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BU KUPONU SAKLAYINIZ 
T AN'ın yeni kit4p serilerini almak için bu kuponu 

saklayınız. On be§ kuponla ancak bir seri kitap ala
bilirsiniz. 

15 kupon getirene bir ttr:f kitap %50 koru~ verilir. 

lhtikira Karşı Harp "Kolombos,, 

H·•kA t T.. . · H T .. 1 .. 32,581.TonlukBir u ume , uccara er ur u Al v · man apuru 
Kolaylığı Gösterecek, Fakat Daha intihar Etti 
ihtikarın Başını Ezecektir 
İHTİKARA 
MÜSAADE 
Etmiyeceğiz 

Yazan: M. Zekeriya SERT EL 

''T ürkiye Cümhuriyeti hükume-
ti, Osmanlı İmparatorluğu. 

nun jandarma hükumeti değildir. 

Cümhuriyet hiikı1meti lktı~adi dev. 
}etçilik prcnsiplerile hareket etmek. 
tedir. Halkın gıdası, maişeti, geçimi 
üzerinden ihtikar ve istismara müsn. 
ade etmiyecektir. 

"Memleket iktısadi ve ticari haya. 
tın normal seyrini kaybetmemesi için 
lazım gelen bütün kolaylıklan gös. 
termcğe hazırdrr, ve icap eden biitiin 
tedbirleri almağa karar vermiştir. 

Bu kolaylıklardan istifade etmek is. 
teyenlere do5t elimizi uzatıyoruz. Fa. 
kat bunu anlamıyanlar, hükumetin 
kendilerine yardım için uzattığı eli 
kabul etmiyenler olursa, onlara kar. 
11 da yalnız iktısadi değil, daha ~id. 
detlj iCfArf t-'ı.:-t . •-·--·.ı.uUl bıJ. 
m.e en IAzmıdır.'" 

Dün Ticaret Odasında, flyatlan 
yükselen, üzerinde ihtikA: yapılan 
eşya tüccar, esnaf ve fabrlkatörlerl
ıe Türk matbuatı mümessillerinden 
mürekkep içtimada, Ticaret Vekih 
Nazmi Topçuoğlu, hükiımetin ihti.. 
lcAr karşısındaki vaziyetini bu cüm
lelerle anlattı. 

Ticaret Odasnıda Ticaret Vekili. 
ıllıı teşebbüsü ve daveti Ü7.enne ya.. 
pılan bu içtima f ev kala.de mühimdi 

Fabrikatörler, tüccar ve esnaf, pa
balıl tk karşısındaki vaziyeti anlattı. 
lar ve hükılmetten istediklerini bil
dirdiler. Verdikleri izahat ile ihtikR.. 
n tabtt göstermeğe çalışıyor, fiyat
Jardald yükselmen.in önüne geçme. 
ilin güçlüğünü anlatıyorlardı. Mem
leketin bu en büyük derdiru Vekil, 
.akadarlarla karşı karşıya münaka. 
ta etti. Oıjara ileri sürdükleri se
beplerbı ,Yan!işTarını gösterdi ve ih
tik!n mazur göstermenin imkaııstz
hğmı anlattı; 

V ekilin verdiği izahattan anla· 
şılan şu idi: 

Bugünkü Türkiye 914 • 18 har. 
bindeki Türkiye değildir. İhracatı
anız artmış, son aylarda ihraç mad. 
delerimiz de iktısadi vaziyetimizi 
kıymeti yükselmiştir. Bakır gibi, 
krom gibi, buğday ve pamuk gibi 
memlekete Iaakal üç buçuk milyon 
döviz getirecek olan yeni ihraç mad
delerimizde iktısadi vaziyetimizi 
kuvvetlendirmiştir. Memleket geçen 
on beş sene içinde sanayileşmiş, ih
tiyaçlarının mühim bir kısmını da. 
hildcn temine muktedir bir hale 
gelmiştir. Hükümet te uyanık ve 
ınüdebbirdir. 

Buna rağmen, gı;çen harbin kötü 
tecrübelerini görmüş olan eski nes. 
le mensup bazı kimseler, o vakitki 
ihtikür devrinin tekrar başladığını 
zannederek, derhal spekiilıisyona a
tılmış ve bazı maddeler üzerinde !i. 
Yat terclfüüne sebebiyet vererek a. 
normal bir vaziyet ihdas etmişler. 

dir. Fakat hükumet~• • ve ti-
cari bütün yardımları bü. 
tün kolaylıkları göst~eğe "i'{ar 
•ermiştir. Binaenaleyh llitikara ka. . , 

<Seılq,.Ş..:~. Sil: 6) 
i . --""$. 

Ticaret V elfili, AJınacak~ARrı GRuPuNoA 
Tedbirlere Dair Çok 1 Hariciye ve Milli 

•• • • Müdafaa Vekilleri 
Muhım izahat Verdı izahat Verdiler 

"Dost E6mizi Uzatıp Kolayllk Göstereceğiz, 
Fakat, Fırsatçı Maksatlar Takip Edenlere 

Karşı da Silahlı EDmiz Uzanacaktır .. 
Ticaret Vekili Nazmi T opçuoğlumm daveti üzerine, dün Tica

ret Odasında çok mühim bir toplantı yapılmıfbr. Bu içtimada Va
li ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, Cümhuriyet Halle Partiıi İstan
bul Müfettiti ve Vilayet idare Heyeti Reisi Tevfik Fikret Sılay, 
Mmtaka Ticaret Müdürü, Oda Reisleri, umumi katibi, gazete bat
ınuharrirleri, ticari mahafil erkim, manif ahıra, deri, makara itha
latçı lan ve ayakkabıcılardan mürekkep bir heyet hazır bulun-

Ankara, 19 (A.A.) - C. H. Partisi 
Meclis Grupu bugün "19/ 12/939,, 
saat on beşte Reis Vekili Seyhan 
Mebusu Hilmi Uranın Eaşkanlığı.1-
da toplandı: 

İlk defa söz alan H'lrici~re Vekili 
Şükrü Saracoğlu son dünya hadise. 
lerini ve bilhassa bunlar meyanında 
bizi uzaktan, yakından alakadar e
den hiıdiseleri :izah ederek umumi he. 
yeti tenvir etmiştir. 

Bunu müteakıp Muş Mebusu Hak. 
kı Kılıcoğlunun bir takrlrinden isti. 
fade ederek Milli Müdafaa işleri 

(Sonu Sa: &, Sil: 6) 

mutlardır. 1 
Toplantıda, son ıamanlarda muh

telü ithal maddeleri üıerinde görü
len anormal tereffüleri dolayısiyle 
hadis olan vaziyet görüşülmüş, bu a
normal fiyat tereffülerinin önlenme 
si için alınmış ve alınmakta olan ted 
birler hakkında alakadarlara mallı. 
mat verilmiş ve ihtikan önle.nek 
için hükumetçe mutasavver kararlar 
bi1dirilmiştir. 

Sovyetlerin Şimalde 
Fin Müstahkem Hattını 
Yardıkları Söyleniyor 

Alman ve alınacak tedbirler 
Toplantının tafsilatına girmeden 

evvel bu karar ve tedbirleri şu şekil· 
de kısaca hulasa debiliriz: 

"l - Hükumet hiç bir suretle ib. 
tikara meydan verıniyeccktir. 

2 - İhtikarı ön1iyccck vt> :liğcr 
lilzumlu tedbirleri a1mıya iml(an ve. 
recek olan geniş salahiyetler kanu. 
nu yakında l\fccllsten c:ıkacaktır. 

3 - Azalan ve noksflnlığı hiss.-. 
dilen her çeşit maddeyi hariçten ge
tirtmek için hiikı'.'ımet, elinden gelen 
hiitiin kolaylığı göstcrmi;ye amade. 
dir. 1ktı!'ladi kontrol sartivle, tiirca. . . . 
ra istediği serbest dövizler \•erile. 
cektir. 

4 - Siimerhank ve diğer ver1i 
lahrikalar]a mamulatı gelecek A. 
ğustosa kadar sabit fiyatla satıla· 
caktır. 

(Sonu Sr. 6, Sft: 1) 
Beyaz manblu Fin mitrcılyözcüleri ileri mevzilerde çarpı,ıyorlar 

(YllZISJ 3 üncü sayfamız.da) 

Londra, 19 (Hususi) - Bugün de deniz harbi namına mü
him bir hadise kaydedilmiştir. Almanyanın "Kolombos,, adlı 
en büyük transatlantiği İngilizlerin eline düşmemek için kendi 
kendini batırmıştır. Bu vapur 32,581 tonluktur ve Almanya
nın en büyük vapurlarının üçüncüsüdür. 

Bir İngiliz harp gemM, bir müddette.nberi bu vapuru ta'k\p etmekte 
idi Nihayet. Alman vapuru kaçamıyacağını anlamı~ ve bugün Amerika 
sahilinden 400 mil mesafede kendini batırmıştır. Vakaya bir Amerikan 
zırhlısı şahit olmuş ve mürettebatı toplamıya yardım etmi§tir. Kolom. 
bos vapuru 50 ~nlük erı:ak taşıyordu. Onun ansızın kendini batmn.ıya 
karar vermesi takibin şldcletinden ileri gelmiştir. 

A1mnnlann şimdiye kadar bu ~ekilde kendi elleriyle batırdıklan 

vapurlann sayısı (23) e varmıştır ve bunlar 140,000 ton tutmaktadır. 

Fransızlar iki Alman 
Denizaltı Gemisini 

T orpilleyip Batırdılar 
" Graf Spee .. nin 15 Günlük Mühlet istediği 

Anlaşıhyor, Mürettebat Mevkuf Kalacak 
Londra, 19 (Hususi) - Bugün Fransız donanması iki Al

man tahtelbahirini batırdığını bildiriyor. Tahtelbahirlerin biri
ni "Sfrocco,, adını ta~1yan Fransız muhribi batırnııştır. Bu su
retle bu muhribin batırdığı Alman tahtelbahirlerinin sayısı 
üçe varmıştır. 

"Graf Spee,, mürettebatının 
vaziyeti 

Londra, 19 (Hususi) - Graf Von 
Spee zırhlısının intihan hadisesinin 
akisleri devam etmektedir. Zırhlının 
taşıdığı 1039 bahriyeli (Buenos • Ai. 
res) e çıkmışlar ve kendilerine mev. 
kuf tutulacakları bildirilmiştir. Bu. 
enos • Aires radyosu, Alınan cep 
zırhlısını besliyen Taconne vapuru. 
nun da mevkuf tutulacağını ilan et. 
miştir. 

Uruguay hariciye nazın, Alman 
elçisinin Graf Spee için 15 gtinltik 
tamirat muhleti istemiş olduğunu, 

bunun ise gayri kabil olduğunu söy-

lngüi:r. Bahriye Birinci Lorla 
Dudley Pound 

lemiştir. ı-
Montev1deo'dan verilen malumata ••••••••••••• 

göre, Graf Von Spee'de. kumandan 
gemiyi batırmak karannı tebliğ et. 
tiği zaman, kumandan ile gemideki 
subaylar arasında ciddi bir hadise 
çıkmıştır. 

Bazı Alman mahfilleri, İsviçrede 
çıkan Basler National Zeitung'un 
Berlin muhabirine, Graf Von Spee'
nin batmasından dolayı Almanyanm 
Uruguaydan tazminat istiyeceğini 

ihsas etmişlerdir. Bu mahafil, Uru· 
guayı, İngilterenin tazyiki karşısın. 
da beynelmilel hukuk hükümleri 
mucibince, muktazi mühleti verme. 
miş olmakla itham ediyorlar. 

Bir Alman vapuru yakalandı 
Santiyagodan bildirildiğıne göre, 

1 İngi liz harp gemileri. 16 Kônunuev
velde yakaladıklan DüsseJdorf is
mindeki 4930 tonluk Alman vapuru-

! 
nu takip ederek buraya gclmişledir. 
Düsscldorf İngiliz vaoL:ru olarak 
gizlenmektedir. Zanne::iılctiğine göre. 

(Sonu: Sa: 6, Sü: 3) 

--· -·-··--------·-------1 Yüksek Harp Meclisi i 

Fransada Toplandı 
Yiiksek harp konseyi dün sa. 

hah J>ariste toplanmış. ruz.na. 
medeki bütiin meselelerde tam 
bir göriiş birliği olduğu teyit e
dilmiş ve bazı kararlar alınmış.. 
nt. Tafsilat altıncı sayfamızda. 
dır. 

-------------------------

EN SON DAKiKA 

Londra, 19 (Hususi) - Firllan· 
dadan alınan en son haberlere gö. 
re, Finler her cephede mukaveme. 
te devam ediyorlar. 

Mainerheim, yapılan bütün taar. 
ruzlara mukavemet etmıştir. La
doga gölü Şimalinde de mukave
met devam ediyor. Rus tayyarele. 
rinin Helsingforsa attıkları 32 
bomba mühim bir zarar verme.. 
miştir. 

Amerikadan gelen haberlere gö 
re, Amerika hükumeti bahriye na. 
mına sipariş ettiği kırk dört tay
yareyi Finlandaya dev:-cdeccktir. 

* Bugün Alman tayyareleri, üç 
balıkçı gemısini 'daha bombalamış. 
lar ve mitralyöz ateşine tutmuş. 

lardır. Kopcnhagtan bilrlirlldiğine 
göre 1950 tonluk Boyoe vapuru İs· 
koçya sahillerinde batmıştır. 4373 
tonluk İngiliz vapuru City Jokobe 
bir mayin çarparak batmıştır Da
nimarkanın Sytte vapuru da ayni 
mıntakada bir mayine çarparak 
batmıştır. 

