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Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öiretmenlerin ve çocukların hayat bilgisine ,.,.. 
dmıcı olarak kullanabilecekleri mükemmel ve biricik eserdir. Sı· 
oıfında muvaffak olanlar Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır 1 

MUTLAKA RjR TAKll\t AUNIZ 
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Orfi idare Kararı 
Vilayete Bildirildi 
areiOrfiyeKararı Komutan da Yarın 

Karşısında Şehrimize GeliQor 
·ı· N kt • ı Orf i idare 1\a,.arnamesi ı Dü11 sahalzf a11 itibaren Or-

gı iZ o aınazar1 d~ı . Vilciy<iete tebliğ edil- fi.!~~,-~ kar~ır.~ mer~yet~, gı~:-
londrıı, 23 <A.A.) _ Reuter mıştır. Korgeneral Artuo- dıgı rçm butu11 sıyası <'ll

ı.~:ısıı.m siyasi muhorrırı Tür- kal yarın sabah sehrimize rümlerle bu ö1·fi idare ka-
i't!nin verdiğı son knrar hak- , " · ·· · - • l . 
:;<ı .. dtyor ki: gelecek ve burada temaslar- 11u.r1unu11 goster(jıgı SU( mm 
ı\nıtaradon gelen \'e Türkiye- da bulunduktan sonra bir be-ı muhakemeRi askeri malıke-

bogazlar mıntaknsında örfi d k ı ·· l ·· ··ı '·/" 
e ilan ettfğtni bildiren haber- ganname neşre ece · re u- me <:.rde goru ere~ 11·. 

. Tl.irkiy;nın. Balkanlardaki zum gördüğü biitün tedbir· ! KO'MUTA~ ANKARAl>A 
'ietı clddı tclnkkı ettiğinin ve • . J. ı 

-.. ı avı .. nmnmıya azmetmiş ol- leri alacaktır. Orfl idare ~- ı Aukaro, 2.1 (TAN ,Jtu/m-
Ur.un veni bir dcl:Ildır. Har- • . d ·ı · • k . 
tı<ı ında Alman mu\·a!fakı- yamıamesı neş> e ı mcıye a ı bfrınden) - .f mıdm ma (). 

(Sonu Sa: 2, Sü: 5J da~. ~m~mi hayatta hiç bir i mum Komııla11lığı ulıdesİrl-
/ degt§ıklık olmıyacaktır. 1 S onu Ss- ' ... ,, j 

4 V R U·P A 
airliği ve yeni 
~izam Nedir? 

# f ·Tal"anto .. da Jtal:y:ın harp gemi) 1.;;rİni tahrip eden tay~·arclcr. la ı .ı arı iııgıhcrenin Akd<>nız donan ınasın:ı mcıısuıı 

:arbı kazonınc:ıya kadar italyaya 
t~leryuz g:5sterllccek, fakat Avru
.ı nizamından sonra onun da mev
~ı tayin edilecektir. SO\'.YCt Rusya 

1 !iltkındıı HiUerin fikirleri ma
l<!lldur. Almonya, Avrupa birligi
lıı Iturduktan sonra, Sovyet Rusya 
~lınan Avrupasının ekonomik blr 
) Ol.'1.caktır. Bunun için de Sov-
tt Rusyanın iktısadl •hayatında 
!1zııanıar büyilk rol oyn,ıyacaklar. 
"il', Nitekim, bugündtn Alman 
~tebassısları Sovyetlere hülO.le 
~m~dır. • 

Al. Zekeriya SERTEL 
' Ugünün siyasi hayatında ~n 

ziyade moda olan tabır 
~:"Yeni Nizam,,. Almanya 
~Paya yeni bir.nizam vcr~~k 
laÇalışıyor. Müliıkatlar . mula. 

ı .r\ 

Görice zaferi mümısebetlyle ıllmanı mızda dLmanan Yunan gemileri .. 

Y 4nanistanda Şenlik 

Halk, Denize 
12 Adaya 

Diye Bağırdı 

r~sk~ri -;azlyet. ' 

iTALYAN 

BOZGUNUNUN 
SEBEPLERi 

\ Yu9oslavya 
• A 

da istilaya 
Uğrıyacakmış 

--o---
İtalyaya Almanyanm 

Bu Şekilde Yardım 

Söyleniyor Edeceği 

Bu Yol, Daha Aı 

Tehlikeli lmiı! 
Londra. 23 (A.A.l - Mt.slakiı 

Fransız Ajansı bildirıyor: İn~l
Uz gazeteleri, Elenlerin İtalyan. 

r 

Hu .• cıı B şvckıli G<.!rıcrnl Antonescu ile B.ı$\'C'~il Muavini \'C Demir Mu
hafızların Şefı Hort$ Sımıı 

31er Paktı ne 
Romanva 

da Dahil Old1J 
---o-

Almanya ile 

Arasında Bir 

Anlaşması 

Fransi 

Ticare 

Yapıldı 

lulgar Nazırları• 
Berline Gidiyorlar 
Berlln. 23 (A.A.) - "D.N.B 
Almanya, İtalya ve .JaponY,a 

rasında 27 Eyhil 1940 tarihJnd 
akdolunan üçJü pakta Romany 
nın iltihak ettiğini m..ibeyyın b 
protokol bir taraftan Alm:my 
Hariciye Nazırı Von Ribbentroı 

:ı takip cdiyoı'. Berlın,. oı! 
~i gündür, hummalı sıyası 

1te.aliyet içindedir. Avrupa 1 
l!t adamları birer birer Ber
.iİdip geliyorlar. Bütün bu 

İtalyanlara Artık 

Selanik Yolu 

lara karşı kazandıkları zafere 
~ünün esas mevzuu olarak yer 
vermektedirler. Bu arada, üze. 
rinde en cok durulan mühim 
mevzulardan biri de. Alroanya.

1 

__ 
Makedonya ~e Ep!r cephelerin- iım mih\•er a'rkadaşı ltalyayı 

---......---------------İtalya Hariciye Nezareti Siva 

I daire reisi But ti ve J aponyam 
Bertin büyük elçisi Kurusu v 
diğer taraftan da Romanya B 

de İtalyan ordusunun akla hayret kurtarmak için ne yapacağı me. 
veren mailubiyeti ile neticelenen selesidir. Bu bahiste umumi ka-

.Yctıerin hedefi, bütün bu Kapanmış Bulunuyor 
lnelerin mevzuu olarak yeni 

muharebclrr, şu üç büyük hakika· 

1 

mıat Almanyanın, Macaristanın 
tin ortaya çıkmasma medar ol- da yardımile müdahale edeceği 
muştur: · Al İt } 

ı - vau.a topraimı müdafaa merkezindedir. man ve a • & dan bahsediliyor. 
~Yeni Nizam nedir? Alman

~tı Avrupaya vermek istediği 
l nedir? İste bugün herkesin 
l Ugu ve cevabını araştırdığı 

hudur. Çünkü, şimdiye ~a
Yeni nizam etrafında mup
Ve birbirini nak:z:eder yaıı-

~eŞredilmiştir. Şimdiye kndar 
1 tıizam 'hakkında sarih ve 

bir fikir edinmek mümkün 
~,!}}ıştır. 

Atina, 23 (A.A.) - Cepheden 1 i~inde milli şuur sahibi bir mıllc- yan zümaındarlarınm kanaatine 
gelen son haberlere göre., İvan tin. ı:srıınrzın blitiin teknik üstün- göre, Yugoslavyaya tnarruz. Bul-
dağı tepelerinde bütiin mukave-ı hiklcrine ve hatta nisbetsiz mad- garistanır Yunanistana bir hü. 
metler bertaraf edilmiştir. Atina· di faikiyetlere rağmen. akla ıel- cumuna nisbetle, hir Tür;c mü. 
da halk, ellerinde İngiliz ve Yu- mez harikalar yaratab:leceii: dahalesi tehlikesine daha az hiıd 

b ki d h ıd ı _ İtalyan milletini temsil e- hir mahiyet verecektir. nan ayra arı ol uğu a c co~- den İtalyan neferlf'rinin, Mussoli- -
kun tezahüratla sokak!r:lrda do- ninin imparatorluk hülyaları için Do.ily Telegraph gazetesinin 
]aşmaktadır. Yunan gençlik tc- kanlarını dökmekten artık usan- l:Hıkresten aldığı bir habere ~ö. 
şekkülii azalan tarafınd:ın :dare drkları: re, Almanyamn Yugoslavvayı 
edilmekte olan büyük bir h:ılk 3 - İtalyanların bir seneden istilası. ALnan erkiınıharbiyesL 
kütlesi, marşlar çalarak ve "de. ı fazla bir zamandanberi işgal et- nin planına dahildir. Bu darbe-
nize, 12 Adsya,, diye haykırarak • (Sonu: Sa, 2 Sii: O 1 nin de ~ecikmiyece~i tahmin o. 

(Sonu. Sa. 2 Sü: l ı ~. _ n.) (Sonu; Sa: :ı: Sii: 2J ,,~ bu sütunda Hitler·:n nu. 
~l'Inda, kendi kitaplarında, 

~=~~;~~!~~:~:~ MiLLi ŞEF iLE Işık Söndürme işinde 
~lnın şimdiye kadar yeni ni- K A L 1 N ı N 

11 hakkında verdiği malümnta D •• y •d B. k 
fden bu mevzuu tetkike ve u enı en rço 
erin yeni nizam hakkmda A R A s 1 N D A D · 
~yazıh bir fi~ir edinmeleri. 

~·;:~.:.:~~:;::.·dünya ha- ~~.~~~fL~~.. Tedbirler Alındı 
l
a .h"~i1.mmiı.yyeettiı·,kud~7;:ya;t~ik!~: ri~isani ~vyet . 1!1~~li bayramı Işıkların ;«1rartı~ması uı m:ıc:kelenmesi haı:•rlıkla~~"."' d~~n de de 
~ m~n~s~betıle ~e~ıcumhur İsmet ı vam edilmı~~ır. Ev\·elcc bütün ~okak lamb.ı!arı soKulıntış oldt•-~1~n ilk safhasıdır. Alman ~nonu. ı 1~ Kalının ar~sında aşa. ğundan · yak.lma!>uı:ı izin vorilc:n 50 maskesiz Iambının b:r kısmı 

l'a\~ b!~~~!~atının marşı şu ~ıd~kı tel,g~aflar teatı olunmus- dün yerlerine kon?1uş ve saat 20 Y~. ~ad:ı.~ yakılmıştır: B.u 
,eut<: Gchocrt uns Deutschland, tur. . . . lambalar tn~iJn 19,311, yarın 19 da ve obur gı.ır" 18,30 da sondu-
~t E.~.sela .. ns Kalim·n·, So,•yet.ıe.r Bır. : rüJ· ecek "e 1 • .'1J rnrc+;l~ tedricen 16,30 a kadac indirilccc.:ktiı·. Hal-'~ Orı;:en dic gan:ı:e Welt! 1 - y k k S t :\f l R i .. 'J c lıı:u ı Almanyaya sahibiz, yarın ıgı u S«' 

0
' ~ e · ec ısı e sı kın kullandı~ c~;:ı laml.ıalarm:n 

' Utu d . h' l ğ i\loskova ı . . al ·ıan '·n et· n unyaya sa ıp o uca ı:ı:.,, T . . l 'ht'l "l' . 
1 

d" Ha nıavıve tı.Jı a:ıına-sı " Ku-
t) b" .. d" b' eşrınıevvA • ı a.ının vı o. 

1 
-er utun unyaya yenı ır S Sa· 2 s-. - rar ar arasınaa.~U' .. . 

. vermeye memur olduğuna / onu. ' u. •) EMNİYET ~It~Of'ltLUCVNl'N 
~lr. Bitler milletlerden mü- lzmirde Bir Otobüs ALDIGJ 'l'~'"DBİH.J .. ım 

\~ltıep bir piramid kurmak hu!. Emniyet n-.ııduru Muzafü.r Ak-
\~ dadır. Bu piramidin alt ta- • I alın. dün o~ r:dcn .;onr;ı daırC>le-
~larını derece aerece diğer Denıze Yuvar andı rın paydos ~. l•.1::-11'1.r..ıf{ınen se-
tıer teşkil edecek. ve tepe- . I oe geç ,.a~cc l·arhr ınakamındn 

e Alman milleti oulunacı:ık- lımlr, 23 (TAN) - Bu gece Ko- meşgul olmu::tıJr Zabtanııı aldı-
~ l-f k K"' 0 t" k f ini ynpao 412 er memleketin içinde dP te- n... u• urp~r se_,.r • . t ğı tertibat !oô.ı·. cs!n'd~ \ ukua1 a-
k"~ ·ı· .. . . nlJ"l1aralı otobüs. ı;ofor Yusufun ıda- . . . . 
;:rıı Sı ahlı ve munevver bır ha· resinde oiduğu halde doktor l\fusta-tdedı cskısıne :usbetle azalmıştır. 
~ 8llı.ıf bulunacak ve bunlar faoC'y bulvarındrm birind Ko1dona Buna rağmtın po!is bir tctınm ye
~, ~Ulunan cahil ve köle sırlı- gittiği sırr.dı: p:ıtlı;ı°aj yrıprırok, denize 1 ni tedbirler aımnyı da faydalı 
~~[sır gibi kullanacakla:dır. • yu,•arlanrrıış!ır, Yolcular, b!i~·ük ~lr I bulm~ş.tur. Bı.. arr.ıd,1 düıı nk~a_m
ı•ı/ Amerikalı muhnı·rır, Nazı heyec.an gcçırmlslerdlr, Otobüs denız- dan ıtıbaren mahalle bekçı!e
~ ltıiyeti nltmda teessı.is cd~c~k ı de bir enkaz yığınının fistüne ~üşmtfs rinin ikişt!r ikişer gczmeJeri 
l "~rıi dünvavı içinde nizam ve ve ya~Ls. denizde. yarısı da havada i menedilmLşr r Bun!.ırın gece sc)-

s~~trı hükiırri ı;iiren ı;;,. bapisa- k:t·al~ı tıtl . tobil " ,._ . d?. kakları dolr:ı?"l'l:.J vazifelerim la. 
\..'l! b k -.J· B . . ~ c• 31 • o sun, suyun """P.l'ın . ık eçh'J , p h'l 1 . . . ~:'lil'l l:!nze.tme to:uır. u napısa- al ~~Jp)larındaki camlan parça- Y .. ı ~ ~ e .:~-a ı me erı ıçın 
'itil~ .gardıyanlan Almanlar, sa- hy~~l{~larını kurtarmışlardır. Ha- g~nduz hıç _oı _ı~te ~a!tsrnaı;ırırıa 

rı diğer milletler olacaktır. :!if yara1:inaı\~la·ardır. Otobüs şofö- musaade eöıb·.ıyec<?l:t.r. Bekçıle- ı 
/~onu: S&, 2 S3. 6). tq"'de halkıh. ımlle kur.tu1nıuştur. fSonu Sa: 2, SU: 5) 

H 
İstanbul Emniyet Müdürü 

MUZAF:FER .\KALIN 

Ulus'un Makalesi 
İstanbul ve Etrafında Oturanları 
Kendi Müstesna Vaziyetlerinden 

