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Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki: 

·'Her tacir bu kitapta ııösterdiğim usulleri tatbik etmek 
-.uretiyle bir iki sene ~bi kısa bir zaman içinde miişteril~ 
rinio adedini bir misli arthrabilir. Ben bu kitabımda si;ıe 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
bu ı;;anRti öıtretivnrum ..• Fiyat. 50 k"ms 

,. .................................................................................................. . 
Muhtac ·ciftciye Ziraat 
.Afetleri Tevzi Edilecek 
BU MAKSATLA ZİRAAT VEKİLLİGİ EMRİNE 

YARIM MİL YON LİRA VERİLİYOR 
Ankara, 3 (TAN) - Yann resmi ııazetede bir koordinasyon mahsuleri ofisinin sermayesi 30 milyona çıkarılmış bulunm.ak-

kararı çıkarak yürürlüğe ~ecektir. Bu kararJa, muhtaç çiftçiye tadır. Ofis, İcra Vekilleri Heyeti ka:ariyle faizli veya Caizı;ıiz 
ziraat aleti verilebilmesi için Ziraat Vekaletine beş yüz bin lira ikramiyeli veya ikramiyesiz tahviller çıkarabileceği ~bi yıllık 

1 alısis olunmaktadır. Vekalet bu para ile fakir çütçiJere ~apan 
\'e diğer ziraat aletleri dağıtacaktır. Bu suretle istihsalin arttı- miihayaa ve stoklar için lüzumlu mütedavil krediler fevkinde 
rılmasına da yardım edilmiş olacaktır. 15 seneye kadar vadeli istikraz aktedilebilecek veya ayni mak-
Diğer taraftan kanunda yapılan son değişiklDc:ler?~ toprak satla bonolar ihraç edebilecektir. 

\. ............................................................................ , ••••••••••••••••••••••• ..1 

iKi NUTUK 
iKi ADAM 

Be:ı kıtaya yaydan, dllnyanın ~n 
engin denizlerini, en ııeniı kara
larını kucaklıyan bugünkü har· 
bin ııuıırtı ve bütün davalan iki 
adamın, Hitlerle Churchill'in ka
fasında tekisüf etmiııtir. 1!114 -
I!118 harbi, 16 ıncı asırdanberl 
devam eden Almanya - İngiltere 
tezadını ortadan kaldırmak için 
yaptldıft cib 1939 ' harbinde de 
yine ayni maksatlar ııöze çarpı
yor. 

Yazan: Sadri ERTEM 

Beş lataya yayılan bu harbjn 

h cephelerini bir anda ta -
.ayYül etmek müşküldüx. Bir ha 

tıta üzerinde deniz, kara, hava 
~~reketlerini işaret ederek har-

bı.n. bünyesi istikameti, ve istik
al.i hakkında bir hüküm ver • 
~~k mümkün değildir. Fakat 
duııyanın en engin denizlerini, 
hn geniş karalarını kucaklıyan bu 
t·.,U-bin bütün enerjisi, bü -
un şuuru, bütün davaları ilci 

adanun, Hitlerle Churcbill'in ka
fasında tekasüf etmiştir. Beş kı
~~~a sürt.ip giden harbin iki başı, 
"'l\l ruhu, iki kalbi var,Bu 1ki bas 
tenelerdenberi söylerler. Bu iki 
7Uh senelerdenberi çırpınır, bu 
~ .kalb senelerdenberi karşılık· 
~ bır dava içjn çarpar. 

LİBYA CEPHESiNDEN RESİMLER: Bindirilmiş kıtalar ileri 

AFRiKA CEPHESi 

Almanlar 
Derne'ye 
Yaklaştı 

lngilizlerin Şiddetli 
Mukavemetine Rağ• 
men Tazyik Çoğalıyor 

Mihver Kuvvetleri 
Siren'i Ard.l 

-·------,---······, 
lngiltere 
Habeşistana 
2,5 Milyon 

Lira Veriyor 

I 

Habeş Ordusu ltal
yan Malzemesi ile 

Teçhiz Edilecek 

hatlara sevkedilirlerken 

' 

· S'A·R·K. CEPHE Si 

Taganrog 
Etrafında 
Muharebe 

Bir Sovyet istilasını 
Önlemek için 

Almanya Mühim 
Müdafaa Kuvvetleri 

Hazırhyormuş ! 

B.u iki adam son hafta Içind~ 
~enıden iki nutuk söylediler. 
Churchill, Amerika seyahatinJf::n 
\re Uzak Şark hareketlerinden 
hahsetti. Hitler N asyonal Sosya . 
A ~erin bayramı münasebetiyle 
;~anyanın harp gayelerini an · 
«lttı, Bu iki adam beş krtaya ya· 
~an harbin, bu harbi doğuran 
rı. adın et, kan, deri, kemik hali· 
. l alan birer mümessili oldukları 
~çi~ karşılıklı sözleri ve hareket-
~ıı bütün ciiınya tarihinin büyüle 
!ezatlannı yeniden ortaya atmak 
a~ başka bir şey yapmadı. Chur· 
chuı ı muhalife karşı 464 itimat 
teYi aldı. 24 müstenkıften hlçbi
ti tek muhallie iştirak etmedL 

Kahire, 3 <A A.) - "Ingiliz teb 
!iği,, Msus'un doğu şimalind{>ki 
çöl bölgesinde seyyar kollal'ımız 
bütün cephede taarruz faaliyetle 
rine devam etmişler ve dü~mana 
nerede rastgelırlerse gelsinler o
nu harbe icbar etmişlerdir. 

Cebeli Akdar bölgesinde 4 ün
cü Hintli tümenimiz düşmantn de 
vamlı tazyiki altında hala gerile
mektedir. Bu tümen, hava kuv -
vetlerimiz tarafından ve bilhassa 
avcı tayyarelerimiz tarafından 
takviye edilmiştir. Bunlar, 4 ün
cü Hintli tümenine ve kollarımı -
za bütün gün sıkı ve tesirli bir 
yardımda bulunmuşlardır. 

Londra, 3 (A.A.) - 31 svnkô. -
nuııda Adisabeba'da bir !ngılız -
Habeş anlaşması imzalanmıştJr. 
Zannedildığine göre, ou anla~ma 
Habeş imparatoru ile Normal d"p 
lomatik munasebetleri ihya et - Bertin, 3 (A.A.) - Alman teb
mcktedır. M. Howe, Büyt.ik Bri - hği: Şark cephesinin müteaddit 
tanya elçisı olarak Adisabeha'ya lfesimlerinde bilhassa 'l'aganro -
gitmektedu. İmparator. teknık gun doğu ~malinde Sovyet hü -
mü~avirler istemiştir. İdarede ya cum~a~, duşmana. ağır __ kaY,1p~~r 
pılacak islahata yardım etmek ve~dı~ilmek suretıyle pus.kurtul· 
iızere Habeşistan'a bırkaç İngilız muştur. J?aha başka .. kesıml~rde 
memuru gönderilecektir. Alman hucumlan duşmanın ınat 

A la yaptığı mukavemete ve karın 
Malı gardını yapılıyor sebebiyet verdiği büyük güçlük • Churchill Avam Kamarasında h0k tenkitlere, tarizlere uğradı. 

b.1:Ulun sebeb:ni İngiliz politik 
l:.~yesinin kuruluşunda ve par· 
~ent~nun terkibinde aramalı · 
~. Ingiliz parlamentosunda 
Churchill üç gün müthiş bir su
~ette sigaya çekildi. Onu bu şekil 

e sigaya çekenler, Çine, Bir • 
~anyaya, Ma!ezyaya, Bomeoya, 

.?ng-Konga ve diğer Uzak Şark 
~~lgelerine sermaye yatırmış o-
4<lnlardır; bu mıntakalarla tica • 

1 tal.yan tebliğine göre 

Londra, 3 (A.A.) - Ingiliz - Ha 
beş anlaşması ağlebi ihtimal ikı 
sene muteber olacaktır. İngılız 
hükumetı, ilk sene zarfında impa 
ratora bir buçuk milyon İng;ıtz 
lirası, ikinci sene bir milyon ster 
ling lirası mali yardımda bulun -

Roma, 3 (A.A.) - "Tebliğ., Ital- ınayı lrabul etmiştir. Anlaşma, iki 
yan • Alman motörlü ve zırl.lı müf- s~neden fazla uzatılacıllt olursa 
rezeleri düşma~n mukavemetine .rai· !ngıliz hükumeti üçüncü S'.:!r,e ıçin 
men Cyr~ne (S~~en) in t~rkında ıler- im}'.;aratora yarım milyon İngıliz 
leıı:ektedır. Duıımanm ıa~e merkez~ lirası dördür.cü sene zarfında çey 

l'~t, sanayi, maliye bakımından a
lakalı olan zümreleri temsil t<ien 
tnh~buslardır. Bunlara göre Chur- laomı~tır. 

ten, malzeme depoları ha•ııı kuvvet- ' . İ ·liz ı· 
leri tarafından teıirli ııurette bomba- r~k milyon ngı ırası verecek-

tır. 

c ıll Uzak Şarkı i.hmal etmiş. bu l:lifr Sonu Sa. 2. SU 8 t71r Son~ Sa. 2. SU 6 

lla tnukabil Yakın Şarkı ve bilhas 
sa. Rusyayı kuvvetlendirmek iste
ll:lıştir. Churchill'e yapılan asıl lıü 
CUJnun siklet merkezi burasıdır. 

