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FiN TEBLIGLERINE GORf Ticaret Vekili Döndü 
Kareli Civarında Bir Piyasanın ihtiyacı Bulunan 

Hava Muharebesi· Bütün Eşyanın ithalinde 

ı ırı .ıyor r ....,,, r +k·kı • • IHTIKA-RA ,..._...,.,....-~~...,..._,...._ ___________ _____....~. opçuo9 u e ı erını ve KARşı 

İhtikCira Karşı Alınacak 

~ Yeni Tedbirleri Anlatıyor 

Bir Kısım Eşyanın Gümrük Resmi indirilecek ve 

Perakende Fiyatların Azamisi T esbit Edilecek 
Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Ticaret Vekili Nazmi 

Topçuoğlu, dün akşamki ekspresle Ankaraya dönmüştür. 
! Vekille beraber Ankaradan şehrimize gelen Ticaret Vekaleti 
1 erkanı bir müddet daha şehrimizde kalarak ihtikar mevzuu üze
; rinde tetkikl.erine devam edeceklerdir. Nazmi Topçuoğlu, dün 
: gazetecilere Istanbuldaki tetkikleri ve varılan kararlar etrafın
., da şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Bir haftadanberi İstanbulda meşgul olduğum işler hak
i kında gazeteler, hergün parça parça malumat vererek efkarı 
· umumiyeyi muntazaman haberdar ettiler. Günün hassas 
mevzuları arasına giren bu işler 

etrafında gösterdikleri '\lakadan ve l 
yaptıkları hizmetten dolayı gazetele.1 ..... aı•ı 
rimize teıekkür ederim. ·~ 

"Gayri tabii fiyat yükseltme ve · 

İhtikAra karşı esaslı bir mücadele 
açıldığı şu .sırada, biz de kendimize 
dilşen vazifeyi yapmalıyız. TAN, bu 
hususta okuyucularının yardımını 
rica ediyor: Alış verişinizde futiktıra 
rastgellrsenlz, bazı eşyanın piyasadan 
kaldınldığına vAkıf olursanız derhal 
tesbit ediniz ve TAN'a blldlrlniz. 

----------' 

---~~Ü~ arek tlerine ka!§! al
dığım kararların tatbikatına ait ha-

Propagandası 
Arap Ülkelerinde 
Ncistl Çahşıyor? 

iHTiKARLA1Sovyet Kıtaatı Şimalde 
Mücadelenin Bazı Mevzileri Tahliye 
Dört Şartı Ederek Geri Çekildiler 

Yazan: SGıln ERTEM 

H arp yalnız ceplielerde Cle
ğil, cephe gerilerinde ve 

ıf>itaraf mmtaka.larda da leair.ini 

~-
Hmıbln ftıdas ettf!t vaz!ye'tler ve 

'bu vaziyetler :neticesinde hasıl olan 
'-ekonom.Bc manzara fırsat bekliyen. 
1eTe pusu kurmak için müsait zemi. 
nhı hazırlanmış olduğu hissini veri. 
yor. Harp zengini olmak sevdasında 
olanla:r büyük rüyalarının tahakkuk 
edeceği günün yakla:?·tığını sanıyor. 
laT. Onlann kafalarında Büyük Harp 
\'e bu harbin kazanç cephesi saadet 
güneşi gibi parlamaktadır. Fakat bu 
hayalin, harpten kazanç temin etmek 
isteyen adamların kaftısmdan dışarı 
çıkıp da realite olmıya başladığı 

dakikadan itibaren iktısadi ve huku. 
ki mücadelenin bütün şiddetile baş. 
laması tabü bir hal tel:ikki edilmeli. 
dir. HükU:metin ihtikar üzerinde al. 
dığı, almıya çalıştı~ tedbirlerin 
muvaffak olması için Büylik Harpten 
ve daha sonrasından aldığımız tec
rübeler bir örnek halinde önümüzde 
bulunmaktadır. İhtikarla yapılacak 
mücadele sanıldığı kadar basit değil .. 
dir. Çünkü o, bir taraftan bir şuur 
meselesi, bir tarafta!l iktısadi teşki. 
latlanma işi, bir taraftan kanun da. 
vası bir yandan da bir ahlak müca. 
delesidir. 
Şuur meselesidir diyoruz. çünkü, 

piyasada dolaşan öyle haberler var. 
dır ki, bu haberlerin kulaktan ku. 
lağa nakli fiyat tesekkiillerini tabii 
halinden çıkarmaktadır. Buna karşı 
koyacak ancak alıcının şuurudur. A. 
lıcı ne kadar h~aplı ve- etrafını tanı. 

yor, kulağına gelen haberlerin mahi. 
yetini tahlil edebiliyorsa, ihtikf\ra 
karşı bir sed vücude · 
demektir. Muhtekir, 

J 

Moskovaya Göre, 16 Fin Tayyaresi Düıürüldü 
Helainki, 24 (A.A.) - Şimalde Sovyet kıtaab Petaamo'dan 

ötede ricate devam etmektedir. Bu ricat bu sabah daha büyük bir 
eürat almıttır. Sovyetler, Salmijarriyi de tahliye ebni9lerdir. Sov
yetlet" bir hafta evvel kanlı fedakirhklarla ele geçirmit oldukları 
bütün kuvvetli mevzileri bu suretle tahliye etmit oluyorlar. 

