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oış TiCARETiMiz Hüttelil<lerin Kararı 
Senenin llk2Ayındaki Chamberlain Iktısadi Harbe 
ihracat Geçen Yıldan . ' A • . • 

1,5 Milyon Lira Fazla ve Ablokaya Azamı Şıddetın 
Almanya:un Alamadığı Mallan, Müttefiklere, 

ltalyaya ve Diğer Bitaraflara Satıyoruz 
'.Ankara, 2 (A.A.) - Ticaret Vekaleti konjonktür bülteni

hin Mart nüshasındaki rakamlara nazaran 1940 senesinin ilk 
iki ayındaki ihracatımızın, dünya ticaretinin azalmış olmasına 
rağmen, geçen senenin ayni devresindeki ~hra~atımızdan 1,5 
milyon lira daha yüksek olduğu ve ihracat ve ıthalatımızın mem
leketler ve maddeler itibarile şöyle terekküp ettiği anlaşılmıştır: 

Verileceğini ilin Etti 

Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlu 

/Jıracatımıza ait rakamlar 
Şubat nihayetine kadar olan ihnı. 

catımız 1936 - 38 senelerinde va~ati 
21,5 milyon lirayı bulmuş, 1939 se
nesinde bu miktar 20,7 milyon lira
ya inmiş ve 1940 senesinde ise 22,2 
milyc>n liraya çıkarak memleket le
hine ehemmiyetli bir inkişaf kaydet. 
ırJştir. 1939 senesi ilk iki ayında ih
racatımızın yüzde 58 ini çekm1 oian 
Almanyanın 1940 senesindeki ihra_ 
catımıza ancak yüzde 2 nisbctinde iş
tirak etmiş olmasına rağmen kayde
dilen bu tezayüt ihracatımızın harp 
konjonktürüne muvaffakiyetle intı. 
bak etmekte olduğunu göstermekte.. 
dir. 

Müttefiklerin, Harbi 
'IJalkanlara Sıçratacağ 
İddiaları Esassızdır 

Alman Gemileri lskandinavya Sularından 

Geçirilmiyecek, Almanyanın Komşularından, 

ihraç Edecekleri Mahsulat Satın Allnacak 

Almanyanın 1940 senesinde piya
samızdan alamadığı mallardan vüz

-, de 40 ını İngilere ve F~~nsay~, y~~ıc?e 

A N K A R A 35 ini İtalyaya ve mutckabı yıızc.le 

. Londra, 2 (Hususi) - Başvekil Mister Chamberlain, bu
gün Avam Kamarasında söylediği nutukla müttefiklerin iktı

sadi ablokaya ve iktısadi harbe azami şiddet vermek azminde 
bulunduklarını anlatmıştır. Müttefikler, Almanyaya karşı iktı
sadi ablokayı teşdit için, bitaraflarla iktısadi anlaşmalar ve ti
caret muahedeleri yapacaklar, bitarafların muhtaç olmadıkları 
maddeleri satın alacaklar, bilhassa Almanyayı en çok mUhtaç 
olduğu maddelerden mahrum etmeyi istihdaf edeceklerdir. • devletlere satmak kabil olmuştur. A. 

25 in; de Balkanlar ile diğer billlraf 1 

S .. k"' ve şağıdaki cetvel muhtelif memleket. 
U Uft lerin Türkiye ile ihracatındaki his- Ayni siyaseti şiddetlenc.Iirme.k ıçin 

:'\; ı 11 - bilhaua~m~~'*~ •• is!H~~:inr.1~r- MiUi ief nn-y~• ~..-111 • 

Yazan: Al. Zekeriya SERTBL 

~"-u - ..-~ 
ihracatımızın memleketlere ı;ıl5reo ayrılııı 

''Şubat nlhayetlerl ltlbarlle yUzde 
• nlıbetlerl" 

1938/38 1939 1940 

· ı .. il .. ,J BdJvekUI, IOH ilera Par111ı z uare sıra8ln " bu maksadı tahakkuk cttırmek !çin 1 •ı• Sef•ır•ın•ı 
-,bütün kuvetlerile çalışs.caklardır. ftCJI iZ 

ği mühim bir nokta da. müttefiKle. iTALYADA H arp havasından uzak emin 
ve sakin bir hayat isti- ftatya 7 10 
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HAZIRLIK Mister Chamberlain'ia temacı elti. Kabul Eff.ıler 
rin harbi Balkanlara yaymak iste. Ankara, 2 (A.A.J _ Reisiciim.. 
yip istemedikleridir. bur ismet İnönü bugün İngiltere Yorsanız Ankaraya gidiniz. An- İngiltere ve Fransa 7 

kara, yaptığını bilen, kararını Amerika B. o. ı2 ' ı Balkanlar 2 Bir Harp Vukuunda 
Kadın ve Çocuklar 
Seferber Edilecek 

Mister Chamberlain, müttefiklerin Büyük Elçisi Sir Hughe Krıatch. 
harbi Balkanlara sıçr~tmak istedik. bqll Huıessen K. C. M. G. i ka 
lerı yolundaki Alman iddialannı bql buyurmuşlar ve bir buçuk sa
şıddetle tekzip etmiş, hilakis Türk • at kadar ıörüşmüşlerdir. !\-Hila. 
İngiliz anlaşmasının P.alkanlarda kat esnasında Hariciye Vekili 

veren emin ve müsterih bir Almanya <Avust. dnhll) 54 
' Diğer memlekeUer 18 

58 
ıs 

9 
2 

20 adamın huzuruna kavuşmuştur. 

Aylardır harbin Yakın Şarka sira. 
l'et edeceğinden bahsolunuyor. Sov· 
Yet - Fin harbinin son günlerinde, 
Ve Sovyet - Fin sulhünün akdinden 
sonra, artık harbin Balkanlara ve 
karadenize sirayet etmek üzere bu
lunduğunu gösteren neşriyat ziyade
leşti. Artık Fin harbinden kurtulan 
Sovyet Rusyanın Balkanlara ineceği 
tahmin olunuyor, Brenner'de Uitler
le Mussolininin buluşmasından Al. 
ıtnanlarm Balkanlarda bir taarruza 
hazırlandığı ihtimalleri çıkarılıyor. 
lnüttefiklerin Karadenize çıkarak 
l3atum - Köstence ve Odesa yolla· 
l'Uu kesmiye karar verdiği işaa edi
liyor. Hele İngiliz ve Fransız gazete
leri ve Roma radyosu öyle bedbin, 
Öyle karanlık bir harp havası yara_ 
tıyorlar ki. hfıdiseleri yakından takip 
~enlerin endişeye düşmemesi müm. 
3cün olmuyor. 

Hadiseler de insanı aldatmıya mü· 
salt görünüyor. Müttefikler ablokayı 
Şiddetlendirmiye karar vermişlerdir. 
Balkanlarda mukabil bir taarruz 
Yapmıya hazırlanmaktadırlar. Ce
llupta miktarı meçhul esrarengiz bir 
Ordu hazırlıyorlar. Müttefiklerin Ak_ 
denizdeki hava ve deniz kumandan
ları Ankaraya gidip geliyorlar. 

Bütün bu hadiseler, bütün bu ri. 
"ayetler, bütün bu bedbin dedıkodu· 
lar hep Türkiyenin etrafında cereyan 
ediyor. Onun için bütün dünya mat
lbuatı mütemadiyen Türkiyenin va
~lyeti ile, Türkiyenin vereceği karar 
lle meşgul oluyor; · Boğazların açılıp 
açılmıyacağını, Türkiyenin hudut. 
larda hazırlık yapıp yapmad ğını, 
l"rlüttefiklerin Türkiyeyi tazyik edip 
etmediğini öğrenmiye çalışıyor. 

İşte bu meraklı, bu karanlık ve bu 
bedbin vaziyette Ankaraya gidiyor
sunuz. Birdenbire kara bulutlar sıy· 
~lıyor, ortalık berraklaşıyor. Görüş
tutüniiz kimseler, işittiğiniz haber
ler, teneffüs ettiğiniz hava size hu_ 
i!ur, emniyet ve itminan veriyor. Ru. 
hunuz yıkanıyor. Öğreniyorsunuz 
&ayın Başvekil Relik Saydamın T\U: 

(Sonu Sa. 6 Su: tiJ 

100 100 100 

İhracatımızın maddeler itibarile 
terekkübü bakımından 1940 senesin_ 
de büyük farklar olmamakla bera
ber tütün, fındık, tiftik, buğday ve 
maden kömüründen 2 milyon liralık 
noksan ihracat yapılmasına mukahil 

sulbü sağlamladığını söylemiştir. Şükrü Saracoğlu da hazır bulun-

Konseyin Kararlan muştur. _________________ ..) 
Mister Chamberlain, J..ondrada ------------

toplanan Yüksek Harp Konseyi hnk. , 

zeytinyağı, üzüm, incir, fasulye, ba
lık, yumurta, pamuk, kendir, koza, 
krom ve bakırdan takriben 4.5 mil. 
yon liralık fazla ihracat yapılmış
tır. Maden kömürü, tütik, buğday ve 

Roma, 2 (Hususi) - İtalyan hükumeti, bugün, harp vu
kuu takdirinde sivil halkın seferber edilmesine ait bir kanun 
layihasını kabul etmiştir. Bu kanuna göre, icabında 13 yaşın
dan yukan kadın veçocuklar da seferber edileceklerdir. Diğer 
taraftan, Pariste çıkan "Paris - Sair,, gazetesi

1 
Roma muhabi

rine atfen şu haberi veriyor: 

kında da şunları söylemiştir: s h t 
"Yüksek Harp Şurası, son içtim~- a e 

ındanberi, askeri vaziyctm aldığı in
kişafları tetkik etmiş v~ müttefik. 
lerin müstakbel hattı hareketi hRk. 
kında müteaddit ve mühira karar
lar vermiştir. Bu müzakerelerin te
ferrüatını ifşa etmek münasıp cıl. 
maz. Fakat büyük bir ahenk içinde 
cereyan etmiş olan bu müzakerele. 
rin mevzuunu teşkil eden meselele . 
rin umumi mahiyeti anlamakta, 
Meclisin fazla güçlük çekmiyC?ceğini 
tahmin ediyorum.,, 

BONO 

(~onu; Sa: 6, Sil 3) 

::-:1 "İtalyan donanmasının on sınır ih-
................................... , tiyatı, bir talim devresi geçirmek ü. 

Yeni Tefrikamız 

Messalina 'nın 
Kız Kardeşi 

• -«Messalina'nın Kız Kardeşin, modem İtalyan edebiyatı
nın en yüksek romancılarından olan Bayan Annie Vivan
ti'nin şaheseridir. Kadın denilen alemi, bütün o meste'"!i
ci okşayışları ve öldürücü kaprisleri ile gerçekten eşsiz 
bir surette tahlil eden bu eseri, birkaç gün sonra neşre 
başlıyoruz. 

AhlCik T elCikkilerimiz Değişmedikçe ! .. 
e l\luharrir arkadaşımız Sabiha Zekeriya Sertel, bir haftadanherl 

'•Çalışan Radmlar,, hakkında yaptığı neşriyatın uyandırdığı bü
yük alaka üzerine, bu mesclt!'yi yarından itibaren ilmi usullerle 
tetkike b&~lıyat"aktır. Bu tetkiklerin temelini ahlak telakkilerimi. 
zin ge~irnıiye mahkum bulunduğu istihalenin izahı teşkil edPcck
fir. '.'Ça.!_ışan kadın hal,kmıfaki telakkimiz, ahlak telakkilerimize 

lı\ıi ... -\hlak teJiıkkilerimiz değişmedikçe! ..• 
""':a 

izı~ Yarınki Nüshamızda Okuyacaksınız. 

1 

zere acilen silah altına çağrılmıştır 
Diğer taraftan bütün İtalyan balıkçı 
gemileri, mensup oldukları limanla_ 
ra avdet emrini almışlardır ... 

• §~_niş :Manada İşbirliği 
Roma, 2 (A.A.) - Havas Ajansı J Chamberlain, iki h!.ik\ımctın mi.iş.. 

bildiriyor: Nazırlar Meclisi, bütün 1 tereken .Yaptıkları bey<ınatta:ı hah. 
demir parmaklıkların sökülüp top_ setmiş ve şimdiye kadar alınan tcd. 
!attırılmasına karar vermiştir. Yal_ birlerin bu suretle, her iki milletın 
ruz, artistik kıymeti haiz olan, yahut menafi ve selametini olakadar eden 
Papalığa, diplomatik veya ecnebi bütün sahalara teşmil edildiğini an
memleketlere ait bulunanlar bu ka· latsrak şöyle demiştir: 
rarın haricindedir. "Fakat bu beyanname, çnk daha 

/ta/,ya harbe girebilir mi? şümullüdür. Fransanın ve Ingiltere. 

Roma, 2 (A.A.) - Stefani Ajansı 
bildiriyor: Giornale d'İtalia, İtalya· 
nın zayıf olan mali vaziyeti ve müş
kül olan sevkulceyş mevzileri dola
layısiyle harbe giremiyeceğine dair 
"Nevyork Times., gazetesind~ çıkan 
bir makaleyi mevzuu bahsederek di
yor ki: 

"Bu, İtalyaya karşı yeni bir tehdit 
midir? Herhalde böyle bir tez cüret. 
kirane bir hikayeden başka bir şey 
değildir. Harp, yalnız para ile kaza. 
nılmaz. Bilhassa insanlar. silahlar vr 
maneviyatla kazanılır. Harp kola~ 
bir İ§ değildir. Şimdiki Avrupa faci 
asının ilk yedi ayı bunun yeni bir 
misalidir. 
"Diğer cihetten İtalyanrn tehlikeli 

bir vaziyette bulundu~ id,ilasr da 
hakikate uymamaktadır. İtalyanın 

(Sonu Sa. 6 Sü: 5) 

nin müşterek bir zafere ulaşmak ü. 
zere harp etmek hususundaki karar
larını çok geride bırakmaktadır. Bu 
beyanname sulhün te.iisine milletlE
rin hürriyetini, kanun ve nızam rt3-
ycti, ve Avrupada sulhun muhafa. 
zasını temine matuf ::,ej'ııelmılcl ye
ni hır nizamın kurulması!la fasılasız 
surette ve elbirliğile ~alışmak imi<A
runı verecektir. 

"Bu beyanname sulbü., tesisi için 
ve milletlerin hürriyetini kanun ve 
nizama riayeti ve Avrupada sulhun 
muhafazasını temine matuf beynel. 
milel bir nizam kurulması içio, fası. 
lasız bir surette elbirli~ile ~ah$nuık 
hususunda, Fransaya ve lngiltereye 
imkan bahşedecektir . ., 

Bitaraflann Vaziyeti 
Chamberlain, daha sonra bitaraf. 

(Sonu, Sa: 8; Sil: 4) 

• • • 
Işı ile Alakalı 
6 Kişi Tutuldu 

Emniyet müdürlüğü, S3ht~ müba. 
dil bonolan işi ile alakalan giJnilen 
6 kişiyi zan altına almıştır. Bunlar. 
YiıksekkaJdırımda matbcıacı Kevork 
ile arkadaşları Parsih, Dimit:-i. Ka.. 
zım ve Kevorkun kal"'l-;ı Haygancş.. 
tur. Hayganoş, bonolan Ma\kadaki 
evlerinde, taş basması denilen kaLP
la bastıklarını itiraf etmıştir. Fakat, 
evde yapılan aramada ne baskı ma
kinesi, ne de taş klışe bulunmu nur. 
Diğerleri ise, hadiseyi te.ma."llen in
ka1 etmişlerdir. 

Dün gece geç vakit Ramide o!u
ran Nuri isminde birisi daha neza- . 
ret altına alınmıştır. Nuri, mühım 
itiraflarda bulunmuş, SJlhte bono ha. 
zırlıyanların, 20 kişilik bir ~t:beke 
olduğunu, bir buçuk senedcnbeıi 
faaliyette bulunduklarını söylemış.. 
tir. Tahkikat, neticelenme~< üzeredır. 

Temyiz, AFRODIT 
Kararını TasdJk Etti 

"Afrodit,, maznunları hakkında ve.. 
dinci asliye ceza hakimliğince v~ri
len beract karan, temyiz dôrdü:ıcü 
ceza dairesi tarafından tasdik ed:l
mış ve dosya İstanbul miiddeiumu. 
miliğine gönderilmiştir. Bunun üze. 
rine müddeiumumilik, Afrodit ismi 
altında neşredilen di~er bir roma:ı 
hakkında da ademi t:ık!p kararı 
vermiştir. Toplattırılan kitaplar, sa
hiplerine iade edil.m4tl:'. 
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ir Eser Yazma 
Bahanesile Casusluk 
J stihbarat memuru ile Go-

ertz bir kaç defa göriış 
tüter. Daha sonra Goertz başka bir 
memura havale edildi. Ve bu da <>
na casusluk hakkında bir çok tali
mat verdi. Ona lngilterede alaka
dar olacağı yerleri belletti, posta il( 
bir şey göndermemesini söyledi. 
Sonra bir fotoğraf makinesi verdi 
ve: 

- Makinenin adesesi, Zeiss mü
essesesinin yapabildiği adeselerin 
en mükemmelidir. 400 yardadan re
sim alabilir. Bunu gümrükten ge 

19 Mayıs Şe1llikleri lıazırlığmı görüşen beden terbiyesi 
muallimleri dünkü toplantı esnasmda 

Dün açılan 3 üncü Hastabakıcı gönüllü kursunda 
ilk derste bulunanlar 

çirmeğe ehemmiyet ver. Dedi. ~"' 
Ve ilave etti: 

• - ~na Londrada görüşebilec~· 
ğın lkı adamın adresini veriyorum. 
Fakat kat'i lüzum görmedikçe bu 
adamlarla görüşme! 

Goertz'e istediği 2000 mark v~ 
rildi ve o da Hamburga döndü. 

Onun yazıhanesinde 19 yaşında 
genç ve güze.l bir daktilo çalışıyor-:. 
du. Adı Mananne Emig'di. 

Goertz Hamburga döndükten son
ra bir Alman neşriyat müessesesi
nin ona İngiliz-Alman ailesi hak .. 
kındaki eserini tamamlamak için 
cazip bir teklifte bulunduğunu, b~ 
işi başarmak için Londraya gidece. 
ğini ve onu da beraber götüreceği~ 
ni bildirdi 

r· nizde 

1 
Fırtına Dün 

afifledi i . 
Karndenizde fırtına dün hnfirıe

miş, iki gündenberi hekliyen vapur. 
lar sefere çıkmışlardır. Yolda bulu
nan vapurlar da, iskelelerde bi!'iken 
esyaları alarak hareket etmişlerdır. 
Vapur seferlerinin intizamı, l)ugün. 
lcrde temin edilecektir. Pazar günü 
beklenen Kadeş vapuru, dün gele
bilmiştir. Dumlupınnr vapuru fırtı. 
naya tutulmuş, şiddetli cfo~larla u
zun mücadeleden sonra sınop limanı 
na iltica etmiştir. Oradan hareket 
ettiği dün bildirilen bu vapur da, li. 
mammıza rötarla gelecektir. 

Sınai istihsal Azalıyor 
Piyasa, Muvakkat BirJBir Hırsızın 
Durgun uk Arif esinde! Müdafaası 

Marianne memnundu. Hele Go~ 
ertz'in motosikletini de beraber gö
türmesi onu bir kat daha memnun 
etmişti. 

Goertz'in ailesi de onun eser te-= 
·lifi ile meşgul olduğunu ve bu eser 
için lngiltereye gittiğini sanıyor. 
du 
Kansı, gerçi Marianne'nın ona 

refakat etme inden hoşnut olma· 
mıştı. Fakat eserile meşgul olmak 
için bir kltibe muhtaç olduğunu da 
takdir ediyord.u. 

C Casus ile sevgmsı oırııxte 

hareket ettiler. 
Blr ağustos sabahı İngiltetreye 

vardılar. 

Goertı kendini avukat - muhar
rir olarak takdim ediyor ve eseri
nin müsveddelerini beraber götüre
rek isteyenlere ve merak edenlere 
bunları gö terlyordu. 

İkisi, Kembrlçte ikamet edecek 
v; buradaki İngiliz ayyare zabitle.. 
rılc temas edeceklerdi.. 

G oertz'ln ~ğra.madığı yerler; 
otellerdı. Çünkü burada bir 

sürü yabancılar vardı. Maryan da 
çok nz İnglllzcc biliyordu. Yaban
cılardan uzak kalmaksa onun için 
daha hayırlı idi. Goertz de bir ikl 
oda kiralamış ve motoslkletile do
laşmıya başlamıştı. Bir yerde teh
like başgösterdiği takdirde, bil. 

Bebek • lstinye 

111 arlamıe Emig ve Doktor 
Ilermann Goertz 

nassa bu motosiklet onun işine ya
rıyacaktı. 

Goertz evvela Cambridge'te o. 
turdu. Daha sonra başka bir yere 
nakletti ve buradaki tayyare ka
rargablariyle meşgul oldu. Marya
nın her gece yatmasından sonra 
planlarını çiziyor ve gördüklerini 
tesbit ediyordu. Bundan başka her 
tayyare karargahının kaç tayyare. 
yl ihtiva edebileceğine dair yaptığı 
tahkikatı kaydediyor, düşman ta. 
arnızlanna karşı aJınan tedbirlerf' 
ehemmiyet veriyordu. 

Bütün Ağustos ve Eylül aylan 
bu faaliyet içinde geçti. Ara sıra 
Maryan onun niçin geç vakitlere 
kadar oturduğunu ve neler yaz· 
rnakla meşgul oldu~unu soruyor. 
O da, esere nit notları kaydettiğini 
söylüyordu. 

Goertz muhtelif yerleri dolaşa. 
rllk şu kanaate vardı: İngilterenin 
hava kuvvetleri, Almanyanm ha
va kuvvetlerinden çok geri idi. 

Acaba bu netice doğru mu idi? 
Yoksa kendisi görülecek yerleri 
göremiyor muydu? 

Goertz bunu düşündükten son
ra, ihtiyaç hissettiği takdirde görü. 
şebileceği iki adamla görüşmek ü .. 
zere Londraya gitti. 