l'enkitciler arasında Rusyanın 
~Ukavemetır.den dolayı memnu
~ıyet ve hayranlık hislerini iz -

ar edenler de bulunmamıştır. 
Bu nokta üzerinde ısrarla duran 
ancak Churchill olmuştur • 

Üç günlük mücadeleden sonra 
Churchill büyük bir itimat ka • 
2~nmıştır. Bu itimadın manaSinı 
§oyle ifade etmek lazımdır. 

ChurchHl, imparatoduğun 

-
J<m E 

harp enerjisini üade eden tek a· 
darndır. Bu adamın şimdiye ka • 
dar yaptığı işlerde noksanlıklar 
\"ardır. Bundan sonra bu enerjıyi 
~aha ziyade }tuvvetlendhnıek 
lçin kendisine 464; rey}e itimat 
tdilmiştir. Nitekim parlaxnen~o . . • • . . . .... 

'l .: · •· ,,. Şımali Afrikada mihver taarnızlorımn ıstıkaınetini ve ışga\ ~dıldıgı 
~ Sonu Sa :rı-}'.Sn f bildirilen Siren mev ldtııi gösterit hsrita . ...., 

lere rağmen mevzii muvaffakı -
yetler kazanmıştır. Sovyet kuv • 
vetleri, hava çarpışmalarında ve 
tayyare meydanlarına yapılan 
hücumlarda 23 tayyare kaybet -
mişlerdir. Almanlar, hiçbir kayı
ba uğramamışlardır. 

* Bükreş, 3 (A.A.) - En son ha-
ber~ere göre, Kırımda Kerç ya
rımadasınm cenubunda Baidar 
mevkii Alınan - Rumen kıtal.an 
tarafından geri alrnmı~trr. 
Almanya mülıim müdafaa 

kuvvetleri topluyor 
Londra, 3 (A.A.) - Evenıng Stan

dard gazetesinin asker! muharririne 

l:liJj Sonu Sa. 2. SQ 5 

Normandi Yardımcı 
Harp Ge~isi 

Haline Konuluyor 
Newyork, 3 (A.A.) - Normandle 

transatlantiği, Birleşik Amertkada yar 
dımcı harp gemisi haline ifrağ edil
mektedir. Bu gemi, asker taııtyacak ve 
18.000 ~i alabilecektir. . 
Norveçte lki Suikast Oldu 

Stokholm, 3 (A.A.) - Pazaı günü 
Oslo'nun şark ve garp garlarında lkı 
suikast olmuş ve ayn ayrı iki bom
ba patlan:ışbt, Bir kişi ağtr ve bir 
çok kimseler de hafif :Jaralanmıslar
dır 

PASifiK HARBi 

Singapur' a 
Taarruz 

• • 
lçın Hazırlık 

Japon Kuvvetferi 
Malezyanın Cenup 
Ucunda Toplanıyor 

Cava Adasına Hava 
Akıl'ları Başladı 

ıffALEZY A'DA: 

Singapur, 3 (A.A.) - "Teblil?ı . 
düşman son 24 saat içinde Sioga 
pur üzerinde büyük bir hava fa
aliyeti gostermiş, yapılan taarruz 
lar birkaç yangına sebebiyet ver 
miştir. Askeri kayıplar hafıftir 
müdafaa hatlarımıza düşman ta · 
rafından kara taarruzu yaptlma -
mıştır. Tayyarelerimiz dün gece 
Pluang tayyare meydanına hü · 
cum etmiştir. 

Japonlar hazırlaruyor 
Tokyo, 3 (A.A.) - Sin..:apur 

şiddetle bombardıman edil.-nekte 
dir. Japon kıtalan mütemadiyen 
şimalden Johor - Bharu'ya gel -
mekte ve Singapura hücum için 
ihtimamlı hazırlıklar yapılmak · 
tadır. 

Genelkurmay basın dair~si er· 
kanından bir zat, Japon ordusu -
nun Singapur taarruzu için şım
diye kadar görülmemiş ve d:tya -
rulmaz bir strateji tatbik edece -
ğini söylemiş, Adadaki İngiliz kı 
talannın mevcudunu 14,000 kişi 
olarak tahmin etmiştir. 

l:lfj" Sonu Sa. 2. Sil 7 

Yakında Büyük Bir 
Çin Taarruzu 

Bekleniyor 

Ingiliz donanmasına yeni iltihak eden ''Duke of York,, mhlısı 

Denizlerde 
Mücadele 
Kızışıyor 

İzlandada 
Müttefik 
Tahşidatı 

Almanlar Geçen Bir Kıtaya Taarruz Edecek 
Ay içinde 119 Ticaret Kuvvetler Adada 
Gemisi Batırmışlar T opf amyormuş f 

CI 

Harp Gemisi Zayiatı Amiral Raeder de 
Gitmiş! Bundan Hariç Norveçe 

Berlin, 3 (A.A.) - Dıişman ia
şe genıilerıne karşı yapılan mü· 
cadPle sonkanun ayı zarfında 
muntelif denizlerde muvaffakt · 
yetle devam etmiştir. Bahri~ ve 
hava ordusu topye'kfuı -liJO, 600 
tonilatoluk 63 ticaret vapurunu 
batırmış, aenizaltı gemilerı yaı -
nız baş.!.arrna topyeklın 367 .GOO to 

Çunking 3 (A.A.) _ Bugünkü ba- ni!ato~uk 56 gemi batırmışl~rdır. 
11m toplantısmda Çin resmi ıözcüıii, Ingilız donanması aynı r.ıuddet 
yakında büyük ölçüde bir Çin taarru- zarfında Alman donanmasına 
zu yapılması ihtimalini belirten bit mensup biıliklerle yaptığı müca
kayıt yapmıştır. delede 3 torpido muhribi, bir de-

Hilen Çin ordusu büyük kısmının nizaltı ve bir seri hücumbotu kay 
nerede olduğu sorgusuna cevabetı betmiştir. Bunlardan başka bil 
sözcü "ordunun yeri bir kaç gün için- kruvazör, 4 torpido muhribi, bh 
de vukua gelecek ~laylarla anlaşılmt~ denizaltı gernısi, bir mayn tarama 
bul~nacaktır,, ~e~ş ve b.u demeçinı gemisi, bir karakol gemisi ve 28 
geIYııletmekten untına etmıııtlr. ticaret gemısi bombalarla veya 

Mısırda 

Kabine 
Buhranı 

Eski Kabine Kralla 
Of an Bir ihtilaf 
Neticesi Çekildi 

Ayan reisi Mahmud Halil Be~·i 
yeni kabineyi teşkile memur 

eden Kral FARUK 

Londra, 3 (A.A.) - Londra ga
zetelerinin diplomatik muhabirı 
lerinın bildirdiğine göre, Mısıı 
ıı..abınesı kral Faruk ile nazırlar a
rasında çı&an bir ihtilaf yüzili:ı -
dfn ıstifa t;tmiştir. 

Mısır *ıiıkfımeti büyük Britan
Y a ıle dostluğunu belirtmek içiıı 

l2D' Sonu Sa, 2, SO 5 

torpillerle hasara uğramıştrr. Sov 
yet kayıplaı-1 bu rakamlar3 dahil 
dev ildir. 

fngiliz sahili açığında dün tay -
yarelerimiz Z> yedek gemisi ıle bil 
muhafız gemisini batımııstır. 

Alman baş amirali B.aeder 
(Yazısı 2 nci sayfamızda) 

Tramvaylarda Gözeteceğimiz 

"Hoş 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

Geçinme" Usulleri 

Cok yazıldı, çok söylendi; fakat, sanırım; 
ayn ayrı maddelerle, ders kitabına yakışa

cak ve bir "buyrultu,, şeklini alacak surette kısa· 
lanamadı, zihinde yer tutacak hale getirilemedL 
Tramvaylarda k&labalığın zorluğunu azaltmak, 
hiç olmazsa güçlüğünü hafifletmek için yolcula

rın şu noktalara dik.kat etmeleri lazımdır: 
1 - Bilet parasını, ne yapıp ne edip binmeden önce hazırla

mak; ya avucunda, yahut - başka paralarla karıştırmıyarak - yan 
cebinde bulun:iurmak; 2 - Eski bıletleri saklamamak, kontrolö
re bunlardan günleri geçmiş bir destesini uzatmamak ve yenisini 
elde tutup dalgınlıkla da büküp katlamamak, açılmaz hale getir
memek; 3 - Lafa veya seyre dalmıyarak inilecek duraktan bir 
durak evvel çıkmıya hazırlanmak; 4 - Son duraklardan birinde 
ineceğiniz halde bindiğıni.z zamandan başlıyarak tramvayın dış 
kapısı önünde, inip bınmıye kızmak hakkınız gibi, dimdik, k.as -
katı, suratlı ve korkunç durmamak, geçıdı kapamamak; 5 - Or
ta tarafı boş görmekle beraber "ne olsa meceğim,, diye kapı ön
lerinde birikmemek gırip çıkacakların yolunu tıkamamak; 6 -
Velev ki, arkadan gelecekler de olsa kapı örtmeyi adet haline 
sokmak ve kapı yanında oturunca açık kalan kapıyı kapamanın 
bu yerin icabı bir vazife olduğunu kabul etmek, angaryesıne kat
lanmak; 7 - Biletçilerin herhangi bir muamelesine sinirlenip 
yüksek sesle heyecanlı nutuklar vermekten, sözüm ona "medeni 
cesaret,, göstermekten çekinmek; 8 - Hususi otomobilini kulla
namadığı için tramvaya binmek zorunda kalan kalanturlara, ta 
uzaktan kalkıp yerim göstererek "aman efendımiz, tenezzül bu· 
yurunuz, siz oturunuz!,, kabilinden uzun ve çirkin dalkavukluk· 
lardan vazgeçmek; 9 - Göze kestirilen bir bayana yakın bulun· 
mak için zihinde tertıp edilen şeytanca plAnı yürürlüğe koyup • 
şunun, bunun kolu, koltuğu altından ufala küçüle tünel açmıya 
kalkışmamak; 

10 - [Son ve önemli madde] Şikayeti sulh devrine bırakarak 
tramvayların kalabalığından sızlanacak yerde işliyebilmesinden 
dolayı hamdüsena, münasebetsizliğin ise biraz da kendimizde ol· 
duğunu kabul etmek! 