Sovyet tayyareleri, ricat etmekte 
olan Sovyet ordulannı takip ederek 
izaç eden Finlanda kuvvetlerine hiı. 
cum etmekte ise de muvaffak olama 
maktadır. Bir çok gazeteci ve diğer 

· \ şahitler kanlı karlann i~ine gömül. 

1 müş birçok kırık Sovyet tankları 
1 görmüşlerdir. Bu ricatın karmaka. 

) 

rışık vukubulduğuııu ispat. eder. En 
ı ihtiyatlı bir hesaba göre Petsamo ci. 
varında Sovyetler 25 bin kişi kal. 
bctmişlerdir. 

Fin Ba,kumanJanı 
Marqal Mannerheim 

Heyetimize 
Karşı Pariste 
Bir Cemile 

Finlandalılar Salla civarında pe-k 
çok ganimet almışlarcilr. Bunların a. 
rasında yığınla nakil vasıtaları, pet. 
rol depolan, bir cok portatif modern 
radyo istasyonları ve harp levazımı 

1 
vardır. 

Sovyet ve Fin tebliğleri 
Moskova. 24 (A.A.) - Leningrad 

askeri mıntakası erkaruharbiyesi teb
liği: 

23 kAnuevvelde mühim hiçbir hA
dise olmamışhr. Muhtelif mmtaka
larda, bazı tayyare harekatı yapıldı
ğı haber veriliyor. Hava harekatı P.S

nasında 16 düşman tayyaresi düşü. 
Paris, 24 (A.A.) - Birkaç günden. rülmüştür. 

beri Pariste bulunan 'l'iirkiye Hari. 

ciye Vekaleti Umumi Katibi Büyük 

Elçi Numan Menemencioğlu riyase

tindeki Türk heyeti, cfün akşam Pa. 

ris operasında, Devlet Reisi tarafın. 

dan bir cemile olmak üzere emrine 

tahsis olunan Riyaseticümhur loca

da, Samson ve Dalila temsilinde 
bulunmuştur. 

• 
Helsinki, 24 (A.A.) - Resmi Fin-

landa tebliği: Kareli berzahmda ·Fin
landa kıtaatı bazı keşif hareketlerin
de bulunmuştur. Bu kıtaat düşman 
hatlarına doğru birkaç akından son. 
ra mevzilerine avdet eylemiştir. 

23 - 24 gecesi düşman Kirkojaervl 
ve Punnuajaervi arasında iki defa ta

(Sona; Sa: 8; Stl: S) 

ıırlıkları yapmak üzere arkadaşla _ 
r:undan bazısını bir iki gün için bu. 
rada bırakarak Ankaraya ciönüyo
rum. Bu münasebetle vardığım neti. 
celeri, efkarı umumiyeye toplu bir 
surette tekrar arzctmeği faydalı gö
rüyorum. 

Pamuklu menıacat vaziyeti 
"İlk spekülasyon hareketlerini, pa

muklu üzerinde gördük. Ancak bir 
taraftan yerli fabrikaların devam e. 
den istlhsalleri, diğer taraftan giim. 
rüklerde bulunan Alman, İtalyan ve 
Japon menşeli mallar, normal talebin 
çok üstünde bir miktar teşkil ettiği 
için fiyat yükseltmeğe hiçbir makul 
sebep yoktu. 

"Bu vaziyet karşısında aldığımız 
kararlar şunlar olmuştur: Sümer
bank fabrikalarımız, tesbit edilen fi. 
yat esası üzerinden azami randıman
ları ile çalışacaklar, harpten evvelki 
fiyata nazaran yüzde 5 ile, yüzde 10 

(Sonu Sa: 6, Sil: 4) 

Bu Propaganda, Arapları Türklere Düşman Etmek 

için Bir Saniye Bile Faaliyetten Geri Durmamıştır 
(Nazi propagandasının Arap iilke. 

lerinde nasıl çalıştığını anlatan bu 
yaunın ilk kısmını dıinkü nüsha. 
nuzda neşretrniştik. A~ağıdaki sa. 
tır]ar, size bu propagandanın Türki. 
yeyi hedef tutan faaliyetini bütün 
çıplaklığı ile tanıtacaktır.) 