Bunların ikisi de ona İngilterede 
en kuvvetli hava merkezinin Mar· 
tlesham'da bulunduğunu söyledi. 
ler ve orayı ziyaret etmesini tavsi
ye ettiler. )3u merkezin bir ehem. 
miycti de yeniden inşa edilmekte 
olmasıydt 

(Devamı var) 

Fen Şehitleri için 
Yolunda lstimlcSk 

1 
yapılan ihtifal 

Bebek ile İstin ye yo1u üzerinde Meslekleri uğruna can1annı feda 
:Yerleri yola kalbedilecek 123 bina eden askeri baytar tatbikat okulu 
vardır. Bunlardan 81 tanesinin :<ı. profesörü binbaşı Ahmet ile muavini 
timllık muamelesi bitmiştir. 12 ta;,1e ü . 

1 ki vapur çarpıştı 
Evvelki gece fırtına yüziinden li

manda bir kaza olmu~tur. Ayvnhk
tan limanımıza gelen Denizyolları 

işletmesinın Kemal vapuru, sulara 
kapı1mış, · Tophane rıhtımıncla bağlı 
ı:,, ... ı ... uc:ıu uguı apuruna cıncur:ırı.~-
tir. Kemal vapuru yolcuları teüışa 
düşmüşler, bu yüzden vapurda bir 
kaynaşma olmuştur. Kemal vapuru 
romörkörler tarafından rıhtıma çe
kilmiş, yolcular dışarıya çıkarılmış
lardır. Hasara uğrayan Uğur vapuru 
tamir için dün sabah H::ılıcc alınmış. 
tır. Kaza etrafında tahklkata başlan. 
mıştır. 

Trak11aya otobüs seferleri 
Şiddetli soğuklar yi.izünden htnn. 

bul - Kırklareli - Edirne otobüs se. 
ferleri dün yapılamamış, otobüsler 
ancak Çorlu ve Lüleburgaza kadar 
gidebilmişlerdir. Karın 40 santimet. 
reyi bulduğu haber verilıyor. 

}' alorada yıkılan ev 
Yalovaya bağlı Yeniköyde r~n~

ber Hasan oğlu Zekeriya ile arkadaşı 
Hüseyin bir müddet evve! birlikte 
yaptırdıkları bir evde uyurlarken 
bina şiddetli fırtına yüzünden yıkıl. 
mış, iki zavallı da enkaz altmdr.. ka
larak ölmüşlerdir. 

Tayyare postaları dün 
de yapılamadı 

ı Nisandan itibaren başlaması mu. 
karrer İstanbul - İzmir - Ankara tay. 
yare posta ve bağaj seferleri hava 
bozukluğu yüzünden dün de yapıla
maınıştır. 

Bir Kaçakçı 
Şebekesi Nihayet 

Yakalandı 

Alakadarlar, Bazı Sanayiailerin Şimdiden 

Fiyatları Arttırmaya Çalıştıklarını Söylüyorlar 
Hazirandan itibaren meriyete girecek olan ve halen Meclis 

encümenlerinde tetkik edilmekte bulunan yeni vergi kanunu 
layihalarının piyasada çok yakında bir tesir husule getirmesi 
beklenmektedir. Şehrimizdeki sanayi mües~eselerinden birçok
larının şimdiden istihsallerini azaltmakta oldukları görülmek
tedir. 

19 Mayıs 
--ı Bunun sebebi muamele ve istihlak 

I• • vcrgılerine yapılacak olan zamdır. 
t!'!.. Muamele ve istihliık vergilerı, ıntl-
~ knü mahiyette vergilcrdendır. Yıırıi 

ır a r biıvasıta alınanlardır. Bunlara yapı. 
lacak znm ile sanayi mamulatı fiyat-

Orta tedrisat mekteplerindcki be. 
den terbiyesi muallimleri, 19 Mayıs 
jimnastik cnltklerine iştirak edecek 
mektep talebelerinin miktarını tesbıt 
etmek iizere dün, Maarif Müdürü 
Tevfik Kutun yanında bir toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıda verilen 
karara göre bu seneki jimnastik c:cn
liklerine, geçen senekinden cok faz. 
la talebe iştirak ettirilecektir. Bu 
miktar. 15 bini bulacaktır. 

Bunlar, yalnız vilayet namına ya. 
pılacak geçit resmine iştirak edPcek 
olan kısımdır. Bu miktarın haricinde 
kalacak ort.amektep talebelerile ilk. 
mekteplerin beşinci sınıf talebeleri 
de, Fenerbahçe ile Beşiktaştaki Şeref 
stadına taksim edilecek ve buralar. 
da yapılacnk geçit resimlerine iştirak 
ettirilecektir. 

Vilayet namına yapılacak geçit 
resmine 15 bine yakın talebe, bir o 
kadnr da seyirci halk iştirak edece
ğine göre, bu kadar kalabahğın 'fak. 
sim stadına sığamıyacağı aşikardır. 
Alakadarlar bu merasimin Veliefen
di çayırında yapılmasını münasip 
görmektedirler. Maamafih merasim 
yerinin intihabı Vali ve Belediye 
Reisinin riyasetinde yapılacak içti. 
mada tesbit edilecektir. 

Amiral Mour n•·n 

Dünkü Tetkikleri 

larının yüzde 10 dan 50 ye kadnr 
yükseleceği tahm.!_n olunmaktadır. 

Bu fiyat yükselişi, tabiatıle piyasada 
muvakkat te olsa, bır durgunluk 
tevlit edecektir. Çünkti fiyatı yük
selen her mala karşı talebin azalma
sı tabiidir. Sanayicilerin, biı va2'i
yeti düşünerek, istihsal hadlerini 
şimdiden azalttıkları görülüyor. 

Kanunun resmi gazetede neşrinı 
takıp eden iki gün içerısinde stok 
sahipleri ile fabrikalar, ellerinde 
mevcut olan mamul "eya varı ma
mul eşyayı bir beyanname jle hiiklı
mete bildirmeğe mecbur tutulacak
lardır. 

Bir kısım eşyanın da istihlak res
minin arttırılacağı evvelce yazıl. 
ıruştı. Bu maddeler 1irasınr.fa, keten 
mensucat, lastik, ka~ıt. mukavva. 
muşambalar. şişe ve cam yardır. 

Alakadar iktısatçılar, bu kanun·a. 
rın tatbike konmasiıe piyasanın bir 
müddet için durgunla~acağını tabii 
görmekte, fakat bu durgunluğun 
muvakkat olacağı ve oir müddet son. 
ra piyasanın eski .:anlılığını tekrar 
elde edeceği noktasında da ısrar et. 
mcktedirler. 

Fakat yıne bunların fikir1erlne 
nnzaran, vaziyet, bazı sanayicileri 
şımdiden fiyatları uttınnıya scvK~
debilecektir. HattA bunun bazı ala
metleri de belirmiştir. Bunun için, 
hükumetin şimdiden yani, kanunun 
tatbik mevkiine konuh1şundan ev. 
vel müessir tedbirler aıruası beklen
mektedir. 

arsanın istimlak muamelesi yakında Y 'zba~ Hi.idai için dün bir ihtifal 
ikmal edilecektir. Bu binalar ıç1n morasım.i yapılmıştır. Kalabalık bir 
şimdiye kadar 200 bin lira sa~fe~il- klitlenin bulunduğu bu ihtifale saat 
.miştir. Güzergahın istimlak edıle1J11- 15

·
30 

da mektep salonunda başlan
mesi için daha 100 hin !ıraya ihtiyaç mıştır. Evvela Pro!esör Ambak ile 
vardır. Mısırçarşısında istimlak. edı- İbrahim tarafından şehitlerin hayatı 
1 cek dükkanlar da tesbit edilmıştlr. etrafında izahat verilmi§, müteaki. 
Çar~ırun içinde istimlitk edilecek ben Ahmetle Hüdainin çalıştıkları 
dükkAnlarm miktarı 177 dir. laboratuar gezilmiştir. Bundan sonra 

Koskadaki istimlak işleri de hız- şehitlerin mezan ziyaret edilmiş, fen 
landırılmıştır. lstimliık işlerıne .200 kurbanlarının hayat ve hatırolıtrı a. 
biıı lira tefrik edilmiştir. Hazıran nılmı~tır. 
sonuna kadar istimlAkler ikmal edi-

Uzun znmandanberi Paris, l'ıev
york ve Londraya geniş mikyasta 
para kaçakçılığı yapan blr şe'beke, 
nihayet gümrük muhafaza başmü
dürlüğü tarafından bütü:ı eiemanla
rile yakalanmıştır. 

Fransız pasif korunma mütchb..öı
sı Kontramiral Mouren, dün de şeh
rin pasif korunma işleri üzerindeki 
tetkiklerine devam etmiştir. Dün sa. 
hah vilayette, Vali ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdarın riyaseti altında yapı
lan bir toplantıda, Amirale, paftalar 
üzerinde izahat verilmiştir. Amiral 
şimdiye kadar aldığı izahattan me~
nun görünmektedir. İstanbulun pasıf 
müdafaa işlerinin, fevkalade mas. 
raflara ihtiyaç göstermeden tanzlm 
olunabil~eği zannediliyor. 

Dünkü toplarıtı 
Dün Mıntaka Ticaret müdü::-lü

ğünde Vali ve Belediye reisı doktor 
LCıtfi Kırdarm rclsligbde mfihim 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
Mıntakn Ticaret ve Mıntaka tktı.sat 
müdürleri, Ticare Odası Umumi Kıl
tibi, Belediye İktısat müdüru ıle Za. 
hire ve Hayvan Borsalan Komiser. 
lerı bulunmuşlardır. 

lecek, yolun genişletilmesine başla
nacaktır. 

l/ilmi ihtifali 

Curmü T esbit Ec.iecek 

Parmak izi Yokmuş( 
Dün sekizinci asliye ceza hfildmli .. 

ğinde dört hırsızlık suçundan adli· 
yeye verilen mevkuf Fahrinin muha. 
kcmesine ha. lanmıştır. 18 yaşında 
olduğunu söyliyen Fahri, ilk defa 
Balatta Bekri Mustafa sokağında EL 
yazanın kapısını kırarak içeri girmiş 
ve manto çalmıştır. Sonra Fenerde 
Camiçeşme yokuşunda da Müzeyye .. 
nin evinden battaniye, entari, çizr
elbise. çarşaf ve kazak alm1~tıt' ası 
larla iktifa etmiyen F.!'l 
t:§Y~b·ı ~<Hllu::.L11: J. ht: l• D A •ı 
yokuşunda bir evde hı. f) 
mıştır. ·-

Suçlu yalnız Elyazanın e~., 
çaldığını, diğerlerile alakası olmadı
ğını söylemiştir. 
"- Bir cahilliktir yaptım" diyen 

Fahri, Bahriyenin evinde çalacak 
enteresan eşya bulamadığını da bil
dlrmi~. tabii bir şeyden bahseder gi .. 
bi hadiseyi bütün etrafile izah etmiş 
ve halı çalmadığını da ilave ederek. 
cürmünü tesbit edecek ayak ve par
mak izlerinin bulunmadığını anlat
mıs. müdafaada bulunmuştur. 

Şahitler dinlenmiştir. Duruşma 
başka gilne kalmıştır. 

Adliye Koridorunda Birbirini 

Y arnhyan Mahkumlar 
Tanınmış gece hırsızlarından 7 se.. 

ne 6 aya mahkum Recep ile 2 sene 3 
ay hüküm giyen .Haydar, dün bir 
başka suçtan dolayı üçüncü asliye 
ceza hakimliğinde muhakeme edil .. 
mişlerdir. Mahkemede Haydan suç 
ortağı olarak gösteren Recep, mah. 
kemeden çıkarken Haydarın küfür
lerile karşılaşmıştır. Bu sözlere mu.. 
kabcle eden Recep ile Haydar arasın
da başlıyan söz kavgası birbirlerini 
yaralamak kadar ileri gitmiştir. Ke
lepçeli ellerile birbirlerine yumruk 
vuran mahkumlar cürmü meşhut 
mahkemesine sevkedilmişlerdir. 

Mahkum Oldu 
Belediye tahsildarlığı esnasında 

makbuzlan tahrü ederek sahtekar .. 
hk yapan İhsanın ikinci ağırceza 
mahkemesindeki muhakemesi dün ne 
ticelenmiştlr. Mahkeme İhsanı bir 
sene on bir ay on güne mahkum et
m iştir. 

Kati Tevkil 
Şamlı tatlıcı Abdülkadirin 'katili 

Hacı Molla, dün, dördüncü sorgu hL 
kimliğinde kati olarak tevkif edil
miştir. 

Orhangazide Feci 

Bir Cinayet 

.uış tababeti ve eczacı mektepa<:ırt 
nln eski profesörlerinden doktor HiL 
minin ölüm yıldönümü münasebetilc 
dün merhumun Merkezefendidek:i 
kabrl başında bir ihtifal yapılmıştır. 

İddiaya göre, Sarcı Zade kömür 
şirketi firmasile iş yapa.1 Civanoğ
lu Onberto ve Şarl o~lu Biyatı Acl
riyen, birçok yolcular vasıtasile pa. 
ra kaçırtmıştır. 

Son defa yine ismi ve gideceği gün 
tesbit edilen bir yolcuya verilmek 
üzere 55 bin Ura para fözar eden ve 
husust surette ambaltıj yapan Anber. 
to ile Adriyen, suç fizerindc yaka
lanmışlardır. Kasalarındııt araştır
ma yapılmış ve bu kaçakçılığın bir
çok vesikaları ele geçirilmiştir. 

Amiral Mouren, dün öğleden son. 
ra da Belediye imar müdürlüğüne 
gelerek paftalar üz~ri_ndeki t.~tkik
lerine devam etmıştır. Bugun de 
şehrin muhtelif yerlerinde gezintiler 
yaparak tetkik.atta bulunacaktır. 

Toplantıda şehrin i1ttısadi vaziye
ti gözden geçirilmiş, alakadarların 
piyasada yaptıkları tetkilerin neti
celerı etrafında görüşülmüştür. 

TAK V 1 M 

3 Nisan 1940 
ÇARŞAMB~ 

Yalova, 2 (Tan Muhabirind~~, _..:.. 
,Orhangazlye bağlı Dutlu~a koyun. 
den Hacı Halil oğlu Ibrahım., ayni 
'köyden Hasan oğlu Utiseyini taban-

·ı kahvede otururken vurmu~ 
ca ı e . ·ı k kan 
tur. Aldığı yaranın tes~ : ço 
kaybeden Huseyin ölmuştur. Cina. 
yetin sebebi, iki genç arasındaki ot.. 
~s husumettir. 

Profesör Ziya Cemal, Profesör K8-
zun Esat ve Doçent Suat İsmail bi.. 
rcr nutuk söylemişler, eczacı ve diş.. 
çi mekteplerinin inkişafı hususunda 
büyük hizmetleri görülen Doktor 
Hilminin bu uğurda sarfettiği mesa
iyi anlatmışlardır. thtifalde birçok 
doktorlar, talebeler ve dişçiler hazır 
bulunmuslardır. 

Suçlarını kapatmak için, gayet do. 
lambaçlı ifadelerde bulunan kaçak
çılar, ndliyeye verilmişlerdir. Muhıı
kemelerlne pek yakında başlanacak. 
ta. 

Gönüllü Hastahakıcılar 
İçin 3 üncü Kurs 

Üçüncü Gönüllü Hasta.bakıcı kur. 
su, dün açılarak tedrisata başıam·~
tır. Bu kursa 21 gönullü bastabakıcı 
kaydedilnliştir. 

Son günlerde darlıklan mevzuu 
bahsolan bazı madddenn piyasa va
ziyetleri hakkındaki raporlar da tet
kik edilmiştir. Vilay~t ve Belediye 
teşkilatının, perakende satışları kon
trol ederek en küçük b'.r fiyat teref
füüne ve mal gizleme hareketıne 
meydan bırnkmnmalan kararlaşmı~
tır. 

4 üncO ay 
Arabi: 1358 
Safer: 24 

Gün: 30 

anne~: 5.40 - Ölil~ 
İkinci: 15.53 - Ak~aın: 
Yatsı : 20.0!> - İmstık: 

Kasım: 148 
Rumt: 1358 

Mart: 21 
12.17 
18.86 
3.57 

!' 
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Müttefikler ve 
Bitaraflar 

Yazan: Ömer Rıza DOGRUL 

Dhn l\listcr Chaınbcrlnin bir k~ç 
gün önce de Mister Churchıl, 

hilhassn bitnrafların 'nziyeti ile alfı
kadar oldular ve bitarafların ne yap
n1alar1 lôzım gcHliğini anlattılar. l\lc. 
ıele şudur: 

Bitaraf devletler, Almanya ile ti
c:aret yapıyor \C bu ticaretle Alm:ın
;)•anın mukavemetini nrttırıyorlal'. 

Müttefik devletler Almanyayn 
karşı tatbik ettikleri iktısadi ııbloka 
dolayısiyle, bitarafların da yardımla. 
tından istifade etmek ''e böylece ah
lokayı sıklaştırmak isti~ orlar. 

TAN 

~ . . 
/Iükfinıet e1·kcinile temas etmek üzere Ankaraya çağırılan Türk gazetecileri şerefine verilen ziyafetten i11tıbalar 

Yazan: B. FELEK 

C ant tatlı istiyen birisi bir gfin 
bakkala gitmiş \'C görüşmüı: 

- Sende yağ nr nu? 
- Var. 
- Şeker? 
- O da var. 
- Un? 
- Un da var. 
- Öyle ise ne duruyorsun be a-

dam? Hel\'a yapıp yesene! 
Bu fıkra demek ister ki, bir ~lı 

yapılabilecek şeylerin unsurlarını e. 
linde tutanlar o şeyleri yapmazlar. 
Eğer fıkranın alt tarafı olsa idi, bak. 
kalın şöyle cevap vereceği muhak. 
kakh: 

- Ben bakkalım. Helvacı değilim! 
Canın helva istiyorsa, şekeri" Y.Biıı 
unu sen al da kendin yap! 

Bu fıkrayı neden yazdım? 

Buna mukabil Almanya da bita
~afları kah korkutarak, kah okşıyn. 
ik'ak, muhtaç olduğu maddeleri kopar
~ya uğraşıyor. 

Müttefiklerin telakkisine göre hi
ıtarailar, Alman arzulnrma mukave. 
illet etmemekle, kendi davalarına 
ihanet ediyorlar ve tecavüz siyaseti
bi besliyorlar. Tecavüz siyasetini 
beslemek ise kendilerine, başkalnrı
'buı u'~adığı feci akıbeti hazula
lnaktan başka bir şey değildir. Yani 
ınüttefiklerle bitaraflar arasında 
da\•a birliği vardır \'C bltarafların 
huna saygı göstermeleri gerckleşi
)or. 

Al 1 2 D 
e it v 31 := Milli Şef .

1
• İki gün evvel dostluğumuz baba· 

man ar enlza 1 e larımmn dostluğu ile başlamıf •e 

1 Komedi Fransez' in 1 :.~t;:~1:ı:a1a;~~::e1:~;~~a~:"~ö!;~ 

Tayyare Daha Kaybetti
• ITemsilindeBulundularl ::;;ınabbetlni sunduktan sonra dedi 

Almanlar ise. böyle dUşiinmüyor, 
\re bitaraflardan alabilecekleri her. 
!Şeyi almak, kendilerine karşı gelen. 
leri de türlü türlü şekilJerde tethiş 

~tmek yolunu tutuyorlnr. Bitarafla
~ın gemilerini batırmak, deııizcileri
lb.i öldürmek, hunun en sık tekerrür 
leden örnekleri arasındadır. 

Müttefiklerin Yeni Hamlesi: 

B itarnflar bu vaziyet içinde ol: 
duklan için iktısadi harp, ka

ti bir safhaya girememekte ve mHL 
lefikler, bitaraflan muahazeye mec. 
bur kalmaktadırlar. 

Miittefikler buna rağmen iktısadi 
harhe azami şiddeti \•remiye karar 
'' ,Rlı;r ve bunun için yeni bir ham
bıekte'n' l"!r.!_smek istediklerini gör
gaztelere bir il• 
hemjtrelerimF .~ .. ,_..____ ., .... ra.-
çağırdı. Ha' ... kendilerine dahn sıkı 
~veti11~ ,!de bağlamak ve Alman-

.,• ,, - • .ızım olan e n h maddeleri sa. 
tın alarak Almanyayı bunlardan 
tnahrum etmektir. Bu çarenin me • 
:tu bir çare oldui;ru gayet sarihtir. Ri
taraflar bu hattı hareketten, ancak 
tnUstefit olurlar. Ve istikliıllerini 
tehdit eden tecaviiz ihtimallerini de 
bertaraf etmiye yardım ederler. 

İktısadi Harp : 

Gerek Mister Chaınberıuının, 
gerek Mister Churchil'in nu

luklanndan anlaşılan nokta, f ngilte
:te ile Fransanm iktı adi abloknyı 
Sıklaştırarak Almanyayı zayıf düşiir
llıek \'e bu suretle onu içten ve tlış
t~n darbelere maruz bırakarak mağ. 
hıp etmektir. 
. Bu yüzden İskandinavya devletle

tinln Almanyaya verebilecekleri de-

Belçika ve Holandanın Bitarafhkları Yine İhlal Edildi 
başlıyacağı tahmin edilmektedir • 

ı· eni lıava faaliyeti Londra, 2 (Hususi) - Almanyaya 
ait 4000 tonluk Minhorn vapuru, bu
gün kendi mürettebatı tarafından 
batırılmıştır. Bu sur~tle Almanların 
şimdiye kadar kaybettikleri gemile.. 
rin sayısı (28) e varmı~tır. Bu gem.i
lerin tonajı 303,946 dır. 

Geçen hafta düşmanın faaliyeti 
neticesinde yalnız bir sarnıç İngiliz 
vapuru ile üç bitaraf vapur batmış.. 
tır. Bunların mecmu tonilatorn 
13901 dir. Bu rakam harbin ilk haf-
tasındanberi kaydedifon en ufak ra.. 
kamdır. 

. __. ........... _ _.._...... ... -.... ··-----: 
l Almanlar Yine 1~ Scapa Flow 'a 

Taarruz Ettiler 
Londra, 2 (Hususi) - Amiral· 

lik tarafından verilen m.tlümnta 
göre Alman tayyareleri bu sabah 
Scapaflov'a bir kere daha taar. 
ruz etmişler \'C bombalar fltmış. 
laroır. Mevkideki bataryalar, der. 
hal mukabelede bulunrnnş ,.e an
laşılan Alman tayyarelerinin biri 
düşmliştiir. Alınan bombaları hiç 
bir İngiliz gemisine isabet etme

Bugün havada da faaliyet olmuş, 
Şimal denizinde bir Sunkers tayya. 
resi tahrip olunmuş, hir İngiliz tay. 
yaresi de geri dönmemiştir. Üç İn
giliz avcı tayyaresi, Şimal denizinde 
iki Alman tayayresile harp etmiş, ve 
Alman tayyareleri kaçmışlardır. 