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Akdeniz Cephesi 
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TAN 

( ASKE.~~ıe5:::.!~8ıs~~~~ ) 
Harbin Sanayileşme 
Hareketine Tesiri 

•••• 
Ordu lçin Nasıl ~anayi Mutlaka Lazımsa, Harp de Sanayileşme 

( : ~~H.l~~~N .. ~ÖPO~TA~LAR _) l 
4. 2. HZ 

TAKYiMDEN 
BiA YAPAAK 

1 K b h t • .. ·rldiler Doktor ar, a a a '~J Yun~ TTLUNAY 

E 1 Y .. ki.. 1 s-::n~1:!rk!:~~~m:4: ~;~ 
ezacı ara U uyor ar dinden bal·ettitmeai bana türküleri 

maheurlannl ve ehemmiyetlerini dıi· 
ıilnclürdü, dün:-anın her tanfında ol-
d11f1i ıibi bitıdt de halk tnrküııü ek

Bir ~te her etzahıınede b'lfka türlü yapılıyor - serin bir likrt, blr vakaya, bir hl-
. -L-- le va Eczacı diıeye dayanU' Baun da en kuvvetli Termontetmıı, Teraziaız eczwnune r r - bir propaıtanda vuıtasıdır. Viktor 

tezgdh bafına geçmelidir-Hazır iliçtaıit vaz ~mtulz litu "ieııl er., adh eserinde Pari& 
ectaha_.mdm bat - c&Fllm.nı temı•l eden 'Gavroı., u W-

ıuacılar: Ya.ıan ka bir ,ute met ıdı 16)"leterek ôldtı ur. Bmie de " 
- Dktorlar re- r ' guldür. Ya tlc"ri ııddenberi adı •l!ylrne'l kahram.uılt 

cete ,..nm:vorıar, ha- ı I KESLER 1 bir ,, Petitıd•. ,.._ rın 11ept1tıe btret ttirlii u1ıhlret1ar '

: Modern 

Stnppar eok otdcft lal.r tehdide \. 
maruz bulundulu bir sırada Ja- -------·------""' 

Hareketini Teş,ik ve Gelişmesini Temin Eder. 
" ... ._ ................. llİlllİ ............ ,,,J .. •••• 

Ptrı bahriyesinin s6zcil.!n çok şayanı 
dikkat beyanatta bulunrnuttur. Bu 
btyanatm esas noktaları şu suretle 
hOIAIJI edilebilir: "Biz Hint okyanusu
na hAkim olduğumuz zaman Almanya 
._ İtalya ile Süven kanalı vasıtaslyle 
ltrnur t.eınln edece#iz. O zaman müt
tefiklerimizle mal mübadelesi yapabi
leceğiz. Bunun için bugünkünden üç 
dört misli fazla nakllye ve bunları 
hhna)'e edece:ıt: harp gı!mllert inşa et .. 
trı~lz IAztmdır. Singapurun zaptı i
tth başlıyan harp, Avustralyayı, Fele
lhenk ıtindlstarimı ihata 'eden bütün 
clenizlerln ve Hint okyanusunun haki
bttyetUıt terhin tnaksadiyle yaptlan 
bit harptir. Slngapurun düşmesi bir 
latnan meselesidir. Bugünkü harbin 
e s pyelerlnden biti cenup denizle
l'itıl yeni bir Japon denizi haline ge
tirm.eltttr Singapura f nği11z1erin ve 
Arnerlkal;lartn takviye Jruvvetm-1 gön 
d@nnelerl bir delillk olacaktır. Çilnkil 
J'aJ><>nlarm tamamen hava ve deniz ha 
kltnlyetlerl alt·nda bulunan bu deniz
lere ~lecek her gemi battrtlacaktır ... 

Japon aözc!lsttnün istikbale ait tah
trılnleri hakkında mütalea yürütecek 
detfliz. Yalnız, bu sözler, Japonlarm 
tızak ıarkta ve Almanyanm Avrupa
daki hareketlerinin müştereken ha
tırlanmış umumi bir plı'lnın parçaları 
olarak inkişaf etmekte olduğunu te
:tlt etmeel itibariyle dikkati eekınek
tedir. 

Pllbaklka Japonlarm Hint Okyanu-
1\ltıa hAkirn olduktan sonra Süven 
ltanw ttsttaslyle Almanlar ve İtal
:hnlarla teması temln edebUmelerl 
mı ayni ıuunanda İtalyan ve Alman
ların da Akdenlze hlklm olarak 8ll
"ent n M•m ele pçlmıeleri icap 
etnıektedlr. 

Hadlaeler, Almanların J'llkmda Ak
den!Ede fenli bir milQ'asta bir taarru
za ıeçeceklerinl teyit edecek ııekilde 
~ etmek\edlr. Filhakika Alman
lar, kq gelmeden Moıııkova ve Lenl~
lradı aııp kıztlordunun taarruz kabı
li;Jetlnl kmnaya muvaffak olamayın
~. lllrk cıepheeinde kendilerine çok 
bil7t1k U1ia\a mal olan ve devamı 
halinde bOytlk bir hezimetle netice
lıeruneı!il muhtemel bulunan taarruzdan 
"•zpçentk Lenlngrattan Sivasto~la 
kadar uzanan bütün cephelerde muda 
t:aaı'a ıecmek mecburiyetinde kaldı
lar l'akat mtıer prk cephelinde bU !icat emrini verirken, baıka blr cep
hede bir darbe indirmeyi tasarladıiı
llr da, Alman ordularmm kumanda
atrır kendi eline aldığı zaman aöyledi
li llutukta blldirmieti. Hadiselerin bu 
IÖzlerl teyit ettiii görülmektedir. 

Yeni Haıırhklar c 

"Zaruret ihtiraı doğurur .. derler. 
Harp ise her memlekette son

:.uz bir zaruret ı'lmilidir. BilhallSa 
sanayi mamulfıtmın büyük kısmını 
dışardan tedarik eden memll'ketler 
için harple beraber bu ithalattan 
kısmen veya tamamen mııhrutn kal
mak mukadderdir, 

(. Yatan: '\ 
ı_M. Şevki Yazman 1 

,eni lmalAt yapıldılmı. bir çok eeyln 
biraz kötü olmakla beraber bir de 
verlisl çıkbğtm görüyoruz. 

zır illç veriyorlar. SA D but otomobili ile Itind AbdUlhamit tUrldbıiin propapn 
Bu yiizden hem milş- L. -------·---- kırlarda dolasmal - dada o)"Udıfl rol8 pek lyi anladılt 
teriler paraca bil- ta ya da poker masııııi ltasntda, ft 1 için MıtAt Paıa vakasrnda, halkta 
yuıı: külfetlere lı:atlanıyorlar, hem de y;htıt yaptırmakta oldutu apattıma • l Sultan Aeiztn öldilrUldlltüne dair ~ 
blı tuılh batına geçmiye ıeçmlye nın kum ve iri~ yıtınları araıunda lan kanaati arttırmak rnaksadiyle7 

mizce harp zaruretleri dolayısiylr 
sanayileeme devresindeki memleket. 
lerin edindikleri faydalar bilhass 
işçi ve teknik unsurlar yetiştirme sa 
hasmdadır. 

İşte şimdi asıl mesele bin bir fe
aket getıren harbin bu biricik l;rl

U!ini elden kaçırmayarak bu "k!Sttl 
yeril., nin teşkilAt, formlar, yeni tek
ıılk öğretim vesaire ile "iyi yaban
~ı.. hizasına getirilmesindedir. GISı 

inünde tutacağımız dıwalarm baetn· 
la bu gelir kanaatlndevlr. . 

••natimizl unutuyoruz. Di1e ıkbet k ı 
.. bulunmaktadır. Benim reçetemi ~ - Olar ma b!IJOI• olur mal 
ediyorlar. h k fasma ve tezgihtanna emanet etm~- Evlad babn •urur mal 

1914 - 1918 harbinde olduğu glbı 
bu harpte de bu müşk;AJ vaziyetle 
karsılaşmış bulunı•yoruz. Sıkıntı
mızın büyük kısmr bu yüıdendir 
Ancak bu hal bir taraftan bizi sı
kıntılara dilçar ederken diğer yan
dan da başlamq olan sanaylletme hıı 
reketimiz ilzerinde hızlandmcı bir 
tesir yaptığına ~Ophe etıniyotuz. Na
sd ki bizzat sanayilewme hareketimiı 
de 1914-18 harblnth ve onuh bir de
vaını olan İstiklAl savaşrmııtn doğur 
duğu zaruretlerin bir neticesi idi. 