* Harp baılaJıktan ıonra Suriye 
Fransanın Suriye ali komiserliğin

ce mimlenmiş F. Habel isminde bir 
ihtiyar Alman vardır. Osmanlı im
paratorluğu zamanında, Meşrutiyet 

devrindenberi Suriye, Irak ve Filis
tinde Almanya hesabına gizli kapak
lı işler görmekle şöhret kazanmış 0-

lan bu ele avuca sığmaz kurdun biri 
nazi propaganda teşkilatında, biri 
D. N. B. ajansında çalışan iki oğlu i. 
le Beyrut Alman konsoloshanesinde 
va.zile gören güzel kızı, üçü de şim
di Fransız süngülüleri ve tel örgüle. 
rile çevrilmiş Lübnanın ses"iz köyle
rinden Cezzin'de harp sonunu bekli
yerek çile dolduruyorlar. 

(Sonu Sa: 6, Sil: l) 

Galatasaray 3 - 1 Galip Geldi 

'(Spor hareketlerine ait bütün tafıili.t ıpor aayf'amrzC:laClır)' 
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"Yon Spee il 
Zırhhsı 

Neden Battı? 
Yazan: NACI SADULLAH 

V on Spee'den bahsetmek, ôdeta 
moda oldu. Mesela, bizim mes. 

lekdaslar arasında, - macerası bir 
tarihi tefrika haline sokulan - bu 
kruvazördcn bahsetmemi~ olan, he
men hemen kalmadı. Dün, bir gaze
temiz, yine Von Spee'den bahsediyor 
ve büyük Fransız zırhlılarile çarpı
şabilecek bir iktidarda olduğu SÖ) le
nilen bu cep kru,•azöriiniin, iki ufak 
İngiliz harp gemisi kar~ısında hezi
mete uğrayısının sebeplerini izaha 
çahsıyordu. Bu ile sütunluk uzun ya
zının kocaman serlehvası da suydu: 1 • 

"- Alman cep kruvazörü Von 
Spee, niçiıı battı?,, 

Şimdi sorarım size: BL1 basit suale 
cevap vermek için, üç siitunluk yazı 
yazmıya ne lüzum var? Alman "cep,, 
kruvazörü battı: Çjinkü... Alınanla. 
'll'llı rahi dnlilc.l..ir! 

• 
Kalay Topluyorlar ! 

Dün, gazeteler, yine ihtı'kirdan, 
muhtekirden bahsediyorlardı. Bu a
rada, okuduğum havadislerden birisi 
de şuydu: 

"- Muhtekirler, piyasada kalay 
topluyorlar. Piyasada, deriler, bir
denbire çoğaldı, ve ucuzladı!,, 

/ 

GÜNÜN RESİMLERİ! 

Evvelki akşam Tokatlıyan salonlarında Kmlay Lu~u;ı;; veriJdi. Yu. 
karıki resimlerde Vali LUtfi Kırdar ile refikası, Sovyet Başkonsolosu 

Kızılay Balosu Verildi 

25 - 12. 939 

Adliye Terfi 
Listesinin 
Son Kısmı 

---oı---

T erfi Eden Hakim 

Ve .Müddeiumumiler 
Ankara, 24 (TAN) - Adliye terfi 

listesinin ikinci kısmı da aynen şu.. 
dur: 

Gemlik sorgu hakimliğine terfian 
o yer sorgu haklın v~kili Abdüssamet 
Erkol, Torbalı sorgu hakimliğine ter

, fian o yer sorgu hak\m vekili izzet 

Georgicf ile görülmektedir. Diğer resim de neşeli blı ı,;.uıbu göstermek. Güvenir, Avanos sorgu hakimliğine 
tedir. · terfian o yer sorgu hakim vekili Az-

mi Temel, Eğirdir sorgu hakimliğine 
terfian o yer sorgu hakim vekili Tev. 

Cenevredeki 
Heyetimiz 
Dün, Geldi 

Vali Kırdar Şikayetçi: 
file Oz, Van sorgu hakımliğine terfi. 
an Cebelibereket sorgu hakim vekili 
Kenan Yalvaçoğlu, Koyulhisar sorgu 
hakimliğine terfian o yer sorgu ha
kim vekili Şevki Dumlu, Serik sor. 
gu hakimliğine terfian Van sorgu 
hakim vekili -Zülfikar Ural, Adana 
sorgu hakimliğine terfian Erzincan 
sorgu hakim vekili Adem Fahri Gü
venli, lncecsu sorgu hakimliğine ter
fian o yer sorgu hfiltlm vekili Salim 
Dinçer, Elazığ sorgu hakimliğine ter. 

