu sicil kaydı ve sair Iü
ı:umlu malümat ta ~rtna111ede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gir· 
miş olanlar, bunları tetkik ederek satıhia çıkarılan gayrimenkul hakkında 
her şeyi öğrenmiş ad ve tclikki olunur. Birinci arttITT11a 14/1/941 tarihine 
.:nüsadif Sah günü Cağaloğlunda Uin Sandığımızda saat 10 dan 12 ve ka
d7<r yapdacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
terı;iban almması icap eden gayrimenkul mükellcfiyetile Sandık alacağını 
tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi taltdirde son artt11:anın taahhüdü ba
ki kalmak şartiyle 29 ' 1/941 tarihine müsadif Çarşamb günü aynı mahalde 
ve aynı saatte ııon arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
alakadarlar ve irtifak hakkt sahipleriııln bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair iddialarını ilan ta~ihinden itibaren yirmi gün içinde eo;rakı 
mfü;biteleriyle beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarmı 
bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar !<atış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
39 / 789 dosya No. sile Sandrfmm; Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilAn olunur. 

•• l 
+ * 

DİKK A T 
Emniyet Saııdığı: Saııdıktan alrrtan pyrimenlculü ipotek göstermek 

istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduiu krymetin % 40 m tecavüz 
f'tnıemek üzere ihale bedelinin yarısma kadar borç vermek suretile kolaylık 
•östermektedir. (10930) 

E 
Yazan: lktısat Doktoru G AS SON 

Diyor ki: "Az mas;ı-afla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "IDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 

Satl§ yeri: TAN - I stanbul , . 

Fiah 50 Kuruı. 

1

... - .., Cunccili~ .e Nc~rıyat T.L.Ş .• TAN aıaıb 
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100 - 3500.-
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iş Türkiye 
yalnız para 

manda 

Bankasına para yatırmakla 

biriktirmiş olmaz, ayni za• 
taliinizi de denemiş olursunuz. 

Ke,tdeler : 4 Şubat, 2 Ma· ıı 
yıs, 1 Ağustoı, S 1 klnclteır. 

rln tarihlerinde vapılır 

Kumbaralı ve kumbera112 
lıeaaplarrnd• e" az elll ti· 
ruı bulu"ıın lar kur<-)'• 

dalıtı edllirlor. 

so 
1 