Şiklyetl dinlenllince eczacıya a tir Halbukı ben, hastamın sıhhatini 
Vermemek elden gelmiyor.Öyle ya; nas . ı· 

d k basit bir eczacı kalfasınm elme tes ım tldan avuç dolusu vizite alan o tor 
niye reçete yumaım, bir iki daki· edemem. 
kalık bir zahmete katlanmasın da has 
tasına pahalı bi- hazır iliç yazıverıiı:.? 
Madem 1d Q hazır ilacın ezcahant
tezılhmda _ huırma niııbetle yüzde 
yUs daha ucu bir fiyatla - yaplması 
mllmkllndUr. Doktor hastaııına reçete 
yazmalıdır. Eczacıların bu ittibamı 

** 

Burada, ordumutun mühim ihtı
yaçlarmm büyük kısmını temin eden 
harp sanayiimizden bahsedecek de
ılilirn. Fakat bu tnemleket bugün bi
raz pahalı da olsa ıeker dağıtabili
yor ve orduyu, kÖylüyU, fakir halkJ 
çıplak kalmaktan kurtarıyorsa, bu
nu evvelce baslamış sanayi hareke
tine medyun olduğtinu herkes tak
dir eder. Bu da her şeyden evvel 
geçen harplerden alınnuş cıersleHq 
bir neticesidir. ,,. . 

.. . 
5anayi makine ve insandan te 

şekkUI eder. Fakat bu !ki un 
urdan bir memleket için en mllhirr 

Jlanl insandır. İyi işçi ve teknisyer 
olduktan •onra makine her vakii 
bulunabilir. İşte harp içinde bin bir 
zaruret sanayi sahasına bir sürü iıç· 

ve teknik unsur atmayı zarurl kt
lınca harpte yetişen bu insanlar sult> 
tamanmın başlıca ihtlyaçlarmı kar 
'lı!ayacak hale gellrlel'. 

Misal olarak motör aksam imalA· 
tını nuarı itibart alalrm: Harpten 
evvel akla l!lğmayacak derecede u
cuz fiyatlarla dışardan tedarik edi
lebilen bu aksam harp içinde bi2-
zarur memleketimizde de yapılmak
ta (hususi ve devlet sanayii tara
fından). bu işte hem usta yetistiril
mekte ve hem de buna göre tesis 
yapılmaktadU'. 

umumt htıtJan itibariyle harbin Binaenaleyh ya harp içinde veya 

** Demir istihsal sanayii, ağtr ma-
kine ve motôr sanaytı gibi bir 

ok sanayi şubesi vardtr ki, bilhassa 
naliyet ve istihsal fiyatı yüzünden 
lıar"J)ten evvelki ıamanlarda kurul• 
masma kolay kolay cesaret edilemi
yordu. Bugün bizim Karabilk demir 
fabrikamızın ne büyük nimet oldu
ğunu ancak onun istihsalinin sarfe
:iildiği yeri bilenler takdir ederler. 
Bu hizmetler, bir memleket ve mil
let hayatmda bedeli takdir edileml
"ecek kadar büyüktür. 

Netice olarak diyebiliriz ki; bugün 
itil modern har"J) için sanayi nasd 
mutlak ve zaruri ise, hattl ileri sa
nayie sahip olmadan modern bir or
du kurmak na!!ıl mümktın değil~. 
bizzat bu zaru~tler de m~leket i
çinde bir sanayi hareketini teşvik 
etmekte \re rasyonel çal~masmı, ge
lişmesini temin e}'lemektedlr. Bu iki 
ihti18ctn tellfldir ki hem mim mn
dafaayı ve hem mim iktısadı ayak
ta tutar ve inkişaf lmkAtu vettr. 
Harbin bu faydilamdan olsun llıUtade 
etmek laznndır. 

doktorların çok aleyhinedir. 
Doktorlar aleyhindeki dedikoduları 

ele alan operatör Kizım İsma.il lıal
tadan şikayet eden ormanın hikayesi
ni anlatıyor, ağaçlan konbituu;vor 
da sonra da en ihtiyar ağaca: 

- Neydelim? Dedirtiyor, baltatıııı 
sepı kendimizden. 

Eczacılar da, tıp oamlasıııa dahil 
olduklarına göre doktorlara savrulan 
bu \)altannt sapı ~ne lı:endilerinden 
demektir. 
İşlemek ve kazanç bakımından dok

torlardan Q'nlması imkiru olmıyan 
eczacılann, bu htibamlarma acaba 
doktorlar ne diyecekler1 

Muallitn, aoktot Fevzt Pata met
ham: sanayiletme hareketi üzerinde harpten ııonra da bu çeşit imalAtm 

görülen bu tesiri teferrôatta daha az memlelteUh'llz içinde yapdmast lm
değllllr. BilAkls harp devleti sanan- kAnı hazırlanıyor demektir. Buna 
!eşme hareketine sevk ve icbar et- benzer daha bir çok sahalarda da 
tiği kadar sanayi mllteşebblslerlhi ve __________ .......,_ ........ _________ _ 

umumiyetle işçi yetiştirllmesini, sa- C 

- "Müstahzarat, doktorlan ceha
lete, eczacıları sefalete, dolayısiyle 
milleti de felikete sevkeder., dermıı. 

Bunu s6yliyen de bir dokt"r olun. 
ca. ben bqünkü doktorları eczacıla
nn iddialarına ittlhamlanna cevap 
bwamular, ha.sır iliççılıiı bırakıp 
reçete yanmya batlarlar aamyordum. 
Halbuki ittihama ittihamla mukabele 

na;rl tesisatı kUnıhnasmr, bir çok ih- ı .,..... ,. il 
~.~:~mdem~~~~ye~:;"~:ı:: ~ 1 ( •] ~t U !J ~ 'hf'ı-1T& 
makta ve inkişaf ettirmektedir. _ _ - -- - L_ _ -~ S;!!! 

Sanayice geri memleketlerin sana- $Oi4_UKTAN DONMAYA KARCI 
yi kurmasında en bilyük müşkül 'il' A ., 
fiyat ve rekabet meselesidir. İnkişa

edi)rorlat: 
- Yazdılımm reçetelerin hakkiyle 

yapılacatına ltimadımuı :vok. Haata
larımıza ti(a bıılml1ı: lcln hazır illç 
yumak •a.tlretindeyiz. Diyorlar. Bir 
çok da lillsal aöateriyorlar. 

ftnı yapmış, koyduğu sermayenin bü İmam, birdenbire gibi, peJı kısa bir zumuna röre ayaklan da- klfürlu I•· 
yük kısmını iyi kArlarla itfa etıniı, zaman içinde &6tilten ııctdetli sola· pirto ile ovuşturmak, b11D11 b1llamaz
isçlsi iyi yetiştiği için rasyonel ça- iun tesirine ltartı yafdaWlecek blr sanıs, aadece kolonta s11:ru lle ovııı
lışan ve cok istihsal yapan sana;rl ıey yoktw ••• latetı, rerlerlnde rahat turtnak fayda •erir •.• Solu'ltlar bqla· 
karşısında yeni kurulan sanayiin is- kalan lnıanlar arannda ıolutun ba diktan sonra, eldiYen, blmca yiln ço- ,,. ... 
tihsal ve maliyet fiyatmm yüksek türlü tesiri i-itilae bile pek, pek müs- rap... ~ller eatıarsll, en ko1aY't r11ie- da 
olmHı bir zarurettir. tesnadıt. Bir" ıiln insahlar birbltleriy- rin sürme'lt." Fakat bulamassams., şehl'in ~leri gelen doktorların n 

Çok defa ...ıım-"k duvarlan ve -L ı ı Bulamaısamz biraz gül stıyu Ue ka· ve doktorluğun en yüksek mer-
6'"' 'u le cenketmekten vatgeçec~ o ur arsa, -•- da l da b" 

tahdlda~Je tiltüfuıbDen bü teslt ıiddetll ıofuktan gidenlerin biklye- nıtınbnıı ~nalin, yahut, tatlı ba.!em tebesine ... IIDll arka ı arım n ı-
nıemleketlerdekl yeni sanayi, bazan Itri de ancak heldmlilt tatlhinlt\ ti- tatiFle lanalinden yapdııu, bit krem,. ndi".silıı(7l1e bu be.bal kollaşuyordam. de-
devlet bütçelerine o kadar alfra mal 1 "- k ı kttr 

tap arınoa a Aca . Donmanm böyle ilk derecesine kar- _ Sana aynı· rereteyı· do""rt kop•a olur ki devlet bunlan blzzanıt br- d 1 cenk • ' 
Fakat aoiuktan onan azuv ar, ıı ııcat su hanyolan •7*Dİ tlıliytn 'H olatak -,a ......... Her r"""ete...ı bır a•-rakmak ozrunda kalır. Halbuki harp 1 rd .. l ada ,_ ,~.. ~.. r• ı 

zamanında fiyatlar ..l:kııeılr, devletin halinde bıılunmıyafl yere e ue r çatlıyan tız11vlan sıcak suya yatırmalı:. rı ecıahanede yaptır. Görecekııin ki 
J'U sıra.da itltlllr.. Onan '"in •oluktan iyi ıellr ... Bir de çathyan 1lSVU da-

8
....; 

1
·1a .. her eczahanede a ..... re-'-bu çeeit tahdidat ve gümrük duvar- lı: dblrıl · ba ,_ • ,.. ..., 

1 d yük donmaya ka111 ahnaca te en • ima yilksekte tutmak, elll ciakikada •Jn ko'-- a1rı lezzet ve a..... mahi-ları çekmesine hacet kama an - 'it lı: d lil ..... ı•• 
sek maliyet fiyattan gayet makul bit rada kıııaca anlattha • pe e nm- bir defa bet dakika mllddetle bllııbil- yet alacaktır. 