----0•-"-"' -Bana sorarsanız, piyasada derile-
rin ~oğalması ve ucuzlaması gayet 
tabiidir: l\luhtekirler, halkın derM. 
ni epey yüzdükleri için, ellerinde bir 
sürü stok deri var. 

S ovye ti erin Cemiyetten 

"1 Saat Bekledikten Sonra, Zorla 
Bir Tramvaya Bindim. itile 

Kakıla, Güçlükle Seyahat Ettim,, 

fian o yer sorgu hakinı vekili Nedim 
Akalın, Kütahya sorgu hakimliğine 
terfian o yer sorgu hak.im vekili Şe. 

ihracında Reyimiz Yok 
Muhtekirlerin, piya"Çadan kalay 

toplamalarına gelince. bunda şaşıla. 
cak ne var? Adı üstiinde. muhtekir 
bu. Bu kadar ihtikar yaptıktan son
ra, kallU' yerine iltifat toplıyacak de. 
ğil a7 

• 
Eğlenceli Neşriyat 

Sovyet • Finlanda ihtilafını görüş
mek üzere toplanan Milletler Cemi
yeti asamblesinde Türkiye murahha
sı olarak bulunan Sıvas mebusu Nec
mettin Sadak ile Hariciyeden müşa. 
vir Nedim Veysel, dün sabah şehri
mize dönmüşlerdir. 
Murahhasımız Necmettin Sadak, 

şu beyanatta bulunmuştur: 

"Otobüslerin de He.men Hepsi Harap, Hurda Bir Haldedir. 

Bunlarm Sefer Y apmal arma Bile Müsaade Etmek Doğru Değildir ... 

fik Turhan, Nevşehir ıorgu hlkim
liğine terfian o yer sorgu hakim ve. 
kili Muhittin Arslan, Bolu sorgu hA.
kimliğine terfian o yer sorgu hakim 
vekili Ibrahim Günenç. Cebelibere
ket sorgu hakimliğine terfian Yıldız-
eli sorgu hakim vekili Abidin Gü .. 
nenç, Niksar sorgu hakimHğine ter
fian o yer sorgu hakim vekili Hulusi 
Aydın, Erzincan sorgu hakimliğine 
Ardıhan müddeiumumi muavini 
Tahsin Uysal, Kangal sorgu hakimli. 
ğine terfian Alaca ı;orgu hakim ve
kili Cevat Bora, Cihanbeyli sorgu ha
kimliğine terfian o yer sorgu hakim 
vekili Reşit Akif Erdem, Çankırı sor. 
gu hakimliğine terfian Milas sorgu 
'hakim vekili Münür Omay. Anamur 
sorgu hal6mliğine terfian o yer sor
ı!U hakim vekili Haydar Erelmah, 
Dôrtyuı :.urgu naKıııı ııgın~ L~ı.ı.ıcut u 

Gazeteler. yine Ankara radyo!nt:ull 
dillerinıe dola.dılar. Bizim nankör 
meslekda!jlara da, hiçhir şey beğen. 
dirmek miiınkün değ-ildir. Gazetele
re yaztlanlara bakarsanız, Ankara 
radyo~unun tiirkçe spikeri tiirkçeyi 
fena konusuyor:mu,. Ankol'a rad~·o
sunun İngilizce spikeri, İngilizceyi fe
na konusuyormuş. Ankara .-adyosu. 
nun arapça spikeri, arapçayı fena ko. 
nuşuyormuş. Ve Ankara radyosunun 
rumca spikeri, runıcayı fona -konu
şuyormuş. 

Bence hele. rumca spikerini tenki
de kalkışmak haksızlıktır. Ciinkii a
damcağız , konusmıyn henüz basladı: 
Koskoca bir lisan üç gUnde öğreniJ. 
mez ya? 

Hem tcla~a liizum var mı? Eğer 
Ankara radyosunu açıp ta beğenmez. 
ıııeniz, Fransayı dinlersiniz: Çünkü, 
Framıayla her hususta "müttefik,, 
olduğumuz icln, Beyoğlu gazinoların. 
da olduğu gibi, "saz., Ja "c:ız., bir a
rada çalınıyor. Ankara radyosunda, 
Bayan Meziyetle, Moris Şövalye hir 
ağızdan oku:ror: Beğenin bcğendiO.i. 
nizi dinleyin! ., 