Tan, makinerlndeki hususi tertibat sa
yesinde bu siltunda her gQn en son da
kika gelen haberleri verecektir. Habeı 
olmadığı gün bu kısım boş kalacaktır 
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ÖLÜM 
TAN 

Unfversite Tıp Fakültesi ve Yük- #~---•••••••••---• feüYOK HAFTA:)--~----.. 
ıtek Baytar mektebi sabık parazito
loji Ordinaryüsü profesör İsmail 
Hakkı Çelebi, dün akşa!ll kalp sek
tesinden vefat etmiştir. Cenazesi bu- ı 
gün Üsküdarda İhsaniyedeki hane. 
s~nden kaldırıl~rak Karacaahmetteki 

1 

aıle makberesıne defnetli:ecektir. 
~adı ailesine beyanı taziyet ede- ı 

ÖLÜM 
Emekli istihkam Albay! Ahmet 

Zeki Benarın eşi Yüksek Mimar Se

llın Zeki Benann annesi Ayşe Sıdıka 

Benar vefat etmiştir. Cenazesi 20/ 
12/ 939 Çarşamba günü saat 11 de 

Kızıltoprak Tuğlacıbaşı mahallesi 31 
numaralı evden kaldırılacaktır. Al-

Türk 1"filletinin lier şubedeki san'atkarlan. San'at münekkitleri Münevverler. Muharrirler. 
Tiyatro ve Sinema meraklısı Yurtdaşlanmız ...• 

MiLLi ve ALEMDAR Sinemaları 
Sizleri Türk film san'atının ilk beynelmilel şaheseri olduğundan riyasız ittifak olunan dünya filimciliğinde_ 

Milli kahilivetimizin alnımızı a~artan ilk eseri. 

l_T_O~S ~U~M~P~A_S_A_. 
Filmini büyük iftih.arlarla görmeğe davet ederiz. 

MiLLİ HAFTA BUGÜNDEN iTiBAREN BÜYÜK BAŞLADI. 

Mümessilleri: Hazım - Feriha Tevfik - Vasfi - Halide - Mahmud - Şevkiye - Necla - Suavi 

20 - 12 - 939 

Kadınların en çok beğendiği 
ve Şarkılar Kralı 

Tino Rossi 'nin 
en çok muvaffak 

olduğu film 

Paris Işıkları 
Baştanbaşa şarkı; musiki 

dans ve aşk filmi 
Bu Hafta 

1 Ş 1 K Sinemasında 

lah rahmet eylesin. '911111----------------··--------------------... ---------~ Tilrkiye Radyodifüzyon Postalan 
TU:rkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

, ......... , ________________________ ~ ,, ............................. _. ........................... --, 
•••• 20 ayda Amerikan mll· ı 

)!Onlarının hazırladığı ... 
20 haftada on binlerce ar- , 1 

tlıtln 1001 ihtimamla 
hazırladıOı •.• 

20 büyOk kim
yageri~ ay-
larca renkle-
rini yarattığı 

::;enelerin, asırla
rın bir Jaha eşi
ni yaratamıyaca
ğı haşmet ve a
zamet şaheseri. 

Bugün: FERAH ve AZAK 'da 
Ayrıca: METRO JURNAL en ıon Harp havadisleri 

F E R A H'da: 11 - 1 - 3 - 5 - 7 ve 9 da 
Seans saatleri: A Z A K'da: 10.30 - 12.3 O - 2.30 - 4.30 - 6.30 - R.40 da 

'------------------· , 
................................. _. ... ~ 1' ürkçe sözlü 

Şehrimizde yeni hakhaka tufanı dalgalanacak ... 

Bütün dünyanın en meşhur üç komiği 

3 Palavracllar ve Dev Maymunları 
YARIN AKŞAM 

SARAY sinemasında 
Şimdiye kadar görülmemiş derecede komik, eğlenceli ve ka}ıkahalı 

PALAVRACI 
POLiS HAFiYESi 

filminde anı endam edeceklerdir. 

1648 m. 182 Kes. 120 Xw. 
'.t . .1.. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Çarşamba, 20. 12. 1939 

12,30 Program ve memleket saat ayarı. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 12 50 
Ti.irk müziği (PL), 13,30 - 14,00 M~ 
Küçüle orkeı;tra (Şef: Necip Aşkın): 

1 - Hippmann: Seyahat sarkılan li'aıı. 
tazi). 

2 - İtala Brancucci: Elveda aBlcm 
(Vals). 

3 -Brahms: Macar dansı, No. ı w z. 
4 - Spero Kochmann: Ebed! arkadaş. 
18,00 Program, 19,05 Memleket saat a-

yan, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,2: 
Türk milziği: Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer
san, Refik Fersan, Cevdet Çağla. 

1 - Okuyan: Radife Erten: 

MALEK ZORAKİ HAYDUT 1•--•·--- ---B Ü YÜK EDİBİ Mi Z ----------~ 

1 - Sel. Pınar: Hüzzam. ~ (Sevf. 
yordum onu), 2 - İshak Varan: Hüzzmıl 
şarkı (Kaç yıl beni sen), 3 - Hicazk.Aı 

şarkı (Bana hemdem eyleyen), 4 - Ref11ı 

Fersan: Hicaz şarkı (Göğsümden kacıı 
gittin). 

2 - Okuyan: Mu.tafa ı;ıııillar: 

Hiç görcnıiyen ve çok güldüren Komik :\fALEK'in Türkçe sözlü 
taklitli ve en eilenceli Filmi. 

REŞAD N U R 1 Güntekin •in maruf • 
eserı 1 - Udt Ahmet: Karcığar şarkı (Eem 

bigAne mi sandın), 2 - Karcığar prla: 
(Bilmem ki sefa, neşe bu 5ınrt1n neresin
de), 3 - Halk türküsü: (Sabahtan kalk
tım güneş parlıyor), 4 - Halit türküsil: 
(Demireller demir döğer tunç olur). 

ÔNÜ1\11)ZDEKİ CUMA :\tATİNELERDEN İTİBAREN 

T A K S i M Sinemasında TAS PARCASI 
3 - Okuyan: M Ozeyyen Senar: Bugün ve Yarın: 

1 • 
FİLME ÇEKİLDİ, YAKINDA GÖSTERİLECEKTİR. 1 - Cevdet Çağla: Keman taksimJ, 2 -

Udi Mehmet: HicazkAr sarkı (Seni can
dan severim), 3 - Arif Bey: Hicazklr 
şarkı (Riyasız c;eşmi ahu), 4 - HicukAr 
şarkı (Bir bahçevan), 5 - Hicaz şarkı 
(Bir bakışta beni mestetti), 3 - Hicaz 
türkü (Sünnelimin gözlerine). 

, :=================, 
2 • 

İki Büyük Filim birden 

Sinemasında ÇENBERLİT AŞ Telefon: 22513 

Bugün Matinelerden İtibaren 
Sinemacılık aleminin en büyük dehası : 

Rejisör Kapras ' ın Şaheseri 

GAİP UFUKLAR 

AAff ı BU AKŞAM MELE K'+e 

1 
rnFİS - ŞAHANE ve GÖZ KAMAŞTIRICI SAHNELER -

l\f,.rak v,. ı.,.yecan dolu müessir bir mevzu 

Küçük Pren~es 
FRANSZCA SÖZLÜ ve tabii renkli ŞAHESER 

Baş Rollerde: 

RİCHARD GREENE - ANİTA LOUİSE 
SHİRLEY TEMPLE 

19,25 Konusma (Dış politika Mdiselflrl), 
19,40 Türk müziği: Fasıl heyeti, 20,20 
Temsil: Kahkaha düşmanı (Yazan: Kemal 
-- • '"' CI\ v~~ .. enı2 (Haftalık nosta 
kutusu), 21,10 Müzik: Rlyaseı.. .. ...L.:.;~-
Bandosu (Şef: İhsan Künçer): 

22,00 Memleket saat ayan, ajans haber
leri; ziraat, esham - tahvillt - kambiyo -
nukut borsası (Fiyat), 22,20 Serbest saat, 
22,30 Müzik: Mendelssohn keman konseı-
tosu (Pl.), 23,00 Müzik: Cazbaı:ıd (Pl). 
23.25 - 23,30 Yarınki program ve kapanış. DİKKAT: Bu akşam için loca kalmamıştır. 

------------------•N-um-ar.a1•Iı•b•i•le•t.l•er•i•e•r•ke•n•d•e•n•a•ld•ı•rı•nı•z•. •T•el•. •4•08•6•8 _ _ , ITiYA T R O LA R 

...... - · · ------ -----------.. Basım İstihlak Kooperatifi ı......:.:..: ~ 1 
Umumt heyet, esas mukavelemizin on Şehir Tiyatrosu 

altıncı maddesi mucibince alelade surette Tepebaşında Dram kısmında Y ILD I Z SiNEMASI RONALD COLllAN 'ın en büyük san'at abidesi ... İnsan 
zekasının erişemiyeceği bir mevzu ... Tibet'in esrarlarla ör
tülü efsanelerin içyüzü... Elhasıl milyonluk bir şaheserler 
şaheseri. 

Umumi Talep üzerine: Büyük Rağbetle gösterilen ve 
ikincikfınun 940 senesinin 5 inci cuma 
günü saat 14 de Şirketin Ankara cadde
sinde Orhanbey hanındaki merkezinde iç
tima edecektir. 

.Bu akşam saat 20.30 da 
e YELPAZE . 

fYRONE POWER ve ALİCE FAYE --<>-
Aynca : Amerikada ahlakı koruma cemiyeti tarafından 

altın madalya kazanan 

tarafından Fevkalade bir tarzda yaratılan Komedi Kısmı İstı"kllJ caddesin&. 

S OKA K Ç O CUGU 
B Ü v: • Ü 

İLK UYANIŞ Filminde çok beğenilen JACKİE COO -
" PER 'in, hissi içtimai ayni zamanda ahlaki filmi. 

_ ................ ,r 
D.üşmaı:- is~ahatte ve e m i n. Taş-

K c A z YENl NEŞRiYAT; 

Yeni Bir Mecmua 

1 
İktısat Fakültesi, iktı~adi meseleleri ih

tiva etmek üzere bir mecmua çıkarmıştır. 
ÜQ ayda bir çıkan bu mecmua İktısat Fa-

l 
kültesi talebelerini alakadar edecek mev
zularla meşgul olacaktır. 

Bugün gündüz saat 14 de 
( KeloOlan Çocuk Oyunu) 

Bu akşam 20,30 da 
e lKIZLER . 

--<>
Halk Opereti 

Eski Çağlayanda Bu akşam 9 da 
ZOZO DALMASLA (ENAILER) 

Sizin kalbinizi de bu sırada kırmış olduğumt.ı. anlı. 
yorum. Ondan sonra işlerim büsbütün kötüledi. kın Dıyalenın berıyakasma koca bir ordu değil de 

bir bölük bile geçemez. Gece harbi vermektcns~ sa
bahleyin teslim olmak daha münasip! 
Ordu kumandanı, mevki kumandanına emir verdi: 

- Bu gece Dile üzerine bir köprü kurulafak ve 
tanyeri ağarmadan bütün ordu karşıya geçmiş bu
lunacak! 