tarzda görünt\r. suz sayılmaz... tiin yukanya kaldırarak dik tutmak O kadar ki bı.ı ilacı bir eczahane 

Binaenaleyh bu ıanayl de harp ı- Cocllklarth, Pft'-lerin ıoğuktan el• faydalı olur. mııcun ıeklinde, bir eczahane sulu bir 
çlndekl lstihsallerlyle ve temin ede- lerlnitı, bası1armrn da a,.ldarmın kı· Oşüyen yerde cildin üzerinde kaba- ıarup halinde. bir eczahane kırmızı, 
ceklerl kArlarla kendi tesia sermaye• zarmaıı, ıonra c;atlamaııı, ııofulun te- rtklar peyda olursa Yanık merhemi diğeri kahverengi. biri berrak. diğeri 
terini itfa ederek harpten sonra diln Biriyle birlikte, bUlOt 1aıımda kendi- iyi gelir, hem de atrdan pelı: asaltrt. bulanık, biri ekti, öbürü tatlı, hülisa 
ya plyasalanndaki fiyata intibak terini göstermesi lbım ıelen hormon- Donmanın iiçlincil cler~eainde, lı:a- her biri bir başka çe,it ola • .ik Ye· 
tmklnmı bulabilirler. Bu olmasa da- lartn athfrndarıt!rr. Bu hormonlann buklar pe:tda olup, onlar düştükçe al- recektir. Bu vaziyette ben nasıl olur 
hl ayakta dunnalan için devletin iılemesi ilerledikçe, soğuktan ellerin tmda yaralar göründüiil vakit derhal da hazır ilaç dururken aan;ı reçete 
ihtiyar edecell fedaklrltklar kablll ve ayakların kızarması. çatlaması da hekim tedavisi lhınıihT. yazarım?. Ütenmel Bir tün eczaha-

kaybolur. Hormonlar IJ'İ itleyinceye ,,. 
tahammül olur. tadar, kıt mevsimi henüz ilerlemeden Yalnız ıunu hatırda tutmak lhıın- neleri dolaş, :ıüzde seksenınde ec-

İtln maliyet ve sermaye bakunın- her -L..-- tmadan ance. elleri -lü- dır: Soğuktan llşümilı. donmuı, olan zacı:vı bulamıyacak, ltboratuvann, çı-
...;;d;,;.;a_n_o_ıan __ f ... ayd;_a_.s ... ı .... b_u .... _F ... a_k_a_t_n_k ... rl_-___ ... _...,.. ___ ya uzvu birdenbire mtmak ranJıı olur. ralı:hktan yet~şmiı basit bir eczacı 
~-··•••••••••••••·-- ... Böyle yapmcl' donmamn tesiri daha ltalfaıı elin• bırakılmış olduğunu gô· 

1
.,. •• •••• ı 1 fenadır. Donan yeri onıtarmab, kaı recekıln. 

;~~~;ı ç EM B ERLIT AŞ BUGÜN b .. :=lu.-n...,..uraa_·--=on""a=n=la~cla=""'ovu,.....,,,',.,..tu~tma=-==lı;,:: •.. ===-B.,...iz=d-.,e-=ec,...,z=ac=ı=lra=-l~an_t-=o-=r ==a=d-.-a-=m=d~ır=O L ..... J s 1NEMAs1 N DA ........ ı ·-------------•'lııııı 
filini birden Yıldızların yıl- Kalblere yaşamak zevki veren büyük bır afktan gönüllere yır 

Senenin en aüael ve en muazzam 2 MASKELİ KADlN'm tıcı bir kudret aılayan aonıuı bir kıskançlıktan mevzuunu al~ı dızı sinemanın 0msalsiz san'atkan 
unutulmaz yaratıcısı 

PAULA WESSELY 
G U S T A V U C 1 C K Y nin 8 üncü şaheseri 

1 • BİR ·OM 
BÖYLE 

Fransızca 8Öslü 

UR 
GEÇTi 

Bu filmin ölmez bir aşkın hikayesi, kalbleri 'büyüleyecek bir 
gönül macerası 

2 - Camilla Horn ve GUstav Fröhlieh'ir 
En çılgın en tehlikeli ve en Apkane bir macera yaratbkh1t 

GiZLi VAZiFE 

Kara Yıldızlar 
MADELEIN CAROLL • DOUGLA«o 
FAIRBANKS Jr. TULL.10 GARMINAT! 

gibi 3 büyük yıldızın sinema dünyasına yarattığı en müstesna 
bir lilmdir. Yarın akf8lll 

lALE Sinemasında 
Hemsi sabahsız Afrika gecelertnfn ılıkhlt ile mest olacak 
korkunç ormanlanndan heyecan toplayacaktır. Lutfen numara· 

' 1ı yerlerinlal fimdiclen kapatnııa. Tel: 4369ıt -1 

OLGA TCHIKOWA-

91r başka doktor arkadaıla yitte 
ayni bahis üzerinde konuıtu -

ium zaman: 
- Niye kendin: yoruyornn, dedi, 

hiç başına gelmedi mi.i', Ayni reçe
teye bir et2ahanede 300 turq ister
ler, dıgerınde 60 kuruşa yaparlar. A
radaki büyük farkı göz önüne alınca 
ucuzunu tercih eder ve azizim işte 
o taman ş:ıp g!bl yaMHtf\.. 

- SebepP, 
- Sebep şu. Meseli elinde~ rece-

tede yanlı Ulçlarm içinde atronip ve 
yahut ademalin cibi çek pahalı Uİç
lar vardır 'Eczacının biri reçeteyİ ya
parken b~ pahalı illet koymaymca 
fiyat ucuzlar, diğeri o pahalı illcı da 
koyacağı içn yübelt fiyat ister, böy
lece; senin içinden CiDmıyacağın bir 
fiyat farkı meydana çıkar. 

- Böyle şey ohır tha1. Eczat."'llıır 
kontrol edılınez mi? 

- Bütün ecııahanelerln, hitan re
çetelerinin kontrolüne imkin var mı
dır? Sana bir vaka anlata,un: 

B~ikta~ta bir hasta öliıfor. AUıeaı, 
öliımli gayritabii buluyor, reçete tet
kik edili;or ve gtirülüyor ti ri!çetede 
kuvvetli bir iliç vardır. Fakat d~k
torun dozu ölüme aebep olmaktan çolt 
uzaktır O zaman eczacmm, bta llicm 
dozunu. arttırdıitndan •üphe ediliyor, 
takibat baıhyor. Ecsacı ıorguya çe
kildiği zaman: 

- Ben siıe bir ıey eö1U1eyim mi, 
diyor.. O bahıettiil.nis Uiç tiç Mlle
dir bfıııim ecn.hanenin lrapıımdaa iç ... 
ri girmedi. Çok pahalıdır, ne al~o
nım, ne de satıyorum. 

Milat nıi aran:ıtı? .• 
Ben bir eczabanere girdim, termo

metre aradım. yoktu, Aradıiım termo 
metreyi satın alacak deiildim, bir 
ıütiln piame denCeaiDi ölçe&:ektim. 
Eczacının ketıdt terınometteslnt bir 
iki dakika için lriyet olarak lıtiFQr
dum. Dütün bir kere; bir ec.aa ter
mometresi olmusa nasıl çahprl. 1-
liç vardır, 40 derece. iliç vardır, IO 
derece kaynatılacaktır. Ecsacı baııu 
ıiasd ta;rin ederP 

Ankarada -ha11as teraci lmllanma
dıiı için dükkanı kapatılan bir ec
zacı, ıimdi İıtanbalun en biiytilt ec
zabaneslnl iıletl:J'Gr. Ba Ya•l"8tte na
sıl olur da, hazır ilicı bırakır, reçe
te yuarıd Filvaki hasır ilit )'iüde 
yflz pahalıdır. Jtaltat hlstamı:zuı sıh
hati namına hazU' ilicı tercih etmek 
vaziyetindeyiz Bilhassa Avrupa Uiç
larını. Avrupa iliçla..--ının çok iyi ya
pıldıf~a kanüz. 

** Hüllıla dotnam, naııl eczacı, eski 
ec1acdığın lı:altnadıiını s6ylü

:vorsa, biz de ayni iddiada:vu. Haltl
katen eski ecallcthk kalmadı. Fakat 
caacılıiı bakkallık haline getiren 
doktorlar defli, bisnt tczacılar4tr. 