Garp cephesinde Fransız hava 
kuvvetleri, Alman a11cı!ari1e muha. 
rebe etmiş, muharebe neticesinde i. 
ki Alınan tayyaresi düşiırülmüş, bi
ri de tahrip edilmiştir. 

* Diğer cihetten batan Alman tah
telbahirlcrinin tedricen çoğaldığı ve 
Almanyanın bunların yerini doldur
mak için tahtelbahir inşasında güç
lük çektiği gün gittikçe daha sarih 
biı şekilde anlaşılmaktadır. 

miştir. 

Belçika hükumeti, ye•ii Alman ve 
bir İngiliz tayyaresinin Belçika bita. 
raflığını ihltı.1 etmelerini Berlin ve 

---------- Londra nezdinde protesto etmiştir. 
zımdır. Bugün Holanda ve Lüit5emburg Ü-

iki denizaltı batırıldı 
·~ı'b<nnı 1111 ırauı umçıı derhal maltı. 
nlat vermeyi muvafık görmemekte. 
dir. Bununla beraber Atlantikie bfr 

Alwdar.-.İnRillzdllahi\JJ.~lnck.l& WWE~ea29Jt2.~.eo:! !~ll..~-~~.; 
ketlerde yapılan tevkibtı naEan iti- uçan tayyareler de Jüşmüş ve ::nü. 
bara alarak bu hususta fahkikata rettebat tevkif olunmuştur. 

Alman tahtelbahirinin battığı ve u·. 1 ltt•f k M 1 • 
Trindad'a giden bir İngiliz ticaret Ç er 1 a 1 ese esı 
gemisinin nteşile de d:ğer bir deni
zaltının batırıldığı bildirllmektedir Ve Japonya 

Tokyo, 2 (A.A.) - l!oşi Şimbun 
gazetesi yazıyor: 

Üç taraflı bir Alman.İtalyan-Sev. 
yet ittifakı takdirinde Sovyetler Bir. 
liği hiç şüphesiz derhal Avrupadaki 
emniyetine dayanarak Uzak Ooğu
daki siyasetini takviye edecektlr. Bu 
takdirde böyle bir ittifak Uzak Do. 
ğuda Japonyanın aleyhine olar:aktır. 

"Daily Telegraph,, gazetesi, Al
man tahtelbahirleri kumandanları
nın bilhassa Vigo ve Las Palmas'da 
müttefıklerc ait ticaret vapurlarmın 
hareketleri hakkında Alman ajanla. 
rından mnlCımnt aldıklarını yazmak
tadır. Verilen bu malfımat srıvesinde 
birkaç vapurun batırıldığı ·söylı:n
mektedir. Holandada v-e İsknndin.:ıv. 
yada bazı düşman ajanlarının tevkif 
edilerek, bu şekilde faaliyette bu- Souritz Bükrcşte 
lundu~ları tesbit edildikten sonra Bükreş, 2 (A.A.) - Sovyetler Bir-
mahkum edilmiş olmaları diişünüle- liğinin sabık Paris büyük elçisi Su
cek olursa, buna hayrP.t etmemek lcl- 1 rlç Bükreşe gelmiştir. 

Sovyetlerin Alman 
Hududunda Tahkimatı 
Bükreş, 2 {A.A.) - Havas muha

birinin Ccrnauti'den bildirdiğine 

göre, Sovyetler, Alm:ınyanın karşı. 

sında tahkim edilmiş hat boyunca, 
betonarme istihkamlar inşasına faa. 
liyetle devam etmektedir. 

Hudut mıntakası ahalisi, bu mın
takadaki köylerini terketmek mec
buriyetinde kalmış ve Alman - Sov
yet hududundan takrıben yüz kilo. 
metre kadar geriye göti.irülmüştür. 

- Canım! Bırak şu mizah yazıla
Ankara, Z (A.A.J - Komedi nnı! Sen ciddi, siyasi yazı yazamaz 

Fransez artistleri tarafından bu mmn? Gönliim istiyor ki herkesin 
akşam verilen Andromaqı•e pi. pek te kıymetini takdir etmediği, 
yesinln temsili esnasında Reisi- b 
cümhur İsmet İnönü Halkevi Ti- hafif gördüğü bu lfitife yazılannı 1

-
raka~ın da ciddi makaleler yazasın! 

yatrosunu şcreflendirmişler ve 
temsilden sonra artistlere iltiiaL Arkadaşımın bu arzusunu tatmi. 
ta bulunmuşlardır. ne mini olan şeyler arasında evveli 

sütunumuzun vasfı gelir. Orası bir 
Komedi Fransez'in nevi fantezi kronik yeridir. Geçen-
Güzel Bir Hareketi lerde bir fırsatla anlattığım, Arnn-

Ankara, 2 (A.A.) - Şehnmtzde vat fıkrasında muhallebicinin: 
bulunan Komedi Fransez heyeti, 4 - Hergiln dram, hergfin dram! 
nisan ~rşembe günü saat 16 da An. dediği gibi hergUn ciddi yazı yaza. 
dromaque eserile Le Caresse du Sain 
sacrement komedisini tekrarlıyarak 
gelirini Kızılay Cemiyeti Ankara 
merkezine teberrü etmeğe karar ver
miştir. Heyetin bu güzel hareket\ An. 
karada büyük bir alaka ve memnu
niyet uyandırmıştır. Bu oyuna ait 
biletler yarın saat 14 den itıbaren 
Halkevinde satılacaktır. 

Vaziyetleri Şüpheli 
Görülen Otuz 
~eker Tüccarı 

Toptancı şeker tacirlerinden otuz 
kişinin daha vaziyetleri şüpheli gö. 

rülmOş ve bunlnnn isimleri emniyet 
müdürlüğüne bildirilıniştr. 

Emniyet müdürlüğü, bu listede bu
lunanları defterlerile beraber müdü. 
riyete çağırarak tahkikata ba~lamış
tır. Bu arada bunların şubat ayında. 
ki stoklan tesbit edilmekte ve bu 
stoktan ne miktarının, ne vakit ve 
kimlere satıldığı sorulmakhdır. Ala. 
kadarların verdikleri cevaplar ara
sında birbirini tutmıyan noktalar bu. 
lunduğundan tahkikat :?:ıemiz netice
lenememiş olup bugün de sorgulara 
devam edilecektir. Sorguya ÇPkllen. 
lerln defterleri müdüriyette ahkonuL 
muştur . 

mayız. 

Dahası '°ar. Eğer UstUste üç g6n 
ciddi yazarsak, kariler a:azeteye ot 
sun, bana olsun sorarlar: 

- Felek, mizah mevzuu bulamı· 
yor mu? 

Nasıl edelim? . 
Nasrettin Hoca bir davacıyı cflnl• 

dikten sonra: 
- Haklısın! Demiş! ' 
Arkasından dava edilen de ınfida. 

faasını söylemiş. Ona da: 
- Sen de haklısın! Demiş. 

cJ
Jt!'J.ll.! .umiin arasında imiı. E\'t 
lSndfJgu :saman kocasına: 

- Yahu! Bugün röyet ettiğin\ da. 
vada hem davacıya. hem de dava e· 
dilene haklısın dedin! Bir davanm 
iki tarafı da hnklı olur mu? Bu nasıl 
hakimlik böyle? 

Diyince Hoca onıt da: 
- KarıCığım! Sen de hakhsın! 

Cevabını vermiş. 

Mi7.ah lstiyen1er de hakh, ciddi 
yazı istiyen1er de. Llikin şu yazdık
larımı okuyanlar da teslim ederler ki 
ben de haklıyım. 

Hangi yola gidelim? Bilmem. O
nun için kah ondan yazıyoruz, kAh 
bundan. 

SARACOGLU 
Parti Grupunda 

izahat Verdi 
tnir gibi kıymetli madenlerin, Bal. ı---------·--
kan devletlerinin ''erebilecekleri 

HADiSELERİN iÇYUZU Ankara, 2 (A.A.) - C. H. Partisi 
B. M. Meclisi Grupu bugün (2 4.910) 
saat 15 de Seyhan mebusu Hilmi U
ranın riyasetinde toplandı: 

l>ctrol ve iptidai maddelerin Alman
Yaya \•armaması temin oluna<'ak ,.e 
lktısadi sıkıntı yolu ile Almanl anın 
laafa uğramasına bakılacaktır. 

iktısadi ablokamn tesiri, şiiphc 
~ok ki, harbi kısaltır. Fakat miitte_ 
fıkJerin bu tesiri iyiden iyi hissetti. 
l'tbilmeleri için her fedakfirlığı ~ii7.e 
•lınalan Iazımdır. Yoksa hnrb, n ke
t~ bir çıkmaza girmek tızere olduj;ru 
k'thi iktısadi bir çıkmaza da sapar. 

Temyiz Mahkemesi 
Ebe Naciyeye Ait 

Kararı Bozdu 
'.?' Ankara, 2 (Tan MuhabirindPn) -

1 
eınyiz mahkemesi birinci ceza da. 

~esi burada İzmir otelinde <loktor 
b ehrnet Aliyi öldüren ebe Nııciye 
f akkında Ağırceza mahkemesi tara. 
~dan verllınJş olan 6 sene ağır ha

ll cezasını esns bakımından boz
~Uştur. Bozma sebepleri ara<.ıında 
İabancanın Kadınhandn ebe Naciye. 
~ doktor tarafından tedarik edıl
lla ş olması ve orada kullanmasına 
it ıaran tabancayı İstanbul ve An
l'ı~~ada taşunası sebeplerinin arastı.. 
<111aması, 500 lira alacak yuzünden 

~~alarmda kavga çıkarak bu hadise. 
c· n vuku bulması iddiasına rağmen 
u:;ayete tekaddüm eden zamar.larda 
t tarafın birbirine yazdığı mek. 
~Plarda bu paradan hiç bahsedil
~~esi gibi esaslar ileri sürülmek-

11'. 

• 

• 

Daily Skelclı gazetesinin aldığı /ıaberlere göre, 
/ngilterenin, Balkanlardaki elçilerini Londraya 
daııet etmesi üzerille Almanya da bu memleket
lere yığın yığın ajan göndermiye baılamıftır. 

!flaksat /ngilterenin yeni diplomatik hamlesi
nin içyüzü aııla§ılır anlaşılmaz ona mukabelE 
etmek ve mümkün mertebe genif neıriyat yap
maktır. Nazistler bu şekilde hareket sayesinde 
Jngilizlerin tedbirlerini akamete uğratacakla-

rını ümit ediyorlar. 

• 
Almnn~·ada kırk yıl kadar ikametten sonra ayni mcm. 
lcketi son giinlcrdc tekrar ziyaret eden bir bitıuaf 
Daily 'Ielrıraph gazetesine yazdığı dört makale ile bu. 
günkü Alınan~·anm içyüzünü tasvir etmektedir. Bu ya
zılara göre Almnnsn. kati zafere inanan birleşik bir 

millet olmaktan !ok uzaktır. Bilakis Almanyanın muh
telif ııuntakalarındn, huzursuzluk hüküm sürüyor. .. 
Huzursuzluğun hüküm sürdüğü sahalar ıunlar· 
dır: Katoliklerin yaşadığı Cenubi. Almanya bu. 
gün atalet içi11de yaşayan ticaret merkezleri, 
Şimal denizi salıil lıalkı. ... 
~•nalk, azamı ı:ıddeti ıösteren, s0zil ve kulağı her yeri 
a-ören ceberuttan muztariptir. Fakat halk, harbi kaybet. 
meden, kurtulmak emelindedir. Hitler, hCill halkın ma
budu snyılı~·or. v~ onun itibardan düımesi için, mağ. 
lCıbiycte uğramuı-ı \'C felakete sürüklenmesi gerektir. 
Onun İ<:in \'nziyeti nncak Garp cephesinde ~·apılacak 

• 

• 

• 

• 

harp tayin edecektir1 ba§ka bir t•Y beklemek ue, abes. 
tir.,, 

JJiolotofun son nutku Jngilterede şu inlıbaı bı
rakmııtır: 

u il itlerin Sovyet Birliği ile askeri bir ittifak 
yapmak yolundaki te~ebbüsleri boşa gitmi§tir. 
"Sovget Birliği Almanyadan ba§ka memleket
lerle de münasebetleri11i düzeltmek ve yükselt
mek fikrindedir. 
"Almanya, Sovyetlerden umduğu müzahereti 
göremiyecektir.,, .. 
naily llerald'in siyast muharriri diyor ki: "Sovyet Bir· 
liği, Almanya ile yaptığı anlaşmadan elde edebileceği 
İ!ltifadelerin hepsini elde etmiştir. Ve onun için Alman
~·a ile ilişiği keserek tam bir mUstakll siyaset takip etli. 
)'or. Londra mahafiJine göre, SovyetJerin, harp baş!n. 
n1a~ı flzerine rlurakhyan ti<'aret mUzakerelerine yeniden 
başlamaları kuvvetle muhtemeldir • .. 
"Bunun manası, Sovyet hükumetinin neçPn son-
baharda bir Alman zaferine inandığı halde •im
di müttefiklerin kazanacaklarına kani bulun
masıdır. ... 
"Müttefiklerin ~ovyri Birliğine lcuşı ıfyasetleri vazıh. 
tır. l\Uittefikler ~ovyetlerle harp etmek istemiyorlar. 
Fakat miitfefikler ile Sovyetler nasında do,tluiun te
eı;siisü icin Sov:vetlerin, Almanya ile müttefik aaydma
rnnsı, ıniittPfikJer alel·hinde Almanya:ra yardım etme. 
nıe~i Jbrmdır.,. 

Celsenin acılmnsını mUteakip kür. 
süye gelen Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu 15 günlük dünya siyası 

hadiseleri içinde bizi uzaktan yakın" 
dan alakadar edenleri i7.ah ve tc!rrih 
etmek surctile grup umumi hel etini 
tenvir etmiştir. Bundan sor.ra Kasta
monu mebusu Abidin Binkayamn ad. 
U cepheden ihtiyaçlarımızı teşrih et. 
mek istediği hakkındaki takriri oku. 
narak mumaileyhin bu vadide ser
dettiği mütalaalarla gene adli mev
zu üzerindeki Bitlis mebusu Süreyya 
Örgeevrenin beyanatı dinlenmiş ve 
kürsüye gelen Adliye Vekili Fethi 
Okyar tarafından bu mütalA.alara ge
lecek celsede cevap verileceği bildL 
rilmesi üzerine riyasetce celseye ni. 
hayet verilmiştir. 

İcra Vekillerinin Toplantısı 
Ankara, 2 (A.A.) - İcra VE>killed 

heyeti bugiln öğleden evvel Başve.. 
kAlette, Basvekil Dr. Refik Sayda
mın riyasetinde toplanmış ve ruzna. 
mesinde dahil işleri görü§müştür. 

"Karol Köyü,, l\lünasebetile 
Telgraflar Teati Edileli 

Ankara, 2 (A.A.) - Romanya Mec
ltıi tarafından Anadolu zE>lzele mın. 
tp.kasında bir köy inşa ettirlmeıi hak 
kında verilen karar mü:ıasebetile 
Romanya Ba§Vekili Tataresko ile Dr. 
Refik Saydam arasında telgraflar 
teati edilmiştir. 
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Fakültesinin Tarihi ._ 

eş ene Süren Bir 

Yazan: Dr. Osman Şevki Uludağ 

Sonu şanın 

ı 
Her sene (Tıbbiyeliler Bayramı) Tıbbiye Mektebinin Fakülte adını a-' 

yapılırken Tıp Fakültesinin Iışını l 13 senedenberi devam eden 
açılış tarihi de zikrolunurdu. Bir ~?rlığa işaret ederek, Fakültenin bü
nsırlık fakülteden bahsolunduğu içın t~n hocalannın bunu böyle kabul et. 
hakikate uymıyan bu davayı bız dai- tıkl~ri.ni, rek~örün de böyle ifade et 
ma münakaşa ederdik. Bize cevap ~esın_ın .. ta~iı olduğu hakkındaki fi. 
verilmezdi. Çünkü verilecek cevabı kırlerı uzerınde biraz durmak doğu 
vesikalar göstererek munakaşa ede. olur. 
cğımiz biluıirdi. Bu sene ayni şey ya- ı:ıbhanenin ve Cerrahhanenin as 
pıldı ve 113 senelik bir fakulte tesit ken mekt 1 ep o malan dolayısile o zn. 
edildi. Bunu da sükut ile geçiştırme. mandanberi inkıtasız olarak de\•am 
dik. Üniversite Re.ktöriıne soyledi- ede t h ·ı· . n a sı ı, tarih başlangıcı saymak 
ği nutuktan dolayı açık sualler sor- ıcap ederse bunu fakültenin delYiJ 

Bu Geceki Konser 

• 

Alex Veglt 
duk. Muhterem rektör on beş sene. Askeri Tıbbiye Mektebinin hesab~n~ 
denberi surüp giden davayı, verdıği kaydetmek. hakikati ifade etmek o- Maruf keman virtüo't!J Aiex Vegh 
cevap ile halletti ve Tıbbiyeliler Bay- lur. Bu hadiseler dahi Sülevmaniyc bu akşam saat 21 de Saray sinema. 
ramında söylediği veçhile fnkültenin ·ı b l ~ d b" k k · 
113 senelik değil 385 se lik ld ı .e. aş ıyan fakültemizin tarihinde sırı a ır onser verece !ır. Bu kon. 
ğunu !bildirdi. Fıtltüıte ıa:· . 0 pu. tiılı vakalardır. Fakülte profesörleri. serde Konservatuar orkestrası da 

. 1 . . ının a- nin 113 senelik fakülte kabul etmiş Seyfettin Asal idaresinde .i.~tirak e-
dışah kıncı Mahmut zamanında a- olmalan tarihi . i h k"k t. dccektir. 
ılnn tıbhanc ile değil K . . . . n seyrın ve a ı a ı . . . 

TA~ 
3 - 4 - 940 

ERTUGRUL MUHSi 'in y AT 
ve şimdiye kadar çevrilen yerli türkçe filimlerin en güzeli 

ŞEHVET KU I 
Baş Rollerde : ERTUGRUL l\IUHSİN CARİDE - SUAVİ - FERDİ TAYFUR. 

B U G Ü N Ma ineler ·~· re 
OPERA Sinemasmda yor 

İzdihama mahal kalmamak için Jfıtfen yerlerinizi evvelden aldırınız. ' ~=---· ,, ... .._ ________ ~--•-msa!IC'E~ 
i Bu Akşam ME EK 'te Loret a Young 

1 • 
DON A EC E 

• 
HENRI FOND 

• 
Gibi 3 bQyük yıldız umıfından nef"ı.!:.. 

bir surette Ibda edilen 

Bu Akşam Kadıköy 

A 
SİNEMASINDA 

Şehir tiyatrosu artistleri 
tarafından 

1 
i 

s 
1 E 

Büyük komedi oynıyacaklardır. 
&mlC!EmmTel. 6082 1 

, 

~ .. 
1 

. ed . '. anunının değıştırmez. Değişmek tazım gelen Şehrımtze ılk defa gelecek olan 
nıu se:yır~~ye m resesı ıle başladığı. ~~şey varsa onların telakkileri ola- Alex :.egh, a~le~ Macar olup. çok j Seven bir erkeğin yükselişi _ sevilen 

s Ierd b · b - . ır. genç ır yaşta 0 duğu hnldP Avrupa kadının fedakfırlığı - Fransızca Sözlü 

denke 0 en crı u sozlerı bekli- Cümhurlyet devrinde bütün mes- ı ve Balkanlarda büyük bir söhret jça. ıısk ve vazl re hislerini mükemmel bir surette gösteren büVlik film. 