Haberdar Etmek isteriz 
Ankara 23 (TAN muhabirı bildiriyor) - Falih Rıfkı Atay, ya. 

rın çıkacdk Ulus gazetesinde "Birbirini tamamlayan tedbirler,, 
haslığı altında şu makaleyi neşıetmektedir: . 

i'itstanbul. Kırklareli, Edirne Tekirdağ. Çanakkale, Kocaelı vı
layetlerinde h~ümet bir aybk örfi idare ila~ ~t~iştir .. Vila~.et 
isimleri gösterıyor ki bı1 ted'>ır, İtalyan tecavuzu ıl~ emnıyet bol
gemize sirayet eden her türlü infilak ve ihtimallerine l<:arşı bir 

vekili General Antonc')CU tarafı 
dan bugün imzalanmıştır. B 
protokolun metni şudur: 

Bır taraftan Alman, Italyan v 
Japon hükumetleri ve diğer ta 
raftan Rumen bükü.met azalaı 
şu hususatı miişah~e ederler· 

"Madde 1 - Almanya, İtal 
ve Japonya arasında 27 Ey\ 
1940 ta imzalanan üç devlet pa 
tına Romanya iltihak eder.,, 

"Madde 2 - Üçlü paktın 4 un 
cü maddesinde derpiş edilen m 
terek teknik komisyonlar Ro 
manyanın menfaatlerini alakada 
eden meselelerle meşgul oldu 

(Sonu; Sa; 2 Sü 4) 
müddettenberı alınagelen milli--__;------------------------
hazırlanma tedbirleri arasında· ;ORUŞLER . 
dır. Bunun dışında hususi bir ma
hiyet arzctmez. Benzin •asaı ru
funu temın etmek üzere mc.mle
ket otomobi! seyrüseferll'l'ini tah
dit eden Koordinasyon heyetı ~:a
rarı da bugünlerde tatbık edilme

DIMY ATA PiRiNCE 
GiDERKEN EVDEKi 

ye başlanmıştır. 
örfi idare ilan oıu~an \'ilaytt. Bulgurdan 

terin bilhasSi! İstanbul {<.ımıında 
her türlii ınzıbat tam olmak la
zımdır Yeni harp. cephe ve cep. 
he gerisinde. ayrı ayrı. fakat hiç 
birinin ehemmiyetini öteki'ndt:n 

Olacak 

fSonu; Sa. 2 Sil:. 11 
~---~~o~~-~~ 

Bir Kısım Bulgar 
Askerleri 

Terhis Ediliyor 
Sofya, 23 (A. A .) - Reuter: 

Bulgar harbiye nezareti tarafın. 
<lan bu~ün neşredilen bir tebliğe 
~öre, 75 günlük bir tallın devre. 
si için "eçenlerde s111h ,altına a. 
lınmıs olan askerler terhis edi
leceklerdir. 

Sofya, 23 (A. A.) - Bulgar 
aiansı bildiriyor: 

Bulgar kıtaatının Türkiye ve 
Yunanistan hudutlarında ~ya 
yeni tahşidatta bulundu~una da. 
ir baz1 ecnebi ajanslar taralın
dan haberler · işae edilmektedir 
Bu haberlerin tamamiyle uydur 
ma olduğunu beyana mezunuz. 

Sabiha SERTEL 

· 5tefani ajansı ekse~iya y~n •. 
lış ha\'adis verır. E2er 

bu defa verdiği havadis doğru 
ise, " Bulgaristanda Kral Bori~
in nutkuna verilecek cevabın 
müzakeresi esnasında mebus 
Dumanof. Dobrucanın Bulga. 
ristana avdetinden dola'.\, Bul. 
garların çok memnun oldukla. 
rını ve fakat heniiz 'Zulüm al. 
tında bulunan Makedonvadaki 
kardeşlerini unutmadıkİarını,, 
~öylemlş. 

Bulgarların, harp sonu pa3•. 
tasmasından az hisse aldıkları 
malümdur.Dobrucanın avdetin 
den memnnn oluakları da ga. 
vct tabiidir. Fakat. MakMlon. 
vada unutmadıkları kardeşle. 
rini kurtarmak icin. Yeni Ni. 
•am'ın ('emherl ldnc f!İrip va. 
ınlacak bir seferden acaba 
Gospodin Dumanof neler hek. 
liyor'.'Dohrucadan sonra ':\lake. 
donyayı. ta S('laniğe kadar i. 
nen ticaret ~·ollannı almak f. 
çin Balkanlarda patlayacnk bir 

silahın, Balkanlarda tutastu.; 
racağı yangından, Bulgaı:lsta. 
nın kaç parça eşyasını yanma.o 
dan kurtaracağı malum değlL 
dir ... Bulgarların Dobruca gih 
l\lakedonyayı da aldığını far. 
7.etsek hile. Yeni Nizam kine 
girmiş bir Bul~aristan, aldıiJ 
ve alacağı topraklara mukabil 
ne,·i feda ettiğini biliyor mu? 

İstiklalini. 
Eğer Bulgaristanda hail Ye. 

111 Nizam'ın bir Avrupa kon. 
federasyonu olduğunu, bu koa. 
f ederas,·ona her milletin mü. 
savi haklarla gireceğini 'Zanne.. 
denler varsa. bu yanlış anlayı 
şın, veya Gospodin Dumano
fun kafasındaki dumanla. em. 
per~·alist iddialar peşinde ko. 
şanların. Bulıraristan istiklali. 
ni bir dumana feda ettiklerini 
öğrenecekleri 'Zaman geclkmL 
yeuktir. Bul~arlar, Makedon. 
yadaki kardeşlerini unutmadı. 
kı ıclbi şunu da wıutmamah. 
dırlar: Harbi, harp edenler de. 
ğil, sulhü muhafaza edebilen.. 
ler kazanacakt.r. 

Yeni Nizam demek. korku. 
luk mahiyetinde bir bayratJ. 
siyasi bir istiklali tanıdllctan 
sonra, Mihver denen t"f"mbttia 
içine gir~ek de-vletJeri iktısadl 
bir miistemleke hafin,. f!etfr. 
mek, galip ve hakmı dl!,·lefin 
kumandası altına ''ermek de. 
mektir. 

(l.,\ıtfen sayf a~·ı <'"' iri"lhJ 



" .. 
Ulusun Makalesi 

stan u VeEt af 
)turan a'rın • az 

a 
arar em: en illet! 

Yazan: Naci Sadullah 
UçUklU, bOyUklO bUtUn Avrupa 

(Bnşı 1 incide) ! 'Yacağız. mllletıerlnl hezimete upratıın 
ıgı tuunıyan tecavüz hazırlrk- Bilhassa Istanbul ve etrafı halla, aebepıerln en baıında, 0 mllletıorıe 

e başlamaktadır. Öyle ki hele kulılğlylc duyduğu ve gözü ile g6rdil- kendilerini idare eden devletler ara· 
!ı'nfi bir bütünlük gösteren i!ü her oc~ln, der ond:ın bahsetmek aındakl görOı, dUıonu1, ınanıı, ve 
gelerde cephe ile cephe geri- ve onu münakaşa etmek vazifesi de- bllhaua menfaat ayrılıklarını da n· 
i bır kiıl telakki etmenıt:k ve ğllse bir harp ~rrı olduğunu bUecck- yalım: O devletler, kendi mllletlerl· 

"daf tedbi l 1 d Ur. Vatanda&lar. nln menfutlerlnl korumak makaadl· 
nan mu an r er n en "- Duunan neyi bilmek ister?,. 1 .. b 1 1 1 dl v hUkO " · i birbı..ı- k tı k ..... e .• ar e g rmem ı er . e o • 
ın .u-.ı.ue aynaş rma suali Uzerfnde dUşünmlyeccklcr, bf- .metler, 0 mllletıerln menfaatlerini 
likeli olur. ıtı.kls topyckQn harbin şu kaidesini benlmaiycn klmaelerden mUteıekkll 
nsusluk ve bozgunculuğu dur akıllarına yerlcştlreceklerdir: Düşman deOlldl, 

rmak, tcthiş ve tahrJk suikast.. her şeyi, hatt4 benim elimde kaç Bunun içindir ki, cephelerde yap· 
ıne karşı tedbirli bulunmak, gOnlOk un bulunduğunu dahi bilmek yalnız kaldılar! Tarihin sayısız hldl· 

• u ve hnlk için nakliyattaki isteri Şehir ışıkları glbl casus gllüe- selerl glSstcrlyor ki, harbe girmek kı· 
teler dahi hcsa edilerek ı=tok rfnf perdelemekle, mılll müdafn~ ha- rarını idare ettikleri milletlerden ev• 

P. ı zırlıklarını kalın ve nOfuz edılmez vcl veren devı.,tıerln enin do ıonunda 
r.kezlerl tesis ed.ı~e~, şa~~ı- bir esrar karanlığı içine almakta, boz- u{ıradıklerı tkıbot, hezimetten baıka 
bır baskın tecavüzwıUn buıun guncu telAkkllcrl llnlemektc her ser- hl bir ıey oımımııtır. 
t"prizlerini karşılayabilecek bir bc..-t vatandaıın fnzıbat ve bir vazı- ~anzlgde Almanyaya bir nefes do· 

rhk hallnl süratle elde etmek lesi vardır, Yeni harbin kapları hiç llğt açmak ve Franaadı Vcr11lllea 
peder. !timse tarafından, hiçbir hafifliğe diktealnl yırtmak için dısauıen Alman 
Bu fırsatla örfi idare ilnn olu- müsaade etmez. neferi, bu davaları benlmaedıaı için 

, n vilayetlerde ve bilhassa İs.. TUrklyenin harbe stırUklenmemcs1 kahramandı, Fakat zaman gösterecek 
bul ve etrafında oturan va· lçın, biltün sUrUklcyicl tazyiklere ki, ayni nefer, yeni bir dDnya nizamı 

" kr.rfı tamameı. mUcehhez bulunaca- kurmak hulyası uDrunda aUrUlecoAI 
da§lan kendi mustesna ':azı. ğ11. ve şunu dalma hatırda tutacağız baıka cephelerde, ıuzumuna frıanıl· 

erinden haberdar etmek ıs.te- kJ, bir memleketi harbe sUrükllycn mqmıı bir kavgaya sokulan her insan 
Bu vatandaşlardan her bıri, baslıca Amil, mlııt müdc.faa hususun- Qlbl klStUrUmleıccektlr 

O larında bir seferberin mesuli. da maddi ve manevi zanflnrdıı·. Ne Afrlkadan Balkanla;a kadar, içine 
3 ınl hissetmelidirlr. İstanbuJda askeri, ne de milli cephede, her glrdlAI her cephede, acı Akıbetlere uQ· 
:· rışık unsurlar ve daha karı~ık 1 hangi bir tecavUz sı•lkaadlnln 

1
vura- rıyıın ltalyan ordusu, ancık ltalyan 

! liyetler olduğu ink&r edile· bileceği hiçbir gedi~;tr~kam;y z. b~~ deıvletlyle çarpııaca~ı gUn kahraman 
z Bu unsur ve faaliyetlere ev- ynlnız, eğer f.steme mı: k ~P _ keallecektlr. ÇOnkO o Yunan Kralın· 

, • ill" h . b'~ • 1 bulur, '°atnrsn, onu mu 8 8 azan dan ziyade, kendisini aenelerdenberl 
.. m ı nzırlnnmaya aıt utün 1 mılk için değil, sulhll korumak ve ıUrUm aOrOm ıDrUndUron faılat dl· 
· lUınat kapılannı s;msık1 kapa· devam etUrmck için de tek ıarttır, rek.ıuarınR dUımandır, 

Askeri Vaziyet Yugoslavy a 
(Ba ı ı incldcJ (Başı 1 incldeJ 

crı Arnavutluktu, yaptıkları bin bir lunnbilir. Daily Mail de diyor kl. 
« t kurnaz propagandalar rağmen, "İtnlyanın Yunanistana verdL 

nıstana karşı istiıa harbinde um- ~i kustah ultimatom'un intikamı 
ı larr Y rdım ve i~birliğini gorme- alınmıştır. Mussolini iktidara f!e. 

1 :~i.~'d: vasıflarla kahramanlık, mu- lelidenberi İtalyanın nüfuzu bu 
efet ve nefret mtnalarmı tebarüz kadar aş ğı düşmemişti, Fakat 

ı;ı ren bu üı; funil, mihver bloku içinde Mihverin nüfuzu Hitler için kıy. 
'f' lyanın askeri bir unsur olarak kıy- metli bir varlıktır ve bunu her 

ı arEıra indirmiştir. ne bahasına olursa olsun muha
u ıtıbarla, İtalyan ordusunun foza etmek istiyecektir. Hitler 
kedonya ve Epir cephesinde iki ~ıkmaz karşısında bulunuyor: 
adıjı mağlubiyet, yalnız Yu- Ya İtalyanın imdadına Alman kı. 

kahramanlığına yeni şeref sa-
larmı katmakta kalmamrş, fakat taatı gönderecek ve bu takdirde 

amanda Faşizm diktatörünün ne İtalyan ordulannm Yunanistan. 
lar yanlış ve ne kadar çıkmaz bir daki berbat şöhreti büsbütün pe

saptıfıru da ispat etmiştir. rişan olacaktır, yahut ta Alman. 
kat bizce, İt:ı.lyan ma lübiyeUnin \'a müdahale etmiyecek ve bu 

b rınct sebebini, Balkan cephesi- takdirde de İtalya Arnavutlukta.. 
cıpla1< yamaçlarına sürülen İtal- ki mü$kül vaziyetten kurtulmak 
nefer.nın, maksat ve gayesini kav için kuvvetlerini her gün daha 

l1 bir harp için, kendi ha- fazla harcamak mecburiyetinde 
nı tehlikeye sokmaktD.n çekindi- kalacaktır. 
<". emperyalizm emeller gi.ıden HULGARLARIN BİR TEKZiBİ 

tiiklcrfnc knrsı, ''artık yeteri,, de- Sofya, 23 (A. A.) _ Bulgar ajan-
, Dde, bir kelime ne, harbctmek is- Si bildiriyor: Bulgar hUldlmctinin Yu

cınesındc aramak lfaımdır. İtal- nan hükGmetine herhangi bir nota ver-
efkfırı umumiyesinin bfiyük bir · d _ ıu f mele nıyctinde ol uğuna dair bazı ec-
~ bu harbe tara tar olmadıtı- nebi gazetelerde çıkan haber, Iena bir 

bilmıyen yo'ktu. Arn_avutluk hu - fikrin mahsuhidilr ,;e tamamen uydur-
- Uiıda patlıyan flk ııııtıh sesi, bu madır 

derhfıı ffp ettirdi. Bu sureUc · _ 
etik Yunanistan, medeni dUn- ı gını bir kere daha isbat etti, hem 
çıft bır hizmette bulunmuş ol- de fasLt İtnlyarun içyüzlinu dunya-

Heın kendi o.ruınevi kahramnnh- yn gbstel'dı 

unanistanda Şenlik 
(Başı 1 incide) 

U?ni karargah binascrun önü
gelnıiştlr. Başkumandan Ge. 

t'al Papagos, orduyu metheden 
nutuk söylemi~tir. 