Nasıl onlar kabahati bize yüldiiyorlar 
ıa biz de bu kabahati yine kendileri
ne Jiildüyor ve her ecncnun tUglh 
batına geçerek ispatul kullanmaamr 
havan Jıcanıtırmasım fatiJoliU. Ecsa
cılar bizzat tezgih baıma - amma 
satq tus&Ju defil, i1blJ teırdlli ba· 
ıma - geçııinler, eğer o nman ~te 
yumazaalı: günah bizdedir 

NOT. B r :vumc!t ao 100 il· 
raya satılan takma evlrrden IMhMt• 

iıtlın. Bir coı. lıarllrr •elefonla. t,lt 
111m karıler de mekt•Jpla münu:aet 
derek bu r\•lerin nerede aatıldlııtı, 
eklıoi, biçimini filln soruyorlar, Yı· 
ıya bir de realm konulmuttu. EYleıir. 
eklini biçimi bu realıııde balı "--"• .. 

'1110yor. Evlerin aatıldıtı ,.rin alreal· 
it celince burayı mahalle. aolıalı iaml 
llırederelı yaramıyacatnn. Palıat '°"' 
ayca ıerlf ede)'im. Ba evler Gllllıane 
ıarln hr,ıw1ndakl lılorı bltlHtıııft atka 
tarafında kurulmu1 bulunu:ıror. 

··~····················· 
St;HIR l'IY A 1 KOl!IU 

UMA.il fJBMI · "9 alır .. m .... IO.ao • 
RUZGAR ESiNCE 

l<OlllBDI 1( R• ..... .,., ·•At IO.lfl 
KIRALtllt ObA.IAll 

Diye bir tilrtü besteleterek lier 
tarafa yaydırmııtı. Buna mukabil de 
amcasının intiharıııı ima ediyor diye: 

Terk-l~n e"e111 de lıurtulsam t* lnlh
netllıuıedn 

Sarkıımı yasak ettirmişti. 
O zamanlar ıehir lnyıı.tına ait de· 

dikodulan türkü ile saylemek moda 
olmaıtu. Hattı 

Kından lrt)"ldan ıı:ı,.dan ~ 
o" .. ' çamur yandan cel 

Tilrlrilsilnil tebremini ortalıiıtı ca
muruna bir telnıibtir diyerek sarara 
miiracaatle menettimıiıti. 

Büyük harbin son settelerinde Mmt 
v\tanseverlerinden Said Zagldl hf8 
blr müddet için menfa,. gönderil
miıti. Mısırlılar derhal ona kartı 
olan muhabbet ve baıllıhklarmı an
latmak tein bir ~ilrkü beııteledl.ltr n 
btınun için - bit-deki Mustafa Bey 
armudu gibi - Mt!ırda ZagltU adiyle 
anılan bir burmayı ele alclılar. Pa
ıanın hurmaya izafe edilen bütün me
zi:tetleti sa1r1ı1or ve ~n nlhayetinde: 

EJO ZalU~I hamını cel artık 

Diye fertat ediliyordu. Be nurma 
tOrküsü ti Zag161 Paşanın menfadan 
dlnüıüne kadar devam etti. 

Nal~ıık Xemalln Mahmut Nedim 
Pata hakkında yaptıiı "Ah kedi! Vah 
kedi,, b.akarath türküsü de hayli de .. 
dikochıya ıebep olmuştur. 

Türkü, bazan en kuvvetli karikatür 
mevzuuluğurta da tarar. r.ieşnıtiyetin 
ilk senelerinde Yıldız saraymm kar· 
ıııma demirLiYtn donanmayı Sultan 
Hamlc!e pençereden göstererek piya~ 
noda ona: 

Seal cfrdOkce titriyor :!'llrefiıD 

Şarkrımı a8yletmlı1etdf. 
Eski ıehlr emini Mazhar Pata C!ı(.. 

madmın kııpa araba ile lt6prfldetı ~ 
Dize oÇ1lşana lıtanbul balkı ll1111en• 

Arabacı valıe• 
Araltilla ha 'kffter 

Tilrlriiıltıl a1dunmıt fakat metlia 
hiciv saHrl ltırefln: 

- Olur ıey deftl, hetif ahrete C1e 
arabayla ıttttl Sözfl kadar hiç blrid 
parlak diltmemlıstfrl 

korunma Kanunu 
Yürülüğe Gireli 

Ankara, 3 (TAN) - Milli konut• 
ma kanuaunda ban madftlerill de
tittirilmetine ve bu kanana buı mat 
delerin eklenmesine dair kanun ile 
MilU Miidafaa Velı::lletine 60 milyoa 
liralık munzam tahssat verlmesne da
r kanun buctin Resmi Gazete ile nq• 
redilerek mer'iyete rlııniıtir. 

Ankarada Gençlik Pam 
lnıaatı Tamamlandı 

Anbra. 1 (TAN) - Şehrimizde 
yapdmakta olan ıençlik parlnmn in.. 
pah hemen hemen bitmiı, parbıt 
yalnız afaçlaftdrrtltnui ifi ltalmııtır. 

Nafia Vekileti, bunun için 15 biıl 
adet muhtelif c!ns fidan almafa ka• 
tar ~nn'-tir, Patbt ağaçlandrnl .. 
maıı bitince Ankara güzel bir nere 
daha sahip olacalttır. 

o- ---

A.nkaranın Kanalizasyonu 
Ankara, 1 (TAN) - Nafia Vekl· 

letl, Ankarada yaptırılacak olan lı:a
nalisıuıyon tertibatmın plinlarrnı ta• 
tnameıı haztrlımııb~. 

Bu arada An1c"ra:va dvar .Ubet• 
lerden tuf la ve saire getirtr-elt müı
lriilltttu 8nlemek için Ankarada bir 
prete t1lfla fabrikası ile künk fabri
b.ı in•ası ltarerlaıtrnlmrştrr. 

lu 1,1 ikmal edecek olan 7 nıi.1-
J'OD liralık tahsisat amlmıttır. Ve• 
kllet, fabrikalara ait plinlan hazır -
lamııtır. Fabrilı:alann inaaııma pelt 
1alı:mda baılanacaktır. 

kanalizasyon c;uktırlannııı açılma. 
ıı ief ne evveli Çankayadan batlana
cak ve llk kısım olarak Yeniıehir b 

"'luılaptl701' kf. Almanlar, yeni vazt
h\e göre. prk cephesinden oldukça 
'1tıhhn mlkdarda uker ve hava kuv
'tetl ~ekte btlyilk bir mahzur 
t&ıtnemltler \re Llbyaya .~nderdlk
lert ba kuvvetler sayesinde trıglllzlert 
tlcate mecbur et:rniıılerdlr. Hlssedill
)QI' ki, Almanlar bu mukabil taarnız
larİllda muvaffak olup tekrir MmD' 
~ducluna dayandıktan takdirde Ak-
4-lzde denl2den, karadan ve havadlln 
~ bir tarruza geçmek ni7etinde
tırı. Malta adasmın blr a;r tclnde 
bo a"eta bombardunan edilmesi, ce
ll\lbl İtalya n Yunanistan llmanla
lttıda " adalarında ~k mikdarda aa
l:_., tayyare, pllnlSr ve paraııiltçüle
thl tahlit edlldili hakkındaki haber-' 
&er, bU genli taarruz için hatırlık ha• 
teketleri olarak telAkkl edilebilir. 
l.fareşaı Goennı•ın ttalyada bulundu• 
h w Sicllyadald Ah'tlan hava kuv• 
'tetlerlnl tefti& ettiği hakkındaki ha .. 
ber de bunu teyit etmektedir, lnai
ltz bOkt\metinin Avrupayı bltlncl de
tecede ehemmiyetli harp sahnesi ola
toalt tellkltl etm•lne raltnetı. bit Qi
l'attan uzak ıarktakl Japon tehdidi, 
lliet cihetten efkArı umUnılyetıin taz
>tld altında bazı harp gemilerini u
t.at l&flt• lftndemıiJ olması lhtirnali 
Yll'dJr Bu pmll• 7a Akdenia filo
llınd~ yahut lllzumunda bu filoya 
hrdm edecek otan Atlantlk :fJ.losun
db aynlmışlardU'. Bu keyfiyet, esa
ltıı bQtiln Akdenlzde hAklmlyet te
lllı edecek ve İtalyadan Afrlkaya 
takvt,.e kuvvetleri gönderilmesine ma 
J1l olacak kadar kuvvetli ohnıyan 
tlllillz Akdeniz filosunu daha tllJ!f 
dtltnrecek ve Almanlarm ayni zaman 
dl Süvene. Cebeli\arık'a, hattl Suri
)tye karşı taarruza •eçmeleriftl mtım 
kan kılabilir. Bir taraftan İspanyadaki Şaheserini herhalde görünüz. 
dlter cihe~ Septe'deki hava mey- Bir vazife.. 1001 tehlike ... Muhteşem ve büyilk 'bir atk Ş A R K SINEM~SINDA 

.. uırtn aaaı • •• ~ O l '' K O T U tıı 

··~····················· 

, nallzaıron inşaatı bitirilecektir. Atı
karaya alt ba lllr kısım dört ıenede 
!kmal edilecektir. 

l!anıarma yerleeecek Alman tayyare- , .._,..__•2-:::::::-::::::::::::::::::: ltrı taraftndan mütemadiyen d(ivüle- ..... •••••• 
Ceit olan Cebelitank'tn, Bıng&pUr gibi #• 
bir deniz ilssü olmaktan çıkması ih
tbnan vardır. :takat bu pllnm tabak• 
kıılm her ,eylen evvel Rominel ordu
*unun muvaffakıyet derecesine bağlı• 
~ BU pllntn aklın kalması 1le, bil
~ tııllltere aclaıaıcla toplannuı o
lan mühim mikdardaki hava ve ka
ta kuvvetleriyle AlmanJay& kartı Y9-
ld bir cephe açılmuı ile mümkün o
lacaktır. 