ŞERE 
BU AI\:ŞAl\I 

yor u n sene evvel B""k :. ·" 
1 B Ik T u reşte top. lekler arasında hekimler. kendi ta. zanmıştır. DiKKAT: Bu filmde LORETTA YOUNG 'un y 
;n~ a anlıl ıp Kongresi esnasın- rihleri için neşriyat yapanlnnn ba- Programda Beethoven'in E"'mond 
Fa k "" ~tmı8n?'~ ~rın yuz senelik Tıp şında gelir. Buna rağmen en çok ha- uvertürü ile yine Beethoven•lıı He • üç kız kardeşi de rol almışlardır. 
ak~·~ er;;ı .. utıadıklnnna bakıla- ta tıp tarihi sahasında yapılmakta. major konsertosu vardır. ı ilaveten: l\IERTO JURNAL En Son Dünya Haberleri 

SİNEMASINDA 
Meşhur Macar Viyolonisti 

r~d ğı e .; !112 senelik bir iakültc dır. Bunun en son misalleri Tıbbiye· Ayni zamanda meşııur bestekar Yerlerinizi evı·elden aldırınız. Tel: 10868 
0 ak~ unu ı dıa etmek düşüncesi a- Jiler Bayramı münasebetiyle tevzi Ditersdorf'un şimdiye kadar buluna- "-••••m•••••••••••••aı • G 
~ banmıştı. O zamanlarda Mısırın edilen risalede bol bol mevcuttur mıyan keman konsertosunu Alex 

a ununla n~ran bir Tıp Fakültesi Üç ay evvel (Haseki Hastanesinin Vegh, orkestra refakatile ilk defa Şehzade f RAH 1 
;,a~·.0?a da. ozenildi. Halbuki onlar 400 üncü senesi) diye yapılan teza- şehrimizde çalacaktır .._ b ÇE BE 
'.ak • ıdiler. Onların siyasi hatta yarı hür dahi parlak bir misal olarak ele · ı lıT- ası 

~ıy~.sı mevcudiyetleri dahi bir asrın &lınabilir. O halde her birini tıbbr Sinemada CTet: 21359) Sinemada (Tel: 22513) 

i 
Mestro SEYFETTİN ASAL 1-
daresindt>ki İstanbul Konserva. 
tuarı Orkestrasının İştirskiJe 

Yeg "'ne Konserini 
ustune çıkamıyordu. Türkler ise in. bir şubesinde kıymetli üstat olarak Bugün BUGÜN l\latinelerden itibaren 2 Fı'lın 
kı~sı.z .o~arak çok daha uzun istiklal tanıdığımız muhterem Fakülte Pro. 

verecektir. Kalan yerler pek 
mahdut olduğundan telefonla 
yer ayıranların bıletlerin bu 
akşam saa.t 19 a kadbr kapatıl. 
ması rica olunur. Ücretler: 75 _ 
100 - 150 _ l 75 - 200 kl.ru~tıır 

s?11ı~ı.ıdıler. Yüz senelik fa.ıcüıte bi- 1 fe.ııörlerinin böyle bir noktada itti-•Sinemalar Ya1nı~ .'·e _Yalnız En . l\.lükemmel ve Kusursuz Türkçe 
zım ıçın terakkiye değil, geriliğe işa-I faklanm senet ve vesika olarak ala- Fılımlerı sayın milşferılerfne tn kdiın eden sinemnlarımız.ın 
ret olurdu. Kendi tarihinde medeni- mayız. SARAY cBir gec1>11lr !':evgllb Fedakllrlıklarla elde ettikleri 
Y~t ve irfan olduğunu iddia eden bir Muhterem rektör bevanatmın so ve cTARZAN. A. y ~ 
:.ııı.e~ için bu yeni davba kkendi ken. nunda Süleymaniye Tı.p Medresesi: MELEK cMİKADOıı _ ~ 
ırı:ızı tekzip etmetken aş a bir şey nin hakiki açılış günü bulunamadığı- iPEK cSe\'imll Haydut. Dilber Ispanyol Yıldızı İMPERİO ARGENTİNA 'nın 

E 
değıldf. Riızi'nin Sinan'ın kitaplarını nı ve bundan dolayı da fakültece ma. GUNGADİN: 
aynen okuyup tefsir etmekle meşgul lıim bir başlangıcın kabul edildiği TAKSIM •Fedailer Alaya 
0 1,!111 A~pa fakültelerinin ;yanında zannında olduğunu kaydediyor. 7.an· LALE : ıMilyoncrter Bnm 

Suleymanıye Tıp Medrescmız vardı nederim ki davanın bu noktasın, •Ölüm GeçJdı. ve 
'Ve bu, .bir _Fakülte idi. • h.alletmek zor bir şey olmasa gerek şı K cDamgalı Kadınlar• 

Hakikatı scnelcrdenben ortaya ~ı- tır. Anahtarını vereyim: SAKARYA : ıŞlmal Oteli• 
karaınadık, 1827 de Tıbhane adı ılc Süleymaru"ye vakıfna · d t ih 

lan mesın e arı AR • cBırakılmı~ tnılan ve 
açı müesseseye (Fakülte) diyerek yazılı olmadığı için rekC h k M '-·ARA ıŞARLt ŞAN. • 
tarihi mefahirlmiz mevcut iken uy- mek dog~ru olur. Fakat ore la vehr. 
d mese e mu - «Şevhet Kurbana ve 
urnıa bir tarih icat ettik. Tıbhane terem rektörün bahsettiği k t• .. • ALEM DAR «Madam Butertıay• 

askeri bir mektep idi. (Asfıkiri man. nün tesbiti ile bitecekse kcn~i~cr~::<" • ..n1u u= • .:;. ·... • -

su:ei Muhrurunediyeye ve sair sunul yardım etmeyi şerefli bir vazüe bi TURA.N bir prangıı kseaJ:tıyım• 
asil.kiri cihadiyeye hazarda ve sefer· lirim. cÇingenclcr Ban•, 

de kanunu tıb üzere bakılmak) için Süleymaniye vakıfnamesi Rumeli ÇEMBERLITAŞ: .Gece yarısı şarkıcısı• 
a~ker hekimi yetiştirecc;:ktı. Başve- Kazaskeri (Himit bin Mehmet) tara. ve cPastınnacıyan ve 
kalet arşivinde bunu goste.ren vesi. fından tanziın edilmiştir. Tescil eden Silrcktı.sn 
kata: pek çoktur. Tıbhancyı kuvvet- de Anadolu Kazaskeri (Yahya bin MILLf .Şevhet Kurbanı. ve 
lendırmck üzere açılan Cerrahhane- Zekeriya) dır. isimleri vakı!namenlr •Madam Rutcrflay• 
nin {Cerrahhanei Askeriye) olduğu. aslından aldık. O halde lstanbulda KadrklSy OPERA: •° Kadın• 
nu anlamak için arşive dahi gitmiye muntazam olarak bulunan sicil def. FERAH AYŞE (Tfirk~e) ve 
lüzum yoktu. (Takvimi Vaknyi) kol- terlerinde yapılacak basit bir tetkik KARA CA...~TA 
leksiyonu bun~ açık olarak göstcrı- ortaya yepyeni bir (malUm gün) ko 
yordu. A~keri maksatlarla aç;lan ve yacaktır. Bu kadarcığı da güç değil 
Se:nskerlık tarafı~?an idare olunan dir ve aranma sonunda Süleymaniye 
muessescye. CF?ulte) denemezdi. mamuresinin açılış resmi faraza (1 
Fakülte kelımesındeki (hürriyet, ser. Şevval 963) tarzında neticelenirse 
besti) mefhu~la_n • ~rasının idarece ortada yeni mesele kalmış olmrya· 
ve tedrisatça ıstı~lalın~, . kendi ken caktır. 
disini idare etmesıne aıttır. Bu itibar B kt• - b tmd 

d ~u s··ı en re orun eyana an sonra ile Tıbhane eg , amma, u eymani-

on beş sene süren münakaşanın ar
tık bittiğini söyliyebilirim. Umarım 
ki gelecek sene yapılacak olan Tıb. 
biyeliler Bayramında 114 senelik fa. 
külte davası üzerinde durulmıyacak. 
tır ve Türk ilim tarihinde işlenen 
müthiş hata tekrarlanmıyacaktır. 

ye Medresesi Fakültedir ve Tıp Fa. 
kültem.iz 113 senelik değil, 385 sene ~----- BilAlstısna berkesin beleneoeği yc.nl bir 1illrn 

___ , 
liktir. 

Muhterem rektör bu noktada bizi 
teyit etmiştir. Bence de artık mese~.e 
kalmamak Uızım gelir. Ancak rekto
rün Üniversitede ilmi bir heyetin bu 
işi tetkik ile meşgul olduğu hakkın. 
da verdiği müjdeden başka 1903 de 

Alloha S .evdalılar Cenneti 
(Paris Suar gazetesinin a:ık romanı b(ly{lk mQkafatını kazandı.) 

Baş rollerde: JEAN MURAT - DANİELLE PAROLA 

Pek yakında SAKARYA Sinemasmda 

- Evet yenge, bu akşamın her şeyi başka tür., 
lü güzel... Harikulade bir akşam ..• 

Uzaktan Mehmedin köşkünün n!ıt1mı görün.. 
mıi~iı. Genç kız helecanla dışarıya fırlayacakmış gJ. 
oi ç;ırpan kalbini iki el.ile ha.sarak, loşl:.ıkta pa.rlıyan 
menr.erlere baktL 

latanbulda ilk defa 

muazzam emsalsiz sark filmL 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

Dağları dile getiren, sulnra oşkı söyle ten, Sarayları ve kfışaneleri inleten, can 
alıcı ve mest edici bir milzlk ile süslen mJş güzelliğin. . Kadınlığın . . Aşkın .. 
Kadın ve erkek .. hislerinin en canlı ifa desi, Yı.iksek ve büyük bir ask romAnı ... 
NE MUTLUI MUŞTERILERINE BÖYLE TUrkçe Film GÖSTEREN SiNEMAYA! 

Herkesi coşturacak bu !ilme ek olarak · 

ÇEl\IBERLİTAŞ 'ta il FERAH 'da 
HER YERDE ŞEN KARA ÇANTA 

Flllmlcrl yalnız en m{lk mmcl mu kinelerle aöriJn i"ftmPlc h:t"v"n h,..,.,.., 
Avrupadan yeni gctlrttılU ve tesisatım 

Bugünden FERAH SiNEMA" KÖR T 1 N G" Fabrikası Turklye 
iUbaren Milmessill '' N E C i P E R S E S " 

mQcsscsatına kurdurduğu 940 sinema tekniğinin en son harikası 

Yeni Filtre Cihazı - Mikrofonik Ses Tertibatlı 
JJfakinelerle Filimlerini göste,-meğe başladığmı lstanbulun 

' Hassas sinema meraklılarına müjdeler. C::Cl!lll~d~ 

Küçük, Şirin ve Sevimli Y ıl<lız 

SHİRLEY TEMP 
En güzel Filmi ••. Seyircilmi hem güldürecek, hem dt Ağlatacak 

bir neşe ve Aşk Filini ... Hissi ve Müessir bir Macera Velhasıl gü. 
zei bir Aşk Romanı ••• 

SOKAK 
Yarın Akşam SARA 

Zafer Programı olacaktır. 

,_ .......... ı:ımı .... m111.a .... -. .... .a5'.Z!!IRZI~~~ 

BU AKŞAl\f 

Aynca : 

E 
i 

1 O IGşilik l\focar OrkP.str4Sl 
RP V!>7J ftSl • 

lM.A.R.M.A.B.!J 
Sinemasında 

DİKKAT: Yerler pek az kcılmı~
tır. J<am"len numaraiıdır Gün. 
düz 8 ze kadar kap.a:.rlmadığı 
takdirde mes'uliyr>t kabul edi. 

-..JCE~ lemiycccktir. 1 

TEŞEKKÜR 
Şehrimizin Maruf beyaz Eşya mı 

1 ğazası sahibi Bay Antuan D. Zanaı: 
1 yadis'in validesi 

1 

Bayan Mari D. Zaharyadis'in 
vefatı münasebetiyle bızzat Cenue 
merasimine ıştirak ve şıfahen veya 
tnhriren beyanı taziy..!t ltit!uncla bu-
lunmuş olan bilci.ımle Akra~a vo 
dostlarımıza ayrı ayrı t~şekküre te
essüri.ımüz miini bulunduğundan, en 
hat teşekkürlerimizin ibliığına c;ayın 

'l gazetenizin tavassutunu rico ederiz. 
Antuan D Zaharyadis 

ve ai!esi efradı 

- Ben de sevınçten sarhoş gibiyim Mehmet .••• 
Kel"dimi, mnsa:lardaki büyülü gecelerde sanıyorum 
ve bu yolun hiç bitmemesini istiyor:.ını. 

- Bu saadPt mizi ne vnkite ttadar gizli tutaca. 
ğız sevgiam? Ben artık. bağırmak. haykırmak, se. 
vinciır.izı ve bahtıyarhğımızı herkes~ rluyurmak ve 
senin, benim olduğunu herkese gostermek istıyo.. 

rum. 
Arifle Seniha, yeğenlerini titreten heyecanın 

farkında olmıyarak aralarında konuşuyorlarJL 
- Ev dediğin böyle olmalı .. Aşk olsun Mehme. 

de, tam zevkime göre bir köşk yaptırdı. Parayı ~ 
ısirgcmedı, her şeyi şartınca yaptı. 

Yazan : MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 71 Genç kız başım, onun omuzuna dayadı· 
- Bu gect: n•şanlandığımızı dayımla yengeme 

söyleriz Mehm<!t. •• 
- Köşkün denizden görünüşü cidr.ien mükem. 

mel •.. Şu geniş pencerelere, şu verandaya, şu mer
mer merdi·ıenlere bak. 

- Ya bahçeyi görmüyor musun? Ağaçlar, çL 
çekler, her şey birbirine uygun. .. 

- Ne dersin, bizim evin kıymeti uazanmdan 
düştü .• 

- Yok Arif, her yer güzel olablllr ama, ben 
dünyanın hiçbir köşesini bizim yuvamıza değişmem. 

Ayşeye gelince, onun gözü hiçbir şey görmü
yor, kulaklan hiçbir şey işitmiyordu. Onun saadet.. 
le taşan kalbi, ateşle atan damarları ve helecanla 
titriyen genç vücudü Mehmede koşmak, onun kol. 
l&rı arasına atılmak icin sabırsızlanıyor ve Yalnız 
bunu istiyordu. • 

Ayni saatte Mehmet de Suadiyedeld köşkünün. 
nhtunındn sabırsız adımlarla dolaşarak. bu güzel 
&ecenin getirdiği çılgın isteklerle Ayşeyi bekliyu1, 
butün varlığile onu çağırıyordu. 

Sandaldan çıkması için ona elini uzattığı va.'cit, 
Renç kızın güzelliği karşısında başı döndü, gözleri 

t>ulutlanclı, onu hemen kollan arasına alıp, göğsü. 
nün üzerinde sıkmaK arzusunu güç yanmeğe muvaf
fak oldu ve helecanını neşe perdesi nrknsına gizle. 
meğc çalıştı: 

_ Benim köy evimde yemek yemek için bu ne 
büyük külfet küçük hanım! 

Avse, nişanlısının gözlerinde yanan çılgın alevin 
51.Cakhğında yanmamak için. gözlerini kapadL 

- Sarayıruzı açmak merasiminde daha iyi gi. 
yinmek lSzımdı ama, artık kusura bakmazsınız anü. 
ral 

Seniha ile Arif onları beklemeden yürümeğe 
bs~lamışlardL Bahçeyi gezdikten sonra, eve girmek
te acele ediyorlardı. 

Mehmet arkalarından seslendi: ~ 
- Şu yoldan yürüyün, evvel! akuaryom'u gö. 

rüıı. 
- Onu sonra seyrederiz; bizim şimdi'IO istika. 

ıretimiz doğruca yemek odasL.. Sen istersen Ayşe. 
ye b&lıklannı göster. 

- Hayır, biz de geııyoruz. 
Onlar önde, Ayşe ile Mehmet biraz geride, eve 

doğru yürümeğe başladılar. !ki nişanlı, heyecanları.. 

nı gizleme için şundan bı:ı ndan konuşuıorlardı. 
- Bahçeniz pek güzel; iki taraflı ağaçların göl.. 

gclediği bu geniş yolu pek sevdim. 
- Yolu aydınlatayım mı Ayşecik? Karanlıkta 

yürumesini sevmezsin belki... 
- Hayır; hayır; yalnız bana kolunuzu verin .• 
Uzakta, köşkün ış>klı verandası görünmüştü. 

Genç kız yengcsiıe dayısı na işittirecek surette ve 
Y•ücsek sesle: 

- Eviniz de bahçeniz gibi güzelse; ta Bostan
cıdan gelmek zahmetine değdi demektir. 

Mehmet bu söze cevap vermeden, bulunduğu 
yerde durdu ve Seniha ile Arifin eve girmelerini 
};ekledi. 

- Niçin durdunuz, yürüsenize.:. 
Ayşe onun manevrasını anlamadığı içtn h3y .. 

retle soruyordu; fakat Mehmet cevap vermeden e
ğildi, genç kızın karanlıkta koyulaşan ve parlıyan 
gözlerini aradı. 

- Bir saniye dur, bana bak Ayşe:gö:z'erim göz. 
lerinde bir saniye dinlensin.. Kollarım, vücudünün 
sıcvklığını bir .saniye duysun. Ne kadar n.esudum 
bllemezsin. 

ılı 
Vemeği büyiik bir neşe içinde, verandada yedL 

ler. Burı:sını M·~hmet, bu gecenın şere!me lŞıklnr ve 
çiçeklerle c;iı~lemışti. 

Ziyafo! te cinden mükemmeldi. Ev sahibi misa. 
firlerini ağıdamaK ıçin hiçbir şeyi ihrnal etmemiş, 

hatta içkiyı biraz fazla israf etmişti. S:?r.ilıs hanım. 
içki içmediği için, bunu blrnz ifratkiıranı.? bile telak.. 
ki ederek Mehmede çıkıştı: 

- Sizin niyetiniz sarhoş olmak galiba; fakat 
ben buradayım. dıkkat edin. 

- Yok Senıha, bu akşamki mernsirn şerefinP. 
bir pat\:a perhiı1 bozacnğız, haberın ı>lsun, Yemek
te birkaç bardak şarabın bir zararı o.ınaz. 

- Yemeğin sonunda da birkaç bardak şampan.. 
ya! 

Bunu Ayşe söylemişti. Göz ucıJ ne, nfis'in açık 
kapısındar. ıçeriye bakarak, kovaların i;ındeln §işe. 
leri görmüştü. 

Seniha haram bu çılgın insanlara söz geçiremL. 
yeceı;,ni anlayınca. susmuş ve yemek l'ıaı saniye ar
tan bir neşe içinde yenmişti. <Dcvnnu varl 

1 
1 
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pul il4vesi lazımdır. 

rcı11: ı•ı: ı t ı 114 ! 4 9 4 ;J ı 
Bir Türlü Nazarı 

itibara Alınmıyan 
Temennilerimiz 
Başvekilimiz, halka ucuz radyo 

temin etmek işinin yakında 
hal1edileceğini de müjdeledi. Radyo, 
bugün, -propagandalarının tesirle
rine kapılmaktan ve aldanmaktan 
dikkatle sakınmak şartiyle,- en fay. 
dalı eğlence vasıtalarından biridir. 
Bir çok bakımlardan, bu mütekamil 
neşir vasıtası, elzem bir ihtiyaç hali. 
ile girmiş sayılabilir. 

Fakat, bunlan dUşUnerek, alınma
•ı lazım eelen tedbir, sa.dece radyo (i. 
yatlarını mümkün mertebe ucuzlat. 
btaktan ibaret değildir. 

Bizce alınması icap eden ikinci 
tedbir de, radyo neşriyatının kalite
sini, -hiç değilse radyo fiyatlarının 
dQşürlildüğü nisbette- yükseltmek. 
tir: Bu hususta, bir türlü nazarı iti. 
bara alınmıyan temennilerde bulun
maktan usanmış olmamıza rağmen, 
6mit beslemekten de bir türlü vazge. 
Çemiyoruz: Zannımızca neşriyat ka. 
litesinin yükseltilmsi, radyo fiyatla. 
l'lnın kavuşacağı ucuzluğun kıymeti. 
tıi büsbütün arttıracaktır. 

• 
Rağbetin Çoğalmasını 

Bekliyoruz 

JCmlayın hastabakıcı Jıem!İreler 
lrıektebi, bundan bir müddet evvel, 
gaztelere bir ilan verdi, ve kendi ta-
11 ~ifreleririlizi,. insani vazife hnşına 
çagırdı. Halbuki, şimdi, mektebin bu 
davetine icabet eden kadınlnrımızın 
Yalnız 21 kişiden ibaret olduğunu, 
teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bizce, bu rakam, kadın1arımı7.1n 
lnilli ve insani bir vazife karşısında 
lı.afi derecede mütehalik davrandık. 
lannı ispat edebilmekten oldukça u. 
~k kalmaktadır. 

Temenni edelim ki, bu rağbetin 
azlığı, gazete ilanlan vasıtasiyle :va
Pılan o davetin, henüz kafi d~rec;de 
duyulmamış bulunmasından olsun. 
Ve yine temenni edelim ki, bayanla
l'lrnız, bu rakamı, çok kısa bir :ıa. 
inanda, milli vazifeler karşmnda 
~uydukları hassasiyetin yüksekliği 
de mütenasip bir irtifaa kavuştur. 
awıJar! 

•• 
Gördesin Nakli l\leselesi 

Gördes'teki heyelan vaziyetini tet
kik eden heyet raporunu vermiş. Bu 
l'apora ıöre, kasabanın bulunduğu 
Jtııntaka tehlikeli göriilmekteymiş. 
Şehrin, Kocamutlu mevkiine naklo
lunması icap etmekteymiş. 

Bu tedbirin isabetini takdir etme. 
bıek mümkün değildir. Fakat, bir ev 
~asını, başka bir e\•e taşımanın 
aorluklannı bile hesap edenler, bü
tUn bir tehri yerinden kaJdınp, ba,
ka bir tarafa götürmenin güçlüğünü 
kolaylıkla kestirebilirler. 

Bizim, bugiin, böyle müşkiil ve ol. 
dukça masraflı bir işi başarmak 
~ecburiyetinde kalışımız, memleke
tin bir jeolojik haritasının bulunma-
bıasıdır. Bu mühim noksan yüzün. 
.ten, heyelan mıntakalarrndan, zel
ıeıe, sel mıntakalarından hemen he-
!ben tamamen bihaberiz. Ve bu biha 
herJiğimİ7.İn cezasını da, hazan bir 
fehri başka bir yere tasımak kü!leti
lle, bazan da, Erzincand.aki kadar hü-
)fik felaketi ere uğramakla çekiyo. 
l'ttz: Bütün bunlardan kurtulmak 
için, temenni ederiz ki, hazırlanmak
ta olan jeolojik harita, miimkfln me,.. 
~ebe süratle tamamlansın: Gördes'in 

a ka bir mahalle nakli zarureti, bi
ı1e bu lilzumu bir daha ihtar etmiş o
U:vor! 

İngiliz ve Fransız Sefirleri 
İngiltere ve Fransa sefirlerinin 

b\enıJeketlerine gitmek üzere dün 
Babah şehrimize gelmeleri beklenL 
~ordu. Sefirler dün de gelmemişler
~. Bugün için beklenmektedirler. 

r 

ÇAR$AMBADIR ÇARŞAMBA M•!-Nim 
HCini Yağma s . " . Lı ':J 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
• 

Tanımam, Görmedim, Şark medeniyetinin Garp me. 
deniyetine karşı çektiği Çin 

duvannı, yirminci asrın ejderleştlr
diği teknik, külçeleştirdiği altın, de
lik deşik etti. Afyon muharebelerile 
Garp medeniyetinin önünde eğilen 
Çinin, mandalin bahçelerinde iştih&
Jan doyuracak zengin sofralar kurul. 
du. Pekini Londraya bağhyan, Ba{:. 
dat yollannda işliyen trenlu, yalnız 
eski bir medeniyetin, insan zekasiyle 
oydurduğu çinileri, insan dehasınnı 
ııanatlaştırdığı ipeği, müzelere taşı
makla iktifa etmiyor. Çin denizin
den Japon sahillerine işliyen gemi
ler, bir milleti uyutmak için satılan 
afyona bedel, ham madde, huhub:ıt, 
el emeği, göz nura, ne varsa hepsini 
balya balya naklediyorlar. 

K omedi Fransez" !stangulda 
bir bahar güneşi gibi sıcak, 

ılık ve sevimli, fakat kısa bir hava 
yarattıktan sonra Ankara yoluyla 
Beruta çekti, gitti. 

Burada verdiği üç gece temsili 
!stanbulde mücevher, kürk ve ru
ba göstermek için vesne anyan bir 
çok hatunlann, münasebetli müna
f\ebetsiz afrak11 giymek istiytn bir 
hayli erkeklerin arayıp bulamadık
ları bir fırsat oldu. Şüphesiz bir 
çok şehirlerde bizdeki kadar hüsnü 
kabule nail olmuş olan Komedi 
Fransez artistleri, kendi evlerinde 
bu derece süslü bir salon önünde 
nadir oynamışlardır. Hele hiç bir 
yerde bu derece pahalı koltuklar 
önünde oynamadıkları muhakkak~ 
tır. 