Dun gece Atina halkı. kapalı 
curlan arkasında şenliklerine 
am ederken hususi bir müsa
ılc Panthenon harabesi ya .. mı 

t muddetle projektörlerle ten
edilmiştir. 

TAYYARE r .. AZIM 
'\tina, 23 <A.A.) - Atina rad
nı di.ın akşam şu neşriyatı yap
tır: 

Görice zaferi, istiklfıl için har
ien bir milletin zaieridir. Yu
'l milleti sakindir. Kralına ve 
ihte Yunanistanın halaskarı o

k kaydedilecek olan Başvekil 
.neral Mctaksas'a şi.ıkranlannı 
~r. Biz Yunan milleti zafcr
nllıayetleninciye kadar harbe 
~am etmeye nzrncttik. Fakat 
ŞVekiliıniz.in de dediği gibi tay
reye gittikçe fazla ihtiyacımız 
'.'dır . ., 

fALYANLARIN SEL NfliE 
NMESt ARTIK İMKANSIZ 
~tiııa, 23 (A.A.) - Görice'den 

t etmekte olnn ltalyanlur, 
rlcedeki İtalyan fırkalarlnı 
:viye için Pogrndeç'e gönde
niş ve Yunanlılar tarnf.ından 
>tedilmiş bulunnn tanklan kul 
makta olan Yunan kıtaatı ta. 
ından takip edilmişlerdir. Cep
Ien gelen son haberlere göre 
navutluğun bi.ıtün cenubu şar
bölg inde §imdi Yunanlılar 
namen hakim bulunmaktadır. 
Eğer, Bulgari tan M kcdoo. 

a ve Dobrucn değerine, istlk
ılini satnıayn hazırs , ne de. 
rr! F t, bütün tarihinde 
&manlı imparatorluğu.ne k r. 
milli kurtulu mücadelesi 

apa~ bu isüklil uğruna l\te. 
ç ve Ardanın sulan kadar 
an döken çük koJn1umu. 
un bu kanla yuğurulmus is
ad~li Gospod.in Dumanof'un 

cın'pcrynli t iddialar peşin. 
c ko nnlnrın kafasındaki du. 
ıarın fedn edcceklt'ri aklın n. 
JCa 1 bir i dcL-lldir. 
Oim~ nta pirince giderken, 

.,deki bulgurdun ol caklar. 

Bu suretle İtalyanların Sclftnik 
üzerine herhangi bir taarruz te
şebbüsü bertaraf edilmiştir. Bu 
mıntakada Yunan kıtaatı Arna
vutluk arazisine en az sekiz kilo
metre derinliglnde girmiş bulun
maktadır. 

l\lET AKS AS 'iN l\fl: jAJJ 
Atın:ı, 23 (A,A.) - Goriccnln zaptı 

milnasebetiylc Başvekil Mctaksos Yu
nc.n mllletme 'e ordusuna cok mühim 
bir mes j neşrederek, ezcün,le de nı§
tir kı: 

"26 gün evvel kahbe b r dll :.ınan 
ort.ıda hltblr sebep yokken, hürrıyc
tim!zden, milli istikltıllınizdcn ve sa
ııdetlnUzdcn biz! mahrum bırakmak 
içi:ı taarruz etmiştir. Yunan!stan o 
zaman silMıo sarılmı:ıtır. 
Halkın hnyrıınlığı.nı celbett!klerin

d~ dolayı kıymetli orduya, kahraman 
hava kuvveUerJmize ve yenilmez do
nımmamıuı biltü:'l mıllet namına de
rin minnettarlığımı bıldlrir1m Bıl
hnssa bütün kalblerile mücad~lem ze 
yardım eden kahramım muttefikimiz 
1n~ılizlere, Yunan mıllctının minnet
tarlığını bildlrlrken, hcpinlı.ln hissi· 
yatına terctlman oldu •umdan cmlnlm 

Gôricc iıigal cdilm1ş ve düşman bti~ 
tün Garbi Makcdonyo ve Eplr cep
h<'Sinde !ıra:: ctmi~tır. İtalyan dikta
törü, Yunanlılar aleyhlndc kin ve ga
raz dolu olnn &on nutkunu söylediği 
zaınnn, Yunan ordusunun kcncılsine 
bu kadar çabuk cevap verccet;.nı ~üp
heo: ız hiç ümit etmiyordu,., 

tı.1etaksııs bundan sonra, Yunanls
tar.ı mahvedeceğini soyliycn İtalynn 
dlktnt6rfuıe cevap vererek, ilelebet 
Yun:ınlstıının hUr ynşıyncağını, dilş
mnnı bckliyl'C<'~lnl anlntmı.ş \ e slSz
lcıine ~yle niyabet \ermiştir: 

.. _ Şimdi, crerber olmuş veya ol
mamış rkck, kadın ve çocuk Elcn
lcr, hepimiz, diş ve yumruk kesile
ceğiz. Bu alçakçıı t.ccnvil2ü boğaca
jgız. Yalnız, kendi mevcudiyetımlz i
çin çnrpı.,.mıyoruz. Diğer Bnlkan mil
letlerinin bcknsı ve Arn:n'Utluğun 
lmrtulma~ı için tnrpışıyoruz. Hudut
! nmızı ı,,e Balkno hudutlarıru aşan 

bütün m"denlycte §Amil idealler için 
çarpışıyoruz. Böyle uh1 bir davaıun 
şampiyonu olınasıı:u Yunanistana iÖS
teren Allaha ~ükreylcriz," 

Atina, 23 (A.A.) - Ba.§kumıırı.dan 
General Papagos. Yunan kıtaatu:a 
hitap erek bilhassa dcmlstir k1: 

''Tanrı bizimle berab~ olsun. U· 
nutmayınız ki, 40 !ene hapiste ve e
ı;arettc stcçırmcktena . az yapmak 
d hn 1fldır. ileri, daim Ilerl. Harbe 
d~\·run ediniz ve dehoicte uldı~IJU% 
du manı denize dökl.inüz,,. 

YUNAN TEBLİGİ 
Atina, 23 A. A.) - Yunan baska-

BugUn bUtUn bu haklkatlerl kendi· 
mlzden bahactmek lhtlyaclyle tekrar· 
lıynrum: Biz, ıcfll olmıyan bir aulhe 
Aııkız. Ve ıu ana kadar, bu •ıkına 
flllon ıı\anet etmemlı olan TUrk dev· 
letl, yarın da ayni cadakatl glSatermek 
nzmlndedır. Bir gün ailfıha aarılmıya 
mecbur bırakılırsak, yapacaöımız 
hıırp, kısı,. arıyan hayalperest mD•· 
tevıtıere kartı açılmıt bir ikinci mlllt 
kurtuluı kavgasından baıka hiçbir 
ıey olamaz. Ve l§te bunun içindir ki, 
o kavgaya baııaraak, yarda, ajiyarda 
TOrk ml!letlnln, harbe girmek kara· 
rını, TOrk devletinden evvel vermlı 
olacaOınd;ın 1Upho etmesini 

İzmirde Bir Yaralama 
İzmir, 23 (TAN) - Bayındırda, 

Cümhurlyct meydanında Osmanoflu 
Mustafa adında bir sarhoş, Nail Cen
r,iı.: adındaki arkadıı:sını bıçakla kar
nından yaralayarak oldürmüştür. 

Bl 1GüNKü PROGRAM 
9,00 Proıram 
11,0l MUrik (Pi.) 
11,15 Haberler 
11,10 M.:zlk (Pi.) 
9,45 Yemek lıatcsi 

ı:z,ao Procram 
12,U ljarkılar 
12.50 Haberler 
U,05 Halk havaları 

U,25 Orkestra 

il! 00 Proı:ram 
18,03 Orkestra 

18,50 Su 
111,10 Habetler 

10,45 6arkılar 
20,15 Cl&an mbıifl 

20,30 Koııuıma 

20,45 Oyun havalan 

'

21 15 Konuıma 
Zl,30 Sololar 
21,45 Opera (Pi) 
22,SO Habulet 

22,50 Danı müzlfl 
21,lS Kapanı; 

mand:ınlıfının teb'igi: 
"Dun btitun ıtin Yunan kıtaatı Mo

rava dagı ıilıılesine, İvan d:ığma ve 
Nefekarit boğa:r.ına yerl~mclerini ik
mal etmil;itir. Gerice io;gal edilmiştir. 

D.ıha cenupta Pindos mıntakasında 
Yunan kıtaları L~skoviki'yi işgal ede
rek Erseka ve Ilornva'nm ilerisine 
ıcçmi lcrdir, 

Epirde Yunan orduları Filat şch
rinı ıstırdat ederek diıımanı hudut gc
riS".ne tardetmi;ılerdir. 

Dti man hava kuvvetlerinin şiddetli 
mukabelesine ra ~en Yunan tayyare
leri ric.ıt etmekte olan düşman kolla
rını muva{Eakıyetle bombalanuşlardır. 

Dokuz ,ün devam eden Gorice etra
fındaki muharebeler esnasında, dliş
man hava kuvvetlerinin şiddetli mu
kabelelcrine, mevzilerin tnblatan kuv 
vetli olmasına ve kısmen beton ve di
kenli tellerle takviye edilmiş bulunma
larına rağıncn Yunan kıtaatı mühim 
düşman kuvvetlerini yararak parlak 
bir zafer kazanmışlardır. 

G8riceyi müdafaa eden İtalyan kuv 
vetleri şu htnatte.n mürekkep bulun
makta id : İkinci Triesuno dağ fırka
sı, 29 uncu Pıemonte fırkası, 49 uncu 
Parm fırkası. 53 üncü Arenzo fırka
sı, Tomorl ve Teorobos mi.i takil kı
taları, İtalyan siyah gömleklilerinin 
109 ve 166 mcı fırkaları, dördüncü 
Bersaglicri alayı ve 104 üncü ağır mit
ı alyciz taburu. 

BiltUn bu kıtaat, bir ı;ok alır top 
bataryaları ve miiteadıfü tanklarla tak
viye ed'lmiş bulunuyordu. Bu muhare
be esnasında ele geçen esir ve malze· 
me lıcnUz saydmamııtrr. Bütün Arna
vutluk cephesinde harbin bıdayetin
den beri ele geçen esir ve malzeme 
miktarı, bir ı;ok subaya, binlerce as
ker~, agır ve hafı! 80 topa, 55 tank 
dafı topuna, 300 mltralyöze, 20 tanka, 
250 den fazla nakli vasıtasına, ı500 den 
fazla motosiklet ve bisiklete ve büyıik 
mıktarda miıhimmat, benzin, elbise ve 
sair her nevi malzemeye balı~ olmak
tadır ... 

Atina, 23 (A. A.) - 22 İkinciteşrin 
tarihli akşam tebliği: 

"DüJman tayyareleri bu giln Epirde 
harcklt mıntakasmda bazı kasabaları 
bombardım n e~iılerdir. Ölii ve ya
ralı miktarı azdır. 1t.a~. tahli
ye ettikleri er ~bada ıulum ve yai 
rna yapmaktadırlar. Sayada koyi.ı. Y•
kll~tır. Kurtarılan bsabalarm man
:uraaı korkun~tur. İtalyarJar buralar
da i itılmcmiş vahşet ve barbarlık iz. 
!eri bırakmaktadırlar. 
ŞEHRİMİZ VE Lİl\fANIMIZDA 

Göricenln Yunan orduları tarafman 
zaptı dolayısilc bUtUn Yunanistanda 
oldutu gibi lstanbuldaki Yunan kon o 
loshanesı ve limanımızda bulunan 6 
Vıın:ın ırcmlsı bayr.ıklarla donanmuıtır. 

- '.l • 11 !JI J ::::;:::::::: 

d Spor~ 
.... 

ç~ e 

e 
e ir e 1 n ı 

iyo' 
Askerlerimize kış hediyesi ola

rak d!ın de Halkevlcrine giyecek 
e~ya teberruu devanı etrni§tir, Bu 
meyanda Beyoğlu Halkcvine 1315 
çift çorap, 390 çift eldiven ve ,302 
kazak, Fntlh Holkcvinc 23 p:ı
muklu gömlek, 23 kauık, 23 çift 
c!diven ve 19 çift çorap hediye 
edllmişUr, Beyoğlu Halkevi de 
ayrıca 455 parça kazak haz.ırla
mıştır. Fat.lh Halkcvinin bin kf
oJyl geçen Cızaları da 800 kazak 
vermeyi taahhQt etmtolcrdlr. 

1 Bekçiler Gündüz Hiçbir işte Çalışmıyacaklar 
Lig m ... çlnrın:ı bugUn iki sll 

blrdc.1 de\ am cdikccktır şeref 
dında yapıl.;c. k Beyu lıı por -
.n:toş knr&ılaşm •. haftanın en 
hım m:ıı;ını tc kıl et lekt d.r. ~ 

Fencrb .bce Lıdında oynanac• 
lar Galatnsamy - Altıntuğ Jllllç 
ehcmmıyeilldtr, Geçen h ftıı ıen 
oyunjıın sonra Vefa ıl berabere 

T AN'ın Lfııtcsi 

24.11.940 

TAKIM 

DQnkQ llstcml%dcn devam 145 
Dr, Vasfi Öneyerdcn, 
Suadlye Çavuş sokak ı 
Dr, Gııllp Ataç 2 
Ahmet Sabri İnhan, avu-
kat 4 
VJtalf Varol ı 
CclAl Derviş Deriıı, avukat 4 
Sırnye Cclıll Deriş 4 
Etem Ccldl Dcrfı, Avukat 4 
N cı;o CeUU Dcriıı 4 
Ailyt: Derlş 2 
Raşlt Art.oy 1 
Fchm• Bnykııl 1 
Asaf Donıs 2 
Oskan Gilnaltm, Mlnns 
Koçyan ve Şkf. 2 
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Piyasada: 

lngilizler, Türk 
Tü ··nü Kullanacak 
Londra, 23 (A.A.) - Sigara :fabrl

k:ılan bu sene Türk tatUnlerJ kulla
nac~klardır. Bu seneki Türk tütün 
rekoltcslı~l satın almak için yapıl
mt'lktn ols..n müzakereler çok ilerlemiş 
bulunmaktadır. Tiryakiler Tilrk til
tünlerile Virjini tiltünlcrinin harma
nının nefasetini takdlr edebilecekler
dir. İngiliz sigara imalathaneleri Vlr
Jini t!ltünlcrile yapacakları harman
larda fazla nisbctte Türk tütünU kul
lnn'lcaklaıdır, :Harbin başlangıcında 
Vlrjlnl tütUnlerl stoku ancıık iki bu
çuk senelikti. Önilmüzdeki aylarda 
bunlııra yüzde 8 nlsbcttc Türk tütü
nü ilftve edilecek ve peyderpey bu 
nisbct arttırılacnktır, 

HlNDlSTANDAN BIR HEYET GE
LiYOR - Birknç g!lne kadar llindis
tandan memleketimize bir ticaret he
yeti gelecektir. Heyet dzıısı arasına.a, 
HlndisUının ipekli kumn11 fabrikaları 
mümessilleri de bulunmaktadır, Hint 
heyt?U, mal satmak için, manifatura
rılar birliği ile ~örüşmeler yapacak
tır. Heyet, ipcldi kumaşlara muka
bil, Türklycden kuru meyva alacaktır 

UZUM SATIŞI - lzmir, 23 (TAN) 
Ankarada Ticaret vek5.lctile yapılan 
m!lzakerclerde İngiliz ticaret birliğine 
10 bin ton üzüm ve bes bin ton in-

Üçler Pakt~ 
(Başı 1 incide) 

takdirde Romanya mümessill~ri 
de içtimalara iştirak etmeye da
vet olunurlar.,, 

"Madde 3 - Üçlü paktın metni 
işbu protokola zeyil olarak bir
leştirilmiştir.,, 

Bu protokol alm!lllca, italyan
ca, japonca, rumence olarak tan· 
zim edilmiş olup bu metinlerin 
her biri muteberdir. lşbu proto
kol imzası gününde meriyete gi
rer. 