fC5) re=- IE5) ~ K 
~~~ ~ 

Derken ikinci bebeğimiz de vakitsiz doğmasın 
mı? Dı...stunuz olan çocuk hastalıkları mütehassısı 

doktor Ali Vahit beyi o gün bir tesadüfle eczahane
de tanıdım. Bebeğlın öldü. Gömdürecek pul parası 
bulamadım. Karımı kurtarabilmek ümidile, kokma. 
ğa başlıyan yavrumu aldım, pulsuz, parasız, harç. 
sız, vergisiz gömmeğe yeltendim. Yeltendim de ne, 
ol<lu? Şüpheli kadının kocası oldum! Karısından 
şüphelenEn adam oldum! Şüpheli kadmm doğurdu· 
ğu çocuktan şüphelenen adam oldum! Bebeğini bo
ğup. öldüren ve çukura atan adam oldum. Dünyada 
bir adli) e ve bir adalet var mı, yok mu bilmem. Iı'a
kat be:r:ı.et etmiş bir adamı, mahkum bir adamdan 
daha çok kötüleyen bir içtimai adaletsizliğin bulun. 
duğuna inanıyorum. 

Kasa.banın damlarından, hatıllanndan, oda kapı
larına kadar her şey söküldü. Zabit Mehmctcikle 
nefer Mehmetçik (Ya Türk!) deyip işe atıldı. Gece 
yarısına kadar köprü kuruldu. Ordu son neforine 
kadar geçti. Ve köprü yıkıldı. Güneş doğduğu za
m.an, keyfi yerinde bir gece geçiren düşmanlar hay_ 
retten donakaldılar. Çünkü ortada kimseler yoktu! 

lngHiz matbuatı ve neşrine başlanan Ingiliz umu
mi harp tarihi bunun üzerine bizim orduya lŞeytan 
ordu) adını verdiler. . 

Evet, geçtik. Bu geçiş, ne Napoleon'un Süvcyşi 
geçişiydi, ne Anibal'in Cenup Avrupasını geçişiytli, 
ne Colomb'un Atlas Okyanusunu geçi.şıydi. Bu, bir, 
halisüddem Türk geçişiydi. 

Haftalarla süren cebri ve döviişe döviişe sür(;n 
bir yürüyüşün yorgunluğundan sonra, taptaze ve 
bire kadar bir Türk geçişi... 

Affediniz, yanlış söyledim. Bire kadar değil, son· 
dan bir evvele kadar. Çünkü en sonuncu bendim, 
gerçi ben de geçtim, geçtim ama, Diyalenin öbür 
kıylSında kalıverdim. Dümdarda idim. Köprü yı
kılırken, bir hatıl altında kaldım. Ses sada çıkma
sın, diy~ emir aldığım için sustum. Şu hatılı kal
dınn'i.L da kalkayım, diyemedim. Tabii diyemezdim. 
liem .;usmak emri almı.ştmı, hem tazyikin şiddeti 

'---~~-----~---------------------~------~--~--J 
YAZ A N: AKA G ÜND Üi 

altında bayılmışım. Koca ordu, farkında l)lmtyarak 
yalnız beni kurban verdi. Gözlerimi .1Çtlğım zaman 
kendfr ...... i bir düşman seyyar hastanesinın çadırı ıçin. 
de bwdum. 

Dümdüz hikayem şimdi bitiyor. Fakat siz, ?ir şey 
söylemek istiyorsunuz, boğulur gibi oluyorsunuz. 
Soyleyiniz. Canınız sıkıldıysa, susayım. Oyleyse pe
ki, devam ediyorum. 

Esirlıkten döndüm. Vatanı ne şekilde bulduğumu 
söylemeğe ne lüzum var? Şu dakikada etrafımıza 
bakarsak, ne şekilde bulunduğunu anlanz. 
Şu bizim Hilaliahmer (Kızılay) var ya, işte ona 

bütün milletçe minnettar olmalıyız. Bizim Hilali. 
ahmer o kadar sessiz olmasına rağmen, öyle mü
kemmel çalışıyor, mükemmel işliyor ki... 

Benim gibi sakat bir esaret döneğini her yerden 
kovuycrlardı. Steplerde, Balkanlarda makine oyna.. 
tan makineli Kör Behzat perişandı. Hilaliahmer ba. 
na (E.c;irler bürosunda) bir kontrol işi verdi. Esirler 
işi bıtince, tabii benim de vazifem bitecekti. Ben 
işimi görürken, ne göreyim, Hliiliahmere bir mek
tup! Ben makineli tüfek zabiti Behzat beyin kansı. 

No. 33 
yı.m, Irandan geldim, kocamın hayatından. ölü
münd~n bana şu adrese haber veriniz! 

Çıldırıyordum. Yeni baştan ağlamağa başlamayı
nız. Ağlıyacaksanız, beni dinlemeyiniz. Susacaksa. 
nız, devam edeyim. Sinirlerimi bozuyorsunuz. Oy
lcysP. S<.•n defa devam ediyorum: 
Karımı bir Azerbaycanlı ailenin yalmkat döşen. 

miş b~t odasında buldum. Bir ev, bir da papağan. 
Kerma .. ışahtan nasıl gelmiş? Ne bileyım ben? Gel
miş işte. Varını yoğunu bırakıp, papağanını nasıl 

getirebı'miş? Ne bileyim ben? Getirmiş işte. 
lşlerimi bir lokma ekmeğin derecesinde düzeJte

bildirn. Mustafa Kemal Paşanın teşkilatında da ça
lışmağa. başladım. Orada çalışıyorum, diye para is
tıyemezdim ki .. Ben, vatan işlerini para lle alınıp, 
satılan işporta malı saymam. 

Sonrc., Hüriyet ve ltilaf particileri ile damat Fe
rit paş&cılar, saltanatçılar işimi bozdular. Her yer
den atıldım. Her şeyimi sattım. Kadtmın çok düş. 
kündü. I1k çocuğumuzu bu yüzden düşürünce, büS
bütün fenalaştı. Iran içlerinden Istanbula kadar ge
tirdiği papağanı, Zü.mftlt misal'i bu sırad.ı. sattım. 

Ben.rn karım .. Bir namuslu ananın, bir namuslu 
b&banın kızı olan, benim namuslu karım, Kerman
şahtan kalkıp, buraya gelecek ve kocası Kör Beh
zada ihanet edecek! 

Bunu; hiç bir ruhi, manevi, ahlaki kayda, şarta 
tabi oL-nadığmr sanan müddeiumumi söyler; reis 
susturmaz! Gazete söyler; cemiyet susturmaz Bak .. 
kal söyler; kasap susturmaz! Vazıı kanun söyler; 
kitap susturmaz! 

Şüphelı kadının kocası! Kadınından şüphelenen 

adanı' Şüpheli kadınından şüphelenen evlat katili 
suçlusu ı Işte benim son nefesime kadar yeni adres
lerim! Laf dinlemem! Rica ederim susunuz! Maz
nun bulunduğum müddetçe peki. Çünkü öyle bir 
isnadın maznunuyum. Fakat beraet edince? 

(Devamı van 
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TAN 
ABONE BED!LI 

T!lrklyo Ecnebi 

• 400 Kr 
750 

400 
150 

.. 
• .. 

1 8enı 
8 Ay 

3 Ay 
1 Ay 

2800 

1500 

800 
300 

Kr • 
• 
"' 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olrnıyan memleketler fçin abone 
bedeli müddet stırıısiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli ı:;>eşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul llAvcstı Hlzımdır. 

~GÜNÜN MESELELERi 
~w ,ı ._.,. t • 

0 
• 

Muhtekirlerin 
İmzasız 
Mektupları 

B undan bir müddet evvel, ~arip 
bir kaç mektup aldık: Altla

nnda imza ve adresi bulunmıyan bu 
mektupların, bize kimler tarafından 
gönderildiklerini bilmiyoruz, Fakat, 
biraz düşününce, kimler tarafından, 
ve ne maksatla gönderildiklerini 
kestirmekte zorluk çekmiyoruz. Bu 
mektuplan yuanlar: 

"- Siz, diyorlar, artık, biraz da 
llıti.kardan başka mevzularla meşgul 
olsanız: Memlekette ihtikar olduğu 
malilm. Buna karşı mücadele açıldı
ğı da meydanda. Şu anda, artık size 
düşen vazife, bu derdi habire, ve b0-
fllboşmıa tazelemek değil, yeni dert. 
leri görmek, ve ortaya koymaktır; 
zira her Allahın günü, ihtikardan 
bahsolunduğunu &örmekten, bıktık, 
usandık artık!,, 

Blr cfiıı. başka p:ıetelerde çalışan 
bazı meslekdaşlarla konuŞOI'ken, bu 

mektuplardan da bahsetmiştik. On

lar, bizi hayretle dinlemişler, ve: 
"- Tuhaf değil mi? Demişlerdi, 

biz de ayni mealde bir çok mektup. 
lar aldık, ve alıyoruz!,, 

Halbuki, bu mektuplara mukabil, 
diğer bir çok vatandaşlar, -ki oku
yucularımızın büyük bir ekseriyeti
ni teşkil etmektedlrleııı-- bize her· 
vasıtayla başvurmakta, ihtikira da
ir yeni havadisler, yeni mevzular 
vermekte, bu husustaki neşriyatım1-
zı şiddetlendimıem.lzi, arttumamw 
istemkteydiler. 

Bizim gibi diğer meslekdaşlan.. 

mızın da, bazı imzasız mektuplara 

muhatap olduklarını öğrendikten 

sonra, büyük bir ekseriyetle, kütük 

ve meçhul bir ekalliyetin telakki ve 

temennisi arumdaki büyük zıddiyet, 

bw hayli düşündürdü. Ve netic<'de 

kani olduk ki, bize ihtikar meV7U

unda sükut tavsiye edenler, bizzat 

muhtekirlerdiı'. Bu kurnaz ımiisti

malciler, hazırlayıp yolladıkları bu 

blektuplarla, matbuatı susturm:ık, 

ve bu suretle, kendilerine karşı tnii

cadeleye girişmiş bulunan bellibaşh 

silahlardan hiç değilse birisini kör

letmek emelindeydiler. 

Bu da, muhtekirlerin, memleket. 
te, ne kadar sistematik bir faaliyet 
ıöstermekte bulundu.klanın anlatan 
acı bir delildir. Bu adamların, mey. 
danı mümkün mertebe boş bulun. 
durmak gayretini göstermeleri de, 
auiniyetlerinin en bariz tezahürüdür. 

Bize gelince, eğer devletin blı hu
susta, ne kadar enerjik olarak hare
kete geçtiğini görmemiş bulun<:ay. 
dık, muhtekirlerin habaset icrasmda 
gösterdikleri bu marifetlerden endi
şe duyabilirdik: Fakat, hele diin, sa. 
~·m Vekilimizin sözlerini de dinle
dikten sonra, inanm1ş bulunuyoruz 
ki, muhtekir, ne kadar kurnaz dav
ranırsa. mukabilinde uğrıyacağı Ie· 
ltıkct, o nisbette biiyiik olacaktır: Zi
ra. Türk vatanının iktısadi emniyc. 
ti, iiç beş hainin şahsi ve maddi 
İhtirasına kurban edilemez: Bu ha. 
k'kati ispat için, Tiirk devleti, irap 
et'crse, nrnhtckirlcri tahayyiil. ve 
tı:ıı:;m• ,·ur cdcmedik1eri nisbette hü. 
~ ük fclitketJcre uğratac!\k, ve en cii
rctkar muhtckirleri bill' iirktitcbile
cek derecede ağır cezalar hazırhya. 
caklar; biz buna inanmış bulunduğu. 
muz içindir ki, evvela göziimiizü yıl. 
dırınak istidadını göstermis olan ihti
kara, ve muhtekire, 1\fontevideo li
manında kıstırılan Alman zırhlısı

nın akıh<'tinc uğramıya mahkum bi
rer gafile bakar gibi, acı bir istihza, 
~e merhametle bakıyoruz! 

-..- •. - --~- ---

ÇAR$AMBADIR· ÇARŞAMBA 

Yine 
S orar dururdu~ 

- Yahu! Böyle on bin 
tonluk e;ep kruvazörünü içine al. 
mak için ne kadar cep olmalı? 

İşte cevabını hadiseler verdi: 

- Montevideo kadar. 

Ve bu hadise de Amiral Spee cep 
kruvazörünün havaya uçmasiyle 
kapandı, gitti. 

- Ama kolay değil, gemiyi u. 
çurmak ... 

İster istemez adamın aklına ge. 
liyor. Söyledim: 

- Barutu ateşlemeden evvel ge. 
miden kaçtıktan sonra (Amiral 
Spee) yi berhava etmekle bir taş 
ocağı atmak arasında ne fark var? 

Bu geminin adını aldıkları Amı

ral vaktiyle yine o civarda Fal.k.

land adalart yakınlarında İngiliz 

donarunasına mağlup olduğu için 
intihar etmiş imiş. Gemi de adını 
aldığı adamın isrini takip etti. YaL 
nız bu seferki kuru sıkı intihar. 

Geminin Her Hitlerin emriyle 
batırıldığı meydana çıktı. Sebep te 
cep kruvazörünün esrarını meyda.. 
na çıkarmamak imiş. İngilizler öy. 
le söylemiyorlar, onların iddiala
nna göre, Hitler harbi kaunmak
tan nevmittir. Eğer bu hususta bi
raz ümidi olsa idi, güzelim kruva
zörü batırmaz, Uruguay hükıimeti
nin nezareti altında Montevideoda 
bırakır, harp bitince ~emisinl a

lırdı. 

Sovyefler tt .ıtfilletler Cemiyeti 

Cep Kruvazörü 
ı __ ~_az_a_n_:_B_._F_E_L_E_K_ı 
o o-

rrs~~~~®D& 
WÜ~ll&Nl~~ 

. Finlanda • Finlandiya 

's un~~. adı Finlanda. Kimle 
goruşsem: 

- Haklısın, lakin ağız alışmış! 
diyor. Bizimkinden başka gazete. 
lerde de inat mı inat. İlle Finlan. 
da demiyecekler. Bari Anadolu A
jansı bu yanlış tabiri düzeltse de 
muttasıl yanlış yazılmasa! Hatada 
ısrar bir haslet değildir ki: 

Bir şeyden korkmuyorum, bir 

bizim gazeteye nazım geçti. O da 

yavaş yavaş kalabalığa karışacak 

galiba. Dünkü nüshada çıkan bir 

haritada (Finlandiya) okur gibi 

oldum. Yüreğim. oynadı. 

Kahve Ucuzlıyacak 

Hayat pahalılaşıyor. Yiyecek 
ve giyecek maddelerinde 

.ihtikar var. Her hafta fiyatlar ta. 
lihli bir adam gibi yükseliyor, 

yükseliyor. Buna bir çare lazım. 
Nasıl yükse.lenlerin aleyhinde bu
lunup çelme atıyorsak bunlara da 
birer çelme atmalı değil mi ya! 

İlkönce icabına bakılan şey 

kahve oldu. Kahve ucuzlatılıyor. 
Artık bol bol kahve içer keyif ça. 
tarız. Bir kahvenin de kırk yıl 

hakkı vardır. Bize kahveyi ucuz 
içirttiği için Ticaret Vekilinin kırk 
yıl hatırını sorar ve sayanz. Ama 