Onun için olmalı ki; her birinin 
simasında memnuniyetten doğdu. 
ğu pek belli olan bir beşaşet var. 

"Komedi Fransez" in memleke
timizde göstermek için seçtiği e. 
serler hakkında söz söyliyecek de. 
ğiliz. Her biri kendi nev'inde birer 
şaheser olan bu piyesleri tada. 
bilmek için bir defa görmek kafi 
değildir. 

Onun için olmalı ki; Fransız ar
tistlerini ilk gece görmek fırsatını 
kaçırmamak için elinden geleni 
yapan bir tanışı gördüm. Bana 
sordu: 

- Komedi Franseze gittin mi? 
- Gittim. 
- Nasıl? 
- Güzel. Sen gittin mi? 
- Gittim, gitmez olur muyum? 
- Hangisine? 
- İlk gece gittim. 
- Nasıldı? 
- Hıncahınç dolu idi. O ne el-

maslar, ne kürkler? Ciıcepler, Keş. 
mekeşoğulları, Mendeburunyan. 
J~ JW..\miteYAçı. ~rııı\tkı 
sırada ...• 

- Nasıl buldun tiyatroyu? 
- Fena değil_ Biraz düzelt. 

mişler ..• 
- Onu demiyorum. (Andro. 

mak) ı beğendin mi? 
- Tanımıyorum. Görmed;m . .: 
- Yaaa!. .. E, Komedi Fransezin 

nesini beğendin? 

- Her ş .. yi güzel kardeş. Elbt. 
seleri, dekorları ... Ama ne dersen 
de! Bari Mel fevkalade idi. 

- Allah kabul eyliye! diyerek 
ayrıldım. 