• Berlin, 23 (A.A.) - Romanya 
Başvekili General Antonescu, hıı
gün öğleden sonra Alına?l Ha
riciye Nazırı Von Rılıbentrop'Ja 
yeni bir görüşme daha yapmı~
tır. 

Berlin, 23 (A.A.) - Hitler'in 
muavini Hess. bu sabah Homan
ya Başvekili General Antoncscu
yu kabul ederek samimi bir ma
lfı:kattn bulunmuştur. 

RİBBENTROPA .GÖRE 
Berlin, 23 <A. A.) - "D. N B ... 

Romanyanın üçlü pakta iltihak( 
mümı.ebetiyle Alman hariciye na. 
zırı Von Ribbentrop bilhassa de. 
miştir ki: 

"Cenubu şarki Avrupasının j. 

ki devleti pnkıta iltihak etmekle 
bunlar da harbin ileride her tür. 
lü Renişlemesine karşı koymak 
ve sulhün yakın bir atide tekrar 
tesisine çalışmak azimlerini izhar 
etmişlerdir. Bunun delfılet ettiği 
sev şudur ki, bilhassa son sene
lerde Avrupanın başka her han. 
gi bir yerinden ziyade bu ı:ıınta. 
kaya yabancı menfaatler sıyase. 
tine mevzu olan cenubu şarki 
devletlerl, bu kuvvetli grupa il
tihakın bizzat kendi menfaatlerL 
ne <1e uygun olduğunu, Avrupa. 
nın bu kısmında vaziyetin tar. 
sinine hadim olacağını, ve bu su
retle :milletlere o kadar arzu &. 

dilen nıhnt ve emniyeti temin ey 
liyecı-l'ihıf tlınımışlardır.,, 

ALMANYA - FRANSA 
Bertin, 23 (A.A.) - ''D.N.B . .,: 
Alman Ekonomi Nazırının bir 

emirnamesile, Almanya He Fran. 
sa arasında bir Klering anlasma
sı tatbik edilmeye bnşlanmı~trr. 
Bu anlaşma, bütün Franmz miis
trmlckeleri. himnve idorclcri ve 

(Başı 1 incide/ 

rin sakalrk yapmaları, yük taş1-
malan katiyycn yasak edilmi'$· 
tir. Buna riayc~ etndyen bekı,;i. 
lerin derhal vazifelerine nihayet 

• verilecektir. 
Muzaffer Ako!ırı, dün bütün 

emniyet amirL!:?riai toplamış ve 
bu emri ıebtt~ etmiştir. Bekçile· 
rin vazifelerinı iyi yapıp yapma-
dıklan sivil ve resmi butün za
bıta memur!.?.n tarafıııdan dik. 
katle kontr.:>i edilecektir. 

BEKÇİl .. l~R KONTROJ, 
EOJLECfü{ 

Bekçilerin halk tarafından kon 
trolu için tetkikler yapılmc.ıkta· 
dır. Bu işin fU şekilde yapılması 
düşünü lmeıtb:iir: 

Her bekçinin elinde bulunan 
ve polis memurlan tarnfından 
muayyen ztımanlsrcla imzalanan 
defter gibi olr diğer defter de 
münavebe ile her sokakta bir eve 
bırakılacak .re be?tçi muayyen sa
atlerde o eve gelip defteri imza 
edecektir. 

r 
AŞAGIDAKİ 

NOKTALARA 

DİKl<AT EDiNiZ 
l - Karanlıkta ve bilhassa 

t. uınvay ve otob!lslcrde beş ku-
1"1.. luk yerine: 20 paralık vcril
mektC1iır. Bun!. rı, nlırkcn de 
\erırl:cn de dıkkot etmek Jıiz.un-
dır. 

2 - Blıçok kim eler, cep fener
lerin. karşıdan gelmekte olon o
tomobillcrhı Ustünc doo,:ru tut
maktadırlar. Bu ışığın, şo!oriın 
tnnı gcz:uııe isabet etliği takdir-
de, tehlikeli kazal..ıra scbcbıy t 
verecrğ dUşünUlcrek, bundon 
ş;ddcUe içtinap cdilmelldır. 

'i - Gccl., yolda fener kullan
mıynıılann, birbirlerile ç:ırpışma
maı .. r. içtr., ellerinde beyaz bb· 
mendi~ bulundurmaları faydalı 
olur Karanlıkta bir baston kul
lanmak ta her halde iyi bir ted
birdir. 

'--=-==-----==----,,) 
Bu usulün bHhass:l apartıman -----------

kapıcıları vasıtasile gayet kolay· ı l\fütcfcrrik • 
tıkla tatbik edileceği umulmakta- • 

dır. -T S 
TİCARETHANEI~ER ren e rlerinin 

Başlandı 
VE SEYRÜSEFE!t T h .d. 

Işıkların karartılması şehrin U· a ine 
mumi hayatında pek fazla deği
şiklik yapmış değildir. Sadece 
bazı ticarethaneler sa:ıt 16,30 da 
kapanmaktadır. Bunun sebebi de 
halkın, karanlıkta kumnş ve sa
ire gibi giyim eşyası almak iste
memekte olmasıdır. 

Diğer taraf tan scyrüsef erb ko· 
laylaşması için, dün bazı köşe
başlan ile cadde üzerinde}...; nğac
lnrın , elektrik ve tramvsıy direk
lerinin alçı ile boyanmasına baş
lanmıştır. 

KADIKÖY TRAMVAYLARI 

Tren seferlerinin tahdidine baslan
mıştır. Bu cilmleden olarak, Atıkara
dan cuma, pazartesi ve çarşamba 

günleri 12,45 te, Adanaden cumn, pa
zar ve çarşamba gUnlcrl snnt 13,SO da 
hareket eden trenler kaldırılmıştır. 

Bundan başka Hııydarpaşadan her 
gUn saat 14,25 te kalkan ve bunun 
karşılığı olarak ayni saatlerde Anka
rad:ın İstanbula hareket eden tren 
seferleri IAğvcdllmlşt.lr. 

Paznr, aalı. perşembe ve cumartesi 
günleri saat 9 da Hnydarpaşadnn An
'knrnya hnreket eden yıldırım treni 
de kaldırılmıı bulunmaktadır. 

Bu sureUe Ankeraya sabah treni 
olarak yalnız cuma, çarşamba ve pa
zartesi gi.ı!'leri kalkan Toros ekspresi 
kalmıştır Dil?er trenlerde bir de/ii
ı:iklik olm--ımıştır. 

MALtYE VEKlLI ŞEHRtMIZDE -
Maliye Vckıli Fuat Ağralı diln sa
b:ıhkl trenle İstanbula gelmiştir. 

1 n Galatasaray. bugun kar ı:ı 

1 
enerji'; ve sert oynıyıı.n blr ra~P 
ı c ktır. 

Bu m:ıçl rdan başka, t ıantrJl! 
ile Veta mııcııun da heyec:ınll ol3 
~ı tahmir, edilmektedir. 

Nıh::ıyet Beykoz ile Sat~ f 
k.ı ıl::ı~ı.ıJsının Beykoz lehine '~c; 
lll'rb·ıhc;e - Topk..ıpı m:ıçmın da • 
J..fıc.ı' <' tlilcrin g ilblycU lk o 
kıt 11.' ormal netle-elerdir. 

1 illi Şef 
1 fBası 1 İJ\rfdt 
numü münasebetile, samiınl t~ 

ı riklerir.ıle birlikte dos~ So\') , 
ler Birlıgi milletlerinin rcfıı~ t 
saadeti hususundaki en f\'1 

mennilerimi samimi tebrikler 
le birlikte arzetmeklc bilb8 

zevk duymaktayım. t 0 İsnıct Jl 
Ekscluns İsmet :f nönü 

Tiirkiyc Rcisiciinıburtı 
,. ı· 

Büyuk teşrinievvel ihtilA 
23 üncu yıl dönümü tnün 
tile vaki hararetli tebrikle! 1 den ve temcnnilerinizdcn d0\lı 
samimi teşekkürlerimin k:ıb 
nü rica ederim. ,: 

({av 

Ankara. 23 (A. A.l - So 
milli hayamı mtinasebetile ~ 
\•ekil Refik Saydam ve :HatSo 
Vekili $Ukrü Snracojilu il~. ıı 
yet Halk komiserleri Mechs1

10 isi ve Hariciye Komiseri ~~o t 
nrnsındn tebrik ve tesekkUf 
2t"aflan teati edilmiştir. 

cı 

Bolu mebusu doktor Emin c:;.. 
l.ucıa, aı.l olıırnk kalb h stolı~ 
vc!ı.t etm.çur, Ccnozc 1 yarın I' 
zartesl gUnu BomonU tst:ı yon ıır 
Samanyo, sok ğı 29 numııralı tı il' 
sındcn kaldırıl cak ve öğle n9 

Tcşvlkiyı- cam.inde kılınarak JCııed 
ahıncttck aile mezarlığına def'i 
cckUr Gc.ride kalan iki kızına 611 
l:ır tcmcr.nı ederiz, McvlA ra 
eyliye, 

Işıklann söndürülmesi dolayı
sile yolcu olmadığını gözönünde 
tutan Üsküdar - Kadıköy Halk 
tramvayları idaresi dünden iti
baren 24,03 te Kadşköyündcn 
Modaya ve saat 24,05 te Kadıkö
yünden Üsküdara kalkan tram
vay seferlerini tatil etmiştir. SEYRÜSEFERDEN MENEDİLE- ·cc:::ısı;;::ıc:mı::ca:ıı=m-c:11:-~-

cir satışı üzerinde anlaşmaya varıl
mıştır. Almanyanm da üç bin ton in
cir alması için müzakereler devam e
diyor. 

CF:K VESAİT - Hususi nokil vnsı- Mıldd um\lmtıııın da,,u , 
tnl'.ırmn, tasarruf maksadiyle benzin Iklnd ACırcua mahkrmuı ul> ı ~ati~~ 
vcrllmJyecei;'i bakkındnki karar uze- den olup cöıterdıılı adrcate bıı unın•11' 
rin~ dllr• gün sonra İstanbuld:ı bu- I llıattın Yaratınn ıanhi rl1:ıd,.., ıı t>•". ı 

~, • ,_ U r• r 
lunan 750 hususi otomobil ve 298 mo- ailn zarfında Adl..,.e ene mc·un~ '" 
tosııtlet seyrüseferden menedilecekUr. eylemcdlfi tıı.kdirde, mnıtafi add.>lu~ 

ldarei Örfiye 
ve lngiltere 

t Bns1 l inddc) 
yetlerlnln yıırısı, Almnnynya kom 
şu devletlerin Almnnyac:ı bir tD.h
rik sur<'tinde telftkki cdikceğl 
korkusu ile, ihUyat tedbirleri ol
mamış olmalarından ileri gclml:ı
tir. Ti'rklyc, Almanyarun ne dil
silnecc:ğlni k:ıtiyen nazarı iUbarıı 
olmnksızın, 'stedl~I ve l!lı:umlu 
gllrdilğU tedbirleri ittihaz etmek
le tnm lstiklA.linl gl5stermlştlr, 
Bu yalnız k~sctli bir siyaset 
dc!u. ayni znmanda mihverin ü
zerinde tesir yapacak bir hnre
kettr. Yunonlılann muva!!akıyet
.!crl, Almıınyanın B<ılkanlarda a
!cl!iccle hC'r hangi blr hareketine 
karı;ı Türk tedbirlerine yardım 
edecektir,,, 

Avrupa Birliği 
(Başı 1 İnC'idcJ 

" ünya hiıkiıdyPtinİ:l ilk a. 
dımı Avrupa hô.kımiyeti

dir. Hitler, Dr. Otto Strcıs· 
ser'e: 

"- Avrupada yalnız bir devlet 
bulunabilir. Bu devlet, öz arılcr· 
den mürekkep olan Almanyadır. 
Diğer bütün milletler onun uşa
~ı olacakl:ırdır .. demiştir. 

Gene Bitler, Dr. Rausch
ning'e (Hitler Bana Dedi ki ldta
bında) Avrupada Alm-ın hükimi
yetini nasıl kuracağını anlatmış 
ve planını izah etmiştir. Dn ki: 
"- Ortada çelikten ôrülınüş 

müttehit büyük bir Almanya ku
racağım. Bu büyük Almanya, 
içinde yabancı unsur bulunmı
yan. yıkılmaz, yenilmez yüz mil. 

keza Afrika ve Suriyedeki Fran· yonluk bir blok ola:akt~r. Soııra. 
sız manda idareleri de dahil ol- bunun etrafında musavı hmı:~ııra 
mak üzere işgal altında bulunan ma~tk olmıyan. ordu~u.' ayrı sıya
ve bulunmıyan Fran .. aya şaınil- sctı, ayrı ckonom~~ olmıyan 
dir. Tcdiyat Almanynda Almsn ya~snl devl~tlerd7n ~urekkcp.bir 
Klering sandığına yapılacaktır. ıttıf.aklar zumre~.ı. vucude gctıre
Bir Alman markı kursu 20 Fran· ceğım. postla duşm~. nrasında 
sız frangı olarak tesbıt edilmiştir. ı fark gozetmem.. J:Cuçuk devlet 

BULGAR NAZIRLARI DA devri ~rtı~ geçmıjtır.,.' . 
BERLiNE GİDİYOR ~a~ızmın beynehmlel nazarı-

Rom 23 (A A) "St f .. yecısı olarak tanınan Rosenberg. 
a, · · - canı,,. H' ] in b A b" l'"i lfı Bula B k"I' ·ı 'LJ • • ıt er u vrupa ır ı,. p nı-

ı-.ar aşv~ ı .. ı ~.e .r. arıcıye na- nı rniitemadiveıı izaha c;ılısır: 
zın p:ızartesı gun~ ~f.radnn ha. "Üç yüz sencdcnberi İngiltere 
z:ket ederek Berlın e gıdeceklcr. A\"rupada bir birlik husule gel-
dır. · • · lm · · t • .. , . mcsıne manı o nk gayesını a-
SU~ ER, GÖRUŞTÜICLF.RINİ kip etmiştir. Almanya bu birliği 
F~ANKO'YA ASLATTI vücude getirmek için harbe gir. 