ben kahve tiryakisi olmadığım 

için, pirinci yirmi kuruşa alarak 
pilavi ucuz yemeyi, 120 kuruşa 
halis kahve içmiye tercih eder. 
dim. 

Lak.in, her yiğitin bir pilav yiyi. 
"l var. 

Uyanık Bulunmak İçin 

L akin kahvenin hizmeti ya1nız 
keyif vermek değildir. He. 

kimler bunu münebbih yani uyan
dırıcı diye verirler. 

Dün bir dostuma rastgeldim. E

linde bir paket. 

- Nedir o? Ç!ıkulnta mı? diy 

sordum. 

- Hayır. çalar saat. 

- Güzel! Çalarlann en zararsızı 
budur. 

- Hatta en faydalısı desene! in. 
sanı uyanık tutar. Vaktinde çalar, 
uyandırır. 

Dostumun fikrini !kabu1 edersek 

dünyaya bir çalar saat yağmuru 

lazım. Ancak böylelikle cihanın 

gözü açı labilecck. 

Yükseklik Neden Belli Olur? 

Fiyatlar yükseliyor, diyorlar 
ama kaliteler olduğu yerde 

kalıyor. 15 kuruşa aldığınız fasul
ye 25 kuruşa çıkınca ne azotu ar
tıyor, ne vitamini. Yalnız fiyatı. 

İnsanlarda da yükseliş fasulye 
gibi olursa tatsız olur tatsız değil 

de haksız olur, diyorlar. Çünkü on 
beşlik bir adam yirmi beşe çık. 
makla kıymeti yükselmiyor. ücre
ti yükseliyor kanaati var. Öyle ise 
hakiki yükselişi nasıl anlıyacağız? 
Yükselen bir adamın kıymeti mi, 
ücreti mi yükseldiğini nasıl farke. 
deceğiz? Bunun için yegane çare 
şudur: 

Fasulyeye benziyorsa kıymeti 

değil fiyatı yükselmiştir. 

Soğuk Adamdır 

A damların da mevsimler. ik-
limler, yemekler gibi sıca. 

ğı, soğuğu vardır. Bu hararet de
ğişikliği termometre ile belli oL 
maz. Onu insanların henüz adı ta. 
kılmamış olan bir duygusu anlar. 
Nice soğuk dediğimiz adamlann 
grizi harareti 37 dir. Nice sıcak. 
kanlıların da 36 olduğu gibi. 

Birinden bahsediyorduk. 

·p· L.O KM AN " .H.E K I M. İ ~:·-~"*,~:.~:~.Ü~.~TiÇ .1ff~;,{,ı: f inlandaya taarruz etti diye Rus ı.-
yayı Milletler Cemiyetinden 

çıkardılar. Zaten o da işi sezerek 
içtimaa gitmemişti. Ne lüzumu 
var, hiddetli bir adamdır. İleri ge
ri söyliyenler olur, sinirlenirdi. 
Gitmediği fena da olmadı. Zaten 
kendisi bir nevi Milletler Cemiye
ti olan Rusyanın başka bir Millet. 
ler Cemiyetine girmesine lüzum 

il 

da yoktu. 

Bakınız Sovyet Rusyayı teşkil 
eden kavimlere: 

1 - Başkırtlar, 

2 - Şimal Türkleri, 
3 - Dağıstanlrlar, 

4 -Kırım, 
5 - Karelialılar, 

6 - Volga Almanları 
7 - Çuvaşlar, 

8 - Kalmuklar, 
9 - Çeremişler, 

10 - Vatyatlar, 
11 - Ziryanlar, 
12 - Çerkesler, 
13 - Kabartayla1 
14 - Çeçenler, 
15 - İnguşlar, 
16 - Karaçaylar, 
17 - Beyaz Ruslar, 
18 - Ukraynalılar, 

19 - Moldavlar, 
~O - Ermeniler, 
21 - .Azeriler, 
22 - Nahçıvanlılar, 

23 - Karabağlılar, 

24 - Gürcüler, 
25 - Acaralılar, 
26 - Cenup Ossetlert. 

Kendi cemiyeti yetmiyor mu? 
Daha hangi cemiyete girsin bu ka.. 
laM.lı.k? 

. . . 

SONBAHAR RÜMATiZMASI ... 
Takvimlerin gösterdiği Sonbahar 

mevsimi geçip te Karakış zamanı 
yaklaştığı halde burada Sonbahar 
mevsiminden bahsetmemi garip 
bulursanız haklısınız. Fakat bu
gün söylemek ist<"diğim, takvim
lerin değil, kadın hayatının Son
baharıdır. Bu acıklı mevsimden 
söz açmıya da sayın okuyucuları
mızdan bir bayanın mektubu se. 
hep oldu. Hayatının sonbaharına 
vardığını kendisi bildiren bu sayın 
hayan, gençlerin sağlığı fü:erine 
yazdığım bir kaç yazıyı kıskanmış 
olacak: mektubunda: 

- Gençlerin sıhhatlerini düşün
miye çok vakitleri vardır, dj.vor, 
g<'nçlikten uzaklaşanların işleri 
daha aceledir ... 

RugünJerde. gençlikten uzakla. 
şanların en ziyade şikayet ettikle
ri şey de riimatizma ağrılandır. 
Bn aenlar her yıl bu mevsimde 
çoğalır. Fakat bu sene daha fazla 
göriiniiyor. Her sene hu mevsimde 
çoğalmasının sebebi belli: Bütün 
;nlm en uzun geccl<'rin mevsimin. 
de, gündüzleri de gökyüzünü kap. 
lıyan bulutlar pc:vda olursa güneo;. 
siz kalan riimatizınalıların çoğa
lacağı tabiidir. Bu sene daha fazla 
olmasına gelince. onun da sehehi 
~ene gi.inesin lekeleri olsa ~erek. 
811 sene Ağustosun on beşinde gii. 
neste parça parl\a lt'keler pe;\·da ol. 
duğunu göremedinizse bile ıtuy. 
mussunuzdur. Güneşte lekeler 
peyda olunca havadaki elektrik 
iyomları pek çok değişir, riimatiz
ma a~lannı meydana c1karan, 
çobltan da -şimdiki fikirlere 
göre-- T11tubctten ziyade havada
ki elektrik değismclcridlr. 

Riimatizma ağrılarının hepsini 
sa:vmıya. bütün riimatizma mevsi
minin ~iinleri yetismez. Onun için 
simdilik -sa:nn okuyucumuun da 
hatrrını kırmıs olmamak üzere
havatının sonbahar mevsimine 
gelmiş bayanların rümatizmasmı 
söyliyeceğim, 

Bereket venıtn ki, bu tUrln rfi
matlzma geldiği vakit en zivade 
yaJmz bir di'lde olur. Ağ'rılann 
kadınlıkta muayyen giinlerin ke
silm<'si ile mevdana cıkması sart 
değildir. Kimi~inde biraz önce. ·ki
misinde biraz sonra, ha'l'lstnda da 
haylice zaman soma başlar. Fakat 

kadm hayatına..t kı-. mevsimi tn. 
savvur edileıniyeceğinden, hepsi. 
ne sonbahar rümatiJ:ma"ı denilir. 

Ağrılar başlayınca, ilk gÜf\lük 
yiiriirken göriilür. llt'le merdiven. 
den inerken... Bu riimatizma en 
ziyade etli. canh bayanlara mu
sallat olduğundan, onların merdi. 
v~nd<'n inerk<'n ağr1111J;\'Rn dizleri. 
nın tarafına eğilerek. ağrıyan diz
lerini elleriyle tuta tuta, ağırca 
vücutlarını tasırnaları, görcnl<>r 
kin bir yiirck acısıdır. Raz1l:ırmda 
merdh•cn ortasında ağrı hirdenhi. 
re şiddetlenir, diz tutu1muş gihi 
olur. Ağı-mm sidd<'tinden adeta 
ba;\'gtnlık gelir. insan bulunduğu 
vaziyette. bir eli) le merdivenin 
tırahızanına tutunarak kalır. Son. 
ra, \in tiirlii 7ahm<'tl<'rle insan tt'k. 
rar yürüyebilir. fakat merdiven 
bittikten sonra da to11allıyarak ... 
Ağrı ne kadar <;iddetli olsa. ne 

kadar uzun siirsc dizin açılıp kapan 
masına halel ı:relmez. Diz biikiHiir" 
k<'n. öteki sağJam tarafa, nishctle 
belki biraz açık kahr ama. o da ağ. 
nnın korkusundan ... Bir de riima. 
tizma ağt-ıları bas1adıktan sonra, 
bazılarında, bacağın dh:den asağ'ı 
kısmının öteki bacağa doğru bii
küldüğü göze çarpar. Bacağın sa. 
hibi huna sebep riimati7ma oMu. 
ğunu iddia ederse de, bu hafif f\ar· 
pıkhğın sonhahaT mevsiminden 
Ön<'e de, kendi kendine, bulunup 
bulunmadığını ayırt etmek nek 
giİf\fiir. Onun gibi, ağrı;\·an dizin 
etrafında göriinen varisll"r de rii. 
matizmadan değildir, rümatizma 
varisli dizlere gelir. 
Kadın hayatının sonbaharında 

me~·dana cıkan hn riimati7.m11nm 
hormon eksikliğinden ileri geldi. 
ğinf tabii tahmin rdt-rsiniz. Kadın. 
lık hormonunun ckc;ikliğ'inden baş 
ka öteki hormonlar da işe karısır. 
lar. 

Bununla beraber, merak edile. 
cek bir şey değiJdir. Ağn pek şid. 
detli olunca ıstırabın devamı in. 
sana dokunursa da, o kadar sid. 
d«>tli olm1:van hallerde yemiye, · ic. 
ıniye halel gelmez, sayın bayan kB. 
ıııesinde oturdukça riimatizmah ol. 
duiu belli bile olmaz .. Yalmz rü. 
matizma ağrılan haşladıktan son. 
ra t'ahışnu;va mecbur olanlara acı. 
mak lazımdır. 

- Soğuk adamdır. Dedim. 
- Evet ama zararsız soğuktur. 

Temas edilmediği için kimseyi ü
şütmez. Dediler. 

- Dağ tepesi soğuğu gibi mi? 
Diye sordum: 

- Hayır! Kuyu dibi soğuğu gi. 
bi. İçine inmeden üşütmez. Ceva
bını verdiler. Soğuğun da yükseği 
var, alçağı var, hatta çukuru var. 

Y eğeniınin Merakı 

B ir küç~cük yeğeni!'l'l var. Da-
ha bır buçuk yaşında bile 

değil. Kıvırcık bir kız. Her kız ço
cugunda görüldüğü gibi, birtakım 
kaprisleri var. Mesela: Baş aşağı 
eğilip, iki bacağının arasından 
bakmıya bayılıyor. Vaziyet ne sıh. 
hi. ne de tehlikesiz olduğu için 
rastgelen darılıyor ve bebeği bu 
vaziyetten ayırmak için uğraşıyor, 
fakat hazan göz yaşına kadar va
ran bir reaksiyon karşısında kalı
yor. Geçende tanıdıklarımdan bi. 
rinin yanında da ayni şeyi yaptı 

- Nedir bu çocuğun merakı 
böyle? diye sordum: 

- Basit, dedi. Çoğumuzun de
miyeyim. fakat her halde bir kıs. 
mımızın ayni zaafta olduğumuzu 

in.kara mahal yok! Alemi baş aşa.. 
ğı olmuş görmek 

İzmitte İhtikar 
İzmit (TAN) - İhtikarın her gün 

biraz daha genişlediği görülüyor. 
Kösele, demir, çivi, makara, teneke, 
manifatura eşyası bilhassa fivatları 
artan maddelerdendir. Odun ~e kö. 
mür fiyatları da fahiş bir dereceyi 
bulmuştur. Muhtekirler narhı tanı. 
mamakta, odunun cekisini 300 ku. 
ruıtan vermektedirler. 

---<>-

Zonguldakta Yağmur, 
Zonguldak (TAN) - Şehrimize ve 

civarına bol yağmurlaT yağmaktadır. 

Safranboluda Kar 
Safranbolu (TAN) - Bu senenin 

ilk karı yağmıştır. 
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m-ı~ıtm 
VilCiyet ve Belediyenin 

Ayrılması ~o . ıı. ;>'i 

Yazan: Sabiha Zekeriya Serle 

B eled.iyeler teşkilatı kanununda 
değişiklikler yapılarağını, \.ili. 

yetle belediyenin ayrı makamlar ta. 
rafından idare edileceğini gazeteler 
haber vrdi. Bu havadisin teekzip e
dilmesine raimen, şimdiye kadar 
devam eden bir yanlışın, düzeltil
mesi itibariyle üzerinde durulacak 
meselelerden biridir. İstanbul gibi 
büyük bir vilayetin imar ve idare. 
sini, ayni zamanda bütün bir şehir 
halkının sıhhati, gıdası, giyeceği, 

işsizliği, gibi en küçük teferruatına 
kadar sıkı bir takibe bağlı olan be. 
lediye işlerini bir şahsın omuzlarına 
yiiklemenin, en kuvvetli bir enerji. 
den bile az randıman almak, ve hal
kın en zaruri ve en iptidai ihtiyaçla
rını ihmal etmek gibi bir netice ver. 
mesi gayet tabiidiı-. 

Bugün şehircilik te, belediyecilik 
te bir ihtısas işi l)lmuştur. Şehrin 

iman nasıl mütehassıs heyetlerin 
~·apacaklan plana göre tanzim edi
liyorsa. şehrin iktısadi, içtimai, sıh
hi kültürel inkişafını temin için 
de modern te~kilata sahip bir bele
diyenin vücudü zaruridir. Bu sebep
ledir ki Avrupanın, Amerikanın bir 
çok şehirlerinde bu miitehassısları 

ve belediye işlerinde çalışacak un. 
surlan yetiştirmek için mektepler a. 
çılmıştır. Bir şehrin imarı, bir halkın 
içtimai huzur ve refahı gelişi güzel 
tatbik edilen programlarla temin e. 
dilemez. Şehrin iman için nasıl şeh
rin planı bir mütehassıs tarafından 

t;izilmişse, belediyenin de şehir me· 
selelerini çizilmiş bir planla idare et. 
mcsi de o kadar lüzumludur. Bu iki 
işi bir şahsın yapmasına da imkan 
yoktur. Bilhassa dünyanın bir harp 
muvacehesinde olması, memleketle. 
rin iktısadi hayatında meyr1ana gelen 
huzursuzluğun büyük şehirlerde 
meydana getireceği ihtikar, açlık, 

sefalet, işsizlik, sari hastalıklar gibi 
afetlerle uıijcadele, bu devirlerde 
belediyelerin ancak modern teşki

lıitlar :rnpmalariy]e hafifletilebilir. 
Şehirle vilayetin biribirinden ay

rılması bu itibarla çok faydalı olur. 
Yalnız Belediye Reisinin, Belediye 
Meclisi gibi halk tarafından intihabı 
süphesiz çok daha demokratik bir 
harekettir. Halkm istediği bir ada. 
mı belediyenin başına getirmesi, 
halka reyini izhar için vesile olabi. 
lir. Fakat belediyeciliğin bir ihtısas 
işi olduğu bir devirde, hunu halkın 
reyine bırakmak, bu makamın icap 
ettirdiği mütehassıs unsuru getirmi
~·e mani olur mu? Bu sual çok mü
himdir. Halkın sevdiği ve itimat et
tiği muhterem bir zahn, belediyeci. 
likten. bilhassa bugiinkü manasında 