Dilsizlerin Hakaret Davası 

~~~~~~ ~ • • il ~ 
==-=-:~ -D emek ki; "İnsanın selameti 

dilini tutmasındadır" diye 
tercüme edebileceğimiz meşhur a
rapça sözün de artık hükmü kal. 
madı. 

Birkaç dilsiz birbirine hakaret 
etti diye mahkemeye düşmüş. 

- Dilsizin hakareti olur mu? 
demi yelim. 

Çünkü dilsizin ~şaretini de dil. 
sizler anlar. Ancak mesele şura· 
dadır: 

Hakaretin cezayı müstelzim ot. 
ması için aleni olması, yani birkaç 
kişi tarafından işitilmiş ve anla. 
şılmış bulunması şarttır. Bir dil. 
siz ötekine dillilerin huzurunda 
dilsizce hakaret etse ne lazım ge
lir? 

Bu ne gibidir? 

Aksarayda bir mahalle kahve
sine, bir Çinli gelip, oradaki birine 
ağzına geleni söylese! Bu söyle
diklerini de yalnız ona muhatap 
olandan başkası anlamasa ceza liı. 
zım gelir mi, gelmez mi? l!:lcevap .. 
Orasına hakimler karışır. 

Bektaşinin: 

- Ona Rü!ailer karışır •. dediği 
gibi. 

Biliyor musunuz, bu fıkrayı? 
Vaktile içkinin yasak olduğu de. 

virde bir Bektaşi elinde rakı dolu 
bir binlik ile giderken Asesler çe. 
virmiş: 

- N edlr o şişedeki?. 
- Su. 
- Hele bir yol getir bakalım. 
- Bakacak bir şey yok! Su işte. 

Ama isterseniz rakı ederim. 
- Vanver! ·· 

Bilmem ••• 
ı_~_a_za_n_:_B_. _F_E_L,_E_K_ı 

=.Ya mübarek su! Rakı ol!. 
Pof ..•. 

Tabii, bakmışlar ki: şişe rakı do. 
lu .. Fıkranın icabı odur ki; Ases
ler buna inanacak kadar safdil i.. 
mişler .. O sırada da Asesbaşı ora. 
dan geçiyormuş: 

- Nedir o? diye işe karışmış. 
Asesler, Bektaşi dervişinin "suyu 
rakı ediverdiğini" anlatmışlar. 
Bektaşiye demiş: 

- Mademki keramet sahibisin, 
şu ileride yangın var. Var onu 
söndür Bektaşi de cevap vermiş: 

- Biz Bektaşiyiz. Ateşe karış. 
mayız. Ona Rüf ailer karışır. 

Çocuk Tiyatrosu ve Kukla 

A nkarada bir çocuk tiyatrosu 
yapılıyormuş. İçinde Kara

göz ve kukla da oynatılacakmış. 
Görmeden bir şey diyemeyiz. U
malım ki; muvaffak olsun. Bunda 
yegane dikkat edilecek nokta şu. 
dur: 

Çocuklar, büyükler gibi muvaf. 
fak olmamış bir şeye hatır için: 

ı - Pek güzel, pek muvaffak, pe
kal.8! demezler. Eğer beğenmez_ 

!erse üste birer çikolata da verse
ler, kimse gitmez. Hatta o dere. 
_....., -- ı...:. ___ , __ 

- Uslu oturmazsan seni çocuk 
tiyatrosuna götürürüm! diye teh.. 

dit bile ederler. O sebeple bu işe 
büyük tiyatrolardan daha fazla e
hemmiyet vermek gerektir. 

Kuklaya gelince, ona hiç lüzum 
yok. Antikasını hergün görüyoruz. 

ı-

' Adliye Sarayı l\1eselesi 

J yi iş altı ayda çıkar, lafı bir 
büyük istical üade etmiye 

başladı. İyi iş altı senede bile çık. 
mıyor. İşte nlimunesi: İstanbul 
adliye sarayı. Bir müddet plan mü. 
sabakaları ile uğraşıldı. Sonra ar. 
salar arandı. Sonra arsanın üze
rindeki binanın yıkılması ve yıkıL 
maması erbabı tefekkürü işgal eL 
ti. Yıkıldıktan sonra da planın şe-
hir planına uymadığı anlaşıldı. 
Plan plana uyduruldu. Bu sefer de 
arsaya uymadı. Bakalım iş nereye 
varacak. 

Bu münasebetle beşik hikŞyesi. 
ni bir kere daha hatırlıyalım: 

Bir adamın bir çocuğu dünyaya 
gelmek üzere iken Uzunçarşıda bir 
ustaya gidip bir beşik ısmarlamış. 
Pey akçesi olarak da bir mecidiye 
vermiş. 

Bugün git, yarın gel derken, ço
cuk doğmuş. Lakin beşik yapılma.. 
mış. Adamcağız bir kere yakasını 
kaptırdığı için arada sırada gider, 
beşiği sorar, lakin ~ine bugün. ya. 
rın diye savsaklanırmış. Uzatmı. 
yalım. Beşik kendisi ıçın ısmar • 
lanmış olan çocuk büyümüş. Ev
lenmiş ve bir çocuğu dünyaya sel. 
miş. Büyük peder, tekrar beşikçi. 
ye gitmiş: 

- Yahu! demiş. Şu seneler ev. 
vel sana ısmarladığım beşiğin sa
hibi büyüdü, evlendi ve bir çocu
ğu dünyaya geldi. Bari babası için 
ısmarlamış olduğum beşiği oğluna 
yetiştir! deyince beşikçi derhal: 

- Yoo! Efendi! Ben bu kadar 
acele işe gelemem. Al şu mecidi-

Bitler, RibbentroP.'U tekrar Moakovaga gönderecek 
[Ecnebi Karikatürü] 

yeni, beşiği başkasına ısmarla! ce
vabını vermiş. 

Cenabı hak cülnlemize sabır ih. 
san eyliye! 

Tabakkakan Ağaçkakan 

B ir yeni ıstılahı dilimize tanıL 
mak cesaretinde bulunaca. 

ğım. Dinleyin. 
Boğazına düşkün fakat fakirce 

bir dostum var. Geçende bir ziya· 
fette beraberdik. Bana Hoca mcr. 
bumun şu fıkrasını anlattL 

Bir kıtlık zamanında Hoca bir 
köye gitmiş. Bakmış ki halk yiyip 
içiyor. Hocaya da tatlılar, börekler 
ikram etmişler. Hoca: 

- Yahu! Burası bir bolluk 
memleketmiş, bizim taraflarda 
açlıktan kırılıyoruz.. Demış. Ken. 
disine: 

Transatlantiği geçen, bir ıehir re. 
sametiyle denizlerde boy gösteren 
çelik makineler, Çine yalnız incil, 
misyoner, altın ve insaniyet getirmi. 
yorlar; eski bir medeniyetin orta
sında kurd,!1klan nüfuz mıntakalan 
üzerinde, mandarinlerden daha kud
retli bir saltanat sürüyorlar. Tüten 
fabrika bacalannda Çinlinin ter ha. 
tinde erimiş kaniyle, Amerikan. Ja
pon, İngiliz, altınının kir halinde be. 
liren dumanı tütüyor. Mandalin bah
çelerinde iştihalan doyuracak zen-

- Yahu! Bugün bayram da. 0- gin sofralar kuruldu: 
nun için herkes kudreti yettiği ka. "Yiyin efendiler, yiyin bu hAnı tştiha 

sizin; 
dar yiyecek, içecek tedarik etti. E- Doyunca, tıksırınca, çaUayıncaya kadar 
şe dosta, yabanlara, fıkaraya ile. yiyin. .. 
ram ediyor. Demişler. Hoca da der. • 

hal: Çin iki senedir harp edivoT. Lok. 
- Ne olurdu, her ~ün bayram ma lokma doğranmış bir ülkeyi, ls. 

olsa da Ümmeti Muhammedin tikli.} mücadelesi etrafında hirl~ti. 
karnı doysa! Diye mukabele etmiş, ren iman, tankın, makinenin, kuv· 
dostum da ilave etti: vetin karşısında kıvrım kıvrım kn•-

- Onun gibi, dedi, hergün ı:lya. ranıyor. Çan Kay Şek, milli hüku
fet verseler de Ümmeti Muhammc- met, halk hükumeti, kantondan kan. 
din karnı doysa. tona, kolera ve veba mikroplariyle 

Bu dostum gibilerine frenkler yan yana göç eden san esirler. bu is. 
(Pique • assiette) derler. (Tabak tili çığının altında ne MiJJetler Ce
kakan) manasınadır. Ağaç kakan miyetine, ne de dost milletlere bir 
tertibinde bir laf! Böyleleri için yardım borusu öttüremiyorlar .. ÇUn· 
hayatta, maişet mselesi mevzuu kil, dost, düşman, birihirine kanş. 
bahis değildir. Bugün şu ziyafet, mış. Onlar, kendi topraklan Ü7.erln. 
yarın öteki ziyafet. Çağrılsa ve de yapılan pazarhklan, ancak kan. 
çağrılmasa bir diğer gün falanca larını dökerek ödemek istiyorlar. 
düğün. Daha sonra lokantada rasL Çinde Japonlann kurduğu yeni hü
ladığı bir aşinanın sofrasına kon.. kumti, onun kadar, ondan daha kuv
mak, umuru adiyedcndir. Bu ma- vetle protesto eden ne sadık hfamile_ 
.. , ......___. _____ .,. ___ ....,.~· -~ •• 4ievletleri Çin :heaa. 

lar için bunun ehemmiyeti yoktur. bına harbe sflrii1diyecek kadar onun. 
Elbette her n im etin bir külfeti o. la alikadar hamiler ... Kantonları pa
lacaktır. Rahat ve tatlı tatlı karm ura, pazarlığa çıkaran bu harhln 
doyurmak için de bir nebze istiska içinde o, sadece kan, ve sabır tiiketi
le uğramak ehemmiyetli bir külfet yor •.. Çinlinin sabn... Garp medeni
sayılmaz. İş sıkılmamıya alışmak- yetine karşı Şark medeniyetinin, 
tadır. O mertebeye vardıktan son. Çinlinin sabırla ördüğü Çin duvan. 
ra, artık başka mani kalmaz. nı, yirminci asnn ejderleştirdiği pa. 

SAGLIK öGüTLERi 

Soğanı Niçin Yeriz? 
Soğanın kurusunu da, to7.~ini 

de -kokusundan dolayı- stıvmi. 
yenler, hiç yemiyenler hulunur. 
Fakat kuru soğanı yemeklerin 
içinde pişmiş olarak yiyememek 
-böyleleri de nadir olarak bulu. 
nursa da- doğrusu bedbahtlrk ı.a. 
yılabilir. Çünkü medeni dediğimiz 
dünyanın neresine gidils.- -tatlL 
lardan başka- soğansı:r: yemek 
bulmak haylice (Üçtür Soğanın piş 
mişini de yiyemiyen bir kimso 
-turfadan korkanlar gihi- ye. 
meklerini ayrıca pişirtmiye mec· 
bur olur. 

Medeniyet tarihinde tıe kadar 
eski zamanlara çıkılsa, ~oğan her 
memleketin tarihinde bulunur. Bi
zim taraflarda en eski medeni a. 
damlar sayılan Snmerlerde soğan 
yemeklere katıldıktan başka. e
hemmiyetinden dolayı --o zama. 
nın ilmi demf'k olan- falcıhğ:ı bi
le Kirmitti. Eski Mısırlılar soğan 
yetişlrme;vi öğrendikten SOl\ra on
lar da sokana Tannhk payesi ver
mislerdi. Bundan dolaV1 sobn ve.. 
tiştirmek halka yasak edile~ek 
-süphesiz, biraz da kirh bit is ol. 
duğu için- rahiplere mahsus" bir 
imtiyaz olmuo;tur... İsrail oğuUan 
Mıs1rilan çıktıktan sonra fln zivade 
özledikleri şey orada yediklf!r

0

i so
ğan olmuştu. Eski Yunanlılar veo 
Romalılar sobnın gözyaşı döktür-
mesinden dolayı onunla alay eL 
mekle beraber yemeklerine soğan 
katmaktan geri kalmazlardı. 

Eski İsrail oğullannm rivayeti. 
ne göre sofanın kıvmeti insanı 
betölemek kudretindedir. Halbuki 
kimya tahlilleri sokanın yih: ııra
mında ancak 1.6 ~am alhilmin. 10 
Kt"am Sf"ker gö!lff!rir, yağı -<fev'!l
de kulaktan daha az- O.Z a-ram. 
Bunlann da insam besliyeceğine 
pek inanılamaz. 

Soğanın vitaminleri de ehem.. 
miyetsizdir: A vitaminin~en hiç, 
B 1 den 46, B Z den 3Z Biçti, C ft. 

zarlık, külçeleştirdiği yağma delik 
deşik etti Mandalin bahçelerinde iş
tihalan doyuracak zengin sofralar 

1 kuruldu: 
"BilyükHltan biraz ağır da ol•a hazmı 

yok zarar, 
"Cunıru ihtişamı var, aQ.ruru L-ıUkamı 

var. 
"SWn &U baş, beyin, ciğer, bütün fl1 

kanlı lokmnlar. 
"Yiyin efendiler, yiyin bu hAru lşUha 

sizin. 
"Doyunca, tıksırınca, çaUayıncaya kadar 

FiKRET 1-
yiyin." 

tamininden ZO miligram. Bunlar. 
dan da soğan piştikten, hele tava
da yani açlk havada kavrulduktan 
sonra ne kadar kalacağı bilinmez. 
O halde? 

Acaba kokusundan dolayı mı? 
Vakıa çiğ soğanın kokusu göz yaş
lan ıetirse bile insana kuvvet ve 
neşe verir. Fakat soğan pişince ko. 
kusu kalmaz. Yenilen soğanın en 
çoğu da pişmiş olarak yenilir •• 

Şimdiki bilgilerimize göre so. 
fanda hesaba katılarak madenle. 
ri kalır. Bu bakımdan soğan mü
kemmel bir gıdadır. En lüzumlu on 
iki madenin hepsi onda bulunur. 
Kireci ve fosforu yüzde 35 mili
l'ram olması so~ana büyük bir 
kıymet verdirir. İkisinin arasında 
nisbet bir olunca ikisinden de ke.. 
mikler ve dişler için istifade tam 
olur. Neslin bakasına hi7.met eden 
çinko madeninin yüzde 1,38 mili. 
gram olması da ~öze çatparak de. 
recededir. Zekaya, besleyici gıda
ların vücude yaramasına t-ıizmet 
eden iyot madeninden yii7.de 0.0%2 
miligram bulunması soeanm bel
ki en büyük faydasıdır. Bundan 
biraz fazlası ancak taze fasulyede, 
daha çoiu sarmısakta bulunur. Ta_ 
ze fasulye ise her vakit bulun. 
maz, sannısaktan ta soian kadar 
çok yenilemez. 

Soğanın pek yeni zamand11 Ye 

pek in~e tahlilJerle meydana çıkan. 
madenlerini eski inııanlar, ııüphe. 
siz, bilme-zlrrdl. Ur11n uzun za
manlarca halkm tecrübeleri so~a. 
nın fa~dasmı efüıb~rmis olacak za. 
ten pek cok işlerde ilmin başlan. 
sıeı hallan teertlbesl olnuqtur. 
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alife Or n 
ka Geç 

"~~ve~ln ~ektubu Şirkoh üzer!n. I muzdur. Onlarla şimdiye kadar iyi 
de ıyı bır tesır. bırakmadı. Ordunun geçindik. Şarkta en kuvveth düşmn
Mısıra gelmesı melhuzdur. Buna nımız olan Atabek Nureddin, ~imdi 
mani olmak için her şey yapılmalı.,, Mısır işlerine müdahale etmek isti. 

.- yor ve bu bahane ile bütün h.ır·sıi-

ş aver, bu haberi alır almaz, her yanlar elinde bulunan yerleri tehdit 
zamandan ziyade süt anası ediyor. Bunun önüne geçmek 1ç.in 

Ommülfatin'ln akilane nasihatlerine Mısıra muavenet edeceğiz. 
ihtiyacı olduğunu anladL Kadın: Amori'nin kumandanları arasında 

- Oğlum, dedi Seni Mısırın mu.. mukaddes telfıkki ctt.ik~eri gayeye 
kadderatına hakim edecek olan se- taassupla· taraftar olanlar vardı .ıın~ 
bepler birbiri ardmca kendini gcs- lıların sultnn Nureddinden yedıkler1 
teriyor. Bunlardan iyi suretti? istifa. dnrbe tabiatile onlarda bu cesur 
de edilirse, muvaffak olacağına şüp. ve ku~naz Türke karşı derfa bir hu. 
he etme. En ufak 1.ırsatı kaçıİ-a~ak sumet uyandırmıştL Kralın fikrini 
olursan, bir daha onu eline geçire- hemen kabul ettiler. Büyük bir kuv. 
mezsin. vet toplıyarak, derhal .Mısıra doğru 

- Talih, şimdiye kadar yardım yola çıkardılar. 
etti. ŞirkNı'un ordusu Kal1irenin karşı. 

- Talllıten bahsetme. tnsan ken- sında göründüğü zaman, Kudüs krıı. 
di talihini kendi yaratır. Eğer Ariile lı Amori'nin Mısır ordusunu takviye 
derhal hücum ettiğin zaman, teşki- için sevkettiği büyük bir kuvvet, Şa
l.atsız ve perişan bir kuvvetl.! harp ver'in teşkil eylediği Mısır ordusiJe 
etmiş olsaydın, mağlup olurdun. On- birleşmiş bulunuyordu. 
dan sonra felaketler birbirini takip Mısırdan Şirkoh'a karşı istikbal l
ederdi Buna talih mi diyeceksin? çin bir heyet çıkmadı. Bu btiskal 
Vaziyeti bu şekle sokan sebeplere karşısında Şirkoh, Salıihaddbe: 
bak! ' - Şaver, hiç ince düşünceli b;r 

Azid gibi, milletinin, memleketi. adam değilmiş. Bize karşı daha gü
nin halinden haberi bile olmıyan zel muamele eder ve yine bildiğin. 
bir hükümdarın mevcut olması, sc. den şasmazdı, dedi 
nin için en mühim f.:rsatlardan biri. Salahaddin: 
dir. Halk iıdeta, halifeyi unutmuş, - Şaver'in bu tarzaa nare.ıı::et et-
halifc de halkı unutmuş. Şairlerden, mesi için. her halde güvendiği hır 
çalgıcılardan başka yüzünü gören şey var. Bakalım elbette bir hnlıer 
yok; bundan şikayet etme. Memnun çıkacak! 
ol Şimdi ilk hatayı, yani Adile kar- Her zaman olduğu gıhi, Saliihacl
şı muavenotlni istemek suretile suJ- dinin bu düşüncesi de doğru çıktı~ 
tan Nureddinin Mısıra dikilen haris Ordu, Kahirenin karşısında yerlt-.Ş
gczlerini başka tarafa çevirmek la. tikten birkaç saat sonra Mısır tara. 
wn. Tehlike daha geçmedi. Hamda. fından bir sfıi çeldi. Şirkoh'n Rahi
nın gönderdiği habere göre, Şam or. reden kendisinı ziyaret ıcin bir he
dusu muhakkak buraya gelecektir. yet geleceği haberini verdi. 
Bundan nasıl kurtulacağı-:? Şaver, Şirkoh'a Şeyh Hamdan dr-

- Orduyu yeniden tensik ederek reccsinde kurnaz bir elçi gönderme. 
dayanmnktan başka çare görmüy0- ğe lüzum görmemişti. Şirkoh'a tebH. 
rurn. gat için, sadece maiyet zabita~ından 

- Mısırlılardan mürekkep olan birini izam ile iktifa cylemiştı. 
ordu, Şirkoh gibi bir kumandanın Şirkoh bunu öğrcndi~i zaman hid-
ordusuna karşı durabilecek mi? U- dctlendi: 
nutma ki Mısırlılar, Adil ile senin - Ben ordunun fımiri olduğum 
mücadelenizden bıktılar. Birbirlerile halde, bana bir Emir göndereceğine, 
bu kadar zaman uğraş1p, kan dök- ufak bir :zabit gönderiyor. Gelenl 
tükten sonra, bir de Nureddinin bağlatıp geri gönder~eğim. 
kuvvetlerile nasıl çarpışırlar' Onla. (Devamı var) 
n hnrekel ettirecek manevi kuvvet 
yok. 

- Azicl. 
- Halife, carıyeıenn :ırnuannın 

arasından çıkıp, ipek kumaşlı yumu
şak tüylü şiltelerden sıyrılıp, kntı e. 
ğerler üzerinde ordunun başına gP
çer mi? Adil ile olan mücadelenizde 
size kaç defa söyledi: "Rahatımı boz. 
mayın, ne isterseniz yapın!,, dedi. 
Hlllfı ondan ne bekliyorsun'? 

şaver, derin derin düşünüyordu. 
Nihayet: 

_ Başka bir kuvvete_ ihtiyacımız 
var .. 

- Ne gibi? / 
- Sultan Nurcaoıne .ıı::ıfrşı aayan. 

malt için, bir muavenet temin etme-
U. • 

_ Tekrnr ecnebi bir kuvvete da
yanmak değil mi? O halde, yıne Şir-
kohla anlaşmak doğru. . . . 

- Sultan Nureddin hıçbır §ey ıle 
kandıramam. Fakat başka bir devle
te bazı menafi temin etmek suretile 
biç olmazsa, müdahalesini tahdit e
debilirim. 

- Kimi dü~ünüyorsun 1 
- Kudüs Kralı Amorı! 
- Amori'nln muavenetin\ lste-

Bütün Memleket lnönü 
Zaferini Kutlc:dı 

Ankara, 2 (A.A.) - Bugün aldığı
mız telgraflar İnönü zaferinin yıl. 
dönümünün yurdun her tarafında 
büyük tezahüratla kutlulandığını bil
dirmektedir. 
Başta Halkevleri ve Odahrında ol

mak üzere, yer yer yapılan her smıf 
bakın iştirak etmiş bulunduğu bu 
toplantılard~ söz alan hatipler Milli 
Şefin dahiyane sevk ve 1daresile 
kahraman oldumuzu ulaştırmış ol
duğu bu zaferin harekat safhalarını 
ve nihayet bunun Türk milletinin 
kurtuluş yolundaki mücadelesi te
sirlerini izah eylemişler ve bu büyük 
eserin yaratıcısı olan 1nönü'ye karŞl 
milletçe duyulan sonsuz b::ığlılık ve 
sevgi duygularına tercüman olmuş. 
lardır. 

Bu hitabeleri temsiller, milli oyun. 
lar takip eylemiş ve bazı yerlerde de 
milli mücadeleye ait filmler gösteril
miştir. 

Felaketzedelere Yardım 

(Başı 1 incide) 
tutan ihracatımız miktar itibarile 
henuz geçen senenin seviyesini bul
mnmış ise de bilhnssa maden kömü
rü ve buğdaylarımızın ve kısmt-n de 
tütünlerimizin geçen seneden daha 
iyi fiyatlarla elden çıkarılmış olduğu 
şayanı dikkattir. İki aylık vasati ih
raç fiyatlan geçen senenin ayn\ dıw. 
resindeki fiyatlara nazaran tütünde 
84 kuruştan 90 kuruşa, buğdayda 
4,7 kuruştan 6.5 kuruşa, maden kö
mürünün tonunda 560 kuruştan 1200 
kuruşa kadar yükselmiştir. İhrac e
dilen fındık miktannın artmış olma. 
sına rağmen fiyatların yarı yanya 
düşmüş bulunması bu maddenin ih
raç kymctinde görülen tenezzüle se
bep olmu~tur. 

JJI ad delere göre mukayeseli 
cetuel 

Aşağıdaki cetvel ihracatımızın tak. 
riben yüzde 85 ini teşkil eden muhte. 
lif maddelerin 1939 ve 1940 seneleri 
ilk iki aylannın yekün itibarile u
mumi ihracatımızda ne mevki aldık
larını göstermektedir: 
1 hracntımızın maddelere g5re ayrıtı~ı 
"Şubat nlhayctlcrl ltlbarlle" T. L. 1000 

1930 1940 

TütQn 4.380 4.(100 
Üzüm, lncir 1.480 2.170 
Fındık, fıstık 2.590 2.000 
Zeytinyağı 190 1.840 
Tlftlk, yapağı l.Q30 1.480 
Fasulye, nohut v.s, 640 l. l!lO 
Arpa, buğday .700 1.100 
Balıklar 2j0 690 
Krom 580 650 
Bakır 170 3!'i0 
Maden k6mtlrQ 190 90 
Kendir, koza v.s. 140 5ı;n 

Deriler 6!10 620 
Palamut ve hu1Asnsı 520 490 
Yumurta 120 250 
Dü!er 4.040 2.!JG9 

YekQn 20.700 22.200 

1939 senesi ilk iki ayma nazaran, 
1940 senesinin ayni devresi zarfında 
kıymet itibarile bir tezayüt arzeclen 
bazı ihraç maddelerinin miktar ve fL 
yat hareketleri şöyle olmuştur: Zey
tinyağı ihracab 590 tondan, 469(') to
na ve ihraç fiyattan 32,5 kuruşıan 
39,3 kuruşa, balık ihracatı 2900 ton· 
dan 7400 tona ve ihraç fiyatları 8,8 
kuru tan 9,3 kuruşa, yumurta ihra. 
catı 6,9 milvon adetten 10,4 milvon 
adede ve fiyatlar da 1,7 kurustan 2,4 
kuruşa yükselmis ve üzüm ihra'!atı 
5.800 tondnn 14.300 tona çıkmıs ise 
de ihraç fiyab 16.9 kuru~tan 12.5 ku
ruşa inmistir. Pamuk ihracatı her ne 
kadar 12.700 balyeden 9.500 ba~yeye 
düşmüş ise de vasati ihraç fiyatları
nın 43 kuruştan 91 kuruşa çıkması 
ihracatın kıymet itibarile artm?sını 
mucip olmuştur. Fasulye ihracatı iki 
ay zar!mda 4 780 tonu ve ihraç va
sati fiyatı 15 kuruşu bulmuştur. 

ltlıalfıt ı·aziyetimize gelince 
Ecnebi memleketlere olan eski 

borçlarımızı ve yeni aktcdilen kredi 
nnlaşmasına ait amortisman taksnle. 
rini ödeyebilmek için aktif bir tica
ret muvazenesi temininden, yani da
imi surette ithalattan fazla ihrccat 
yapmaktan başka çaremiz olmadığı 
malumdur. İt)'ıalat rakamlarının tet. 
kiki bu bakımdan endişeye mahal oL 
madığı ve filhakika 1939 sen~sinin 
ilk iki ayındaki 18 milyon liralık it
halata mukabil 1940 senesinin ayni 
devresinde ancak 10.5 milyon liralık 
bir ithalat yapıldığı ve yalmz ild ay 
lık kısa bir zaman zarfında tıcar::?t 
muvazı:>nemizin 11,7 milyon liralık 
bir atkü fazlası arzettiği görülmek
tedir. 

meğe nasıl cesaret ediyorsun? Bu 
suretle Şirkohtan kurtulss.k, sonra 
Kudüs Kralı ile uğraşmak lazım ge. 
liyor. Ona karşı da tekrar kuvvet mi 
.anyalım? 

- Haklısın ana, dedi, faka~ Amo
Ti para sever. Mısır lıazineleri ııltın-
1a dolu. Onun şerrini, belasını para 
ile defcdebilirim. Halbuki sultan 
Nureddin Mısırı zaptetmeyincc kar
nı doymaz. Ben Amori'den muavenet 
5stemiyeceğim. O~unla ittifak yapa. 
cağını. 

Ankara, 2 (A.A.) - Yunı.nl'Jtnnda, 
Pirede Chamber of Schipplng of 
Greece "Yunan Vapurculuk Odası" 
nın bir şubesi olan Londradakl Greck 
Schipping Cooperation Committee, 
katibi Bernardis, yine aynı k~mite
den ~·kartopoulos, Yu~~n .. seıır~ ?.~. 
Limopoulus He Londra buy~ elç1~11z 
Dr. Tevfik Rüştü Arasın zıyaretın~ 
gelerek hareketiarz felfıketzed~lerı 
için toplamış oldukları 25~ ste~lıng. 
lik bir çeki kendisine tevdı ctmışler -

1939 senesinin ilk iki ayında itha. 
!atımızın yüzde 48 ini temin etmiş 
olan Almanyanın 1940 senesindeki 
ithalfıtımıza ancak yüzde 28 nisbetin
de iştirak edebilmiş olduğu ve Tür
kiye ithaUıtında bu suretle kaybetti
ği hissenin yüzde 40 ına Amerikrnın, 
yiizde 35 ine İtalyanın, ve yüzde 
15 ine de İngiltere ve Fransanın ka. 
im olduğu görülmektedir. Aşağıdaki 
cetvel muhtelif memleketlerin Ti.ir
ıki.ye ihracatındaki hisselerinin son 
senelerde ne §ekilde değiştiğini gös
termektedir: 
lthatAtımızın memleketlere g!Sre ayrılıtı 

"Şubat nlhaycıtlerl ltlbarlle yOzde" 

1936/38 

Almanya (Awst. Dahil) 44 
ltalyn 5 
Amerika Blrlezik Dev. ıı 
İngiltere ve Fransa 9 
Balkanlar 2 

1939 1940 

48 