Istanbul sinema hayatında görülmemiş bir muvaff.akıyt!t 

ŞAHANE BiR FiLMiN 

5 • • 
ıncı ve Sonuncu Haftası 

REBEKA 
Baı Rollerde: 

Londra Balkevi 19 LAURENCE OLIYIER..JOAN FONTAINI 
Sinemannda 10A haftul bugün 

Şubatta Açılıyor M ELEK b th1 
Londra, 3 (A,A.) - Londra Hlll- S:ansr!:: 1.30 - 4 - 8.30 ve 9 

l:evt 14 Şubatta Türkiye büyük elçisi DİKKAT: REBEKA filmi gelecek hafta Ankara ve İzmir't 
'-rafrıdan açdacaktU'. Halk partisi 1 gönd· erilecek. prn-.. .... UIUI kat't olarak 11 .aubat çsı-...... ba minü 
blnuml kAtlplltı tarafından LC>ndra --.·~ -.- -y-~ •- _. 

llalkevi için hazU"lana~ eşyalar gel- ~------ akşamı değiştirilecektir. ,.. 
~ 

ANGELIKA 
(GtlNAHSIZ KADIN) 

. -·nrnfnde lf6z1erf kamaştırmakta devam ediyor. Mevsbnin ('' 

güzel aşk filıni -----1 
•----• Yarın matinelerden itibaren ••--•llııııı 

ELHAMRA'da 

TAKSIM ·s I NEMA S 1 
Du Cuma Matinelerdm itibaren 

Mevstınhı 2 büyük fllmlnl birden g6sterilecekttr . 

Şen ve şuh yılAlız • Deh,et ve korku itibariyle 
''FR&"fKESTE1N., filminin 

l U P E fevklıide olan ve 

VA L 1 Z 

8 A y A N K o M ş u M tanfmdlJı yaratJlan 
(IA Jltıllon D'M 1'tıt1) Madam La longa 

DICK t=oRAN De 
Wallance Forcl 

En teVllen Franıız yıldızlannm bir şaheseri Zengin ve mühtefem fllınj Yarayan Mumya 
ELVİRE POPESCO .. ANDRE LEFAUR bu filmde 6 yeni dans i 

Parisln Modern hayatı - Zevk 'f.aceralıarı Herkesin tekrar t 0 k- 1 ~ıs. '1'011- ftııpertmf bir fllna 

~1-----• rar göreceği nefis film , ~------------------•r 



Solda n sah: 1 - Avnıpada b ir ada 2 -
l'r ens:p - Y11na;: milleti l - O lil•o met•ı:·i -
ı.zatlık b ildirir 4 - Bir no ta • bir Avrupa 
rkı 5 - Sıt!ıHık 6 - Tera: Emre~ 7 -
rc:rs : Yu,-.1 ev barlı: - Uhz• 11 - !'en: bir 
luy v•n - ınüborelı: bir ııiln 9 - Bir nnt• -
b ir ltu ismi. 

Yukandım a,a/fı : l - l'jAret ;:tınelı:ten 
• mir 2 - Bir vil\yı:t • ter.: bk i,içcıı: l -
r.emi edatt • ten: ata~an ııe-.mc 4 - Fuılıı. 
vermek 5 - Geri •·cmı•k - isk•mbılde birli 
6 - Nehrin denin nrıgtt,'!ı yerde olur -
baba dei il 1 - J'!ir renk ııünun be1 nlı:
tln~ b iri S - Bi: yo nar da l • t~rs : bir 
nota 9 - B aba defi! • tcrlcm,.ttc:ı emir. 

UMUM DEPO:>Uı 
GALATA· A&I O llArt ia/1' 

EVVEL1U BVLMAC'l - SOLDAN SAGA 
l - Arjantin il - i<at • cr<k l - Yao • 

HIAAF•iı.ortııa • ~-t 

ayak 4 - Amon:uk S - N .. il ıtö 6 - ------------
Giyiniyor 1 - Adam - Vize g - Ten: u • 
Yclı:arıdan apğı : ı - Asya • Gui 2 - Beyoğlu t.tçü.ncü sulh hukuk hAkim-

"' • ten: parı 9 - Id. • ElerıL. liğinden: 942/352 - Allksandı:ra tara-
?ıum • ten : Sadi 3 - J•poan 4 - At . 
~aimc s - Ayin • re ı; - Ters : Vilty.ı tından Ankara Yaşarma Tıcaret evi-
7 - frak • ::yine 8 - Nilı: • Xoun 9 - nin Nihat Namı aleyhine açılan alacak 
Tenı: lperlt. davasmln muhakemesinde dava edi- ı 

lenin ikametgahı meçhul olduğundan 

Askerlik işleri 
ŞUBEi DAVET 

:St:vofra Yabancı A.. I>- Ba ıkanlıftnd.ı.n: 
SH dofwnlu olup bu do/iumlularl• mt>ame

rye tlbi yabaDCI erlerden Beyotlu H BeJik· 

berayi istiktap mcıhke.meye gelmesi i
çin ilanen tebligat icrasına karar ve
rilmiş olmakla muhakeme günü olan 
16-2-942 Pazartesi saat 10 da mahke
meye gehneniz aksi takdirde davanın 
gı:yabm.ı:zda bakılacağı gıyap karart 
makamına kalın olmak üzere .iJAn o--

ae eemtlerindc otı;ıranlarm ıubat ayının telı: lUJ'!ur 
Onlerinde 11/ileye lı:adar nllfua cll.sdanıarr ft ~~---------

ki adet fotofralü bulundukları emruyetce tan 
im edilec:ek ilı:amet senediyle birlikte §Ubeye 

ıı:elmcclrl ilh olunur. 

YENİ NEŞRİYAT: 

.lıULLI TAKVIJıl - M'.ilır ..,. nırP.. ftb 
"'" bldiseleri ıilnll eftnOne lı:Qdetlnlftir. Bıotı 
dan baıka nba ıer'4'-ed. Atalar ııchlarinı 
•• darbımcsellcri bavid.U. Ne11ed.c.n Iat.AD.bul 
da Hilanlltab;.t matbuudıt. ,-----.. , 

TAN Gazetesi 1 
llCin Fiyatları 

lt1' 
B<I§lık maktu olarak 750 
linci sayfa santimi 600 

2 • • • 1()() 

SINGER 
KONTÖR 

3 • • • 150 
.................. , ..... Askerlik bayat.mm biltthı tezahQntm

da .kullandan bu Ulzwnlu Alet, Spor~ 
cular, makinistler, mühendlsler, fabri-

kalar taratından da kullanılır. 

No. 64 Çift ibreli 55 Lira 
MEVCUT MİKDARI AZDm. 

SINGER SAAT 
MAGAZASI 

lstanbuı Eminönü Cad, No. 8 

KAYIP - Rumeli Kavağı ilk okı 
!undan aldığım 8 Nisan 936 tarih..ı 
tasdiknamemi kaybettim. Yenisini a
lacağnndan eskisinin hükm6 kalma
mıştır. Mettin oğlu Abbas. 

TÜBK ANONİM ştaKETt 

TESİS TARİHİ 1863 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena· 
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 ta...-rib.li kanunla tasdik 

edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete> 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

l0.000.000 İngiliz Lİrasl 
~.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSll.YA ve NtS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANlSTAN, IRAN, IRAK. FILlSTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

, Merkez ve Şubeleri 
YlJGOSLAVYA, ROMANYA, YUNAN1STAN, SURIYE. 

LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapa 
Hesabi uri ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaildi krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketle!' üzerine k'e§tcle sen.edat 
islırontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilit altın ve emtaa tlzerine avam. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

!!!!!!!~i!!!!!!!!~~ 
Enyüksek emnıyet şartlarını haiz ldrahk 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şarttarigle (Kumbaralı ~a 
Kumbarasız) tasarruf MBaplan ~r. 

, nıı•ıın•ıııı•ıııı•ıııı•ı111•1111•1111•1uı•ıııı•••ıııı' 

~ İDEAL. BURO i 1 -
; Yazan: lktısat Doktoru GASSON - j 
1 Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak ~ 
- istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyUılluz.,, 1 
! Salıf yeri: TAN l stanbul ! = 

Fiyatı 50 Kuruş 1 1 
= 

o 

TAN 4 - 2 - 912 

ANALARINDAN RiCAM:--.. " ... • • :~ ·.. • .. 4 1 .- ..... • 

PtR.1NC UNU 
MERCfMEK UNU 
BEZELYE UNU 
İRMİK UNU 
PATATES UNU ' 
KORNFLOR (Mısır nişastası) 
PİRİNÇ NİŞASTASI 
YULAF UNU 
BUGDAY NİŞASTASI 
PİRİNÇ UNU 
TANE YUL.\F EZMESİ 

250 Gramlık kutularda 
n 

• 
n 

• .. 

.. 
• 
• 
• .. 

• 
• 
• 
• 
• .. 