Sonra, tiirkçenin ivisini Tltmcanm 
alfisını, arapçanın mÜkem~clini mut. 
laka Ankara radvosundan dinlemek 
fı;temimizin manası ne? Mutlaka 
güze!. ~.rapça dinlemek istiyorsanız, 
Kudusu hulun. Güzel rumcava me. 
rakh iseniz, Atinayı araym. V

0

e temiz 
türkçe duymak hcvesindeyscniz, A-
vustralyayı c;-evirin! , 

"- Milletler Cemiyeti asamblesi, 
Sovyetler Birliği • Finlanda mesele
sini, Cemiyetin paktI mucibince bu 
husµsta bir karar vermı:?k üzere kon
sey 'ıavale etmişti. 

l nseyin kararlan şunlardrr: 
1-Tecavüzün takbihi. 
2 - Devletlerin Finlandaya ihti

yari olarak yardıma davet olunması, 
3 - Sovyetler Birliği, bu kadar 

yakından ala.kadar olduğu bir iş hak
kındaki içtimaa iştirak etmediğinden 
kendisini Milletler Cemıyeti haricin
de• bırakmış sayılması. 

Ttırkiye, iki senedenberi konseye 
dahil bulunmuyordu. Bunun için yal
nız asamble müzakerelerine iştirak 
ettik. Konsey müzakerelerinde hazır 
bulunmadık. Bu itib:ı.rl:ı. kararların. 
da reyimiz yoktur.,, 

"Avrupadaki harbin zararları yal
nız muharipiere değiL bütün Avru
paya dokunmaktadır. Isviçrede bile 
bazı gıda maddelerinin vesika u sulü
ne tabi tutulduğuna şahit oldum. Bal 
kan memleketlerinde de iktısacli güç
lükler vardır. Memleketimiz bu nok
tadan çok müstesna bir vaziyettedir. 
Diğer memleketlere nisbetle vazi. 

yetimiz daha i.Yidir ve mucibi mem
nuniy'.cttir.,, · 

Polonya Kliringinden 

Alacakh Olanlar 

Vali ve belediye reisi Lı'.'ıtfi Kır
dar, şehrin vesaiti nakliye i§ini bir 
an evvel halletmek için bir taraftan 
tetkiklere devam ve ihtiyacın dere
cesini tesbit ederken, diğer taraftan 
da bu işin mümkün olduğu kadar kı. 
sa bir zaman zarfında ikmal edilme. 
si için alakadar hlıkilmet makcımlari
le temas etmektedir. Belediye reisi, 
bu tetkikler sırasında, ilk tedbir ol
mak üzere vaktilc, muhtelif mmta
kalar arasındf 10 kuruşa yolcu taşı
mak istiyen taksilere bu müsaadeyi 
vermeği muvafık görmüştür. Bundan 
başka Llıtfi Kırdar, tramvay idare
sindeki bütün motris ve romorklarııı 
da sefere çıkarılması suretile mııhte
lif hatlaruaki tramvay adedinin ço
ğaltılması imkanlarını araştırmak i
çin evvelki gün Tramvay idaresine 
giderek öğleye kadar meşgul olmuş.. 
tur. 

Belediye reisi, şehir vesaiti nakliye 
işinin tamamile halledilip edilemiye
ceğini kendisinden sorı.ın biı: muhar
rirımize şu izahatı vermiştir: 
"- Şehrin en mühim dertlerinden 

biri de vesaiti nakliye işidir. Tram. 
vay servisleri hakkında bir kanaat 
edinmek için evvelki gün bir tecrü
be yapmak istedim. Tramvay tevak
kuf yerlerinde durarak binilebilecek 

bir tramvay bekledim. Belki bir saat 
kadar burada durdum. Nihayet zorla 
bir tramvaya binebildim. Tramvayda 
itildinı, kakıldım. Bin müşkülatla se
yahat edebildim ve nihayet bu tec
rübem baaa gösterdi ki, şehrin ve. 
saiti nakliye meselesi en evvel halle. 
ailecek i.Şlerdendir. Sonra Tramvay 
idaresine giderek vaziyeti tetk1k et
tim. 300 tramvavımız mırdır Rım
ların kısmı azamı eskı, boyalan bo
zulmuş, tamire muhtaçtır. Bunlardan 
tamire, boyanmıya, çekilenler oldn 
mu derhal hatlarda noksanlık göze 
çarpıyor. Halbuki bu tamir ve bo
yanma işleri elzem işlerdir. Binaen. 
aleyh, bugün tramvay seferlerini art
tırmak maddeten mümkün değildir. 
Sonra Topkapı - Eminönü, Edirne
kapı _ Eminönü gibi bazı hatlara, 
diğer hatlara nazaran daha az araba 
tahsis edildiğinden bahsec-Hliyor. Bu 
bir zarurettir. BUl·alardaki hareket 
azlığından ileri gelir. Hem de araba
ların kifayetsizliğinden. 