8 
6 
9 
4 

26 
16 
15 
12 

dir. M·ır 
Büyük elçimiz mezkur ç?ki 1 1 Dl~cr mcmlckcUcr 29 

100 

2~ 

100 

9 
22 

100 

(3aşı 1 incide) 
lann vaziyetine temas ederek şun
ları söylemiştir: 

"Yüksek Şuranın içtimaı meselc:;i
ne avdet ediyorum, Vaztyetin. müt. 
tefiklerin gözü önünde canlanan Jev. 
hası şu idi: 

"Bitaraflara, vecibeleri bahsinde, 
kendi telakki tarzını kabul ettirmek 
istiyen ve arzularına mutavaat et
medikleri takdirde onları en fena iı
kıbetlerde tehdit eden Almanya, 
bu suretle ortaya, biri haki
ki manasile, diğeri Almanların ver
diği mana ile iki cepheli b r b:taraf
lık meselesi atmış oluyor. Şimdi H
taraflarla bizim bu meseleyi haliet
memiz liizımdır. Müttefikler siyas.et
lerini, bitarafların hukukuna hm fi_ 
yen riayet esasına göre tanzim etmiş 
olmalarına mukabil, Almanya, siya. 
setine uygun geldiği zaman, bitarcıf. 
ların mülkiyetini tahripte, bitaraf 
devletler tebaasını boqazlamakta te
reddüt etmemiştir. Almanya, bitaraf 
memleketleri istila ile tehdit etmek
te de hiç tereddüt duymamıştır. Bu 
tehdidi ika ederken maksadı tecavüze 
uğramış bir komşu memlekete yar
dımda bulunmalarına, hulasa kendi 
menfaatlerini korumalarına mani ol. 
mnktı. Bununla beraber bitarafların 
nu.ıtukuna karşı beslediğim~z hürmet 
ve uğradıklan müşkülat dolayısile 
kendi haklarında duyduğumuz mu
habbet gözlerimizi dumanlandırma. 

malı ve bitaraflar, Almany'1ya çok 
fazla cömertçe yardım ettikleri tak. 
dirde, bu yardımın Alman siyaseti. 
ne daha evvel kurban olanların uğ. 
radıklan vahim akıbete onları da 
sürükliyebileceğini bize unutturma
malıdır. 

1'1ütlefiklerin yeni silalu 
Chamberlain, daha sonra, Alman

yayı, taarruz siyasetinin idamesi icin 
en fazla muhtaç olduğu maddelerden 
mahrum etmek lazım geldiğini, müt
tefiklerin iktısadi harbi kudretleri 
nin azami haddine karlar şiddetlen_ 
dirmiye karar verdiklerini söykmis. 
tir. Başvekil, bir çok memleketlerle 
harp zamanma mahsus ticaret mua
hedeleri aktedildiğini, bir kısmı ile 
de müzakereler yapılmakta olduğu
nu anlattıktan sonra müttefiklerin 
diğer bir silahından bahsetmiştir: 

"Elimizde diğer bir silah daha 
vardır ki o da, mubayeat silahıdır. 
A 1n'\a1"'1·n.-ın'I" lJı.n·''""'u•nl~.-•",:ı"'.,., :ı_..,..,.,... ,., 
debilecekleri bütün mahsu!fı.tı ve 
bütün malları satın almaklığımız im
kanı, elbette mevzuubahis olmaz. Fn 
kat, maden cevherleri ve ya~lar gibi. 
münasip gördüğümüz maddeleri sa
tın almıya çalışıyoruz. Bu suretle Al. 
manyaya tahsis c<lilebileck olan mik
tan, gitgide azaltıyonız. Bir misal: 
Norveç balıkçıları tarafından tutu
lan veya 'tutulacak olan ihracata 
mahsus bütün balık yağlarını satın 
almak üzere Norvcçle olan anlaşma
larımızı itmam ettik. Tafsilat verme 
mekliğim daha iyi olur. 

"Keza, müttefiklerin, Avrup:ı Ce
nubu Şarkisinde, pek cok maden 
cevheri satın aldıklarını da söylemek 
le iktifa edeceğim. 

İngilterenln Almanyaya komsu o. 
lan müteaddit bitaraf memleketlerle 
yaptığı ticaret, elbette arttırılabilir. 
Bunu, bitaraflarm ve bizim müteka. 
bil menafiimlz bakımından tasarlı· 
yorum. Fakat bu memleketler de id
rak etmelidirler ki, İmparatorluğu. 
muz eyaletlerinden istihsal ettiğimiz 
maddeleri kendi emirlerine amade 
kılabilmekliğimiz için ancak ileride, 
Almanya ile olan ticaretlerini tahdit 
edeceklerine dair garantiler verme· 
!erile kabil olur.,, 

1 skandinavya sularının 
kontrolü 

.. İktısadi harp cephanE-lii!imizi • ki 
en kuvvetli silahımız donnnmamız. 
dır - müttefikler, bu silahın istima
line devam etmiye ve kuvvet!endir
miye karar vermişlerdir. İngıliz harp 
gemileri Alman ticaret vapurlarının 
İskandinavya sularından, g:ı.yri meş. 
ru surette geçmelerine kı\tıyen ma. 
ni olacnk tedbirleri almışladır. tngl. 
Uz harp sefineleri bu harekatı, Al
man deniz üslerinin ta yakınında icr:ı 
etmişler ve bu suretle, Şimal denizi 
hakimiyetinin kendi elle-rine geçti
ğini ~ddia eden Almanl&nn bu tef:ı. 

A mori, hakikaten Şaver'in dedi
ği glbl, parayı her şey ; tercih 

edecek kadar hasis bir adamdı. Şa
ver, kendisine ittifak tek1if etmek 
üzere gönderdiği adamların daha me
seleyi açmadan birçok bcdiyd~r tak
dim etmeleri hasis !{rahn sonmek 
bilmiyen hır~ını uyandırdı. MUş~~
lcrine, :Mısır hUkumetinw t.cltlıfıni 
a;nlnttığ1 znman: 
t - Fatımt hatif esi sakin ko":"lŞU-

yardım komitesine göndemuş ve .Yu: 
nan gemiciliği kooperasyon ko~ıtesı 
katipliğine bu asil harcketlermden 
dolayı teşekkür etmiştir. 

-<>-
Tren Altında Parçalanaıııar 
İzmir, 2 (TAN) - Alsancak ıstas

yonunda Seydiköy katarının altında 
iki amele knlınıştır. Bunlarda'l l<n
sım parçalanmış, Şükrü de ağır ve 
tehlikeli suretle yaralanınıstır. 

İhracatımızın artmasına mukabil 
ithalatımızın azalmasının, kuvvetli 
bir turist faaliyeti olmıyan ecnebi 
memleketler hesabına nakliyat, si
gorta ve banka muameleleri gl~i biz_ 
metler görülmeyen meml;ketımızde 
tediye muvazenesinin temıni lçln ye. 
gane çare olduğu düşünülebilirse de 
memleket elrnnomisinin rahatça iş.. 

leyebilmesi için birinci derecede ih
tiyacımız olan bazı maddelerin ithali 
icap edeceği de tabiidir. İthalat ra
kamlarımız bu bakımdan tetkik edi. 
lince, mayimahrukat ithalatının 530 
bin liralık bir tezayüt gösterdiği, fa. 
kat, buna mukabil muhtelif iplık po
zisyonlarından 1.170.000. demir ve 
çelikten 1.550.000, makinelerden 
1.070.000, nakil vasıtalarından !500 
bin v.s. ceman 7.5 milyon liralık da. 
ha az ithalat yapıldığı anlaşılmakta .. 
dır. Almanyadan ithal edilemiyen bir 
çok medd lerin önümüzdeki aylarda 
gerek İngilt~re ve Fransadan ve ge. 
rek diğer bitaraf devletlerden daha 
büyük mikyasta celbine imkan bulu
nacağı muhakkaktır. 

hürü ne kadar beyhude olduğunu 
medana koymuşlardır." 

ve 
Şehri Balkan sulhü için 

"Pek yakında, Avrupa cenubu şar. 
kisinde, vaziyetin inki~afı ihtimalin. 
den bahsedildi. Hatta Alm:ın propa
gandacıları, hedefimizin. BaJ!rnnlar 
sulhünü bulandırmak olduğunu iddia 
ettiler. Bu iddia tabiatile yr.nhştır. 
Kaldı 'ki, Türkiye ile yapılan anlaş
malann, Avrupa cenubu sırklsinde, 
sulhii muhafaza ve Pmnlyet ,.e se18. 
meti temin hususunda çok faal tesir 
icra ettiğine kanaatimiz vard1 r. 

CBnşı. 1 incide> 
kiyenin vaziyetini anlatan bir ay ka· 
dar evvelki açık nutkundan sonra 
değişmiş bir şey yoktur: 

"Avrupa cenubu şarkisi vniyeti. 
nin icabı olan. siyasi ve ik+ısadi ma
hiyette pek çok meseleleri tetkik ve 
kendilerile istişare etmek üzere, tn. 
gilterenin Ankara büyük elçisi ile, 
Atina, BeJgrat, Biikreş. Sofya ve Bu
dapeşte elçilerinin Londraya davetle. 
ri kararlaştırılmıştır. Kısa bir mezu. 
niyetle gelecek olan Roma elçimiz 
Sir Perrcy Lorrain'in burada bulun
masından istifade edeceğiz. 

"Hem müttefiklerimizin, fıem bu 
mıntakada sulhün ve emniyet!n mu. 
hafazası bakımından feyizli netice
ler verecek olan bu tcşebbü'iün. A. 
vam Kamarasınca tasvip edileceğine 
eminim." 

lfluhalef et liderinin sözleri 
Mister ChnmbPTlain'dPn 11onra söz 

alan muhalefet lideri Mister Atlee, 
iktısadi ablokayı sıklao;tırmak. eko
nomik ve diplomatik sahalarda aznmi 
faa 1iyeti göstermek lazım geldiğini 
söylemiş ve: "Harbi yapmak dd~il. 
süratle bitirmek lazımdır. Bıturafla
ra gelince; bütün demokra-silerin rlu
vamızı benimsediklerine ve onlarm 
harbini yaptığımıza inandıklarına 
hükmediyoruz" demistir. 

Daha sonra liberaller namına söz 
söyliyen Harris fırkasının hüYômete 
biitün kuvvetile müza!ıerE-t etti~inl 
söylemiş, ve: "Nazistler, inc::ani, her 
müesseseye kastediyorlar. Bu tehli
keyi ortadan kaldırmak Hzundır." 
drmistir. 
Norveç Hariciye Nazırına göre 
İktısadi harbi şiddetlendirm(k me

selesi her yerde bahis mevz•m olmak. 
tadır. Röyterin muhabiri Norveç ha. 
riciye nazırı ile görüşmüş, hariciye 
na7.ın su sö:r.leri sövlemistir: 

"Müttefiklerle Almanyanm istilı
dııf ettikleri gayelerin farkını benim 
vatanım tamamilc müdriktir. Fakat 

tit~ra!Yelıı'iı~~i:·v-azfyet-n1~akf~n ~Ç: 
tinap etmemizi amirdir. Memleke
tim bitaraftır, çünkü yapablleceği 
yegane şey, bitaraflık siyasetidir. 
Her hususta bitaraflık prensiplerini 
idame etmeğe mecburuz. Öyle zan
nediyorum ki, Norveçin mtıharebe 
harici kalması, hem müttefiklerin, 
hem de Almanyanın lehinedir.,, 

Nazır, Norveçin İngiltere ile ynp
tığı ticaret anlaşmasına işaret etmiş, 
bu anlaşmaya göre, Norveçin A;~
manya da dahil olduğu halde, bu
tün memleketlere normnl ihrae:ıtını 
idame ettiğini anlatmıştır. 

• Frnns1z a bloka N s.zm Monr.et 
hafta sonunda Londraya gelecektir. 
Londrada bulunan Fransız istihba
rat Nazırı temaslarını bitirmiştir. 

/ta/yada 
Hazırlık 

- -

~Ba~ı 1 ine __ _ 

tahtelbahirleri ve tayyareleri icabın. 
da İngiliz ve Fransız filolar~ için 
mü,lhiş bir mania teşkil edebılir ~e 
harp halinde İngiliz ve Fran~~z ~ahıL 
leri en beklenilmedik ve muthış ta· 
arruzlara hedef olabilir.,, 

Nevyork Times'in zikretmeyi unut 
tuğu kara harp meydanı hakkında 
da Gionale d'İtalia, müttefiklerin t. 
talyan ovalarına doğru ihtiyatsız bir 
taarruzda bulundukları takdirde da. 
ha seri bir şekilde kemiklerini kır
mak fırsatını bulacaklarını yazmak
tadır. 

Bu gazete, netice olarak yalnız ka. 
ğıt üzerinde yapılan hesap yanlışl~
nna meydan vermemek uzere yazı
yeti aydınlatmak icin bunları hatır
latmak istediğini ilave etmektedir. 

Amerika, Sovyetlere 

Tayyare Vermiyecek 
Nevyork, 2 (Hususi) - Sovyct se

firi bugün Hariciye Nazın Mister 
Hull ile görüşmüştür. Mıc:ter Hull, 
gazetecilere vuku bulan 1::-eyanc.tın. 
da Finlanda harbi sırasında S'lvyct. 
lere karşı tatbik edilen silah Pmbar
gosunun devam ettiğini soylemi~tir. 
Bu sözlerden Sovyetlerin Amrrika
dan tayyare alamıyacakları anlaşılı
yor. 

1\fısır, İhtiyatları Çağınyor 
Kahire, 2 (A.A.) - Milli mt\dafaa 

nezareti. ihtiyat efradı bir ayhk bir 
talim görmek üzere silah altına da. 
vet etmeğe karar vermıstir. 

TUrkiye harbe girmemek kararın. 
da sebat etmektedir. 

Türkiyeye hiç kimse tarafından, 
hiç bir tazyik, hatta hiç bir teklif 
yapılmış değildir. 

Türkiye Sovyetlere karşı bil 
harbe girmek niyetinde değildir. 

Türkiye sulh içinde yaşamıya1 
ve sulhü nıuhaf azaya karar ver~ 
miştir. 

Balkanlarda şimdilik hiç bir harp 
tehlikesi yoktur. 

Müttefiklerin Karadenize geçmek 
istedikleri hakkında hiç bir malu-
mat me\'cut değildir. • 
Bu malümatı aldıktan, bu temiz 

havayı teneffüs ettikten sonra, İs. 
tanbulla Ankara arasındaki bu bü. 
yük telfıkki ve hava farkını hisset
memek mümkün · olmuyor. Ankara, 
Avrupnyı kaplıyan bedbin bulutlar
dan uz.ak, temiz ve emin bir hava 
içindedir. 

Sükun, huzur ve emniyet istiyor. 
sanız Ankarnya gidiniz. 

Yeni Sovyet • Fin 
Hududu Çiziliyor 

Helsinki, 2 (A.A.) - Sovyet krtn
inrının Sortavala'yı Moskova itilfıf
larile tesbit edilen mühletten iki gün 
evvel işgal ettikleri bıldirılmekte
dir. Şehrin civarında Sovyet kıtala
rmın tahaşşüt etmekte olduklar. gö. 
rülmüş ve Sovyet '.?rkamharbiyesi 
nezdine bir mümessil gönderilerek, 
şehrin tamamile tahliye edilmemi~ 
olduğu söylenmiştir. Sovyet kl1man .. 
danı şehri o gün işgal için emir aldı
l~ cevabını vermiştir. Sovyet kıta
lan girdikten sonra şehir halkı em .. 
val ve emlii.kini terketmiştir. 

Yelli hudut çiziliyor 
Sovyet komisyonile yeni hududun 

çizilmesine tevessül edecek olan Fin 
komisyonu Viborg'a vasıl clmuşt11r. 
Komisyonların ihzari mesaileri :}d 
hafta sürecektir. 

Moskovada da Fin heyeti ıle So"
yet mUmcssilleri arasındakı müzn. 

'A1miinyamn iıazl.Yeti meselesi 
Stokholm, 2 (A.A.) - Parlamen

toda cereyan eden müzakereler a
nusında hükumet Koafüyonuna da. 
hil bütün partilere mensup hatipler, 
hükumetin Fin • Sovyet ihtilafında 
takip ettiği umumi siy:ısetı tasvip 
etmişlerdir. . . • 

Muhalifler, halihazırda bır :.mllı 
birlik temin edilmesini ve milli mil. 
dafaanın takviyesine ç:ılışılmasını 
ısrarla talep etmişlerdir. 

K1sa bir müdahalede bulunan Ha.. 
rıciye Nazın, Almanyanı~. tarzı ~a: 
reketi hakkında bir şey soylemedığı 
için eksik beyanatta bulunduğunu 
müdrik olduğunu söyledikten sonra 
şunları ilfıve etmiştir: 
"- Bu hususta nlenen söylenemi

yecck bazı şeyler vardır. Almanya
nm noktai nazarı esasında pek sarih 
değildi. Fakat yavaş yava~. bu. hu
susta pek sarih bir ~ikir edındik.,. 

Vesikaları Almanıar 

Uydurmuşlar 
'Nevyork, 2 (A.A.) - Havas ?ildL 

riyor: Alman Beyaz Kitabındakı diP: 
lomntik vesaikin Amerikan elçıJerinı 
mahçup etmek için telsizle gönderi· 
len fotograflan bu vesikaları tas~i 
etmişolanlan mahçup etmckted1r. 
Bu vesikalıınn tetkiki ve tercümesi 
gösteriyor ki: 

ı - Bu vesikalar hiçbir elçtnin 
kullanamıyaoağı iptidai bir lisanla 
yazılmı§tır. 

2 - Alman mütercimleri fazla 
gayret göstererek hiçbir luga~te bu~ 
lunmıyan yeni Polonya kelımclerı 
kullanmışlardır. 

-0--

Türkiyc - Suriye Muahedesi 
Ve Arap Devletleri 

Kudüs, 2 (A.A.) - Türkiye ile Su. 
riye arasında aktedilmiş olan dost
luk muahcdenamesinin büyuk bir 
memnuniyetle karşılanmış Clldu&ru 
haber verilmektedir. Arap (;azeteleri, 
demokrat devletlerin ittıhad•nı ve 
Yakın Şark devletlerinin tPşrıki me
saisini alkışlamaktadır. 

Fransız Fırkaları ve 
Yeni Kabine 

Paris, 2 fHususi) - Başvekil Rey. 
naud, bugiln Belçika ve Yusı;oslavya 
sefirlerini kabul etmiştir. Daha ımn· 
ra radikal sosyalistleri temsil eden 
bir heyetle görüşmüstür F"ransız fır. 
kalan, Reynaud kabinesi hakkındaki 
fikirlerini, tıyanm gizli celsesinde.o 
sonra anlatacaklardır. 
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NIŞANLININ SESi 

Macaristanın SPOR= , 1 Emniyet ~ llanlan 1 
Bugünkü Bu Hafta Yapılacak .._ ________ 

5 
___ Se __ _. 

MllU Küme Ma~ları 0 /o S Faizli ve ekiz ne 
. vaziyeti Bu hafta . milli ldlme Deplasman Taksitli Emlik Sabşı 

A dı Nerm!ndi ve hakikaten 
güzel bir kızdı. Fakat b~L. 

lllem nasıl anlatayım: Hani §11 
tam sakızından daha yapışkan gü.. 
lelerden biri. Her yarım saatte 
l>lr, nıpnlısmın yazıhanesine te. 
Jeton ediyordu. Ni,anlısı Arslan, 
adında bir avukattı; ama, onda 
arslana beııHr hiçbir hal yoktu. 
Nerminin telefoıılaruıa bir pey. 
llmber .. brile tahammül eder; 
her aeferiııde büyük bir nezaketle 
cevap vstrdL 

Her güA aralarmda şu hiç deliş. 
ID.iyen muhavere cere1an ederdi: 

-Alo? 
-Alo. 
-Namllm? 
- tytytm:. 
- Şimdi ne yapıyorsun? 
- Çalqıyorum. 
- Sana telefoa ettlllm !ç1n 

lllemnun mumnT 
- Çok memnunum. 
- btobOale mi, yoksa tramv:ıy .. 

.. mı geleceksin? 
- Birinden 'birJle, c1clm.: 
'Oç aen~ bu. 'böyleee Jevam 

ediyordu. 
Fakat Bay Anfan, biT güıı kır. 

ıam l8Çh, ince ve mlıWı gözle. 

ıtnden alev alft' kadmd~ taşan 
bir gllzelle tampnak fırsatını ka.. 
trnnadı. Vücudünün yuvarlak hat. 
lm. zavallı antatm aldım bafJn.. 
Aan almıfb. Bele o kokulu, ô;yle 
~ döndüıiiyordu Jı:L.. . 

önceleri, ..ı. kontrol edllmeJ 
.ı. sonra da, ııipalmmn kıskanç. 
lıtı Jtiünden bayatın zevkini ta. 
4amamıt. her erkek gibi o da, genç 
iradına birdenbire delice ifık ol. 
ltlUftU. Fakat DUll etıneliydi ': .. 
llermi:iıtıa kontrolünden kurtulup, 

unla nam1 Sôrüfmellydi? Düşün 
ltapndı; nihayet çaresini bul. 

di o liln derhal bir sramofon 
ıtı d sesini bo bir 

İtalyancadan - · 

Hile sökmüşttı. Nermintn her 
telefon edipde avukatın 

arkadaşı hemen cevap veriyordu. 
- Bay Arslan onda mı? 
- Bir dakika Bayan, timdi ça. 

ğınrım. 
Telefonun yanma acele gramo.. 

fon yerleıtiriliyor, avukatın yeri
ne o cevap ver.yordu. 

-Alo? 
-Alo. 
- Nasılsın. ttah..~ 
İşler yolunda gidiyorllU: 

F akat bir gün, Nermh hnz.a.. 

sız bir mektup aldı. Bu 
mektupta, nlpnlısının her gün ay. 
ni saatte kırm.tzı saçlı bir kadınla 
kolkola dolaftıjı haber veriliyor. 
du. Nermin, vakit kaybetmeden 
derhal telefona Jroftu. V f' avu~ 
tın plütaki sesi, cevaba hamlan. 
eh; 

-Alo? 
-Alo. 
- Her §eyi öğrendim. 
-tyt 
-.- O halde beni aldattıluu hı. 

klr etmiyorsun? 
Avukatın sesi mütevazıane ce.. 

vap veriyordu: 
- ÇalI§ıyorum. 
- Ya, öyle mi? O halde ara. 

mızda her şey bitmiftlr. 
- Çok memnunum. 
- Demek bana b&y'fe cevap ve. 

rlyoraun hal Sen bir yüzsüzsün, 
bir maakarum. 

- Birinden birile clctm: 
Siz fimdi, .. o günden sonra ar. 

tık aynldılar ve bir daha birbirle. 
rlnin yii7lerlnl görmediler .• zan.. 
ııedecekstniz değil mi? Hayır. Gö. 
rülüyor ki, kadınlan iyi tanımı. 
7orsunuz. 

Eter Bay Arslan bu meseledPD 
sonra Nermi.ne yalvanp yakarsey. 
dı, obdan af dileaeycll,.. ve kabaha:. 
tin kendisinde olduğunu ıöylesey. 

lki a acakl a 

Budapeşte, 2 (A.A.) -Telekl, Na• maçlarmı yap~ üzere ı:enerbahçe, 
lbl biiltfunet Amiral Horthy'ye Roma Galatasaray İzmıre, BeşiktaJ, Vefa 
görüşmeleri hakkında malQ.mat ver. Ankaraya gideceklerdir. 
ıiıiftir. Nazırlar Mecllll, ~e toplan- Fener'bah~ .ve Galataaaraylılar 
mıftır. Ayan ve Mebusan Meclisleri Bandırma tarikile cuma sabahı, Be. 
hariciye encümenleri Csaky'nin bey. ılk.taş ile Vefa~ yann akşam hare
nelınilel vaziyet hakkında vereceği ket edeceklerdir. 
izahatı dinlemek üzere Perşembe gü. Cem Talimatnamesi 
nü içtimaa davet edilecektir. Evvelce proje halinde hazırlanın 

Diplomasi mahafili, Teleld'nln Ro· ceza talimatnamesi, lstanbula da 
ma seyahatinin İtalya ile Macaristan gönderilmiı, bölge ajanlar heyeti, 
arumdaki dostluk rabıtalarını sıkı- bu talimatnameyi gözden geçirerek, 
].&fttrmala medar olmuf w Claky ile mütaılarannı bir rapor halinde ao. 
Clano .arasmda Vnedik'te yapılmış o. nel Direktörlüğe bildlrmiftir. 
lan görüşmeleri teyit etmi§ olduğu Bu talimatname, .\nkarada içtima 
mütalhsındadır. etmekte olan merkez lsüpre heye. 

Macar kabinesinin vaziyeti tinden geçecektir. 

P~s, 2 (A.A.) - Paristeki Ma- Milli KÜlne Maçları İçin 
carlar mahafiline göre Teleki, Ro. Milll kiim.e maçları orpuizasyon 
mada son derece müşkül bir siyasi ko~teli, mahalli ma;lar üzerinde 
vaziyet bulmuftur. Mumaileyh, hali. bazı kararlar vermiftir. Bundan böy. 
hazırda memleketlerinin istlklüini le h8I\ klüp bir maçım kendi uha. 
muhafaza etmek için Alman1a ile sında, bir maçını rakip sahada OJ· 
mukarenet peyda etmek arzu eden nıyacaktır. 
bütün Macarlann M!hdidlpe maruz Yahuz Vefa kl11bü Mlaanz oldup 
bulunmaktadır. Bu fikir, ~ Bape- için, bfr maçı raitp Jrlüp sahasında, 
kil B. İmred.y tarafından verilen kon cillerinl de Taksim staduıda yapa
feramlar ıilallesinde ortaya 'Bttlmıg- caktır 
tır. Budapeftenfn siyasi mahafill, da. • C ,.,. _.-:ıdi 
ha geçenlerde tmredy - Cs8ky kabı- Macar Taknnma evap • ıı::uı 
nesi tetkll edilmesini den>ia etmekte Macaristanın pmpiyonada bafta 
idi. giden t8ıwnıarmdan Kifpeft futbol 

Telekl Almanya De mukarenetin takımının İstanbula ıelmek üzere 
Alman ~ali işlerinin bol'Ukluiu do. çektiii telgrafa Bölge tarafından c~. 
layısiyle Almanyamn borçlannı öde.. V&f verilmiftir. Şimdi Macarların 
yemiyecek bir hale gelınlf oldulu ıı· katı cevabı beklenmekted.lr. Bu ta. 
rada Macar lktısat ılateminin Alman lam geldill takdirde tltanbul bölge. 
siitemine bağlanması demek olacetı si maçtan garanti edecek ve Macar. 
mütallasında bulunan büyük einlAk lar, Fenerbahçe, Galatüaray, Deıtk
aahibi Macarlan temsil etmektedir. ıaı klüpleri ile karşılaıacaklard:r. 
Naziler, daiına Macarların \üçük -·~~--
emllk sahiplerine müzaheret ve bü- İbma)klr Müba§lı 
yük mal sahiplerinin menfaatlerine 
doğrudan doğruya mugayir olan z1.. 
ral ıalAhat hareketlariııo taraftarJ.ık 
etmiflerdir • 

Molotolu natlcu luırflMIUla 

9 uncu hlikuk mahkemul mü.bafL 
r1 Bilfiil Saiçırıez, bazı kaydiyeleri 
yatırmamak ve icra teblilleriııi Ak
lamak suçundan tJdnc1 ajırceza mah
kemeshıde muhakeme eclilmekte idi. 

Maoar mahafW, Molotorun son Döıı müddeiumumi muavini Turıuı 
nutkunun Macar kabfnealnl milfkü· iddianamesini okumUf, suçun sahte
Ilta maruz bırakmıf olduğuna ipret k6rlık ve emniyeU ıuiistimal olm8-
etmektedirler. Teleki, Transilvanya dılmı bildirmiş ve suçlunun ihmaL 
haklrındald mutalebenln tehiri hak. den dolap tecziyesini istemi§tir. 
kında Almanya tarafmdan yapılan Muhakeml, karara kalmıŞtır. 
teklifi kabul ettiil ~ Motkova'. ---------.ı.;---.......,. 

d .. ' ne on.. e e e, Anlıuı evlridL geçi~. tarif~ .J.taoar]Q liadetnamemi zayi ~yledim, yenisini 
u. Arkadaşlarından birüine, p.. ler. Pekte mesut yaşıyorlar. Çün. tarafın~an bır nevı tef'Vilt addedil- çıkartacağımdan eskisinin hükmü 

Jet nfpnhsı telefon ederse, ken:İi kil Nermin zeki bir kızdı ve nikah mektedir. ~unlar,, Almanya tar~ yoktur. Cibalt tütün atöl1'esi elU. 
)'erine bu pllk vasıtasile cevap gününü mümkün olduğu kadar dan teoa':~ edilcllli sırada bıraz trik"i İbrahim ÖZlfL 
•WdJ.rmeıdnl rica ederek müsterih tacil etmek lAzım geldittni anla- menfaat go:nnö.ı olciuklaln ç.koslo- --·-------------