1'.fadrı., 23 ıA.A.) - "D. N. B... miştir Şimdi Alman devri bas-
Hnriclye Nezaretinin bildirdiğine cö- lamı~ır :. 
re, Almanyodan nvdet etmls olon " · • h · 
P.ııricıye Nazırı Scrrano Suner, di.ın Almanya tazyik ve te lıkc~e 
ögleden ı:onra Genernl Franco ile u- maruz bırakılan Avrupanın ha
zun bir ~örilşme yaparak, Berchtes- misi olmuştur. Almanya, cı.ki 
caı!en konuzmnlan hakkında tz:ihat Avrupanın bir takım cüce dcv
\•ermiştlr. letler halinde pa'rçalanmasına 

Suner'ln Parlste, Nazırlar Heyeti karşı mücadele etmektedir. Orta 
ReJs Vek111 Lavaı tnrafından da ka- Avnıpanın kalbi olan Nasyonal 
~~; edilml~ olduğu llAve edilmekte- Sosyalist Almanya tarihi rolünü 

. TASS'IN BİR TEKZlBi Haya başlamıştır.,. 
Mask.ov<>, 23 CA.A.) - Tass A- * * 

i·n~ bildiriyor: Uniied Press Amerl- lmanyanm kurac.:ığı AY-
kan Aj:ınsı Hamburger Fremdenblatt rupa hakimiyetinde diğer 
Alman gazetesinin ifadesine göre, Mn- devletlerin de mevkileri tesbit 
carlstarun Qç devlet paktına iltihakı- edilmiştir. 
nın "Sovyeuc: Birliğinin işbirliği ve Hitlcr'e göre İngiltere ve Fran
tnm tasvibi ılc,,. yapılmış olduğunu sa devirlerini bitirmi~ eski im-
h~ber vermektedır · t 1 kl d p ~ A 

Tassn Aj<ınsı, b~ haber1n hnklltatc p~r~ ?r U ~ ı.~· .~ansa vru~a 
k !.iyen tc\'.ıfuk etmcdigını bildil'ml- bırlığınde dorduncu derecede b1r 
ye: mezundur "assal devlet ol::ıcnktır. İngiltere 

jJ' el 
Avrupadan çıkarılacak ve b s.>I 
ha Avrupa ışlerile ugr.ıştn 
imkan bırakılmıyacaktır. ıt 

ltalyaya gelınce, bugun J11j1 
fik olarak beraberine aldığı 
yan milleti hakkında Hitlet 
Rnuschning'c şunlnrı s..,yıc 
tir: . 

"İtalyanlar hiç bir za 
hnrpcu bır millet olarak yctlşt 
lcmemiş, ve Faşizm yeni dC\ 

çehresini bır turlü anlayntn~~ 
tır. Bız, İtalya ile muvak1'8 

ıttıfak akdedebiliriz. Faıtaı 
nunda, yalnız dünyanın bug\l 
dcgıc:mesindeki manayı anlfl) 

,ı 

ve geıecek devre damgasını 11 
maya nan1zet olan biz ,NasY0 

Sosyalistlerlz.,, ı: 
Binaenaleyh harbi kaznnıll 

y& kadar İtalyaya ~uleryilı gı 
terılecek, fakat Avrupa nizaıtl, 
da sonra ol.lun da mevkıi t.lı 
edilecek ur. J:1 

Sovyet Rusya hakkındı.t fı 
ler'in Cikırleri ise malumdurd 
manya, Avrupa birlığini kur ıtl 
tan sonra, Sovyet Rusya ~l . 
A vrupasının ckonomık bir ~~) 
lacaktır. Bunun içın de so 
Rusyanın iktısndi hayatmdı:ı •1 manlar büyük rol oynaynca!C 
dır. Nitekim, bugünden t\1}1 
mut{'hnssısları Sovyetlcre bLl 
başlamışlardır. . 

lşte Hitler'in Avrupa birli~' 
A vrupada Alman ha ~uııı~ 
hakkındaki düşüncelerinın r 
hatları aşağı yukan buntardff1 

Bunun bir de ekonomik sa r 
vardır ki. bu kısmını da >'9 

izah etmeye çahşacn~ız. 

İdarei Örfi e 
tnosı 1 i11dtf~ 

de kaJ,mak üzerp Orfi JJ. 
Komutanlığına tayin ed1 

Korgeneral Aü. Rıza Art 
kal., tefti§lerde bulu11d11 

nuntakadtm bugün .4nk 
ya dönmii.§tür. Orfi /dfl 
Komutam burada nta1'b 
makamlarla temaslarda., 
lunarak talimat aldti> 
sonra yaruı I stanbula fl{t 

ket edecektir. 
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LHAFTANIN MUSAHABESll 
r 
1 
\. 

İktısadi Hafta ) Tat<vimden 
u~btr ~aprah 

&EDELi 
Ecnebi 

1 ıene 
6 Ay 
1 Ay 

uoo 

IŞIK Hakkında 
Aklıma Gelenler 

Türk. Rumen ncaret Anlaşmasa Tasdik 

Ecllcl1 • Bu Hafta Neler Sathk ? Gece Kuşları 

B undan birkaç gün evvel 
Bükreş gazetelerinde, Tür. 

kiye _ Romanya ticaret anlaşma
sına dair yanlış bir havadis çık. 
mıştı. Bu havadise göre, bir ay 
evvel lstanbulda Rumen murah. 
haslarile imza edilen ticaret an. 
!aşmasının tatbik edilmediğinden 
ve mevcut ticaret anlakmasının 
da müddeti bittiğinden bahsedil
mekteydi. Bükreş gazetelerinin 
yanlı~ olarak aldıkları bu haber_ 
leri tekzip etmiye bile lüzum 
yoktur. Çünkü evvelki gün top. 
lanan Büyiık Millet Meclisi, Tür. 
kiye _ Romanya arasında yapı

lan ticaret anlaşmasını tasdik cL 
miştir. Esasen anlaşmanın tasdi. 
kinden evvel de. İstanbul Mınta. 
ka Ticaret Miıdürlüğü Roman. 
yaya ihraç edilecek mallara li. 
sans vermekteydi. 

Bunların başında 300 ton ham 
kauçuk, nişadır, teneke, kamyon 
ve otomobil lastiği bulunmakta. 
dır. 

ilk ıecc bir §CY yapamamı 
lardı. Fakat bütün kalka 

el yordamile yürüdiikleri im si 
firi karanlığm vurguna ıa e 

Bugünkü 

Çehresi G oethc'nin ölüm döşeğinde, y lambaları, terdve prova yapma-
pencere pcrdelerın~n a- --· azan: ·--· ya gelmiş ~obekli zuppelcr kadar 

çılmasını işaret ederek, son söz- fRefı·k 
1 

fla f ,·Ji tuhaftırlar. Simdi bana bunlar 
leri şu olmuştu: ... t bir hasta uzvu bulmak için Reınt-

- "Mehr Licht!,, ı. ••••-•• • • ••• •••••• ••• gen makinesine tutulmus ~iş ve 
Yani "ışık! Fazla ııık!,,... Bu- . . 1llet}ı karınları ~atırlatıyor. Caın 

gün Gocthe memleketinin ve o dan yenı icat ol ı~aı< anc, k 1 aba3urlu asma lambaların yumu· 
yüzden bütiın dunyanın tek fcr-ıelektriği bilıyorum, babnm i~- şak ziyasını ve.onunb. =>:em?k 
yadı jse _ ne ayıp, ne yazık l:i • permcç:et mumu."lu, havaga •i- masal.ırı aydınlanmış kur ıK mle 
hudur: ni, petrolu ve el 'ıctri ~i, y;,.· odacıkları sever, bunda bir ınah

- Karanlık! Daha fazla karan- ni en esaslı ve modern tcm·ir rcmiyet sezer, bir çok frenk ro-
lık! unsurlarını derece derece ıdruk 1 manlarını ve rom'.ln resimlo ini 

Şijphesiz, büyük Şair can çe- ~tmh;tii ondan evvdkı nesiller zihnimde ~anlandırırak kcndim
kişirken gözlerinin feri sönmeye, ıse k~l~~elsdanberi .,ad\;C·' yağ den geç:erdım. 
ebedi zulmete dalmaya başladığı kandılını. neden .• o.nr:ı da ag .. 4 

ral Antoncscu ııun Bcr. 
lil\ zı) arcti beklenen ne· 

'trct; Ronıan~ a n11ln·crc 

için, humma içinde bunalmış hir mumunu tanı~dı. Zıra suni ı k 
adamın su istemesi gibi, ancak husus.unda dunya, pek uzun su. 
fiziolojik bir ihtiynçla aydır.- ren bır dur~unluk. .bı:- remde 
lık dilemişti. Edebiyat o sözle- s~yma ~evrı geı;ırmı ·, t··r.ıkkıvc 
re rümuzlu bin mana verdi; gu- bırdenbıre kavusmustur. Yağı ca
ya "Mehr licht,, demekle hüsün naklardan, kandillerden k~rt r:ı
ve sanat imanına hasrettiği ha- rak çifte cereyanlı ve Ş\ŞClı hır a

nuhvere yatını kasdetmişti; o cümle eser- lete, yani lambaya koyup par. 
ver mı Ronı:ınyay;ı ı,:ir- lerinin hülasası idi ve eserlcrirıin lakça yakabilmek, bu ilk il0 rlc-

~lli dc,,,>ildir. Cunkıi, dün başına bu sözler bir taç gıbı ya- yiş yiız elli senelik Dİi." iştir. Ar
ettii,rimtt gıbi Roman· 'ı raşmıştr. Birinci ihtimale ben kasından havagazi, sonra petrol 
vere iltihakı Alm:ınya- inanayım; ikincisine edehiyat A. ve elektrik icat edilmi~tir Dikkat 

it)' kazandırmaz. Fal..at, 1 şıklan ve Şairin müritleri lnan- ediniz. havagazi - bon11ım, dep0-
•ya pek cok şey Juaybet- ısın! su, teş~ilat ve tesis:ıtile - daha 

~ ı Din edebiyatında da gene ay- modern görünmekle beraber, ba-
Yor ki mih\'Prdler, dınlıkla alakası bulunan mühim sit petrol lambasında~ yaşlıdır. 

birligıni ancak işgal et-: bir sôz daha vardır: Petrolun keşfinden, çanaklarda 
~vletle.tlc kurnıaya mec- _ "Fiat lu.x!,, yakılmasından henüz 82 sene 

..... --· ıardrr. JJiger Avrupa Tabii bu cümleyi, lüks cinsin- geçmiştir. Londra şehri ise 135 
• xendi rızalarilc bu bir. den Fiat markalı bir otomobil an- yıl evvel havagazile aydınlatılı

ye )anaşınamı~lardır. !ayacak kadar içimizde cahil kım- yordu; elektriğe gelince Pariste 
~· bu mu' aUakiyetsizliii se yoktur, sanırım. ·revrat'a göre 1 bu tenvir usulü 61 seneliktir. 
'Sbı, zaten kendi emri aL tekvin, yani dünyanın yaradılışı Tek mum ışığı, siyah elifli üt-
Ullan c!r' Jetleri o, mihve- esnasında Tann: rek, anemik, kararsız alcvile, ki 

ı bUyUk nümayişlH· - Aydınlık olsun! lise kokusile, sıcak gözyas.lan ve 
. ~nalı bir propaıanda Buyurmuş ve zulmetler derhal gölge halkalarile. es'kl hoş mana-
~ınde l 3) mayıı mecbur nura garolmuş. Yirminci asırda il da pek şairanedir. Hakiki mum. 

ır. ise - dünya tekrar batıyormuş larla aydınlanmış büyük bir avlıı1 
Yayı Slovakya, Slovak- gibi - verilen emir tamamen ak-1 ise hakikaten şahanedir, hatta 
belki }'rans.ı takip ede. sidir: gökyüzü kadar, azaınet ve haş-

.\ıınanya ile Fnınsa arıı- - Karanlık olsun! metin ta kendisidir. Bunu mum 
'1tdedildıgı bildirilen tİl'a• Diyorlar ve nurlar hemen loş. taklidi ampulcüklerle süslediniz 

edesi bunun bir muk1ad. luğa boğuluyor.Yukanda!d "lux,, mi yalancı çiçek buketi kadsJ' 
'dde:ı:lcbilir. Çtinkü hu tenvir fennine ait bir kelinıedir, üzenti ve avizenin küçüğiinü ve 

M atemli zeytnyağı kandili 
ôlum yolunu gostcrmck 

için tutulmuş bir son sl.!yahat 
ı ıgmdan başka nedir'.' O, etrafın
dan ziyade içimizdek: ahiıct duy
gularına Jt~pı açan yo>unlu yesil 
dehlızleri aydml:ıtır. Hatırlatt!k
ları hen. bu dimyad:ıkilcrdcn 
turbc, tabut, k~f P.'l ve öbür dün
yadakilerden kıyamet güni.l, sırat 
köprüsü ve ceh~aJlemdir; ürper
tici, şaşırtıcı şeylerdir. Lüks lam
bası ziyaların gevezesi ve hıdde. 
te gelınişidir; aydınlık onun için
den bir öfke halinde fırlar! 

Meşale, kızılı ı:çlarına doğru 
gittikçe siyahla§an gür saçlı, coş
kun bir ihtil8lci 7.iyadır. Bütün 
eski tarihin kanh inkılapJnnru 
ben bir meşalede görürüm ve 
tallı hayatını .ia bir Roma veya 
Arap kandilind'3 yaşanm Meşale 
zihnimde darağa~lannI, kntı•am
ları. zlrh ve miğfer giymiş mu
hafız alaylarını, külfthlı ve ba1ta
lı cellatlan, uğutulu sokak ve 
meydan kalabalıldı.ır1oır aydınla
tır. El ayası bic;1mi kandiller ıse 
heybetli ortaçag ş~tolarının loi 
koridoılar1na, merdiven sahan. 
lıklanna asılıdır; altmdan lep;s
ka saçlan beyaz ger.~lik er.tarile
ri üzerine dökültniiş ürkek gene 
kızlan beli hançerli za!imler kol
larından cekerclt bodrum katları
na sürüklerler. 

Almaııyay.ı 'f<'ransı~ Lüks lambalarına da isim oradan 'ı kıymetsizini evine sokmak, efeJ?· 
e•erindcn do iktıaaden gelir. Gösteriş, ıatafat, lüzumsuz dlsini celbedemeyip uşağını baş 
hakkını vermektedir. masraf manasına olan öbür 1 köşeye oturtmak derecesinde gü. 

Avrupa birliğine gir. "lukse,, bamba~a asıldandır ve lünç olur. Elektrikte mazi ve tarih yok-
~al fo Alman ınümessH- frenkçede imlaları da farklıdır. Ayna önündeki ayaklı petrol tur: O, ışıkların Amenttalısıdtr 
nda ccrt>yin eden müza· Jf. lf. ==================ııııs:=========== 
bitme:ııinc bailuhr. 