helediyt-cilikten anlamaması miim· 
kiindiir. Bu da halkın :ıararına olur. 
Her ihtısasa ait işi. müteh:ıssısma lıa
vale daha doğru olduğunll görE', Bele 
diye reisinin de bir mütehassıs olarak 
tayini daha fa;rdah olur kanRatindc. 
~·im. Ancak bu tayin edilen şahsın 
hu işte ihtısası olmak sartiyle ... Vi
layetle Belediyenin ayrılması hava. 
disi tekzip edilmiş olmakla beraber, 
schrln ve halkın menfaati bakımın. 
dan iizerinde diisi.iniilecek mesele. 
lerden biridir. e 

Hukuk f'ııkUlteıl mezunlarından zabıt 

kitlbl namzet! N. B. L.'e: 

Tıbh!ye tahsili altı sene olduin,ı halde, 
mecburi hizmetin üç ı::ene. hukuk tah!<ili 
üç ~ene olduğu halde mecbur1 hizmetin 
alb ıoene olma!'ının arlfılete uygun olup 
olrnadılhnı soruyorsunuz. Mecbur! hi:mıe
tl tayin eden hukukslnnslann. bu kadar 
bAriz bir fark gözetmelerindeki sebebi 
bilmiyorum. Fakat altı sene meccani o
kuyan bir tıp talebesi üç sene mecburt 
hizmete tAbi iken, hukuk talebesinin altı 

seneye tAbi olınası pek haklı bir iş gö
rllnmüyor. 

Üç sene hukuk tahsili yapan bir ~encln. 
zabıt kAtlbi namzetllğine tayin edilmesi
nin muvafık olup olmadığını, ve kendi te
şebbü~lerinil.in akim kaldığını yazarak 
11on mürar:nat yerini soruyorsunuz. Hukuk 
mezunlannın, hakim nam7.edl. müddeiu
mumi namzedi. v~alr şekillerde stai yap
maları, nazari bil~lerinl. tecrübe ile k-uv
vetıendirmek için !aydalı bir şeydir. Fakat 
zabıt kAtlbi namzetll!f., her halde kanu
nun kasdettiği mAna ve ruha uygun bir 
tecrllbe devresi değildir. Üç sene hukuk 
tahsili yapmış bir gencln zabıt kUibi nam
zedi olarak g~ireceğl ııeneler, onun pra
tik bilgi~ine bir Şl"yler m.ve etmediği gi
bi, bu uzun seneler zarfında nazari bilıd
sinl de körletir. Bu işte bir yanlıc;lık ol!'a 
gerek. En !'on müracaat edeceğiniz yer Ad
liye Vekaletidir. Bir de oraya ba~vuru-
nuz. a. z. s. 



• -
İhtikira Karşı Harp 

Hükômet, 
Kolaylığı 
Ihtikirın 

Türlü Tüccara Her 
Gösterecek Fakat 
Başını Ezecektir 

(Bap, 1 incide) len mütaleasından sonra .ayakkabı-
1 - Büktimet bazı maddelerin it. cılar kooperatifi reisi Abdullah A. 

lıalitım kendi vasıtaları ile yapa. nman, Kamhi tarafından verilen 1-
ıcaktır. zahata itiraz etmiı, kösele fiyatla-

6 - Pamuk ipliil narhı kaldınl. rında tereffüün % 40 olduğunu, bu 

nu iddia edecek bir istikamet aldığı. 
nı, halbuki başlıca sebebin spekülas. 
yon ruhu olduğunu, makarada dahi 
vaziyetin ayni bulunduğunu derme. 
yan eyledi. 

TAN zo. ız. 939 

IDJftlr. yüksek fiyatlarla alınan mallarla 1-
'I - İnglltereden istenildiii kadar mil edilen ayakkabıları, fiyatlann. 

~ara ıetirtilecektir. daki yükseklik dolayısile müşterinin 

Bugünkü tartlar içinde Türkiye 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, 

bundan sonra memleketimizin bu. 
günkü harp şartlan içinde arzettiği 
vaziyete geçerek aşağıdaki izahatı 

vermiştir. 

Reisicümhurun Şarktaki tetkik seyahatlerinden av Jetlerinde Ankma i.tcuyonunJa km,ılanmalanna 
ait bir İnhba: Milli Şef, Fethi Okyar, Hüseyin Ra ul ve General Ali Fuat Cebeaoy ile görüfiiyorlar. 

8 - Deri fabrikalarımn daha fay. kabul etmemesine bin~en işlerinin 
'.iah olabilecek bir ıekle sokulması durduğwlu, memlekette altı aylık 
ıç1n devletçe tedbirler diifilD.ülmil§- stok bulunduğuna emin olduklarını, 
'tür. bu stokların belki fabrikalardan çık-

ı - Ticaret işlerimizi, tqkı1itlan.. IXllf ve fakat tüccar deposuna girmiş 
ldınna listemi J,le tanzim saruretin.. bulunduğunu söyliyerek bilhassa 
l-le)'iz. ,..- evvelce getirilen Amerikan malları-

10 - Do8tane olan tesimlzl ve e. nm tediye edeceği % 25 primin da
'llml tutmak iatemlyenlere kanuni ha birkaç günlük bir mesele olduğu
!ailihla miieehhes elimizi az3tmak nu halbuki tereffüün çok evvel baş.. 
ımecb11ri7etinde kalacağız.,, laınış bulunduğunu ileri sürdü. 

Dünkü toplantımn tafailib · Bundan sonra işlenmiş deri itha. 
Dünkii toplantıya Vali Beledi. lltçılarmdan ve dericilik limited şir-

ı__ Reisi Dr. Lfıtfi Kırd v~ t t- keti sahiplerinden Yani, kendi bran-.,,e ar ny~se e h kk da - l . .. led' 
mlş, son günlerde muhtelif ticaret eş şı ••Eya 1_ın1 şud s': e1n5 

~oyd ı:f' t 
yası fiyatlarında görülen, fiyat yük. u ayın a ıo • .ıca ar ıya .., 
sekli~ seb 1 rini izah 

1 
i . lan arttırdık. Fakat harpten sonra. 

e;& epe etme er nı d ihtik• l .. d 1 k . tncearlardan . t . tir an ar a muca e e omısyonu. 
15 emış • -dah 1 i ·· · t · · 

Evve,... -
1 

· if t ı1 nun mu a es uzerıne eşrınıev. 
"' soz a an man a urac ar. . . . 

dan Veh
lL. Bil' _

11 
velde fiyatları ındırdik. Esasen ma-

·uı ımer, maııuatura plya. 1ımı . 
.... ımn hu i il ... -ı .. 1 d zm % 70 - 80 ini sattık. Eskı-__, sus ye ve son go.&u er e . 
bu Piyas d ed fi t h 

den bır alanlar, bu defa beş alıyor. 
a a cereyan en a are. . . 

!ketleri etrafında izahat verm'ştir. lardı. Bu suretle elımızde mal kal. 
Bu izahat hulAsatan şudur: madı. Yerli mallar yükselince biz de 

% 15 kadar fiyatlarun.ızı arttırdık. 
"Manifatura piyasasında anormal reffti Son zamanlarda getirdiğimiz mal. 

~ yoktur. Esasen çeşidi bini ge- !arda bu tezyidi yaptık.,, 
ıçen bu piyasada normal zamanlarda Ayakkabıcılar taraf mdan buna 
~şidine göre % 5 deJa % 40 a kadar karşı da itirazlar dermeyan edildi, 
klr ve zararla mal satılabilirdi. Harp "faturalarda fazlalık % 25 dir. İbraz 
sebe'tftıe bu piyasa mühim bir dur. ed.lln ·· .. ı·· M 11 k · -

ı
-.... 1uk d i ı ce goru ur. a ar, omısyo 
ew.u.. evres geçirdi. Cirolar dur. ~un müdahalesinden kurtulmak için 
du, işsizlik arttı, son zamanlarda bi. başka ellere geçirildi,, denildl 
{!'az alış verlcı oldu Spekütasy• on tak · · 

'S. • • • Yine ayakltabıcılardan bm, ayak-
lrıöen 1/~0 nısbetindedır. Fazla mü- kabıcılar teşekkülüne hariçten deri 
lesslr değildir .• Diğer tereffüler, orijin getirmek kolayhlı yapılırsa muta. 
ı"yatlannm t '-~dd-1- · 1 t ' r-· eut u u ve çeşıt er n vassıtlann esaretinden kurtulacakla. 
•Alması dolayısiyle tüccar arasında - ledi 

t: 
nnı soy • 

şlt tedariki için vaki normal müba . 
ele neticesind hAdis im Nihayet makaracılar namına Şe-

e 0 UJtur. kerciyan fil izahatta bulundu: 
"Esasen VekAletin müdahalesi, ga •'Elinde en çok stok bulunduran 

melerin neşriyatı bu piyasaya tesir müessese ötedenberi Santral mües
~pmlf ve manifaturacılar Ticaret sesesidir. Fakat bu defa malı yok. 
Odasında toplanarak fiyatlarda mO.. tur. Bizim elimizde 170 bin liralık 
'hirn tenziller yapmışlardır. Diğer ci kadar mal vardır. Ciheti askeriye. 
lhetten Türkiyede 40 il r lık nin ihtiyacını daima biz temin etti. 
lkadar ' m yon ıra ğiıiıizden, derhal bu malı ordu emri-

sermaye bu piyasaya bağlan- ne verdik. Bir kısmını teslim f:ttik, 
aıııtır. Yerli fabrikalar da plyuaya bir kısım emre amade tutulmakta
mamulAtmı stlrdiikçe fiyatlara mü. dır. Piyasada mal yoktur. Fiyat on
euir olurlar. Bundan başka toptan. dan yükselmiştir. Mal olmadığı için 
elar mallaruıı müstehlike doğrudan spekülisyon var denilemez. Döviz 
dolruya satmak hususunda vekile- verilirse. mal getirilebilir,, 

tin direktifine Uymuşlardır. Denile. Ticaret V eıkiliniın sözleri 
bilir ki manifatura piyasası halen Bunun üzerine Ticaret Vekili 
muztariptir ve Anadoluya dağılmış Nazmi Topçuoğlu, verilen izahatın 
olan kredilerin ancak üçte ikisi tah- bazı noktalanna temas ederek, ma-
.U edilebilmiştir.,, nifatura fiyatlarındaki tereffülerin 

Bir dericinin verdiii izahat yüzde yetmişi bulduğu, bir· buçuk 
Vehbi Bilimerin verdiği bu iza .. ay evvel 38 kuruşa satılan seterJin 

hattan sonra dericilerden Kamht. altını§ kuruşa, otuz sekizlik diviti
deri vaziyeilii'i izafi etmiştir. Kendi. nin 65, 45 lik divitinin 80 kuruşa sa
shıe nazaran deri flyatlannclald te. tıldığını, bir kısım İstanbul tüccarı
reffü, köselelerde yüzde yirmi _ yır- nın İzmire giderek orada mal ka. 
mi beş, düz derilerde yüzde 40 _ patttklarını, bu hareketlerin fiy!lt 
50 dir. Bu tereffü her sene deri it. yüluelmsinde müessir olduğunu 
hal mevsimi eylül, teşrinievvel, tet- beyan ederek, memlekette 40 milyon 
rinisani, kanunuevvel aylan olduğu liralık manifatura bulunduğu ifade 
halde, bu sene bu aylarda ithalat edilmiı olmasına ve yerli istihsali. 
7apılamamıf, piyasada mal azalml§ tın da piyuayı mütemadiyen besle
olmasmdan mütevellittir. mekte bulunmasına göre memleket-

Eskiden konşimento mukabilinde te bir aenelik stok bulunduğu binne. 
inal gönderen memleketler, uzun za- tice kabul edilirken, tereffü 3ebep. 
mandanberi paralarını alamadıkla· !erini normal addetmeğe imkan ol. 
rından artık akreditif mukabilinde madığım spekiilAayonun mevcudi
mal vermektedirler. Akrediti! de a· yetinden şüphe edllemiyecejinl ve 
çılamadığı için ithalat imkanı bulu. manifaturanın piyasadaki büyük e
namıyor. Dericilikte mal '!>eklemek hemmiyeti dolayuile diğer eşyayı da 
esastır. Fakat yenisi gelmediği için, tereffü hareketlerinde peşinden ıü
eski mallar tükenmekte ve bundan .. klediğini izah eyledi ve esasen ma 
başka ikinci derece iptidai maddeler nifaturacılann ilk temasta yüzde 
den olan zırnık, keprako, asitler gi. 20 tenzilatı kabul ettiklerini ve Ve. 
bi mevat fiyatları pek fazla yı.iksel- klletin sonradan vlki ısran üzerine 
miş bulunmaktadır. muhtelif maddelerde yüzde ona ka. 

Bu mallar gelemezse fabrikalar dar giden ikinci bir terizili fiyat ka
yakında çalışamıyacak vaziyete dü- bul etmek!~ manifaturada anormal 

ve spekülatif bir tereffüün mevcu-
tecekler. Şimdilik hiç olmazsa deri- diyetinin kendilerince de itiraf edil. 
cilerin 100 bin sterlinlik dövize ih-

diğine işaret etti. 
tfyacr vardır. Bundan başka evvelce 
getirilen ve henüz öden~miyen Ame. 

rikan mallanndan % 25 prim alın. 
ması da tereffüde Amildir. 

abıcılarm itirazlan 

Müteaıkl'ben deri bahsine temat 
eden Vekil, muhtelif cins dert fiyat. 
lanndaki fihiş farkı tebarüz ettirerek 
Kamhıt'nin beyana~ cevaben ser. 
dedilen esbabı maclbenln memleket. 

diye im'kanlanmız da vardır. Ve ya-j ettirdik. Gelecek başkaca mal da var\ 
nn daha genişliyecekttr. dır. 

"BugQn harbin dolurdu~ iktısadt sart
la!', harp harlclnde kalan memleketlere 
geniş iktısarl fmkAnlar vermektedir. Bu
na munzam olmak 11ıt!re memleketimizin 
bir zamandanberl sarfetmekte olduitu sa
nayileşme hamleleri de vazlveti lehimize 
olarak esaslı bir şekilde ıslah etmiştir. Bu 
gOnkn Cümhurfyet Türkiyeııl imparator
luk Tfirklyesl değildir. Geçen Umum! 
Harp zamanındaki Tilrkiye ile buefınkil 

Türkiyeyi mukayeseye fmkAn yoktur. 
Türklyenln bugQnkil lktısadt vaziyeti 1923 
danberl ıörlllmemiş derecede müsait sart
lara mazhardır. Daha şimdiden temin e
dilmiş blrcok fazla iratlarımız vı:ırdır ki 
bunlar döviz lhtiyacımızt tamamen ,.e 
hattA ziyadesile tatmin edebllece'dlr. Me
selı'\: 

"Ergani bakır madenimiz bu sene fstth
salAta başlamıştır. Senede asgart 9 bin ton 
bakır verecek ofan bu tes!satım11:1n bize 
temin edeceği döviz miktarı 700 - 750 bin 