Otı-:>büs serviıleri 
"Otobüs servislerine gelince: Bu. 

gün elde mevcut ot~b?slerin. hemen 
hepsi harap, hurda bır .ı.al~~dır. Bun. 
ların sefer yapmalarına musaade et
mek dahi doğru değildir. Halbuki 

.................. ..,,,,---........... -...__ .............................. ·-····-·····-····--·----.... . 

bunlan seferden menedersek yerle
rine ilcame edilmek üzere başka oto
büs bulmaklığımız icao eder. Bu ise 
şimdi mümkün değildir. Tetkikleri
mizi yaptık, şartnameyi hazırladık. 
Harp vaziyeti bizim bu işimizi yan. 
da bıraktı. Son günlerdeki tetkıkle
'tinı.. bana bu işin behemehal i11taç e
dilmesi kanaatini v::!rdi. Bunun icin 
niik(JmPtP miİrl'lt"JU:ıt ı:>rf<>r>Pğİ7 f.,tn""' 
bulda bulunan Ticaret Vekilile de 
temas ederek kendilerinden ricada 
bulunacağım. Artık Amerikadan mı, 
Ingiltereden mi, nereden mümkünse, 
ilk partide 40 kadar otobüs getirtil
mesi için müzaharetlerini istiyece
ğım. Bunun için döviz mi verilecek, 
bir kararname mi ç1karılacak, her 
ne ise bir şey yapılacakttr. 

Yılbaşından sonra, Ankaraya gide. 
rek, bu hususu, müzaheretlerini Is
tan buldan esirgemiycn hükumetimi
ze de arzedeceğim.,, 
Lutfi Kırdar süt, ekmek, su işine de 

temas etmiş ve demiştir ki: 
"- Varidatı gayri safisi 120 lira

ya kadar olan evlere parasız su tesi
satı yapılması hakkında hazırl~dığı
mız talimatname tasdikten geldı. Ye
ni senenin birinci gününden itibaren 
tatbik edilecektir. Bundan maksadı
mız halka sıhhi ve temiz su vermek
tir. Çeşmeler daima temiz değ.ildir
ler. Belki meclis ilerde bu 120 lıralık 
miktarı 150, yahut 200 liraya. da çı.. 

Kaldı ki, hu meslekdaşlnnn An
kara radyosunu tenkit eflisleTİ isin 
lcyiiziinü hilmcyişlerinden, · inc~Ji~i
nf kavramayı Jnnndandır: Benim 
bildiğim, vatandaşlara yaranmak icin 

Ankara, 24 (A.A.) - Ticaret Ve
kaletinden: 

Polonyaya mal sevketmiş olup ta 
son vaziyetler dolay1sile alacakları 
henüz Polonya kliring müessesesin
ce Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasına havale edilmemiş 8lan ihra
catçılarımızın ve bu memleketten 
sair suretlerle ticacri mahiyette ala
caklı olanların müsbit vesikalarile en 
geç 15.1.940 tarihine kadar Ticaret 
Vekaletine müracaatları tebliğ olu-

TötonyG Alman Klübünde 
Zabıta Araştırma Yaptı 

karabilecektir. Bu suretle bılhassa 
şehrin fakir halkla meskun bulunan 
semtleri daha bol ve ucuz suya ka
vuşabilecektir. 

.. = Şehrin ek.:11~k v_e süt işi de bu su 
işi kadar muhımdır. Bunlar hakkın
daki tetkiklerimiz de bitmiştir. Bun
ları Toprak Mahsulleri Ofisile bera
ber yapacaktik. Bunun için gerek biz, 
gerekse vekalet, bütçelerimize icap 
eden parayı koymuş bulunuyoruz. 
Ankaraya gidişimde bu işi de bizzat 
muhterem Ziraat Vekılimzle görüşe
rek halletmiye çalışacağım. Bu mese. 
lede bizi ağır davranmıya mecbur e
den sebep, inşaat malzemesinin fazla 
fiyatlanmasıdır. Hükflmetle temasım 
da bu hususu da arzedeceğim ve bu 
malzemenin doğrudan doğruya bele
diye tarafından temin edilmesi sure. 
tile münakasaya konulmasını da ar
zedeceğim.,. 