+ + 
liezimetinin Manası: 

'-an cephc~h,do İt.Uyan 
lnağlul>ıycti artık kahka

tlcat halini alnu;']hr. Şiınöi, 
Orduiarı Lir tarPCtan \ u
•Ya iltica etmekte, t'C

L~a hattı ricatinin kesil· 
~tsında bulunntaktndır. 
1tornşumu7.un bu zaferini 
~bımizle tebrik ederken 

nin dünyaya öjrettiği 
de bah::ıctınck iıı.teri:c. 

.. ~illeti Lize bp:ıt etm.ştir 
~le ıPalzcme, teçhizatı 

her şe~· değildir. lca. 
... büyük maniler bile ge-

lllıların hu zaferi, sadece 
le iatiklal ui:;>Ttmda onun 

ve lıüyükliiğiinü aula
~Dll6 lste!dc \'«? bütün 

ı...,, ...... döğılşen bir miletin za-
.:..._ llu hadise, vatan ve istlk
~tini bilen her millet 

l bir cirnektir. 
lb, Yuuaniş,taanın bn 7.a

fte Clier Balk.ııı devletleri· 
laavv'.!i mautwiyelerini 
eğin~ vo J-litler'in yeni 

T ürkçede ziya ve nur mana
sına gelen kelime pı:k 

çoktur; yalnız ışık ve aydınlık 
sanılmasın. Fakat çoğunu bırak
mışız: Yarka, yaktı, yal gibi... 
parlaklığı gösteren bir çok başka 
kelimeler de hep "ya,, aslından 
çıkar: Yaldız, yalabuk, yaraşık
lı, yakışıklı, yalın, yalı, yalçın, 
hatta yarın dediğimiz gelecek ilk 
gün bile ... Şimdi herkesin ağzırı
da dolaşan, edebiyatta yer tutan, 
söylenmesi kaba görünmıyen 
"ışık,, ı benim çocuklugumda is
tanbulda hiç birimiz bilmez ve 
bilenletimiz de nezakete uygun 
görmediğimizden, kullanmazdık. 
Pek iyj hatırlanın, daha doğru
su, hiç unutamam: Akrabamız
dan bir hanunla evlcnt:ıı Kasta
monu. vilayet~en bir zat, düğün 
gecesı, evin üst katından aşağı
daki hizmetçiye, birdenbıre: 

- lş§Ugu getür! 

i:..OKMAN HEK.IMIN öGOTLERİ , 

KOKU SÜRÜNMEK ... 
Kadınların koku sürünmek ıideti ne 

vakit ve ne münasebetle meydana çık
tığı bilinmez, fakat ilk dda koku sü
rünen bayanm, burnu tabii kadın ko
kusunu hissedemiyen bir erkeiin eşi 
olduğu şüphesizdir •.• O. burnu bozuk 
adam her kim ise bütün dünyaya za
ran olmuştur. denilebilir, çünkü onun 
eşinin kendiıini hiuettirmek için bul
duğu vasıtayı bütün dünya kadınlan 
beğcnmiıler ve kadmların rittikçe da
ha sert ve kuvvetli 'koku ıliriınmeleri 
r.etite&i olarak kendilerinin de, erkek· 
lorin de koka hiııetmek kudreti azal
mıı ve kokularm en cilzeli fakat ca
yet hafif olan kadın kokusunu hisse
debilen erkek pek u lı:almqtır ... Me
deni insanlarda koku almak hissinin 
-hayvanlardakino niıbetle- pek za
yıf olduğunu herkes bilir. Bunun baş
lıca sebebi, medeni insanlann b;ırnu 
yapma ve sert kokulara alı11mı3 olma
sıdır. 

hissedememeleridir. Kadm kokusunu, 
ancak koku alabilen erkek burnu his
seder. 

Muvaffakıyetsizliiin başka sebep
leri de 'kadınlarm ıüründukleri koku 
ile saçları ve ciltleri arasında bir a
henk bulunmasını aramamalarıdrr. Me
seli gül kokusu !iyah saçlarla ve es
mer ciltle, menek,e kokusu sarışın 

saçlarla ve mat bir ciltle imtizaç ede
mez. Miılı: kokusu kırmızı saçlarla be
yaz tenden insanı uzalı:laştmr. 

Her türlu renkte saçlarla ve ciltle 
-tam imtizaç etmek değilse de- az 
çok mlqabilecek yalnız, limon ve 
portakal kokulariyle yapılmış kolonya 
suyudur. Onun kokusu -hafif olmak 
şartiyle- kadm kokusunu büsbütün 
kaybettinnediii gibi hafif alkolü de 
c:ldi kuvvetlendirir, fazla yaflarmı e
ritir. 

Parlak ci!t üzerine ilkin bir krem 
surülür, sonra kolonya suyuna pamuk 
batırılarak krem üzerinden geçirilir. 
Daha sonra pudra ve en sonra da pud
ranın fulasmı almak için bir tülbent 
rezdirilir •.. 

Mat cilt üzerine ilkin kolonya suyu. 
kuruduktan sonra pudra üstune krem 
en sonra da kremin futasını almak 
;,.:.., tulbent. 

Hafta içinde dikkate değer ha. 
diselerden biri de, Alman firma.. 
larının mütemadiyen Türkiye
den mal istemesidir. Hatta mal 
almak için memleketimize he
yetler gelmektedir. Evvelki gün 
de si~ara fahrikaları tröstüne 
mensup direktörler gelmiştir. An 
karada üzüm ve incir almak için 
bir heyet daha bulu11maktadır. 

Alman heyetleri Türkiyeden, 
kuru meyva, her nevi madde a. 
larak, mukabilinde kimyevi mad 
deler, iliıç ve sınai boyalar ver
mektedirler. Bu suretle Türki. 
ye _ Almanya arasında takas u. 
suliyle yeni Oir ticaret başla
mıştır. 

BU HAFl'A NI:LEl't SATTJK? 

H afta içinde en ziyade satı • 
lan malların başında tü. 

tun ve balık bulunmaktadır. 
Tütün ihracatı daha ziyade 

Almanya ve İsveçe yapılmakta. 
dır. Yalnız bu hafta içinde AL 
manyaya takas suretile, bir mil
yon liralık yanık tütün ~önde. 
rilmiştir. 

Balık ihracatı, Bulgaristan ve 
Yunanistana yapılmaktadır. Gc. 
çen sene olduğu l(ibi, bugünler. 
de de Yunan motörleri serbest 
bir surette limanımıza felerek, 
taze balık almaktadırlar. 

Taze balıklarımızın müşterile. 
rinden biri de İtalyadır. İtalyan. 
lar, Bulj{arjstan vasıtasiyle taze 
balık almayı düşünmektedirler. 
Balıkçılardan mürekkep bir he. 
yet Bulgaristana giderek, balık 
satıslan hakkında mukaveleler 
yapacaklardır. 

Haftanın ikinci planda kalan 
ihracatt zeytin. zeytinya~ı. su
s.am, küsbe, yağlı tohumlar, ke
ten tohumu ~ibi maddelere inhL 
sar etmektedir. 

Bu maddeler İsveç, MacariS
tan . Romanva. CeıkoslovRkva, 
ve Yugoslaviaya gönderilmiştir. 

BU HAFTA NELE& ALDlK? 

Bütün bunlardan başka, Al. 
manyadan yapılacak takas sure. 
tile ithalata da yer ayırmak 18-
zım ... 

Birkaç gündenberi İstanbul 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğü, kim 
lerin ne miktar ithalat yapabile. 
cegi hakkında liste hazırlamak
tadır. Bu listedeki mallar ara. 
smda makine yedek aleti, demir 
mabem .. gibi eşya yoktur. Daha 
ziy~d kimyevı madde, traş bı.. 
t'ıı ı fotnrr f makinesi. foto~af 
kağıdı ilaç gibi mnllar bulunmak 
tadır. P muklu ve yünlü kumaş 
ithaline imkan yoktur. Yalnız 
suni ioek ve sunt pamuktan ya. 
pıbn dokuma satın almak kabil. 
dir. Fakat gümrük tarifelerimiz_ 
de. suni pamuktan marn.lal ku. 
maslar. selliıloz tarifesine tabi 
tutuldu,ı::u için. pahalıya mal ol. 
maktad1r. Bu hafta içinde 1sviç. 
reden, Macaristandan mal gel
nıemiştir. İsviçre fabrikaların. 
dan biri, buradaki acentelerine 
vazdu~ı mektupta. harpten evvel 
Türkiye"Ve ne kadar mal satıl. 
makta idivse. o nisbette ihracat 
yapılabilecegini açık bir surette 
ya:mıstır. 

Hüseyin Avni 

ı_~_sk_e_r_li~_l_s_le_r·_, _,I 
HEMŞİRE KURSU 

Beyoğlu Yabancı Askerlik ,ubeal.,den: 
Be:volhı w Beıilı:tat kualan dabillnd• bula· 
nan yabancııudan l lkinciklnun 94 ı \arihin
dc acılacak ücDncG devıe allaDllQ :vardmıu 

htmıireler karauna cin11!,c talip bcmtinl•· 
ria bir ılı:amct lıiftdı. iki lotofraf ,,. cıektep 
ıchadetııaııMlcrile ıubcmuc ı>ılinıcutlan ilin 
olunur. 

YENl NEŞRiYAT: 

Edirne - Halkcvl mccmuaud:r. 4 üncll H· 

:vıaı cıkmıııır. 

Havacılılı: ve Spor - TJirk Ha-,a kıınımv 
111ccmu11ıdır. ıs Sillld• bll neırolcuıur. 27S ,.. 
el san11 cıkmıılır. 

Dakti101"rafi Dertleri - lırtan'ıal Tı:rıct 

lleeıl dalı:tlloerafi muallimi !Umit Orcn'ln ne· 
rldır. YQkıck Jktıaat ve Ticant mek.ebı ta• 
lebc Defl'IYat bürosu :yı:vııılarıııın '7 lncl na• 
m.arumı tcılrıl etmektedir. Daktlb~·afi:vl ili!· 
retca ta.blkatlı ve realmli bir eacrdır 

Ba:vıadrrhk lıleri Dcrcisi - Cıımhurl)'etiıı 
17 inci yılını lnıtla:ran 7 lu.;.I yılının 5 inci 
aayıu no uhlfe olarak me•lciıe ah bir ~ole 
renkli harita, reılm Ye :pa1 larl:ı 'ı:Cmı,tu'. 

Aakert Mecmua - 1 Qd1 bir ,ıı.:arılır E:v· 
101 nOshası 1111 • 1112 Tllrk • tıaly:n harbi. 
1177 • 1171 01ma..tı Jhla ,,. Rumeo sava 
J•na alt iki ııı ... dldlı. -:• ftl'llt.r 

müsait -olduğunu takdir eder 
Yarasa Mehmet, Vampir O•ma 
Baykuş Hasım, Fosfor M1$o 
Ampul Tana , Fitil Karabet K 
dil Hüsnü gibi karmanyola, tav 
manika, papel hünerlcrinde sa 
vermiş fendbazlar bir araya top. 
landılar. Çoktan beri işten (eki 
len kasa hırsızı Sıçan Onnlk: 

- Arkadaşlar! Dedi. Artık bL 
ze gün doğdu; daha doğruta .ıe
r.e doğdu. Saat beşten sonra er 
talık karan)or. Kıbar nıahallele. 
l'İn ku) tuca köşelerine avcıya da. 
gılmalı... Ondan sonra SülUn mi 
olur, Keklik mi? Bıldırcın mı o. 
1ur, tav an mı? Ne ~Uşerse ballt 
isi. Gözünllz1i Mın. I i hacaınata 
ıfoşürmeden p~ntuflayı arakı... 
maya bakın. Kendinize memal' 
susu \"erebilirsiniz. Enayileria 
çoğu bu dalgayı yutar. 011111111& 
korkutun. Zaten hepsi koıtn.ha 
hemen hemen soyulmaya baar 
gibidir; "böh,, deseniz, iç donJa. 
nna kadar abr, ayaklanndaa ~ 
rapları bile çekersiniz. Göıeyiaa 
sizi, .rece bu gecedir. Babalan. 
nız sizi böyle geceler için peydall. 
lada, analannız sizi böyle C1ll'lla. 
talar için doğurdu. Yanınıza g 
zü pek, eli çabuk, ayağı tetik ar. 
kadaşlar seçin-. 

Yarasa Mehmetle, Vampir 
man: 

- Merak etme usta! dediler 
bütün tertibatı ahnz. Evvela 
yüzümüzü ak ederiz. 

Fosfor M.şion: 
- Bir şeyden korkuyorum. ele. 

di, ya bunlardan birisi silih çe. 
kene ... 

Onnik l(ilhlti: 
- Ulan korkak yalıudl! ne 

deyiz? Dağ başında mı~·ız? S 
lah (ekmek hadcltne mi dil11D6' 
Kanun var. Bir pi) astos ol 
adamı süriim süriim süriindii · 
ler. V'ıttlnde silah olsa. çckmei 
değil, gösteremez bile .. Keşke o 
sa ..• Pantufla ile onu da araklar. 
sınız, yekun kabarır. 

Fitil Karabet: 
- SUUı olmaz da belki düd 

olur. Bizi ıöıünce düdük (alar. 
- Karabet, çok toyma 

be! Dildüktea ne çıkar? Q. 4tid 
i(ü çalmcaya kadar, berikiler 
duyuncaya kadar, bi:c 
toolanz. Merak etme. .• 

'f ablırıd 
# .................................... ... 

1 TYRONE POWER ve SONİA HENNİE'nin 
SARAY SINEMASINDA 

İkinci muvaffakiyct haftası olarak ıosterilmekto olan 

KARLAR 
1 hracat işleri Tuna yolundan, 

lthalit işleri de Basra ve 
Akdeniz yolundan temin edil
mektedir. Bu hafta icinde bu vo1-
lardan. piyasanın muhtac:: oldugu 
en milh"m maddeler ~elmiştir. 

Emnlsiz filminde oynadtkları yeni BACK TO BACK dalllUll 
rönnck üzere bütun tehir halla koouıuyor. 

İlaveten: YENİ FOKS JURNAL 
Seanslar saat 11 - 1,30 - 3,30 - 5,30 ve 8 de 

,,~-=-::·~·:::::::::::::::.::::::= 
f.f"~P'Ee'As: ""ö·~·;;;; ;.·,.;~-;;;;.-, 
: GündUz saat 15,30 da 
1 Akşam saat 20,30 da ·ı 1 AV,,,tc TAKiMi ARAllNDA 
: t<OM!OI K18M1NDA 

1 Gündüz saat 15,30 da 1 
.. ~~..!!!'!...~~...E.~2!....J ,--·---1, 

Türk artlsUerlnln San•aı 

Mucizesi : 

AKASYA PALAS 

MİLLİ DEHAMIZI TEBCİL 

2 Günde 25.000 Ki§i 
ALEMDAR ve MİLLi Sinemalarma akın etti!.-

Turk dehasmm yarattıiı en büyi.ık eseri, $3rkm edebi a;tk timsalled 
500 senelik mılli halk destanımız. 