sterllng'dlr. ,Bu böyle bir rakamdır ki dü
ne kadar. . ticaret muvazenerni~de mev
cut ve dahfl değildi. 

"Krom ihracatımız 1938 de 208 bin tona 
baliğ olmuştur. Fiyatlarda dört beş ay ev
velisine nazaran kaydedilen tonda 2 İn
giliz lirası tereffil 400 bin sterlinlik bir 
fazla döviz temin etmektedir. 
"Buğday istihsalirnfz gecen senelerden 

fazladır. Her ne kadar 1938 de az ih
raç etmiş isek de bu sene her ihtiyacımız 
temin edildikten sonra 1939 senesinde as
gari 100 bin ton fazla satabileceğiz. Bu da 
takriben 9 bin sterlinlik döviz teminine 
hizmet edecektir. 

•Gerçi bu sene hemh ihracımız u ise 
de bunun sebebi harp m11nasebetne itti
haz edilen ihracın men'i tedbiridir. Maa
ma!lh Od Qç gilne kadar bu memnutyet 
de kalclınlacaktlr. 
"'Pamuklamnızda. da hem istihsal, hem 

de fiyatlarda mOhim farklar vardır. Bun
lar ihraç cephesinden temin edilecek faz
lalıklardır. 

"İthalAt cephfttnden de birçok Dıtl:racı
mızı daha dahilden tedarik etm~e bas
lamış bulunuyoruz. Bu meyanda Karab11-
kQ başta zikredebiliriz. Filhakika Kara
bük teslsabmızda halen bir fınn işle~ek
tedlr. Bu fırın ıt\nde Qç yQz ton, senede 
asgari 100 bin t.on demir istihsal edecek
tir. Fakat yakında ikinci fırın da isliye
cektlr. Yalnız bir fınn lşliyeceğlnl farzet
sek senede 100 bin ton az •thal etmekle 
bir buçuk milyon liralık bir tasarruf te
min etmls olacaN. Bu suretle, daha harbin 
baslangıcında 3 - 4 milyon İngtllz lirası 
bir döviz kazanç ve tasarrufumuz oluyor 
demektir. 

•Memleketimizin sanayileşm~ hareket
leri ilerlemiş, bu maksatJa,..kurulması dQ
ştınülmilş birçok fabrikalar kunılmu, ve 
işlemeğe de başlamıştır. Binaenaleyh 5-10 
senedenberi ithalAtımızın karakteristik vas 
fını teş_k!l eden ve mühim bir yekılna ba
liğ bulunan makine ithal.Atına ihUyacımız 
azalmıştır. 

"Türkiye Cümhuriyetl. hükumeti, 
imparatorluk devrindeki jandarma 
hükt1met değildir. tktısadf bir dev. 
lettir. Speküllsyona müsaade etmi. 
yeceğiz. Alacağımız tedbirler bil
hassa iktısadi mahiyette olacaktır. 

!\·Tal mevcut değilse celbini temin e. 
deceğiz. Bunun için akreditifler de 
açtırmaktayız. Deri sanayii icin 75 
bin İngiliz lirası tahsis ettirdik. Os
manlı ve Selinik bankaları yüzde i. 
ki ile muamele yapmağa hazırdırlar. 
İsteyenler ,E?idi;ı alabilirler Şimdiye 
kadar % 25 • 30 akreditif farkı ve
renler simdi yüroe iki ile işlerini hal. 
!edeceklerdir. Yine düne kadar takas 
primi % 70 iken bugün bu nisbet te 
% 61 e inmiştir. Yerli deriler. fiya. 
tının cok yü~eldi~inden bahsedildi. 
Halbuki yerli derllerrleki te • 
reffü normal zamanlardaki fiyatlar_ 
la m~kayese edilmelidir. Yoksa ih
racın men'inden sonra vaki anormal 
sukut mukayese esasi olamaz. Bu e
sasa göre tereffü nisbeti izam ediı.. 
dili kadar dejildir. 

., Amerikadan gelen mallardan 
% 21 prim almak ise yepyeni bir i~. 
tir. Binaenaleyh, bunun gecen ay. 
larda görülen fiyat tereffülerile hic. 
bir alakası yoktur. Bu memlekette 
deba~ ~n ,pniş hizv,ayeyi görmiis.. 
tür. Müstehlikin bu fedakarlığı . 3µ1 zaµıanlarda yardım görmesi 
i . !lafbıdd milfkül zalııftan ge
lince, Adeta stlahmı çekerek halkın 
üzerine yürliyen bu sanayi olmuştur. 
Bu da, bu şubenin gördüğü himave. 
ye lAyık olmadığını jZÖStermiştir. ·Bu 
bapta icap eden tedbirler alınmak 
üzeredir. 

Pamuklu mensucat fiyatlan 
11Pamıuklu mensucat hakkında da 

düşündüğümüz tedbirler vardır. Bo
ya fiyatlarının yükselmiş olması ve. 
sair malzemede görülen tezayi\t do. 
layısile Sümerbank müesseseleri ma. 
mulatı fiyatları bu defa yeniden tes
bit edilmiş bulunmaktadır. Bu fiyaL 
lann ağustosa kadar değişmemesi i. 
çin hük\imet tedbirini almıştır. 

"Sümerbank haricindeki sanayi i
çin de icap eden pamuklan verece. 
ğiz. Ve kendilerinin Sümerbank fi • 
yatlarına uym.alannr temin evliye. 
ceğiz. Pamuk ipliği ihtiyac-ına da ça. 
re buluyoruz. HükUnıet pamuk ipU. 
ği getirecektir. · 

"Bu sene kurulmaS) mukarrer olan klor 
fabrikası gelmiştir. Ateş tuğlası fabrlka!ı "Makaradaki vaziyet te bir husu. 
için fazla mevad ithaline lüzum yoktur. siyet göstermektedir. Harpten evvel 
Keza, kendir elyafı çıkarmak için Kasta- bütün makara ihtiyacını İngilterr.
monuda kurulacak fabrika dahi fazla bir den temin eden memleketımlz harp. 
miktar ifade etmez. Yani bu nevi ithalat i- ten sonra ve bilhassa klering siste
çln geçmiş senelerde olan kadar ıerma7e 
immobillze etmemize lüzum kalmıyor. minin tatbildndenberi bu mallan AL 

"Dört milyon liralık mal istihsal edecek manya ve İtalyadan almalctadır. 
olan Malat:ya flbrakamız da keza bir kı- .. Şimdi, İngiltereden mal gelebi
sıın ıtııaıitı 6nllyecektır. Aakert ihtıya~- lir. HattA sattığımız mallann oedeli 
lanmız ise temin edilen kredilerle tatmin 
edilmekte ve ihracat d6vfzlerimizl bu ih- olarak bugün İngilterede 500 bin 
tiyaca tahs.lse lüzum kalmamıı bulun- sterlin var, fakat bunları satacak it. 
maktadır. halltçı bulamıyoruz. İngiltere yliz
lhtikira müsaade etmiyeceğiz de 10 - 15 daha pahalı bile olsa pi-

1'Bu kadaır müsait şartlar altında yasada % 100 fark varken niçin bu
bulunurken, bir takım fırsatçılar çı. radan getitjlmiyor? Bütün bunlar
kıyor, bir kısmı vatandaşlann ve biL dan anlaşılıyor ki, fthalAt tfcRretimtz 
hassa sabit gelirli lnsanlann geçlmL yeni vaziyete intibak edememiş ve 
ni tazyik edecek hareketlere teves. kendisinden beklenen rüştli göstere 
sül ediyor. Buna müsaade etmiyece. memiştir. Eğer ithalatçılar kendile
ğiz. Bu gibiler Umumi Harbin hatr. rtnden beklenen tanzim is!nf hasara. 
ralanna dayanan harp neslidir ki es. mazlarsa bunu biz yanacllğ'ıZ. Fakat 
ki ile yeni arasındaki farkı hiç gör. ithalat ticaretini devletleştire~ek de
memekte, Adeta Umumi Harptenberi ~mz ~etki kendileri11in verire daha 
gecen yirmıi senelik devrede uykuya kabiliyetli ithalatçılar ikune edece
yatıp bugün uyanmıp benzemekte. ğlz. 
d!rler. ..Kahvede de if böyle. Serbest pi-

Hulasa, herhangi bir ır.alın nok
sanlığını çekecek değiliz. Hükumet 
lazım gelen her kolaylıw gösterecek 
tir. İnşaat malzemesi, demir için ve 
sair ithalat maddeleri için dövizle 
tediye edilecek akreditifler temin e
diyoruz. Normal iktısadi her kolay
lığı göstereceğiz. İmkan nisbetinde 
ve makul her yardımı yapacağız. Bu 
bizim dost elimizdir. 

Fakat fırsatcu maks:ıtlar takip e. 
den, umumi harbin hatırasile hare
ket eden, halkın geçim şaı tlarını ta:ıı 
yika kalkışanlara karşı da silahlı e
limiz uzanacaktır.,, 

Vekilin bu beyanatından sonra top. 
lantıya nihayet verilıniştır. 
İhtikar komisyonu toplandı 
İhtikar komisyonu, dün geç vakit 

Ticaret Mıntaka müdürlüğünde top. 
lanmıştır. İçtimada Ticaret "'lckili 
Nazmi Topçuoğlu ile Vali ve Bele. 
diye reisi Lutfi Kırdar hazır bulun
muşlardır. Vekil, ihtikar koınısyonu
nun mesai tarzını tetk~k etmiş ve 
muhtelif mevzular üzerinde ihtikar 
yaptıkları t~sbit edilen fll'malar hak 
kında malUmat aldıktan sonra cezri 
tedbirler tatbiki hususur.da komis
yona yeni direktifler vermiştir. 

• 
Nazmi Topçµoğlu, düvabah dış 

ticaret reis vekili Cemal Ziya .ile 
birlikte takas limitet şirketine gide. 
rek, öğleye kadar meşgul olmuştur. 
Vekil, takas işleri ile akreditif vazi
yeti hakkında yeni direktifler ver
miştir. Cemal Ziya, akreditif işleri 
hakkında Vekaletçe alınacak müsta
cel kararlan takip etmek üzere dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. 

Şifahi ıual takriri verildi 
Ankara, 19 (TAN) - Çoruh me. 

busu Mazhar Müfit, hükumetin ihti. 
karı önlemek için ne gibi tedbirler 
aldığı hakkında şif ahi bir sual tak. 
riri vermiştir. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu
nun önümüzdeki hafta bu mevzu ü
zerinde beyanatta bulunması muh
temeldir. 

İzmir, 9 (A.A.) - İhtikar komis. 
yonu iki ticarethane hakkında lhti. 
kar suçu ile tahkikata başlamıştır. 

Yüksek Harp 
Konseyi Toplandı 

Londra. 19 (Hususi) - Yüksek 
Meclis, bu sabah saat 9 da Pariste 
toplanmış ve 12 ye kadar devam et
miştir. 

İçtimada Chamberlain ile Milli 
Müdafaa Nazırı Chatfield ile Gene
ral İronside de bulunmuşlardır. 

Daladier, İngiliz ml°lmessillerini 
selamlıyarak Graf Von Spee'nin 
batmasına müncer olan parlak ve 
muzaffer deniz muharebesinden do. 
layı Büyük Britanyayı tebrik etmiş
tir. Yüksek Meclis, umumi vaziyeti 
derin bir tarzda tetkik ettikten son. 
ra ruznamedeki bütün meselelerde 
Fransız ve İngiliz hükUmetlerlnin 
tam görüş birliğini müşahede etmiş 
ve siyasi, askeri sahada Fransız -
İngiliz teşriki mesaisine malik ha
reket vasıtalarını takviye için icap 
eden tedbirleri almıştır. 

• Kanadadan binlerce askerin gel-
mesi, Fransa ve tngilterede derin 
memnuniyet uyandırmışttr. Kana. 
dalıları Mister Eden karşılamış ve 
bir nutuk söyledikten başka, Kralın 
bir mesajını okumuştur. 

İHTİKARA 
MUSAADE 
Etmiyeceğiz 

. (Bap 1 incide) 
tiyen müsaade etmiyecek, fiyatlan 
kontrol edecek ve halkın, sabit ka
zançlı kimselerin maişeti ve gıdası 
üzerinden istismara imkan bırakmı
yacaktır. 

Bunun için icap ederı;e, daha mü. 
essir çarelere baş vurmak üzere hü
kumete salahiyet veren kanunlar ha. 
zırlanmıştır. Hükumet 914 • 18 har. 
binin acı tecrübelerine bir laha göz 
yummayacaktır. 

Dünyanın her tarafında tüccar 
ve fabrikatör, yalnız kilrını 

düşünür, fırsat kollar, ve fevkalade 
vaziyetlerden istifadeye teşebbüs e
der. 

Böyle olduğu içindir kl, bazı 

memleketler iktısadi ve ticari haya. 
tı sulh zamanındk bile sıkı bir kon. 
trol altına almıya mecbur olmuşlar

dır. Ticaretin serbest olduğu memle
ketlerde de, harp başlar başlamaz, 

hükumetler derhal halkı muhtekir
lerin elinden kurtarmak için, fevka. 
iade himaye ve kontrol tedbirleri al
mışlardır. 

Bizde harp hali mevcut oluµma~ 

S'Ina rağmen bazı maddeler üzerinde 
bqlıyan fiyat yükselmeleri. ihtikar 
zihniyetinin faaliyete geçtiğin1 gös. 

termektedir. 
Bu itibarla hilkt1metin gösterdiği 

uyanıklık, aldığı tedbirler, ve ha

zırladığı kanunlar bir zaruretin ifa. 

desidir. 
Türkiye Cümhurlyet hükQmetl, 

halka, ve halkın maişetine ve geçi.. 

mine ait meselelerde · hassastır. İhtl

klra, ticari hayatımızda anormal va
'%1yetler ihdasına müsaade etmlye. 

cektir. 

Parti Gıupunda 
(Başı 1 incide) 

hakkında etraflı beyanatta bulunan 
ve müteaddit hatiplerin gene bu 

mevzu etrafındaki suallerine cevap

lar veren Milli Müdafaa Vckilı Ge. 
neral Naci Tmaz'm izamıt~ grup u

mumi heyetince alkışl<ll'la kabul ve 
tasvip olunmuştur. 

Vaktin ilerlemiş olması dolayısfy. 
le ruznamede mevcut d1ğer madde
lerin müzakeresı gelece'{ celseye ti
lik edilerek rlyasetçe celst>yl! saat 19 
da nihayet verilmiştir. 

-<>--

Deniz Harbi 
(Başı 1 !ncide) 

Düsseldorf'un mürettebatı har9 ge. 
milerinde bulunmaktad•'"· Şilinin .6ıl 
dea destroyeri, memloekı::tin bitaraf
lığına riayet ettirmek ic•n mürnkabe 
vazifesi görmektedir. Diısı::eldorf'un 

Panama konferansı tarafından tah. 
dit edilmiş olan bitaraf mıntakada 
zaptedildiği meselesi şn: makamlR