.~~-bmlmamfır•~•ch.=-------==...---=-==m~~=h================= ~~=~~~~ ASLAN VB ISKIBISAB 

BiR KAÇAKÇI 
Acllyeye YerDcl 

Blr:ta.; seneclenberl Suriye ile mü. 

lıanlar, mühim bir takım imtiyazlar MÜTTEB1T çiMENTo VE 
~ elde etmek üzere Ruqamıı BWcreı SU KIREd F ABKIKALAB.ı 

B O R S A hüldhneti iizerinde yapacalı tazyik-
ten litifadı etmenin zamanı bulM e- ANONİM ŞIRKETiNDEN : 
dip etmemif olduğunu suale §ayan İki ci Da L __ _ 

1 • f. • ~ görmektedirler. n ve,oame 
f.oncfn " U4 Parlsteki Macar Maheft1l, fU netL Aslan ve EüiteJıir müttehit. ~ 
Mft70I'• ıu.n ceye vanyor: mento ve su kireci fabmalan ano-
Parla l.MfO ilim flrbtinin 29 Mart 1940 tarihin. 

. ..... 
Bqelluada feblt lfuM8l' ra•han.. 
liDde Dcılnımacqablr aokajmda .. 
ki Vt J'IDl 10 Jll'oJı 

Be71erboln4e Boetancıbell Abc!Ulol 
labata müalleslnde Hallac (l'ıstlk• 
b) soatmda eski 8 ,.eni 29 NoJa 
Saıverde eski Madenballan 7enl 
Gaıdhasanpqa sokal:mda mi · 11'1 
7eni 4 No.h 
UıkO.darda Solalulnan mahaDeıılnde 
Bfllbillderesl sokaluıda eü1 178 ;,e
ni 198 (en 7eal 181)) Jfo.h 
Fatihte Cumartell puuuıda Boea• 
Oveyıs mahılllllnde ld1 camHttrlt 
7enl (Babnalbl) BalbWbi toktil"• 
da eski 10. 10/1. 10. 1/l 7IDl ıı 
No.h 

ttv utta auı odalı ao .,.. 
fail " elektrik telltatw 
hlvi lrir'lir bir evlD ile 
hlllllL 
1ki b~ katta dolım ~ 
dah ınaabah abpp bir 
evin tmnıına. 
t1d buçuk katta dert o.s.. 
h 11\,a&bal abpp bir ~ 
kin tamamı. 
'De katta bet odalı lhfap 
b1r ntatmnam, 

-
llO 1 

HOO 

1 - Arttmna Jl.f .. NO tadbfne 4dfln ~ tini .. ı H llD ıı n taa.t 
,..pııac:U n caırtmtnkun.r • cok. w.ı .....-m flltDD.d• kı•aoaldar. 

2 - Arttırman llrmek tein muıwnme. JDımeUa 1' 18 mı Rllbdnde DV g.. 
cest yatlrmalt l&zuncbr. 

3 - Arttmna be4eUnhı d~ biri Mln ft lld bllnı •klz. ısened9 ltllz iDI• 
ıavi taksitte Gdenlr. Tlkaltler fJ, • tam tlbldlr. 

f - °l1aJ'llt.ler "denlncqe kadar ıa1l'ha eaku1 Sn&la blr1ncl dereeede lpoteJrJI 
kalır. 

5 - !'BfJa tafalllt almak ve blnalann fofıoln&l'ml s&:m* ~ luıc!lk 
Binalar servlllae mlıaoaat .,ı.eıerı IAzlllldır. (161') 

tstanbul Belediyesi ilanları 

K ... f 
beclell 

1212,38 

ine 
.. mhlat 

90,93 Tablmde SDrpaıop tiutahaneııl arkumdail ClCtk tio1tam aa.. 
hlllnde açıkta akan nıecralann kapablmuı. 

8858.1'1 88U2 Xaraatao mleueutil Pa~e bhıasınm tamirat ve tadDltlle 
dahili ıaımunda kuaıı buhar ve MI teslaatumı ~ P-. 
pılmaa. 

2821,78 198,85 Beykoz .ıacıama flclanblmdald ... ı.tn tamiri. 
169,07 a,oo Bakıl'ke;, -. .... b-ııa Mümu..,. ~ fandrl. 
lteırlf bed.n.l ile tuı: teminat mlkdar1ul tutarda ,..ıı ...... tamirat 111111 

Q'ft qn acık eblltm979 Jıonulmqtur. Şartmmeler sa'blt ve muaaaelAt m1ldlrıqtı a. 
Sem•Me ~. bıale 10-4-MO CU'lamba pü aaat Hele daimi encam...de 
yapdaealr:tlr. TaUptertb tık temlnat makb ııa vqa miektupJan ve lhlledm 8 dJı ~ 
vel (~ Jıa'patı!maa fit De Kuaatao m1leııııetatı Paoahane bln•anda 78P
tırılacak tamirat için Fen illeri mtıdtlrtOIQne ve J'1danbk 1erlerlrıin tamiri ne dltot 
panser tamiratı için Nafia MOdtırUltnne) mtıracaatla alacakları fennl ehll7et ve tlO 
)'llına ait ticaret odası vu1JuLlar11e ihale ı üDil mwanen autta Daiml Snctımeinde 
balunmalan. •J337) 

• 
bedeli 1094 Ura 15 kurut ve llk teminatı il lira 8 kunqtur. sartnanıe Zabıt '18 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde ıörülece kUr. İhale ıa-•-940 Pel'lembe ıünil taat 
H de daiml encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ı.rı, lhaled• 8 dn mel Jfafla MUdilrlillQne mOracaatla alacaldan fenni ehliyet 
ve 940 7lhna alt ticaret odu& vesikılariı. Uıalı ,ona mU&1)'en. aat1e da1m1 •• 
edlftetlle luhmm•ıan. (2808) 

MIMlf .... - ....... +en= .......... mllr.dm> .. tl7a&n,... 
lllı Civi ve ~ saçJan açık .antmqe konulnlUltur. Tahmin edilen bedel 18H 
Ura ao lplruftur. lılv.vakUt ı.atnat us nra u ıaaru,tur. ~ bil clvi .. ...
Jara alt fal'bwneleri M'8rif MlclOrlQCl Yardireld6dQfilnde l&'ebWrler. tbıleınlft 
11 • Nisan • IMO Puat4ısl 10n1 1Pt 18 ela lılau1f MO.dQrlQIQnde top1anaeak 
komfqon marlfetlle ,..pı1ac~ Db. olunur: (H8t) 

CM vı O fuklu lao 

.... bette bulmıduju teabit edilen ve 
up 7olile a1tm ve ~öviz kaçakçı. 

:rır_ ~ 1•Ptılı ihbar edileA koyuncu 
~ BOseyln ollu Nldir Uru balr. 
};;..~ C(imrük muhafaza bqmildür

·. ·~ tarafmdan ,.apilan tahkikat ve 

Mlllno '1.M Telekl, mubalitlere mukaftm&t de içtima eden adi hiasedaran. heye. 
Cenevre 19.ms edebllm• lç1n bltüıı mehareUnl Is- ti umwmyesinde Ticaret kanununun Cinai =-:::- 19.3575 tlmal etme& mecburiyetindedir. 381 acı maddesiııin lilznm ,a.terd.L. 

Mtkdan hllerlnln tlyab 
Kr, 

Yelch 
Lira Kl'lı 

tüsıbt ikmal edflmif, ıuçlu evrakı. 
Jlll Jdrııtte adliyeye Verilmiştir. 
ilA~ Uru, bu kaçakçılığı, götür. 
:-su koyun sflrilleriniıı paruını al. 
~.ve memleketimize gelen Su.. 
-vwwere para vermek suretile yap. 
~. Son olarak 275 altını ka. 
lıt!RllPlrıı1111 yabJ•nmıı ve ifadesi ahn-

• Bidlıeyi kapatmak için. bir. 
mOtena'trv ifadeler TI!ren NAdir 

!'Wuı IUÇ Ortakları da tesbit edil. 
• Nldtrbı muhakemesine ya.. 

be§incl ullye ceza hAkimlf. .. 
baılanacaitır. 

Atlna 
2ı.ı8 Jlficariatana ...,., __ ,. il iılAbı milzakere hasıl olmadığın. 
o.

97 
.., __ ,_ "' "~::' aan, ~mnk6re bissedaram zir. =d 1~~:: .a Uf/flfNUV nfU'll'Hlnı de mündedf arm rumam'1f miia. 

Budapqee ae.aau $ıdapefte, 2 (A.A.) - Yqoıalav bre etmek ktN 21Nisan1840 ta.. 
Btlkrel o.8825 Adliye Nuın Uzar Markovlç'bı pek rililiıe mtindif CUIDa ıibıU 1Ut 15 w 
Belgrad ı.ff75 ,.Cıda Budapeftero muvwıatı Beyofiwida ı.tlkW caddesfade Ser. 
Yokobama IU175 belı!enmekt.edir. Marlrovlç'bı Maca.. tl1 Doryan (Cercle d'Orlenı> btı. 
Stokholm 11.ooso rlstan seyahati bugiinkl ahval içinde illada lnikat edeeü: lklaei bit acil he.. 

llSJIAM VB TAllVILAT ve Telekinin Komada ttaı:yan ricaJJ :yeti umumiye lçthnaına davet elu.. 
--• De J'aptılu görilfllıelerde 10nra bG. nurlar. .......... 10.03 
sıvu-Erzurunı f ıu2 1Ük bir ebem.ınlJet .ikttsap etmekte- Runamel lltlllikerat : 
~ - ~ dir"'1ıoaıav Ziraat Nazın Kubrflovfç 1 - Meclill lclu. f~poru ile mu. 

\. te !sayvan fUfl'lllJD açılıda11Dda ha· ralap raporuııwı kıraati, 

10,8 ve 8 tanthn boJun• 
dakl clviJelda llO ... 
kOo 
Oluklu uo .. 

Konf8 Vil8Jeti Daimi Encümeninden : 

-Z03 DO 

1111 ... - -17H 80 

l - .. - •rtn • Md9DI ldtlıl 11&& il - .w.ae - t1adRmlJe ... 
karllmıftır. 

1 - n.tı• it • t • MO PaUftlll dıatl aat 11 ile JtctQa vtı1ıwt daimi ~ 
eflllıenlnde :raeılacaktır. 

• - Ahnacak AlAt u.test ne flU'tnlmell bir san çalıpna taatı.lnde ~ 
Bılııbat MOderıtttcıııde, B'.007&da dalırıl encGmen bieml ne butaot Bqtablplilln .. 

Yakalanan Mütecaviz ıır bulunmak üzere Budapegtqe b. 2 - 1931 aenesi muamelltın:ı alt 
Jlir ~ Liralık Fmdık Malatyada bir kızın mına tasaddl rtket edecektir. huabatm bbuUl ve meclisi idare a. 

ihraç Olunuyor eden Mehmet İstanbulda yakalana. ...,,m ibran ve ~lr ~e neta. 

de 8Grillebillr. (ISd) 

lXbı Giresun, Trabzon, Ordu fın. rak tevkif edilmi§ ve Malatya:ya gön_ Katil PoliS İdama = ~~~'11~ daiı' meclisi icbre. 
lbıaeat fllbelerl murahhaslarmnı derilınJ§tlr. • 1'lahk6m Oldu 

~ 6ncbk ~at komitesiniıı iftira. 3 - M..u.i idare balına verile. 
~ Mıntab Ticaret müdürünün YENi NEŞRiYAT; Çanakkale <TAN> - Kamım ve cek ücntı hU111'1111 taj'ml ile bera. 
~de bir toplantı ya ılmıştır. iki fOCUiunu bolank d~ atan bir umuru firbtin t4ilesine sureti 
~tıda, ihraca~ mütalL D•MIAYOLLAllU DllRGl81 - Mtı- fataitbulun eski polia meımırlarmdan mabı\IAde. memur edilecek ba ai. 
~ ,.Uden tetkik edilmi' ihrac~ nakallt Veldlett tarafından netredtlmekte Halil Ölalp idama mahk:1\m. cdilmlf- datmm tesbitl, 
:.~ iuccarıar aruındaki ~ m.ik- ~teknik derıJnfn 181 lncl ll1W da Ur. 4 - Meclisi idareden çıkan Oıa.. 
~ tubit olunmU§tur. Bu tevziat • VA~Lnc _On bef-IOnde bir eıkan Bu karar kendisine teıhb ed114L Dm ~erine 19Dilıerlnia laUbabı ft 

Jnahiyettedir. önümüzdeki haf. bu tudr mecmuuuun ,ıa ncl ..,_ llltl· il ıeee Hanı; hapishanedeki odası· sene Zatfında mecU.i idarece intihap 
\il 1lrtuıda bir mtqon liralık fmdı. ıa pkanlmıtW. mn tavanına çıkarak kaçmak tefeb.. olunaıı bir tana tatQJdU»A tu-
'- nuacma baf1ınacaktır. • oı4ıR - 87 - sa 1nc1 ·~ caJcta. bütOıidt f>ulmımUf, tabt oradandı. diki A:NU' & e a. 1 

• BAVINDIRLIK ltL•RI DllRGla.1- f&ftYB çıkamamı§tıt. ı - lHO ıeıı811 lçiıı bir m-.Jdp lll ftlllU'A ~ON M 
Mart lMO na.ban natb bir kapak içinde , intihabı ile aidatmm tesbiti ve mu. •-k cı:__,_ Q:-L-L:-·..1- • _ "'-"" ~ .. •• ~-: 
teknik~• Jaımet1I )'Ul]lrla !Dttpr ttmlf• ~ Klpe1der rakibin maıerett halinde ifayı vazL A.JK ~""1!11 WKACUP....a • ....,...,a.., """~ -&-•,..n1.1an 
ttr. .Jlld"-ın:t.--. ı ı..-'lr n ..... - At~ bJr tın 2f Mart 1940 tarlhlnde Ankara'da 

TORK DAGclUK 

e KONJONKT.0R - Tlcuwt Y.uı.tl U uau.qy...- ı:ı.~.....- -• '606..... za :m.. Tiirldtf ft ... bimifa e1efA6 bJL, Rllbldda MMUk Koqftll •• 
Defl'17atındaa olan btı mecnıua da Jaır• Koıı7a Abarqı (TAK) ::. T•prıa L • raJc toplanan htae4arJar trmuinl ua Camutesl gChıft Mat 18 da 
metli nzı .,. Daıl lltatlatlJderı. __., bir DdMıla A8D>lnln Oilun• bir kepek Lhkal 25 hlue BeDedine malik o. Hef"._ flll*id ı.ı. ..... Dlp ......_ ~-IJ""ıa bL 
!Wde çıkınqt.ır. tarafmdan. 1llnJarak kUdUl"Ql) can lup ta, bu topWıtıda ham' bulunmak rinlD ~. ' Jı ~ 

• G•N9 OIMlflvOLOULAR IOIN ··~ ...., .... - ........ isti7en .vat Ticaret kao.ununun 871 m•lk*'H'a b 1 "' ::::.... - Ula arJsadqlarm --.. ıloa ... 
_Ml.LEK vı YURT BILGl•I - n.m.fr· rile beraber 80-'10 arka<llfl'Ull ~ nci mad4eslııe tevfikan toplantı tarL gllfrl teml1 edDcltttma ... ati DUi". 

:U;vı~ .:::_ oJaıoak •'t':".: nız ,...,_. ~ .w ~ere binden bir hafta evveı hisselerini cıo> •karat temıttll wnsn knllr BUZNAllB r 
U&rmm ıt•klan 7Ulkn • pderillp tedavi edflbıela4ne ınec. firket merkemıe tevdi etmelldtrler. ~ oldutuactan, ı ..,.. 1940 

: .. etmekWlr~ ta7dü malQ burlyet bUll olniui &ıertae leledlye B•nkalara tevdi edilecet h1lle se.. ~den itt'bareıı ~ İt ~ 1 - fdaı. B.,..eU ft mQrülp n. 
• aAVAI - Bu mnu. Mmlal Jdl1tGr 10kaldardM1 •ıwai köpeklerl. lld.Ort nedatı mukabm6de abmcak mek.. Jı:ae Be Tllrk ~ ~ ~ 

llMICID~ l1dncl AY1I& M....ı J'enl _,,. !'f.f'.w...-. tuplar ib'ket ~ tndiat ma.. ~ .. t.taııbuı ~ i9ıt 1 - idare 
c.kJnalm tarihi reataı.tıe a .._ ~~ Htı hOt ktJ*1td): '4' ~ olanl: bTQ .Wecekttr. ... "'1111Daıllııt.. 



A2EMEIC 
nifjs hir.L yemen 

Bir Kompr ime Hayat Karşıhğıdır. 
En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. 

.Kalori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti vı 
yüksek evsafı haizdir. 

Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprimelerhniz.i 
her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MOSTAHZA -Ti 
M. NURi ÇAPA .Kuruluş tarihi 1915 

,.,. ........................................ , 
Sa Majeste Kral Piyer 11 nin himayelerinde 

tertİP. edilen ve 13 - 22 Nisan 940 da 

DEVAM EDEN 6 CI 

Beograd İnternational uarı 'nı 
Ziyaret ediniz. Fazla tafsil at için Gala tada Yolcu Salonu 

TAN 3 - 4- 940 

·~ '"ı • • • • •• -· ... , • 

Meyva Özül i 
B 1 asan uş 

AG 1 INKIBAZI DEFEDER, IST AHSIZLIK, HAZIMSIZLIK,. 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi görerı 
ilaçlar varmış fakat. ALLCOCK yn 
kısından bahsedilince, kat'iyen mü
balağa değildir. Bir zat akşam tatbi~ 
ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
yan mahalli teskin etmiştir. 

SISKINLIK BULAN Ti GAZ' a karşı fay dası vardır 

1 
il 

Her yemekten sonra bir tath kaşığı yarım bardak su içinde 

köpürterek alınabilir. Hasan ismine ve markasına dikkat 
1JiJ2 HASAN DEPOSU: ~ahçekapı, Beyoğluna giden tramvay durağı karşısında ~ 

ALLCOCK, Romatizma. Lumba. 
ğo, Siyatik. deliklf ALLCOCK yakı 
lariyle şifayap olmuşlardır. 

• .•. """' • ..,,.. ... .c. ~.. ' ~ . .,. 

.. .............. -...... , ALLCOCK yakılarının tevlit etli· ~ 
ği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİR 1 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yerir 
etrafını kaplar. ALLCOCK vakıla. 
nndaki Kırmızı daire ve Kartal re 
simli markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nelerde 27 bucuk kurustur. 

4
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MER 1 

AÇILIY O R 
ISTANBUL BAHÇE KAPI 

No. 23 - 25, TEL: 21224 
,_ M. DERViŞ UGUR _, 

Askeri Liselere Talebe Ahnıyor 
1 - Kuleli. Maltepe, Bursa askeri liselerinin her {iç sınıfına da llnilmOzdekl 

haziran içinde ~a5lıınacak olan 940 - 941 ders yılı fçin talebe alınacaktır. 
2 - Alınncak talebelerin 6z Türk ırkından olması kendisinin ve ailesinin k5tll 

hal ve vöhret ıınhlbl olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seç
me ısınııvında da kazanması şarttır. 

3 - Blr sene tahsili terkedenler yaşırıı bllyütmQş ve kQçQltmüş olanlar kendi 
okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya bütilnlemeye kalanlar ya5ları boyları 
ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun olmayanlar askcrl okullara alınmazlar. 

4 - isteklilerin şimdi okumakta oldukları mckteplerdekJ tahsillerine devam et
mekle beraber 10 Nisandan itibaren bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerinden 
diğer kayd!lkabul şartlıırile müracaat yollarını 6ğrenmclerl ve buna göre de kay
dilkabul kilğıtlıınnı en geç 30 Mayıs 940 a kadar tıımamlamış olmaları JAzımdır. 

5 - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları haziranda bulundukları okullardl\n aske
ri llselerce celbedllccck ve bütünlemeye knlmadan sınıf geçenler seçme sınavına ça
fınlacaktır • 

Askeri lise II ve III sınınara glrmel:e muvaffak olanların 940 yılı kampları ile
ride askeri okullarda yapılacaktır. 

8 - Askerl orta okullarla Musiki sanat \•e karagedfkll erbaş hazırlama orta o-
kullıınnın kııydükabul şartlan ve zamanlan ayrıca fllın edilecektir. (2521) 

İstanbul l\lıntaka Ticaret Müdürlüğünden : 
Mıntakamız ölçüler ve ayar başkontroll:lrlüğilnde lnhilAl eden 60 lira (kretli dak

t!1oluğa talip olanların memurin kanunundaki evsafı haiz olmnk ve evvelce bu gibi 
vazifelerde bulunduğuna datr vesika ibraz etmek suretlle şfmdiden müdUrlük zat 
işlerine milracaat etmeleri ve 10-4-040 tarihinde saat 10 da n'ııntaka Ucaret müdür-
lilğOnde isbatı vücut etmeleri ilan olunur. (2571) 

AN 1 IR 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP 
ROlVlATİZIHA, SOGUK 

ALGINLIGI 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Çamlıca Kız Lisesi Direktörlüğünden : 
Okulumuzda yeniden fenni tesisatı haiz bir bula ıkhanenfn yapılması ve mevcut 

mutbağın da esaslı bir sekilde tamir edil m~ eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 9-4-1940 Salı günU saat 14 de Lhtler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
Kesil bedeli (3376) lirn (75) kurus ve rn llvakknt teminatı (253) lira (26) kuruı

tur. 
İsteklilerin husus! ve fennt sartname ve. ke~lf hulllsaı>ını tetkik etmek üzere Çam

lıca kız lisesine müracnatları, belli gün ve saatte bu gibi inşaat lslerile mcsgul ol
duklarınn dnir Nafia l\födilrlilğUndcn alınmış vesikaları ile blrlıkte liseler muha-
sebeciliğinde teşekkül edecek komisyona gelmeleri llfın olunur. (2219) 

,---------------------------------------------~ ANADOLU ANONiM {an Çıbanları, her türlü yamk!ar, ar-
.. 1 • ., ... , • - ... - · - - - .. • -..- - 1 .5i -

>ençe, traş yaraları, piyodermit, dola
na, akneler, ergenlikler, meme iltihap
larını ve ~atlakları konjoktivit şark 

" -·------

karşısında Frank Hanında kain DABCOV1CII ve 1 
_.__ŞÜREKASINA Müracaat olunması. , 

çıbanları. 

26 Mnrt 1940 tarihinde Ankarnda 
Türkiye İş Bankasında alclllde Tcıp
lanan hissedarlar Umumi hey'ctinde 
Şirketimiz hisse senetlerinin 15 nu. 
meı.ralı kuponu mukabilmde kazanç 
ve buhran vergilerinin tenzilinden 
sonra hisse başına safi olarak ı 125) 
Yüz Yirmi Beş kuruş ödenmP.si takar 
rür etmiş olduğundan 1 Mayıs 1940 
tarihinden itıbaren Türkly~ İş Ban
kası Ankara ve İstanbul Şubelerin.. 
de tcdiynta başlanacağı ilan olunur. 

Cinai Mlk.. Eb'adı Saati 

Şerit halinde çelik saç 411 Kg. 56X02 m/m IJ 

• .. .. 170 .. 60X02 .. -. .. ft ,. .. 44 
,. 95X02 .. : 14 

"' pıı ,. ,. 
250 " lOOX015 .. : 

"' "' .. 152 
,,,, 

ısoxo15 .. : 

" il! 111 " 118 " 115X020 " 
l - 18/IIl/940 tarihinde talı"bi bulunmıyan mlkdan yukarıda yazılı 1145 kfio 

çclik saç müteahhidi nam ve hesabına yeniden paznrlığa konmuştur. 

II - Pazarlık 5/IV/940 Cuma giln!l Kabatasta Levazım ve M.übaynat Şubesln
deki alını kornlsyonunda ynpuncaktır. 

III - Nümuneler her giln sözü geçen &Ubcde g!killeblllr. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan g{ln ve saatte teklif edecekleri fl

yat Ozcrlnden % 7,5 gilvenmc p::ırnslyle birlikte mezk<lr komisyona müracaat-
ları. (2281) 

Yurddaşlarımız~n Nazarı Dikkatine: 

;M'uhtemel hava taarruzlarına karşı (Korunma 
Kanunu) nun kabul ettiği şekilde hazırlanan 

KORUNMA TIBBİ 
SANDIK .. ları 

'PASI~ 
ECZA 

Can laboratuan tarafından hazırlanarak 
piyasaya çıkarılmıştır. 

Resmt, husust biltnn milesscsatla ev, npartıman, mektep, tnnhalle, k!5y, kasa
ba, nahiye ve kazalarda sağlık korunma bakımından birer sandık bulunması 
behemehal lôzımdır7 Bu sandıkların hacim ve fintı, aile nilfusuna göre değişti
ğinden bir kartla JJıboratuarımıza aile nilfusunuzu blldlrdlğinl:ı: takdirde der
hal katalog gönderilecek ve fiat hakkında malQmnt verilecektir. Sandıkların 
üzerinde (CAN) markasını arayınız. 

Umumi Deposu: CAN LABORATUARI 
İstanbul, Bahçekapı, İş Bankası arkıısındıı No. 5. Telefon : 21939 

'----~------------------' 
Muhammen bedeli 3000 Ura olan 12500 tabaka yeşil. 12500 tabaka kırmızı ve 

100000 tabaka bcya:ı: zamklı kA~ıt 16-4-1940 Salı günQ saat (10.30) on buçukta 
Haydarpa5ada Gar binası dahilindeki komisyon tra!ından açık eksUtmo usullle 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 lirnlık muvakkat teminat ve kanunun tayin etti~ 
vesnlltle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaaUarı lizımdµ-. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak datıblmaktadır. (2435) 

Polivalan ve polimikrobiyen a~ı 

erken ve en En 
EMiN TEDA Vi EDER. 

1 R P A 1 
Cerahat yapıcı bütün mikroplann 

yaşamasına mani olur. 

" ---------------------------------------------' 
YENi 15 BiR 

SANAYi SENE 

Formülü! GARAN-. 
UYAN· TILI 

DiRiCi Çok Zarif 

81 
ve sağlam 
muhtelif 

SINGER renklerde . 
SAATi 

yenı 

modelleri: 
No. 403 Beyaz Mlnellal 5 Lira 
No. 404 " Fosforlu 5.5 " • 

Eakl 400, 401 ve 402 No.lu anatler ttlkendf. 

~ ..................... .-... -.-ss..: ............. , 

Eti Bank Umum 
Krom Cevheri l\'Iüstahsi11erine 

tcrıı Veklllerl HeyeU kararile Memleket dışına yapılncak krom cevheri satı~
lnn tarafımızdan tanzim ve kra edileceğinden aşağıdnkl malıimatın azami 
15/4/940 tarihine kadnr Bankamıza bl ldirilmeslni rica eyleriz. 

l - Müstııhsll firmanın ünvaru 

a - Mektup adresi, 
b - Tclgrııf adresi, 
c - Telefon No. su 

2 - İşlettiği ocakların islrn1erl ~ 
a - İmtiyaz mukav<'lelcrl suren : 

3 - İstihsal ettlği cevherin evsafı : 

a - FlzlkJ cvsa! : 
b - Komple analiz : 
c - Granıtlcri 

Crr O, 
Si Oı 
Cr: Fe 

4 - 1936/37/38/39 ve 1940 seneleri zarfındaki 

a - İstıhsalfıtı : 
b - İmraratı "Memleket ve mO:itcrl 

Unvan ve adresi 
ltlbarn~ .. mü,5terllcrlnin sarih 

Taşra siparişlerine beher saate 25 kuruş posta masrafı ilAve olunur. 

SINGER SAATLERi MAGAZASI 

a - 1940 senesi istihsal programı ı 

ıı - Mevcut stoklar : 

İshmbul Eminönü Cad. 8. Tel: 21964 ----•' ı ______________________________________ _ 
b - Aylık teslim edilebilecek 
c - Senevi istihsal prcvizyonu 

6) Tahmil iskelesi : 

miktar ~ 

1 a) Yevmiye tahmil mlktan : r- )ksürenlere : KATRAN HAKKI EKREW. ~ 7) ~~·ı T:~~1v:ı~:;~j~ suretleri: (1466) (24B2) 

~ Hakkı Katran Pastilleri de vardır J 1'------.---------""41 
• • ' . ' " •• •• .. , ,,,;_: -< 

4
, .N ... ~ .E· : ·o· . < K" •· .'u· R ... _, ~ ., ~~:'N'- Jt.!t· . ' . ' " . ' )· . 

.• ' . . • ·. . ' .·. ' ' - ~; '' . 

Baş, Diş, Nezle~ Romatizma~ Siyatik ve Kulunç 
ağrılarını geçirir, gripe ve soğuk algınlığına kar§ı iyi bir 

ilaçtır. Günde 2 - 3 adet alınır. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

jJ • ÇELTİK ve PİRİNÇ • ' 
Her nevi mahsulden yerinde satın 

almaktayım. 2 - 3 yüz gramlık n0-

1 

mune göndermek kAfidir. Tohumluk 

1 
İtalyan Çeltikleri satılır. 

HÜSAMETTIN ENGiN 

1 
fstnnbul Bnlıkpnzan Maksudiye H3n 

No. 63 Telg: Tuta! • Tel: 23388 

I' 1 
Sahibi ve Neşriyat MOdOrO Halll LO~d 

OÖRDÜNCO. Gazetecilik ve Ne,rtyaı 
T L S g.,.,,,,.,~, vP.r TAN Mıotb•ıosı 