LEYLA ile MECNUN 
Filmini bilhassa görmek için (Bursa, Mudanya, Sa
banca, İzmit ve Çatalca) havalisinden gelmek ah· ~randa Balkanlatdaki 

lanna zarar nreeeii
ltlphe yoktur. 

Diye sesleniverince hepimizi 
bir dehşet kaplamı, ve •nacığı. 
mın, gelini kasdedcrE'k "yazıt 
oldu kızcağıza!,, diye de gözleri 
sulanmıştı. Halbuki hafil teliffu. 
zile "ıŞtk,, ne latif, ne aydınlık 
bir sözdür; hususile "ışıldama., 
kelimesinde adeta bir f osforlaş. 
ma, için için bir dalgalı nurlanma 
sezilmektedir. "Işıldak., , ''ışıklı 
ve ateşböceği demek olan 11ışılbö
ceği,, de güzeldir; şim~Ae de ba
zı yerlerde "ı§lll,. denir ki atıla
cak, unutulacak keliıne değildlr. 

Ka.dınlann hemen hepsi tiirlü tlirlü 
koku süründükleri balde, koku sürün
mek sanatını bilen kadm --maalesef
pek azdır. Koku süriınmek başka baş
ka sesleri imtizaç ettirerek yeniden 
bir mus ki parçası yaratmaktan daha 
&ıiçtur. Musiki kompoıitoru yalnız 
ıeslcri imtizaç ettirir. Halbuki bır ka
dL"lın sünindüiü koku kendisinin ta
bii kokuıu ile imtizaç ettikten başka, 
saçlannm renrıyle, cildinin rengi ve 
parlaklığı dereceaile, kadmm biıtun 
tavırlariyle imtizac; etmelidir ... Bu ka
dar gilç bir sanatta muvaffak olama
dıklarmdan dolayı kadınlar mazur gö
rülür: Muvaffalcıyetıialifin birinci se
bebi kadınların kokularını kendılcrinin 

, 
·-----' 27 SonteşrJn Çarşambadan metine katlanan baJkımıq bir kolaylık Olmak üzere 

Otomobil Motörü ı iUooren ilk Matinelerimiz tahsis olunmuştur. ,,,. ,,. 
vyadan Duyulan 

* * 
llıverin Balkanlarda çok D oğduğumdanberi ben ay-

dınlanma vası!alann-
kuvvetli siyasi manev

~kte olduğu busiln· 
..._ 'loslavyanm alacait va. """•i bir ehemmiyeti lıa-

midine düştüler. Ba emelle ge. , bili kargaşalıklara ait haberlerin 
çenlerde Yugoslav topraldtlrına hakikate uygun olmadıtını gi,ne • 
beyannameler atarak llırvatlan rir. 
isyana teıvik ettiler. ,,. Jf. 

·tan ilk harbe ılrdijti Buıün Yuıoslavyadan aıelen Yugoslavyayı Çevirmek 
bu Balkan devletinin yeni bir haber, İtalyanların nek_. ----- ~------

Çt ıaf'iılır '\c tereddüde dü dar "'una atraştıklarını ıöıter· İstiyorlar: 
~Olduiwıu görnıüştiik. Bu mekte4ir. Bu havadise ıöre, Hır. 

"aoslav Harbiye Nazın. vatlara mensup bir vali bir vesi. 
... -..~·~ da bir çok rivayeUere le ile yaptığı beyanatta demiştir 

"•nnittJ. ld: 
• YunanWarın mütem:ıdi ''Sırp. Hırvat blrJiibıln teme. 
• zaten kU\ 'etile me~- li Hırvat partisi lülert Maçek ta. 

otlav ordusnnu ve millı- raünduı atdauttır. Ve J\leç.k'ia 
lile nam almıı .Yu. Y....ıav kabinesine ithaWe hu 

laallİetbıl ees.uetlendirdt. birlik büabütiln kuvvetlenmittir. 
~n kend"ni icabında Bu birlik büyUk bir Jmvvettir , .• 

ham oldu~u havadisi böyle kalacaktır.,, 
.. .,..,.., .. _ kadar geldi. 

ir ki Yugoslııvlann bu Bu karcaplıklı cünlerde l 7
U· 

Y ugoslavyanm muka\'emet 
kararı, Balkanları harp

ıiı ele geçirmek isteyen Alman. 
) ayı yeni bir plln tatbikına se,·· 
ketti. Bu plan Yuıoalavyayı her 
tarafından çevirerek tecrit et. 
mek, ve bu suretle YupsJ.w hü
kilmetini teslim olmaya mecbur 
etmektir. 

,.,., '!1;W::~;: •• •en ıl MARMARA l'da M 1 L L i ve AL E M DAR 
y mu beş beygire k·ıdar bır- ı'-•••••••••••~ '-•••••••••••••••••••••••••• 
kuç tane eski otomobil mo- ~--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••il törllne iht'yaç \ardır. Mnr- .-

kHı ve fiyatını ve nerede iPEK • LALE • MELEK • SARA y • SOMER • 
oldu4unu post.ı kutusu 406 

~ıı::~roya acele olarak ya- AKARY A • ALKAZAR • ASRI • ŞIK • YILDIZ , ............... ,~ -
~ ........... -.., 

SAKARYA 
Sinemasmda 

2 güzel filmden mürekkep bir 
program 

Kederlere karşı iyi bir çare 

CANIMIN iÇi 
Komllc BACH. TANİA FIOOR 

ve PIERR! BRAlllUR 
tarafından 

Birinci sınıf bir fUm 

Uykusuz Geceler 

Sinemalan Direktörlüklerinden: 

SAYIN HALKIMIZA EHEMMiYETLi 
Yarından itibaren Sinema gösterme saatlerimizi aşağıdaki şekilde değiştirdiğimiz 

arzolunur. 
Bergün saat: 11 - 1,30-3,30 - 5.30 ve 8 de , ................................................. ~ , ................................. -........ --.... .... 

ISTANBULDA 100,000 kitinin gördüğü ve alk11ladljl 

h..ıyanları pek sevindir. goslavyadan plen bu kuvvetli 
. Nıtefdm. her 7.aman ses, bize Yqoslavların hakikaten 

tll" rlbi gene Yugo:.lavya- son kararlannı verdiklrrini ve 
l"Vatlan Sarpların aleyhi- bir çok propagandacıların ortaya 

~ - ---"'"'•it etmek, Yugosla\'yada yaymak istedikleri Hırvat - Srrp 

Wtler'iıa Bulcar Knhnı davet 
etmesinin sebepl..tıaden biri de 
ln.a olabilir. Bulcariataıı mihvrre 
ıirerse Yugoslavya her tarafın. 
d 11·· J •- • GA9V MORLAV, PİERRE 
an uşman arua çev.rdmiş bir RENOIR ve Komedi Franaez'den 

B A L A L A Y K A 
Şaheserler şaheseri M E LE K Sinemasında daha 3 gün gösterilecektir. 

r a alıklar < ıkarmal~ ü- anlaşmamazhjfının \'e oradaki da· 

vaziyete düşecektir. . YONNEL tarafından 
Fakat, Bulıaristanda mıhvere seansın • ı ı _ ı 30 3.30 _ 

•irmek için hili bir kınıaldama ~ · ·, d ,._ ... ., 
yoktur. Jf. -..-. 5.30 ve c •• 

Bugün Sean8lar: 11 - 1,30 - :J,30 ue 8 de 
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Meşhur SİNGER saatleri hiçbir zam görmek
sızın eski fiatlarla satılmaktadır. ' 

SİNGER saatinin kalitesi yüksek, 
mübayaa şeraiti faydalıdır. 

Tayyare 
Otomobil 
Kamyon 
Motör Cep saati Kromdan ar~ası fantazi 

., ., Çelikten ,. ' ,, • 
22 Lira 

28 .. 
,. ., Kromdan ,. ,, Çok ince 25 ,, 

TAN 

1940 Senesinin 

Son modelleri 
Çok zarlf ve zengin çeşitli, kadın 

erkek kol ve ce~ 

A ON 
Sa:ıUerl iclmlşUr, 

24. 11 

GAZOZLU l\IUS 
Lİ1\10NATASI 

.. Gün:ıiş ., ,, ., 30 
Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Saatin 
kalitesi yüksek, mubayaa şeraiti faydalı olmalıdır. 
Ttirkiycde evsafınm yiıksekliğile şöhret bulan 
S İ N G E R Saatleri butiın fnydaları camidir. 

ve 
bilı1munı 

nıııkiııalar 
da fsvfcr~ 
mamülAtı 

SRO 

Re iman
larını kuJ. 
lamnız. 

Satış deposu: z. Sa.atman. Sultanna· 
mam Cameıb•tı han 1 inci kat 

Satış yeri: Basri Tümer yeni Valde Hanı 

Knt'Jyen ilAç hissini verrndo 
gazoz veyo şampanya kadar 
hoş kokuludur. Müshil ilA 
şahı olan PÜRGOL;N'i haftada 
defa içmekle hem barsakları 
ıemlş ve hem de vücutta b 
:nikropları defetmiş olursunuz. 

Çunkü; diğer marka saatlerden ucuzdur, tasarrufu 
temın eder. Deposu: Galata Karaköy Palu 

hanı karşısında 84 No IBF.AHIM 
TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! 

Satdık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: Çun.ıı:u, nayatmızda sizi başka saate muhtaç etmez. 

Çiınkü: on beş sene zarfında tamir parası vermezı;ıniz. 
Bu fırsattan istifade etmek istiyen taşra müşterilerimiz bedelini posta 

vasıtasile peşin gdnderdiklerinde posta i:ıcreti tarafımıza ait olmak üzere 
&aat gönderiliyor. 

DİKKAT: Singer saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki 
mafazamızda satılır. - İstanbulda şubemiz yoktur. 

Sİ N G ER S A A T L E R t Mağazası, İstanbul, Eminönü caddesi 8. 

3710 sayılı Belediye istimlak kanununa tevfikan istimi kinin ıım•mi 
menfaatlere uygunluğu tasdik edilip me.:kur kanunun 8 ınci maddesi mu
cıbince (2800) lirıı kıymet takdir ed imiş olan Eminönünde Çelebı oğlu A
lieddin mahallesinin Mısır ça~ısı derur.unda Attariye sokağınıb kadas
tronun 364 üncü aHasında 114 parsel ve eski yeni 1 kapı No. lı Ü!ltünde 
odası arkasında ardiyesi ve altmda bodrumu olan ki.rgir dı kkanm tapudan a
lman tasarruf kaydında 45 320 hıssesine sahip Faiz oğlu Mehmet Rifata 
bu kıymet tebliğ edilmek ıstenilmiş ise de ikametgahı tesb!t eÇilemed ği 
.zabıtaca yapılan tahkikattan anlaşılmış olmakla bu kanunun 10 uncu mad
desinin tatbiki zaruri görüldügündcn ve icap eden tebliğ vara'kalannın ha
ritaıiile birlikte b rer nüshasının bu dükkana diğer nüshasının ait olduğu 
bclcdıye dairesine ve 3 ünciı nüshasının da umuma mahsus mahalle 20 ııer 
&un muddetle talik edıldiğı ılfın olunur. (11174) 

Satdık Çam ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Re\ir Amirliğinden : 
1 - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 52 adet muadili ı 7.256 

metre mikap çam ve 1591 adet muadili 911, 046 metre mikap köknar tom-
rukları açık arttırma ile satılacaktır. · 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabukları ııoyul
mu, olup h:ıcim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır 

3 - Tomruklara aıt satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlü
ğünde ve İstanbul, Ankara. Bolu, Çevirge Müdtirluklerinde ve Boluda .Dev
let orman işletmesi Revir Amlrli~nde görülebilir. 

4 - Çam tomruklannın muhammen bedeli 12 lira 84 kuruş ve köknar 
tomruklarmm muhammen bedeli l l lira 56 kuruştur. 

5 - İsteklilerin cı;, 7,5 muvakkat pey akçesi ile 29/11/940 günü sa.at 
15 de Boludaki Revir Amirliğine miıracaatlan. "10924., 

BURSA 

TÜ 
DOKUMACH.,JK 

K ANONiM 

" IPEKI 

ve TRİKOTAJ 
ŞiRKETi 

" 
MECLİSİ İDARESİNDEN: 

Ş.rketimizin hissedarlar hey'eti umumiycsi 10 Kanunucv_ 
vel 1940 tarihine tesadüf eden Salı gunü saat 15 te 1stanbulda 
Ycnıpostane caddesinde 4! numarada Şirket Merkezinde fevka. 
ladc olarak içtir!la. edecegınde.n mezkur gün ve saatte $irketirni7 
hıssedarlarının ıçtıma mahallınde h<.rir bulunmaları rica olunur 

MÜZAKERAT RUZNA IESİ: 
, ı. - A~~a~a Mensucat Fabri~a.sı Türk Anonim Şirketı 
'Yunış" in bıl cumlc hukuk ve V'ccaıbı ile ŞirketitrıiZ'e um ve n. 
hakı mutasavver bulunduğu mczkür Şirket İdare Meclisinden 
p;ondeıilen mektuptan anlaşılmış olduğu cihetle bu hususun 
tetkiki, 

2. - İltihak kcyfiyetfoin kabulü hnlinde "YÜNİŞ" mümes. 
·illeri He miızakcrcde bulunarak ilhak ınuameliıt ve hesabatını 
'tetkik v~ şeklini tesbit il.e bir ka.rara bağlamak ve bu bapta ya
?ı~ması ıcap. eden kanunı fonn9:,lıtelcri t~kip ve intuç ve zam ve 
ıltibakı temın edecek mukavelatın tanzım, imza ve teatisi için 
İdare Meclisine salfıhiyet verilmesi. · 

Üçüncü l\fmtaka Etibba Odası Riyasetinden: 
27.3.929 tarıhli Etibba odaları nizamnamesinin 26 mcı maddesi mu

cbince odamızın 1940 senesi ildnci umumi heyet toplantısı 26 Kinunuevvcl 
1940 Cumartesi cı.mıı saat 13.30 d.5 yapılaca{;ından azanın teşrifleri rica 
olunur. (11175) 

................... ~~~ 

TÜRK ıiYE CUMHURiYETi 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu~ Tarihi : 1888 
Sermayesi : 100,000.000 Türl< Lirası 

Şube \'C Aja ns adedi : 265 
Zirai ve ticari her oe\'İ banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE YERiYOR 
Ziraat ea"koı•nda kumbaralı ve lhba rsıı tasarruf heaaplarındıı en iZ ıso 

llrası bwlunınlanı ıenede 4 defa çeı<lleeek kura ile ııaOıdakl pllna göre 
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0 ı ı< ı<.A T Hes3plarındııkf oaraıar bir ~ene lclndP '.iO llradan asatı tfOsmı-
PnJere tkramıye cıktığı takdirde % 20 fazlasıyle verilecektir Kuralaı 

;rnrde 4 dclL J Eylül 1 Blrtnc1 ktınun. 1 Mart ve 1 Ha2:1ran 
tarlhlertnde cekflecektir. 