" ,., ,., 
500 Gramlık Torbalarda 
500 Gramlık Torbalarda 
500 Gramlık 1.'eneke Kutularda 

Müessese 
Toptan 
Satış 
Fiatı 

19 
19 
19 
19 
Z6 
zı 
26 
ao 
4S 
35 
85 

lstanbul'da Taşrada 
Perakende Peraken<I• 

Satış Satış 
Fiatı Fiatı 

22.5 25 
22.5 25 
22..5 25 
22.5 25 
30 32.5 
30 3'2.5 
30 32.5 
32.5 35 
50 55 
40 45 

100 110 

Taşra için İstanbul'daki anbarlara, İstanbul için piyasadaki mağazalara 
çenber masrafları müessesenin yukarıdaki satış fiatına dahildir. 

nakil, sandık ve 

M. Nuri CAPA -~ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA , 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AC~JLARINIZI DERHAL KESER 

Türkiye Cümhurlyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulu, Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi : 265 
.Z-uat ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zlraat Banka.smda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplamıda en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda.ki 
pl!na göre fkramiye dağıtılacaktır : 

4 •det 1,000 Liralık 4,000 Lira ~ 100 adet 
4 • 600 w 2,000 " 120 n 
4 • 250 .. 1,000 .. 160 ... 

40 .. 100 • 4,000 ,. 

60 Liralık 6,000 Lira 
40 .. 4.800 .. 

20 • a.200 " 

TASFİYE HAL1NUE 

lstanbul Telefon 
Türk Anonim Şirketi 

SERMA YENİN İADESi 
26 MayTs 1936 tarih.inde fevkallde 

olarak toplanmış olan hissedarlar he
yeti umwniyesi tarafından ittihaz olu
nan mukarrerat ve 22 Temmuz 1936 
tarihli itilafname mu cibince % 6 fa
izli tahvilil.tm 5 numaralı kuponu ile 
% 6 faizli deyin senetlerinin 5 nu
maralı kuponunu ve h~e ait his
se senetlerinin 11 numaralı kuponunu 
tediye yapılmak üze re 13 ~ ,l:ıat 1942 
tarihinden itibaren fstanbulda Galata
da Osmanlı bankasına veyah\ıt Lon
drada 123 Old Broad Street E C 2 
kAin banka şubesine ibraz edilıneİeri 
lüzumu ilA.n olunur. 

MezkO:r adreslerde hAm.iD.er emrine 
bordrolar hazır bulundurulacaktır. 

4 Şubat 1942 tarihinde şirketin def
terlerinde mukayyet bulunan nama 
muharrer hisse senetleri için tediye 
emirleri (Warrants) 13 Şubat 1942 
tarihinden itibaren al!ıkadarlara pos
ta ile gönderilecektir. 

D 1 KKAT : Hesçlarmdald paralar bir sene içinde 50 Liradan aşağı 
düşm.lyenlere ikram.iye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. Londrada ibraz edilecek kuponlar 
Kuralar senede 4 defa 11 Eylfi.l, 11 BirincikBnun, 11 Mart ve · tediyeden evvel bcrayi tetkik üç iş 

11 Haziran tarihlerin.de çekilecektir. günü ve tediye emirleri (WaITants) 

~-------------··----------' da tam bir iş günü alıkonulacaktır lstanbulda ibraz edilecek kuponlar 
ve tediye emirleri (Warrants) ibraz gü 

Adi" J ( 1 • U M •• d•• ı•• "" - d nündeki rayiç üzerinden Türk Lirası 1 ip Ş en mum U Ur UgUft en olarak tediye edilecektir. Kuponl.ıuı:nı 

Muhammen 
'.Asgaı1 Azamt fiyatı 

Kilo Kilo Kuruş S. 
-------

Muvakkat 
Teminatı 
Lira K. 

Sadeyaf -Urfa-Ekstr.ı,; 135 175 165 00 288 75 21 . 66 
Pirinç "Ekstra-V.iyolin,, 400 500 44 72 223 60 16 77 
Ymnurta 120 150 3 00 4 50 G 34 
Kunı fasulye •ça!ı-bl- ' 
rinci" 100 150 27 00 40 50 ıs 04 
Nohut "Birlı:ıd nevJ.., 100 150 2'1 82: 40 98 3 0'1 
Patates "Birinci nevi.. 200 250 19 00 47 50 19 56 
Yeşil mercimek: 75 100 21 00 n 00 l ı 57 
Kuru soğan 100 150 8 00 12 00 O 90 
Beyaz sabun ~ '15 100 M 00 M 00 4 80 
Koyun eti "Dağlıç,, 550 600 72 50 435 00 32 62 

1 - Ad1l trp miişahedehanesi iaşesi için yukarda mikdarlan nzıJı 
9 kalem erzak ve et açık eksiltme ile satın alınacak:ttr, 

2 - Aç.ık eksiltme 19-2-942 Perşembe günü saat on beşte SotukÇe$
ınede adll tıp umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Açık eksiltmeye konulan yukarda yazılı maddelerin muhammen 
fiyatlan ve muvakkat teminat mikdarları hizalarında gösterilmiştir. 

4 - Şartname için satın alma komisyonuna müracaat etmelidir. 
5 - İstekliler bu maddelerin tamamı için teklifte bulunabilirler. 

kendi bankerleri vasıtasiyle ibr3l; .et
meleri hAmillere tavsiye olunur.. 

Yapılacak tediyat şunlardtr: 

% 6 faizli tahvilAt ile s 6 faizll 
deyin senetlerine: 

KJ;ymeti muharrerelerlırln ~ 4.30 u 

Bedelleri tamamen tediye edilntlş 
hisse senetlerine: 

KJ;ymeti muharrerelerlnl:n % 2.25 1 
yani 5 İ:ogiliz liralık beher hisse se
nedi için 0.2.3 

:J'aftye memurl•l'ı 

E. E. Ford 
A. Blllottl 

KAYIP - 1942 senesinde İstanbul 
Universitesi !'en Fakültesinden aldı
ğun vesaiti nakllye pasosunu kaybet
tim. Yenisini çtkaracağtmdan eskisi- ı 
nin hükmü yoktur. Kimya ~besi: 
1143 Hüsniye Andaç ! 

TALEBE ALI NACAK 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta açılmış bu

lunan Maden Başçavuş Mektebinin mart 1942 de 
başlayacak devresi için seçme sınavile talebe alına.. 
caktır. 

Bu teknik m~ktebi.n biri ameli diğeri nazarı ol
mak üzere iki sömestre ayrılmış üç senelik tahsiJi 
vardır. Ameli devrede talebe madenlerdeki kazancı 
ile geçinir. Ve kendilrine birinci, ikinci sınıf ameli 
devrelerinde 100 kuruş, üçüncü sınıf ameli devre
sinde 120 kuruş yevmiye verilir. 
Aşağıdaki şartlan haiz olan isteklilerin nihayet 

23/ 2/ 942 akşamına kadar Zonguldak Maden Tek- ı 
nisyen Mektebi Müdürlüğüne · vesikalariyle bizzat 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

1. - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk 
ırkından olmak, 

2. - Doğruluk kağıdı göstermek "1940 - 941 
ders yılı mezunlariyle halen mekktep talebesi olan
lardan bu belge aranmaz.,, 

3. - Bulaşıcı hastalıklarla malul olmamak, bün
yesi maden ocaklarında ameli çalışmaya müsait bu
lunmak "saklık muayenesi Zonguldakta yapılacak
tır.,, 

4 - tık mektebi bitirme vesiliasım göstermeli, 

5 - En az 16. en eok 25 yasını bitirmia buluıı
m~ 

6. - Nüfus hüviyet cüzdam ve dört aclet vesika 
fotografı vermek. 

Bu şartlan haiz olan istekliler 25 şubat 1942 tie 
ilk okul derslerinden yazılı imtihana tabi tutula
caklar ve muvaffak olanlar ameli stajlanna baş.
lam ak üzere ocaklara dajhtılacaklardır. "704-974" 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Piam 

Ke~deler: 2 SUbat. 4 Mayıs. 3 Ağustos, 2 İk!n.cite~ 
tarihlerinde yapılır • 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 llralık-2000,- Lira ~ 40 adet 100 llralik-4000,- Lira 
a • ıooo • --3000.- • 150 150 • -2soo.- • 
2 • 1so • -ısoo.- • • 
a • 500 • -ı5oo.- • 200 • 25 • -ısoooır- • 
ıo • 2so • -2500.- • ıoo • 10 • -2000.- .. 

HOLANTSE BANK--:-ÜNİ N. v 
1STANBUL ŞUBES( 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

,UANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HA~ .. - . - ...... ' - ' .. ..... 
ra-OTON-BANKA MUAME-LELERfJ 

\KAŞ A ~I C A R l 

1 MERK~ZI K0RASAO 
$\IBELERt 1 AMSTERDAM - ROTTEAOAM - BUENOS AJRE~ 

~- MAAACAIBO- HAWA - W1L.LEMSTAO - ORAtıUES!AO 

_@IO OE ~ElRO • SA.NTQŞ.-~ PAULÇ 

\.11rr•ıın•nıı•ırıı•ım•ım•ıtıı•rtrt11UUWmı•mı•m I · 
8 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odası sicilinde kayıtlı olmalan .e 

bıtma datr 942 senesine ait oda -res.ikaıımı hamil buhuwıalan !Azundır. 
.(1056~ 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil 
Lfttfi Dördüncll. Gazetecilik ve 
Neşriyat T., 4 S, TAN matbaası 