rile İngiliz btiyilk elçisi arasında gö. 
rüşmelere sebep olmaktadır. 

Renown ve Ark Royal ile İngiliz 
kruvazörleri, Rlo de J ant'iro'yu tcr
ketmlşlerdir. İngiliz gemilerinin Rio 
de Janeiro'da bulunduğu müddet 
zarfında, bu gemileri 30 bin kışi zi. 
yaret eylemiştir. 

11Bug{hıkil §artlar Umumi Harp yasaya it bırakılmıyor denilirdi. 
şartlarına uymaz. Yemene. kadar ma. Brezilya şirketini kald?rd1k. Fakat 
nifatura giderken imparatorluğun A. ortada ithalltçı göremivoruz. Bu se. 
dana ve Yedikulede birkç fabrika. heple ve yeni münasebetlerin tees
~ıktan başka nesi vardı? Halbuki bu süsüne kadar piyasada darlık hasıl 

Amerikaya Gönderilen 
Talebelerimiz 

... Londra, 19 (A.A.) -..: Alitreyell 

in mensucat sana bü k.. olmaması l · Ziraat Bankasına e-

Nevyork, 19 (A.A.) - Nea Hellas 
vapurile har~ket etmiş olan Türle 

Norveç vapuru bir Alman denizaltı. 
sı tarafından torpillenmiştir Müret. 
tebatın dördü ölmü§ ve diğerleri 
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Askere Davet 

.. ---------lı 
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BOTUN BU KIT APLARI 
250 KURUŞA VERiYORUZ 

TAN, bu defa yine bir neşriyat müessesesile an
laşarak, okuyucularına maruf romancılarımızın 

telif eserlerim vermektedir. 

Bu eserlerin her biri 200 - 300 sayfalık bilyilk 

romanlardır. 

Bütün okuyucularımızın istifade edebilmesini 

temin için bu defa iki seri kitap birden veriyoruz. 

Birinci seride 8, ikinci seride 10 büyük roman 
mevcuttur. Her seriye dahil eserlerin hepsini biz 

iki kitap fiyatına, yan! 250 kuruşa, posta ile gön
derilecek yerler için 300 kuruşa veriyoruz. 
Okuyucularımız bu iki seriden birini seçmekte 

veyahut 500 kuru~ vererek iki seriyi birden al. 
makta muhtardırlar. Yalnız her seri için 15 kupon 
getirmek veya göndermek mecburidir. 

Geçen defa geç kaldıklan için kitap alamtyan 
okuyucularımızın bu defa kitapsız kalmamaları 

için kuponları bir an evvel toplayıp getirmelerini 
tavsiye ederiz. 

Fatih Aıkerllk ıubeılnden: 

1 - Şimdiye kadar hiç askerlik etme
miş cezalı, cezaıtız tebdilhavası hitam bu
lan ve aeçen celplerde sevk artığı bırakı
lan iki senelik hi:z.h ete t A bi 316 - ( 334) 
dahil doğ. (Topçu) (Muhabere) ve nakliye 
sınıfına mensup erat hemen sevkedilecek
lerdir. 

2 - Taşrada bulunanların askerlik ka
nununun (47) maddesi m•1clbince bulun
dukları mahallin askerlik şubesine müra
caat etmeleri !Azımdır. 

3 - Bu celpte bedel kabul edilmez. 
4 - Toplanma günü 26-12-939 salı ~a

at 9 dur. 

5 - MOkelleflerln nOfus hüviyet eüz
danlan beraberlerinde olarak tayin olunan 
g[lnde şubede hazır bulunmalan ilan olu
nur. 

• 
Emln5n0 Aıkerllk Şubeılnde-n: 

1 - Şimdlye kadar hiç askerlik yapma
mış cezalı ve cezasız ola'l"I muh:ı.bere sını
fından 316 llA 334 dahil do~umlular nak
liye ~anıfından 316 illi. 334 d'\hl1 doğum
lular !':evk olunııcaklanndan toplanma gü
nü olan 26-12-939 salı günü saat 9 da şu
bede bulunmaları. 

2 - $imdiye kadar her ne sebeple o
lursa olsun şubeye müraC"aat etmemiş bıı
kaya kalan sanatkar erattan 316 ilfı 333 da
hil doğumlu gayrimüslim eratın da hiç va
kit geçirmeden hemen şubeye müracaatları . 

3 - Bu erattan taşrada bulunanların da 
bulunduklan yerin ııskerllk sube!!lne he
men müracaat etmP1ı-rl UAn olunur. 

• 
Beyo!llu Yeril Askerlik Şubesinden: 

ı - Şubemb: halkından heni.iz askerll
linl (muvaızatlık hizmetini) yapmamış 

316 : 334 (dahil) doiumlu topçu, muha
' bere ve nakliye E'rleri derhal askere sev--------

r 
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BOTU~ BU KITAPLARI 
250 KURUSA VERiYORUZ 

TAN, bu defa yine bir neşriyat milessesesile an. 
!aşarak, okuyucularına maruf romancılarımızın 

telif eserlerini vermektedir. 

iki kitap fiyatına, yani 250 kuruşa, posta ile gön
derilecek yerler için 300 kuruşa veriyoruz. 

Okuyucularımız bu iki seriden birini seçmekte 
veyahut 500 kuruş vererek iki seriyi birden a). 

tnakta muhtardırlar. Yalnız her seri için 15 kupon 
getirmek veya göndermek mecburidir, 

Bu eserlerin her blıi 200 = 300 sayfalık büyilk 

romanlardır. 

Bütün okuyucularımızın istifade edebilmesini 

temin için bu defa iki seri kitap birden veriyoruz. 

Birinci seride 8, ikinci seride 10 büyük roman 
mevcuttur. Her seriye dahil eserlerin hepsini biz 

Geçen defa geç kaldıklan için kitap alamıyan 
okuyucularımızın bu defa kitapsız kalmamalan 
için kuponları bir an e\•vel toplayıp getirmelerini 
tavsiye ederiz. 

- ---

Noel Çamları 'I 
Noel Çamlarınızı, s:tloıı yeşil

likleri ve Çok çeşit süs fidan. 
larınızı Ortaköyde Ankara Bah
çesinde bulabilirsiniz. V ASİL 

i LAN ,. --
Adliye karşısında Hekim çıkma

nndaki Kurt terazi fabrikam ile 

Tahtakalcde 76 numaralı dükkanımı 
idare için kendisine 30 mart 939 ta-

rihinde altıncı noterlik dairesinde 
vekalet verdiğim Bay Müni:- Bozkur. 
du 19/ 12/ 939 tarihinden itibaren 

yine altıncı noterlik dairesinde ve
kaletten azlettiğimi ilan ederim. 

Niyazi Altrok 

, Dr. ZIYA NAKi ] 
Kulak, burun, boğaz mütehas. 1 srsı. Divanyolu, Türbe karşısı 

• No. 119 Telefon : 22587 • 

CiHAN 

: Oeylet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniarı 
Muhammen bedeli (496100) lira olan 87 kalem bakır lokomotif ocak.lan ve te

ferruatı 29-12-1939 Cıuna günü saat 15 de pazarlık usulile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Akteclilecek mukaveleye mevzu teşkn eden malzemenin fmAll için icap ettiği tak
dirde idare müteahhide kendi hurdalıklarında mevcut takriben 120 uınu temiz ta
laş ve 150 tonu parça halinde lokomotif ocakları ve saire gibi demirden Arı hurda 
bakır verecektir. 

Bu ise girmek tsteyenlerln tesbit edilen günde muayyen saate kadar kanunun 
tayin ettiği vesikaları hamilen komisyon Reisliğinde isbatı vücut etmeleri lbımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Şefliğinde görCilebil!r. ( 10483) 

Belediye Sular İdaresinden : 
Taksim suyu galerilerinde göıillen çöküntfilmn tAmlrl için 14-12-939 dan iti· 

baren bu rulann dört ~n kesilece4i ilan edilmişti. Ameliyat sırasında galerinin 
daha başka noktalarının da tAmire muhtaç olduğu görülmllş oldultundan bunların 
onarılması için 15 giln kadar Taksim sularının nöbetle verilmesi zarureti hasıl ol
duzu illin olunur. 

Bu suyun tcrkos suyu ne alAltası yoktur. (10541) 

P. T. T. U. Müdürlüğünden: 
İdaremize "2110,, Ura aylık ücretle bir yOksek mimar alınacaktır. Taliplerin istl

da ve evrakı müsbitelerile birlikte 2·1·940 tarihine kadar Ankarada P. T. T. Umu-
mt MüdürlUğü MuamelAt MüdOrlüğüne mQracaatlan. (6334) (102415) 

PALA$ ANKARA 

kedileceğinden, şubece namlarına gönde-
rilen davet pu~lıılıırı varsın varmasın, top
lanma gününde ıubede bulurunalan. 

2 - Yukanda, yazılı doğum ve sınıfla
rın hava tebdUll bulunan ve müddeti do
lanlar muayeneye sevkedlleceltlnden, top
lanma gününü beklemeden subeye müra
caaUan. 

3 - Bu celpte nakdt bedel kabul edll
miyecekUr. 

4 - Toplanma günü 26 Birincikanun 
939 sabahıdır. Çağırılan bu eratın o gün 
nüfus hüviyet cüzdanları ile birlikte ~u
beye gelmeleri ilAn olunur. 

• 
Kadıl<5y Aakerllk Şubesinden: 

1 - İki senelik hizmete tAbi bulunan 
316 lll 334 doğumlu muhabere sınıfından 
bılka::ra olanlar na ~311 dotumlular ıevke-

dilecektir. 
2 - Şubede toplanma l(lnü 26-12-939 

salı günüdür. 
S - Bu celpte naltd! bedel kabul edil

m.iyecektir. 
4 - Salı gününde müracaat etmlyenler 

hakkında kanunun ceza maddesi tatbik 
olunacaktır. 

NİZAM 

İstanbul Asliye Dördüncü Ticaret 
Mahkemesinden: 

Gazi Köprüsü İnşaat Konsorssiyo
m una izafeten İstanbulda Yeni Vol. 
to hanında 17; 18 numarada ithalat 
ve ihracat komisyoncusu M. Ali Co. 
şansu tarafından 19/5/39 tarihinde 
Mersine altıncı seferini yapan Et.. 
rüsk vapuruna tahminen 16000 on 
altı bin kilo 25 Ba~ kereste ve tah
minen 2609 kilo demir tahmil edilip 
alınan 1646 numaralı konşimento 
zayi olmuştur. İşbu konşimentonun 
iptaline karar verilmesi Karl Karner 
vekili Avukat İsak ve Nesim Sali(es 
tarafından arzuhalle talep edilmiş 
olmakla ticaret Kanununun 638 inci 
maddesi mucibince ziyaı iddia olu. 
nan konşimentonun 45 gün içinde 
mahkemeye ibraz edilmesi lüzumu 
ibraz edilmedi~i takdirde bu müd
detin hitamında iptaline karar veri. 
leceği ilan olunur. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: Müflis Avunduklara ait İzr.:ıi. 
rin Bulgurce Çiftliği işine ve şimdi· 
ye kadar geçen muamelata dair !f. 
18.s İdaresince verilen izahat üzerıne 
toplanma 22/12/939 Cum~ gt.inü sa. 
at 15 e talik edilmiş olduğundan a
lacaklılann o gün dairede hazlt bu. 
lunmalan ilhı olunur. (22788) 

Kalorifer 

Sıcak ve Soğuk Su - Telefon· 
Bütün Odalarda 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Ke2idclcr: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağusto9, 1 İkinciteşYin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

1 i 
1 

• 1940 iKRAM YELER • ı 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

3 ,, 1000 ,, = 3000.- ,, 
l ı 

6 ,, 500 ,, = 3000.- ,, 
1 . 12 ,, 250 ,, = 3000.- ,, 
1 

40 
" 

100 ,, = 4000.- ,, 
1 

75 ,, 50 ,, c:::: 3750.- ,, 
1 

210 25 ,, ıı::::: 5250.- ,, 
J 

" 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para birikt~ 

olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

'------·-------------------·-inhisarlar Umum Müdürlüğ~ Hanları . 
ı - Şartnamesi mucibince 1 adet Planya tezg~hı müteahhidi hesabına açık ek

siltme usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli 2500 lira, muvakkat teminatı 187.50 liradır. 
III - Eksiltme 8-1-940 pazartesi giinü saat 14 de Kabataııta levazım ve milbayaat 

tubesindekl alım komi~yonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler bergün sözü geçen ıiU beden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler fiyatsız fenni tekliflerini ihale gününden en 

az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum mlidürlülil tUtUn fabrikalar şubesine 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lAzımdır. 
vı - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vcsalklo eksiltme için tayin 

edilen gün ve saatte 3 7,5 güvenme parnlarile birlikte mcz.kQ.r komisyona gelme-
leri ilan olunur. :9608) 

* * Clnıl Mlk. Muhahmen B. % 7,5 teminat Ekılltme 

Lira Kr. Lira Kr. Şekil Saati 

Planya tezgahı 1 adet 836.- 66.45 Pazarlık 14 
Kayış baklalı 

Zincir "S. T. F. 493,, 25 262.50 19.68 p 1!1 .. •' 
Zımpara taşı 250 .. 3760.- 282.-

" 
16 

60 s/m 
I - Şartnamesi mucibince 1 adet plfın ya tezgtıhı ve nümunesi mucibin~e de 25 

adet kayış baklalı zincir müteahhidi namına ve yine şnrtnamesi üzere miktarı yu
karıda yazılı 250 adet zımpara tıı~ı pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teıninaUarı, eksiltme saatleri hizala
rında gösterilmistir. 

III - Pazarlık, 3 - 1 - 940 Çarşamba günü Kabata~ta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen ~beden parasız alınacağı gibi kayış 