yer sorgu hakim vekili Zühtü Kafalı, 
Hınıs sorgu hakimliğine terfian o )~er 
sorgu hakim vekili Mustafa Çelık. 
Uzunköprü sorgu hakimliğine terfian 
o yer sorgu hakim vekili Hikmet S~
mer, Tosya sorgu hakimli ğine terfı. 
an o yer sorgu hakim vek~li. S~~~ı 
Baykal, Vakfıkebir sorgu. h~ımh~:p: 
ne terfian o yer sorgu hakım vekılı 
Şevki Karadayı. Orhangazi sorgu 
hakimliğine terfian o yer sorgu ha
kim vekili Vefik Baygül, Osmancık 
sorgu hakimliğine terfian o yer sor. 
gu hakim vekili Şercfottin Bilgen, 
Bafra sorgu hakimliğine terfian o 
yer sorgu hakim veki~v~ervet ~ılıç
cı, Zara sorgu hakimlıgıne terfıan o 
yer sorgu hakim vekili Rüştü Peker, 
Çivril sorgu hakimliğine terfian o 
yer sorgu hakim vekili Ramiz Doğan, 
Erzincan hakim muavınliğine Sam~ 
sun müddeiumumi muavini Belkis 
Uysal, Zile sorgu hakim~i~ne. terfi
an o ver sorgu hakim vekılı Edıp Ba
ran. kandıra sorgu hakimliğine ter: 
fian o yer sorgu hakim vekili Azmı 
Tunçay, Malatya soı:~~ hakif!l~iğin~ 
terfian o yer sorgu ha;um vekılı llmı 
Atak, Of sorgu hakimliğine _o yer s?r~ 
gu hakim vekili Kemalettın Ustun
tan, Beypazarı sorg~ ~akimli~~e te:
fian o yer sorgu hakım vekılı Halıt 
Atalay, Nallıhan sor~u. hakim.li.ğine 
terfian o yer sorgu hakırn ;e.kıl~}'fa.. 
zif Ankan, Ayaş sor~ hakımli~ne her fedakarlığa baş vuran Ankara 

radyosu, havadis nesriyatmda da ori. 
jinalite gösteriyor: Ve kendisini e<'r. 
lene eğlene dinliyelim diye ... Her iL 
~anı 'taklitli,, konuşuyor! 

Bir ltalyan Vapuru 

Marmarada Battı 
Geçen perşembe akşamı kopan fır. 

tınaya ait kaza haberleri gelmekte 
devam etmektedir. Bu arada dün sa
bah gelen bir telgrafta, Kefken ada
ıma dört saat mesafede Ayastafanos 
burnu mevkiinde 25 tonluk bir yel
kenlinin battığı bildirilmi~ir. YeL 
kenlinin ismi Orhangazi, s:ı.hibi de 
Hasan Birincidir. Yelkenli kayalara 
çarpıp parçalanmış, içindekiler kur
tarılmışlardır. 

Istanbuldan balık alarak !talyaya 
hareket eden ve Marmara adasının 
Mermercik mevkiinde karaya düşen 
kaptan Pisini idaresindeki Senerali
kidan balıkçı gemisi de tamamen par 
çalanmak suretile batmıştır. Müret
tebat güçlükle kendilerini kurtara
bilmiştir. 

Parçalanmış Bir Sandal 
Dün sabah K:ireçburnu sahillerin

de mavi boyalı ve tamamen parçalan 
mış bir balıkçı sandalı bulunmuştur. 
Hadise etrafında zabıta tahkıkat yap
maktadır. 

nur. 

Maarif Vekilinin 

Tetkik .Seyahati 
Diyarbakır, 24 (TAN) - Maarif 

Vekili tetkiklerine devam ediyor. 
Dün Liseyi, Yenicamideki abideleri, 
valiyi ve kolordu komutanım ziyaret 
etmiştir. Yayım evine giderek kitap 
satışları etrafında izahat almıştır.! 
Daha sonda orta okul ve sanat okul
larını da dolaşan vekil, saat 15 te, 1 

yeni yapılan ilk okulun açılına töre-1 
ninde bulunmuştur. Vekil burada o
kula, "Inönü okulu,, adı verildiğini 
söylemiştir. 

Hasan Ali Yücel bu sabah Antebe 
hareket etmiştir. 

--...... o~--='_.. 
Haseki Hastanesinin 

400 üncü Yıldönümü 
Hasetki hastanesinin 403 üncü 

yıldönümü bugün hastanede yapıla. 
cak bir merasimle tesit edilecek. 

tir. 

'-- Evvelki akşam (cuma akşamı), Beyoğlunda Yüksekkaldırımdakl 
Tötonya Alman klübünde, hükumet memurları tarafından bir araştırma 

yapılmıştır. 
Evvelki giin de zabıta memurlan öğle üzeri klübe giderek, klübe 

devam edenlerin kaydına mahsus defteri tetkikat yapmak maksadile al-

mışlardır. 
Emniyet müdürü Muzaffer Akalın, bu hususta kısaca şunları söyle. 

mi~ir, o 1 k 'lA t d'~' "- Yapılan araştırma, cennyet er anununun vı aye ever ıgı mu. 
tat murakabe salahiyetinfo kullaıulnuş olmasından ibarettir. Araştır
manın başka bir mahiyeti yoktur.,, . 