P 1< 103!; Telgret TASl<OL ----·---·' 
Çanakkale C., · 

Müddeiumumiliğinden: 
1 - Kopalı zarf usulile eksiltme

"C konulan iş (38387) otuz sekiz bin 
uc :vüz seksen yedi lira ı kuruş ke
şiflt Çanakkale vllfıyetı dahilinde 
Enlıkc;ıir - Çanakkale şosesi üzerin
de jandarma kışlaları yanında yapı
laf'fık cez:ı ve te\•kif evi inşaatıdır 

2 - Bu işe ajt e\Tak şunlardır:· 
A) Plfın, 
B) Eksiltme şartnamesi, 
(:) y . ı 

1 - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 3255 adet muadili 
1806/647 M 3 köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomruldann ayrıca baş kesme paylan mevcut ve kabukları so
Y\llmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdür
ıüğünde ve İstanbul, Ankara, Bolu, Çevirge Müdürlüklerinde ve Boluda 
Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Köknar tomruklarının muhammen bedeli 1 l lira 56 kuruştur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçcsile 30.11.940 i:Ünü saat 

ıo na Boludaki Revir Amirliğine müracaatları. "10966., 

, . 
Devlet Denizyollar:ı işletme 

· idaresi ilanları 
Adalar Hattı Seferlerinde Yapılan Tadilat . apı ış eri umumi, fcnnı şart-

ıııımesı, Mesai saatlerindeki değişıklik dolayısile 25-11-940 tarihinden iti-
D) Bayındırlık işleri genel şartna- baren Adalar hattınm (111) No.h saat 7.40 seferi Büyükadadan saat 

mcsı, 7.10 da Heybeliden 7.23 te kaldırılacak ve Köprüye 8.20 de varacktır. 
E) Mukave.le projesi, Köprüden saat 16.30 da Haydarpaşa ve tekmil Adalara kalkan 
F') Keşif hfillısası (120) No. 1ı sefer Köprüden ıs dakika geçe alınarak 16.45 te kaldtrıla-
G) Me~raj ' caktır. 
H) Hususi ve fennJ şartmıme, 1 Haydarpapdan köprüye saat 8.10 da kalkan sefer 24-J 1-940 ta-
3 - İhale 9.12.940 pazartesi günü rihinden itibaren 7.55 da kalkacaktır. (J 1157) 

fl:ıat 15 te._Çarı:ıkkale adliye binasın-!'•••••••••••••••••••••••••••••" 
da C. Muddeıumumtllği dairesinde 
toplanacak komisyon huzurunda ya
pılarnktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
taliplerin (2880) iki bin sekiz yüz 
sekı:cn liralık muvakkat teminat ver
meleri ve ihnle günfinden tatil günle
ri hariç olmak üzere Uç gün evvel 
Çanakkale viHiyetJne müracaaUa al:ı
cakları ehliyet vcsiknlnn He 1940 yı
lı Ticaret Odasına mukayyet bulun
dukiarına dair vesikalarını komisyo
na vermeleri Uızımdır 

5 - İnşaat müddeti mukavele ta
rihindeıı itibaren on aydır. 

6 - Toliplcrin bu işe alt evrokı 
k~~iyeyi beclclıdz olarak Çanakkale 
C. Müddciumumlliğinde görebilirler. 

7 - Tekllf mektuplarının ihale 
günü sa<•! 14 de kadar komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi ve 
posta ik g(inderllecck mektupların 
iha~t günü saat 14 de kadar komisyo
na Eelmiı; olması şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edil-
mez, C 10978) 

- ·-----------

Umumt Acentalığı: 
htanbul. Kutlu Hon 1/4. 
Sa!.Jş mağazaları: 

ANADOLUPAZARI, Sirkeci. 
ZAFER Ticarethanesi, Eminönü. 
A Baroççl, Sultanhamam. 

BASRİ TlİMER Yeni Valide han 49. 
H. AKILLI Orozdibalt sırasında 
Pancırıs \ e Sa\'aıdis, Kıırak6y, 

Alberto ASSANTE, İstiklal caddesi. 
Taşra için accnta aranıyor._ • 

Askeri ~abrikalar · &atanalma 
. . ''.: Komisyonu llCinları .. 

700 Ton Demir 
Hurdası Alınacak 

1 
3284 sayılı kanun mucibince 700 

ton dcm.ir hurdası mahreç istasyon
larına vagon dahilinde teslim şarü
le beher tonunu şartnamesinde izah 
edildiği \'Cçhilc 17 lira 50 kuruşt •1 
satın alınacaktır. Ş:ırtnameler mer
kez satuıtılma komlsyfnundan parasız 
olarak verilir. Taliplerin I0.12.940 
S9lı günü akşamına kadar tek.lif e
decekleri demir hurdası kadı:ır % 7,5 
gu nisbctindc tcminatlarile birlikte 
şartnameyi kabul ettiklerine dair ka
yıt ve sarahati havi fiat tekfülerini 
merkez satınnlma komisyonuna ver-
meleri. (11010) 

Fatih ikinci Hukuk HAkimllOinden: 
Hüsamettın ile Ayşe Seniyenin tahtı 
tas~rruflannda bulunan Fatih kazası 
Kürkçübaşı mahallesinin küçük Lan
ga ,.e Çıkmazdudu odaları sokağında 
eski 164 yeni 164 numaralı evin lza
lei şllyu zımnında yapılan açık art
tırma &onunda 12/11/940 tsrlhlnde 
680 liraya gntıJınış olduğu hissedar
lıırdan Ayşe Scniyenln lknmetgAhının 
meçhul olmasına binaen 15 gün müd
detle iUınen tebliğ o'unur. 

K.A YI P; 'tstanbul scyrUseferlcden al
dığım 3424 numaralı kamyonun mu
ayene cOzdanırru kaybe1ttlm, yenisini 
ı:lac<ıgımdar. eskisinin hukmil yoktur. 

Sağaman Baloğlu 

S&hlp -re Ne:rb-at MOdOrD: Enılo UZ.!lfAN 
r ...... ~m'I-....., Nurlvaı T.L.Ş. -TAN llıl•tbaa ... 

Fiyat Müı·akabe Komisyonundan: 
55 Numaralı İlin: - Ampulsüz ve pilsiz elektrik cep fenerlerinin 

toptan satışında azami olarak % 15 perakendecilere de ayrıca % 15 kar 
haddi kabul edilmi,tir. Buna nazaran bu nevi cep fenerleri kaç elden ge
çerse geçsin müstehlike azami olarak toptancının maliyetine nazaran 'iô 30 
k:ırla satılacaktır. 

Cep fenerlerine mahsus ampu1lerin Avrupa malı olanlar perakende 
azami olarak on, b3.şka memleketlerden cclmiı; olan amp~ller aı:ami ~eş 
kuru~a satılacaktır. Cep fenerlerinde kullanılan piUere gelınce: Yassı pıl
lerin düzinesi toptan azami 230, perakende azacıi beher tanesi 25 kuruşa 
Standart pillerin düzinesi 167, perakende tanesi azami 17,5 kuru~a. Baby 
denilen ve çift kullandan küçük pillerin düzinesi toptan 120, peraken~e be
her çifti 27,5 kuruşa yerli ince yuvarlak piller perakende beher tanesı aza
mi 10 kuruşa satllacaktir. (11142) 

inhisarlar Umum Mi[dlirlüğünden: 
İdaremizce evvelce İstanbulda yapılan mc:ınuriyet imtihanında ku:anan

larm imtihana girme için aldıkları sıra numarasile isimleri aşağıya yazılmış
tır. Alikdarların imtihana girerken ibraz ettikleri vesalkle birlikte memu· 
rin şubemize miıracaatları lüzumu bildirilir. (11137) 

' İmtihana girme İsmi 
Sıra No. 

15 
ııs 

7 
11 
35 
83 

133 
37 

139 
3 

53 
101 
ı 13 
193 
197 

2 
205 
213 
39 
91 

138 
140 
181 
232 

74 
75 

129 
17 
18 
24 
43 

109 
157 
240 

'12 
77 
21 
97 

ll8 
19 

107 
4 

25 
29 
32 
66 

262 
89 

130 
175 
191 
81 

215 
78/1 
30 

290 
57 
61 

125 
141 
182 
54 
62 

230 
145 

79 
136 
128 
117 
63 
85 

178 
199 
246 
26 
33 
44 
68 

1 il 
152 
163 
166 
190 
195 
201 

Fikret Ergüden 
Ali Kaymaz 
Halidun Hivel 
Rlinli Onur l 
1.' Hakkı Ergör 
Tahs.in Gençalp 
Rahmi Baturalp 
Burak Kutluk 
Furuzan Alkan 
İhsan İlhan 
Neriman Koray 
Nazım Aytuna 
Bekir Topaloilu 
İrşadi Yücel 
Tarık Dal 
Malike Kaba~oilu 
Ali Çetinkaya 
Kemal Dilekhan 
Güzin Alkaya 
Mürüvvet Özgen 
Naci Öndersev 
M. Ali Saygılıoflu 
Ruhi Eyüboğlu 
Kemal Öner 
Füruzan Saldamlı 
Kamuran Günvcr 
Ahmet Seviger 
Kemalettin Tok 
Fethi h::iok 
Emin Ali Tetik 
Leman Durukan 
İhsan Topaloğlu 
Zekeriya Tansel 
Meliha Soysever 
Müberra Bafjarıil 
Müzeyyen Oluu 
CcJUettin Yurtseven 
Hamdi Derinöz 
Ali Nazima Siyavu3 
Necip Er 
Cevat Meme 
Hacer Ural 
Nezihe Eı:isoy 
Mücella Ünver 
Ali Suzan 
Nazmiye İııman 
Mehmet Taner 
Asaf Güzelce 
Nafi Gürkut 
Tevfik Sencer 
Muazzez Dcni:ı:ogıu 
Enver Alpagot 
Sabri Gökkaua 
Selihattin Gürkurt 
Sadrettin Özdofu 
Kamil Tekin 
Muammer 
Münevver Ca~ın 
Ar~\ Hasırcıoelu 
Şemsa Çamlıbelde 
Tevfik Tiirktckin 
Nafia $imşek 
Nazım Mutlu 
Muzaffer l3gül 
Ziya Saian 
Makfure Artun 
Faika Hepgül 
Nizamettin AJpqut 
Sabahattin Afunsoy 
Sami Musluoilu 
Suat Uyaur 
Meli.hat Birsen 
Selihattin Destal 
Cevat Uçar 
İsmail Uysal 
Ulfet Çağlar 
Hakkı Tezel 
Ziya Bumichaı. 
Refik Yıimer 
Selahattin Cankayuu 
Rıdvan Erg{inel 
Mustafa Atakandan 
Sabahat Kahya 
Bahaetfin Uygaç 
Mehmet Yücel 

PÜRGOLIN 15 senelik bir 
nenin mahsulüdür. 

F'..m!r. olmak için cezan 
PÜRGOLİN markasını ısrarla 
yınfz. 

Satıhk Köknar Tomruğu 

Devlet Orman İşletmesi Bolu 
1 - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 

933/304 M3 mikap köknar tomruğu açık arttırma ile satdacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca ba§ kesme payları mevcut ve kab 

yulmuş olup hacım kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmııtır. 
3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman U~ 

dürlÜğücde ve İstanbul, Ankara, Bolu, çevirge müdilrlüklerinde ..,. 
• devlet orman işletm::si revir amirlığlnde görülebilir. 

11 4 - Tomrukların beher metre mikıibmın muhammen bedeli 1 
~6 kuruştur. 

5 - İsteklilerih "1c.7,5 muvakkat pey akçesi ile 2.12.940 ıünil 
de Bolud~ki revir amirliğine müracaatları. (11159) 

"" -
İstanbul Hava l\lıntaka Depo Amirliğinden : 

1 - Büyükderede :yapdacak beton iskelenin temdidi pazarlddl 
kasaya lfonmuştur. 

2 - Eksiltmesi 28/11 /940 Perşembe günü saat 14 de Bü~ 
yolları binasında t6planacak hava satın alma komisyonunda yapıla 

3 - İsteklilerin .bu işe ait birinci keşif kroki ve şartnameyi 
uzere lier.•gün Yeşilkby hava mıntaka deposuna ve münakasaya ci 
495 liradan ibaret muvakkat teminatlarını Bakırkciy mal müdürluıe-' 
hrması ve makbuz ve vesaiklerile birlikte mezkur gunde ve belli yerlft 
l.ll~acak olan komisyona müracaatları. (11132) 

Vakıf Paralar l\lüdürlüğiindcn. 
ldaremizde münhal olan memuriyetler İçin 7-12-940 tarihine 

dif Cumartesi giınü saat on ikide müsabaka imtihanı icra· kılınac~· 
sabak~ya iştirak etmek isteyen lise mezunlarınm imtihan şartlanıd , 
mek uzere vakıf parnlar idaresine müraca:ıtları ilin olunur. (tUdı ,.__ __________________ .-ı 

MAK. 
~~i B~nk D:vriki Demir Madenleri İşletmesi: Motörlü nakil 

ları ıçın bır makinist aramaktadır. Taliplerin ıstedikleri azaaıl 
kısa hai tercümeS:, Bonservis suretleri, bir vesika fotoğrafı ve 
sahibi oldukları markaların v11sdlarmı bildiren el yazılarile 
Mektuplarım "Etı' D · n· ·k· d • .. d 1 · \a - emır, ıvrı ı .. e res•ne gon erme erı. 

········-~ 

ali Sez 
ziyaret 

Eski Yeni Radyo 
. ~lt!k tril:.. - Telefon - l\Iotör - Mıı-

1 
k:ra ve pıı. rçalarını alır, satar, bun-
1.:ırın ~sisat ve tamiratını olduğu 

l )erdı.. surı:.tlt: yapar. Adres: No, 60 
G:ıılata Yüksek Kaldırım. 

1 KAYIP: 015 senesinde Sıvas ziraat 
mektebinden aldığım ş:ıhildetnameın 
knybolmuı>tur. Yenısini çıkaraca ını-
dnn eskısinin hi.ıkmu yoktur. " 

Hikmet BARAZ 

ı 2000 
3 tOOO 

2 750 
4 500 
8 250 

35 100 

80 50 

1 25.000 Kilo Nohut 
25 İk•nciteşrin 040 tarlbiO' 

Ynn salı gunu saat 14 te 
2."i.000 k•lo nohut alınacaktır• 

lııtcklı.lerio Kasımp:ışada jl 
k'l:ııısyona mi.ıracaaUarı. ( 

• 
15.000 

Lira 

- 2000.-

- 3000.-

- 1500.-

- 2000.-

- 2000.-

- 3500.-

- 4000.-
aoo 20 - aUOO.-

Türkiye 
yalnız 

manda 

İş Bankasına para 
para biriktirmiş olmaz, 

taliinizi de denemiş 

Kesldeler : C Şubat. 2 Ma· ıı 
yıs. 1 ACustoa. 8 1 klnclteş. 

rln tarlhlerlnde yapılır 

l<umbareh ve kumb•"
heaaplarında en aı elll il• 
raaı bulunanlar kurnP 

dahli edlllrler, 