baklalı zincir numunesi de görillelıilir. 

V - İsteklilerin pazarlılt için tayin olunan itin ve saatlerde % 7,5 güven-
me parasiyle birlikte mezklir k~r.ıisyona ielmeleri ilAn olunur. (10417) 

Bursada Satılık İki Ev 
Ölü Ahmet Faile eşi ölü Ümmügülsüm terekesine ait ve biri Bur. 

sada Hayreddinpaşa mal1allesinde Cümhuriyct caddesinde ve diğeri 
yine Hayreddinpaşa mahallesinde Abdal caddesinde bulunan iki ev Bur
sa Sulh Hukuk mahkemesinde 22 Kanunuevvel 939 Cuma günü saat 
15 - 16 da müzayede ile satılacaktır. Fazla mallı.mat almak isteyenler 
Bursa Sulh Hukuk mahkemesine 939/10 No. lı dosya ile müracaat t.de. 
bilirler. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğiinden : 
Eyüp P. T. T. Merkez binası tamlrnb nçık eksiltmeye konulmuştur. Ek~lltmc 

3 - l - 940 çarşambn saat 15,30 da B. postahane binası birinci katta P. T. T. 
mi.ldürlüğil odasında tophmacaıt alım satım koml~yonunda yapılacaktır 

Keşif bedeli 712 lira 61 kurus, muvakkat teminat 54 liradır. İsteklilerin ke
tı11 ve müstenidatı evrakı görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak t.i7.ere ça
lışma günlerinde mez.ktlr müdür!Uk idari kalem levazım kısmına, eksiltme giln ve 
saatinde de en az bir taahhüdde (500) llralık bu işe benzer iş yaptığ'ına dair 
idarelerinden almııı olduğu vesikalara tsitnaden İstanbul vilı'lyetine ml!racatla 
ek.slltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odas1 ve
sikası ve muvakkat teminat maı<buzile birlikte komisyona müracaatları <10361) 

ve lier türlü modem Konfor 

Banyolu ve Banyosuz Odalar 

Otelin geniş ve temiz lokantası 

TURANCI OSMAN SENCER 
tarafından idare edilmektedir. 



8 , Yavrunuz, Saadetinizdir ••• -. 
" 

Onaıı Kiirbth: Ye sıhhatli yetişimi; tabiatın tıpkı bir yavru gibi sine. 
D:nde yetiştirdiği saf ve normal ııda ile nıümkündilr. Her anne tabiatın 
insanlara bahşettiği bu kudret ~iliğinden istifadeyi geri bırakma
m.alıdır. 

ç 
Ma.tah.za.ra.tmd bu haesa tBmamen mevcuttur. 

Be$lktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

~SiNGER 
No. 27 80 Elmaslı ve 8 Pırlantalı 200 Lira 

No. 27/A 108 ,. ,. 8 ., %30 ., 

::: EMSALLERİ GİBi ON BEŞ SENE GARANTİLiDİR ...::: 
Adres: SİNGER SAAT MACAZASI - İstanbul Eminönü cad. a. 

KIZ I L AY C E M iYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Elbiselik ve Paltoluk Kumaş 
(4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kumaş eksiltme 

suretile münakasaya konulmuş olduğundan talihlerin nümunelerl 
görmek üzere hergün Yenipostane civarında Mimarvedad caddesi 
CKIZILAY) hanında Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatlan ve 
eksiltmeye iştirak için de 27 /12/939 Çarşamba günü saat 14 te bu 
Müdürlükte hazır bulunmaları ilan olunur. 

lsta nbul Valiliğinden : 
ltasımpaşa 9 uncu ilk okula Ilhak edilmek ftzere. 1295 tarilıll kararnameye tev

fntan l.stimlAkine karar verilen Kaınmp~ada Yahya kahya mahallesinin Uzunyol 
caddesinde eski, yeni 1 kapı numaralı ve Faik Yüksekbilgiye ait arsanın beher 
metresine takdir olunan 7 lira bedelin arttırması ve buraya getirilen inşaat malı.e
mesine de kıymet takdir edilmesi hususunda mal sahibi tarafından yapılan itiraz 
Şehir Meclisinin 29-Xl-1939 tarihli toplantısında tetkik olunmuş ve gerek arsanın 
beher metresine takdir edilen 7 liranın arttırılması, gerekı;e inşaat malzemesine de 
kıymet takdiri hakkındaki talebin reddine ve inşaat malzemesinin mal sahibine 
iadesine karar verilmiş olduğu ve mal sahibinin müracaatla takrir vererek istih
kakını alması, aksi takdirde kararnamesinin 98 tarihli fıkrai mahsusası hükümleri 
tatbik olunacağı il~n olunur. ( 10533) 

·.Hayatta· en lü~u·mıu şeyıeh bildiren 
· MUHTIRALI - HARİTALI 

·HAYAT TAKVİMİ ÇIKTI 
. ~'... Bu eşsiz ve emsalsiz takvimde bu sene 

6 tane renkli harita, , 72 devletin bandrası 
~ ' .. ';. '~ · . ' . •·. .. . ·' . . . 
•. :~20 ?hjfe ·en l

0

üzumlu . yazılar v~ . müke'mmel bir muhtıra defteri vardır. 
. . . Yazılardan baz.ıları: . Takvime . dair her türlü malumat. · ·dünya tarihi. dinler 
tarihi, · ihtiralar; "tarihi. inkilap tarihi.. . . '· 
:: ' : Oiliıya ::dc~letlcrirun· ~üfus ve kuvvetleri, dünyadaki müslümanlar .. 
,: ,, .·. Devfetimizin t~kilatı~ vilayet ve ltazalanmı.ı, tren· istasyonları, limanlar ve 
iskeleler, kan~nlanmız. .. · · 

, : ..... Türkiye, Şar.k ve Aviupa trenlerinin hareket zamanlari· ve bilet ücretleri. 
,..· . : Hastalıklar " ve kazalara karşı çareler. sağlık bilgileri. güzel ve sağlam 
bl~ak çar~le(i :. . . . ~~ · ' .- . · 
~ : . (»' t~oe tdlkli harita ve 72 devletin renkli bandıralan. · 

. Bu .· e~i~ , ve emsalsiz takvimin t~k litlerini almamak ıçın. (HAYAT 
TAKVİMİ) adına ve (MAARİF Kitaphanesi) imzasına dikkat etmelidir. 

Fiyatı h~r yerde 25, mükemmel ciltlisi 35 kuru~tur. 

TAN _ .... - .... - .... -

BAŞ, DIŞ, NEZLE. GRiP, ROMATiZMA 

Nevralii. Kırıkhk 
ve bütün ağrlları· 
nızı derhal keser 

icabında günde 3 kafe 
alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan 
ısrarla · isteyiniz. _ .... - .... - .... -

Deri ve Barsak Arttırma ilanı 
Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden : 

Kurban bayramında teşkilatımız tarafın dan toplanacak deri ve barsaklar pazar
lık suretile ayn ayn arttırmaya konmuştu r. 

10 Ktınunusani 940 çar§amba günü saat 11 de arttırması yapılacak ve fiyat değer 
görülürse ihale edilecektir. 

İsteklilerin mezkftr gün ve saatte ve :ıar tnarneyi görmek için de her gün Cağa-
loğlundaki şube merke7..ine müracaat etmeleri. ( 104:rn) 

MUHASİ BİN KITA B l ' 

-Hakiki Dost ün Tavsiyesi Budur: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

Ra~yolin 

Yurdda lttif ak 
Tesise Niçin 

Haline 

Ve Nasıl 

Gelen Bu 

Muvaffak 
Kanaati 
Oldu 7 

Verııilerin sureti hesabı hakkında tatbiki misaller ve 
umumi tevkifat cetvelleri. Çünkü "Radyolin,, in terkibi yük- beti dolayısile hiç stok yapmadı~ L. 

MURAKIB YUSUF KENAN VNSAL sek bir kimya şaheseridir. çin mütemadiyen taze piyasaya çıkar 

Bilumum resmi ve hususi müessese muhasibleri müşküllerden ve hesab 1 Çünkü "RADYOLİN,, in terkibi Çünkü "RADYOLİN,, diğer ma. 
hatalarından kurtaracak 650 sahifeden ibaret olan muhasibin kitabıdır yüksek bir kimya şaheseridir. cunlara nazaran çok ucuzdur. 
Fiyatı: 3 liradır. Satış yeri: İNKILAB KİTABEVİ Çünkü bütün "RADYOLİN,, kul. Artık bütün bunlardan sonra 

' •••••••••••••••••••••••••••••" !ananların dişleri temiz, sağlam ve, "RADYOLİN,, kullanan on binlerce 

•• 

_____ , 
Romanya Seyrisefain İdaresi: Hususi atiyi sayın halkın enzarı itlRı

na arzeyler: 

Transilvania ve Basarabya 
Vapurlannın 21 Birıncikanun 939 tarihinden itibaren PİRA - İS

KENDERİYE - SÜRYE - FİLİSTİN limanlarına doğru munto.zan. 
Haftalık seferlerine başlıyacaklardır. 

Her CUMA saat 12.30 da İstanbuldan hareketle PİREYE 

İSTANBUL - PİRE SEYAHATİ 16 SAATTİR. 
30 Birinci.kanun 939 tarihinden itibaren: 

güzeldir. ı kişinin ne kadar haklı olduğunu an. 
Çünkü "RADYOLİN,, emsalsiz rağ. lamak kolaylaşır . 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

:! ·r. ' . 1 •• • • - .. • 1 . l •• 

İç ve dış BASUR MEMELERİNDE, Basur memeleri

nin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, 

kanayan basur memelerinin tedavisinde R E K T A Patı 

şifayı temin eder. 
, ........................... ! ...... .. 

Mi L L i REASÜRAN S 
Türk Anonim Şirketi 

FÖNIKS DÖ YiYEN YE TÜRKiYE MiLLi 
Sigorta Devir Bürosundan: 

Hali tasfiyede Lö Föniks dö Viyen ve Türkiye Mi11i Sigorta Şir. 
kctlerinde Sigortalı olup ta bu Şirketlerin tasfiye haline girmesi ti
zeriue İktısat Vekaletinin 20.10.193 6 tarihli kararnamesine tevfikan 
Sigorta mukavelelerini başka Şirketlere devretmek üzere Şirketimiz 
devir bürosuna müracaatta hulunmuş olanlardan aşaiıda isim ve mu. 
kavele numaları yazılı eşhnsm niha vet on beş gün zarfında Şirketimiz 
devir bürosuna rniiracaatla muamelelerini tekcmmiil ettirmeleri, bu 
müddet zarfında miiracaatta hulunm ayanlann hu itadan sonra vaki ola. 
cak miiracaatlarmın hiç bir suretle nazarı dikkate ahnmıyacağını ve 
pofü;elerinin adrer.;lerine iaıie oluna cağı cihetle alaka daranın mua:v:ven 
miiddet zarfında Yenipostahııne arkasında k:lin Tilrkive hanında MİL
Li R:EASURANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ. FÖNİKS ve T'ÜRKIYE 
MİLLi Sigortalan devir Bürosuna müracaatları ilan olunur. 

İsim Sigortalı bulunduğu Şirket Mukavele No. 

Bay Mehmet Arif Türkiye Milli 5541 
,, Şevket Önçen 

" .. 4fi43 
,, Haris 

" 
5!154 

" ,, Abd ii lmecit .. " 
3fl85 

Her Cumartesi saat 20 de İstanbuldan hareketle Köstenceye 
Fazla tafsilat için Galatada Yolcu Salonu karşısında Tahir Hanında

ki Umumi Acenteliğine müracaat: Telefon 49449 - 49450 , ____________________________ __ 
İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma, Eksiltme ve 

İhale Komisyonundan : 

"I 
,, Fuat Oğuz Şcşen 
,, Hüseyin 

" Osman Fevzi 
" " 

56fl3 

" " 
5879 

Föniks dö Viyen 12.018.71 

Muhammen 
ilk teminat Ekılltmenln Fi atı Mlk. Cinai 

Şekli Lira Ku. Uırlh, gUn ,aa. K. S. 

Açık 2U 31 28-12-39 Per- g 75 33000 ı ci ekmek 
tembe 14 

1st. Bölge Sanat Okulunun 1939 malt yılı ekmek ibtiyaeı eksiltmeye konulmuştur: 
1 - Eksllbne Cataloğlunda Yüksek Mektepler muhasebeciliği binasında topla

nan komisyonda yapılacaktJr. 
2 - Eksilbnenin ıekli gün ve sa.ati muhammen tiatı muvakkat garanti miktarı 

yukarıda gösterilmiştir. 

3 - İstekliler Ticaret Odasının 1939 belgesini ibraza mecburdur. 
• - Şartnameyi görmek isteyenler Mektebe müracaat etsin. (lll'Z49) , _____________________________ , 
Sırt Kauççuk ve Tamir Bezleri 

Dünyaca tanıtmış Fayriston Marka ve bugüne kadar beklediğiniz 
Sırt Kauççuk ve tamir bezlerimiz bugün gelmiştir. Aşınan IAstikleri
nize sırt ve Patlak Jilstiklerinizi ı:arantill yaptırmak isterseniz hemen 
atelyemize ko~unuz. 

Katmak Bezi ve Kauççuk Satılır. 
Adres. Galata Yüksek Kaldınm dibi İzmirli oğlu Han No. 9 

Telefon: 49194 (Gebzeli Ali Rıza) 

Sahibi ve Nepiyat Müdürü Halil Ltitfü DÖRDÖNCt), Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Buıldrlı yer: T AN MatbUSI 

" Kırzade Mehmet Sabri 
" " 12.018.327 ,, Elyezer Roditi 
" " 

12.015.796 
,, Kabriyel Jurden .. ,, :>22053;12.015~.wo 
,, Jomtov Sazbon 

" " 12.016.966 
,, Mitakides 

it " 526472 11 ı o J 6.028 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Atelyelerimiz ihtiyacı için muktezi ve muhammen bedeli "1325 bin üç yUz yir

mi beş,. liradan ibaret otuz metre mlk'abı muhtelif kereste açık eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 29-12-939 tarihine rastlıyan cuma günü saat on birde ':7;ılata rıhh
mındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satın alma ıtomisyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı "99 - doksan dokuz., llra "38 - otuz sekiz,. kurustur Sıırtnıı-
mesi sözü geçen komisyonda ner gün görülebilir. ( 10313) 