SUAL CEVAP 
8. - Bazı eserlerim var. Tango, valı 

gibi ıeyler. Bunları pl.tOa aldırmak la
tlyorum, nereye mUr11caat edeyim? 

C - Yeşilköyde plıik fabrikasına 

milracaat ediniz. 

• 
S - 1317 rumi senesi mllldi hangi 

seneye raatlar? 
C - 1901 yılına rastlar. 

• 8 - Eıkl kanuna göre kıdemll yllz• 
batılıktan mütekait 14 ıenellk bit liO· 
retmenln bugUnkU barem kanununa go• 

re vaziyeti nedir? 
C - Maaş dereceniz tekailtli\ğünüze 

mesnet olan memuriyet veya rütbeye 
göre hesaplanarak tayin edilecektir. Ye
ni barem kanununun muvakkat ikind 
madde!<! vaziyetiniz! ta~rih etmektadir. 

Bu maddeyi okuyunuz. 

• 
8 - BUtUn Vek.1ı!etlcr bütOn maaş ve 

Ocretlerl yeni bireıne göre tanxlm et· 
tll<lerl halde M aarlf Vek~letl yapmadı. 

Bu istisna neden? 
C - Maarif Vek~leti de muallimlerin 

maaşını yeni bareme göre tanzim etmi~ 
ve bunu Maliye Ve!dletine bildirmiştir. 
Maliye henüz cevabını vermemiştir. A
lınacak cevaba göre hareket edilecek
tir. 

• 
S - ÖOretmenlll< yapan eski mtlte· 

kaltlerln maa9ları kesilecek m 1? 
C - Öğretmenltk yapan mütekaitler 

hakkında 900 numaralı kanuna göre ha
reket edilmektedir. Bu kanun hti!dim
leri mendir. 

LCıtfi Kırdar arkadaşımızın ricası 
üzerine şehrin imar işlerine de temas 
etmiş ve şöyle demiştir: 

"- Eminönü meydanının yük-
seltilmesi suretile tanzim edilmesi, 

1 
Beyazıtla Laleli ar'.isındaki Koska 
caddesinin iki tarafında bulunan e!Il
lakin istimlakile bu caddenin genış-
letilmesi ve Laleli refujl2.rının Beya. 
zıda kadar uzatılması, Heşiktaşta B~r 
baros türöesi civarının tanzim ve ı. 
marı. Taksim meydanmın ve Ayas
paşaya giden yolun yeniden t~nzimi, 
bu caddenin etrafında ve Taksım kış
lasının yerinde .~apılacak .. ~~yatro, 

1 

halk, ticaret klübu, şehir klubu, mat
buat salonu ile 5 apartman. bir otel. 
bir gazino ve müteaddit dlıkkanl;mn 
inşası imar planımızın ön safında bu
lunmaktadır. Bilhassa Taksimde ya. 
pılacak apartman. gazino ve otel için 
belediye Emlak Bankasile anlaşmış 
l;>ulunmaktadır.,, 

terfian o yer sorgu hakim vekili Ne
cip Şenel, Ilgın sorg~ . hakirn~~ine 
terfian o yer sor~u hak1m vekılı lr
fan Okmen, Sivrihisar sorgu hakim· 
liğine terfian o yer sorgu hakim ve
kili Kemal Baruksal, Kozan sorgu hl 
kimliğine terfian o yer sorgu hakim 
vekili fi ehri Y argıeı tayin kılınmış-
tır. 

Nişanhsını Bu;akladı 
Kasımpaşada Bedrettin mahalle

sinde oturan Galip ile nişanlısı 15 ya
şında Ayşe arasında kıskançlık yü
zünden çıkan bir kavgada Galip. Ay
şeyi bıçakla arkasından ağırca yara
lamıştır. Yaralı Beyo~lu hastahanesi
ne kaldırılmış, Galip, bıçağı ile bera
ber yakalanmıştır. 

i M 
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isuGüNj 
Almanyanın 

Harp Hedefi 
Yazan: ömer RıZIQ DOCRU L 

B ugünlerde sık sık bahis meV"zuu 
olan bir mesele, harp hedefle. 

ridir. Muharip her tat'af, bu bahsi 
kurcalıyarak karşı tarafın saflarında 
tarafdarlar kazanmayı da istihdaf e. 
diyor. 

Almanların her gün, ileri sürdiik. 
leri iddia sudur: 

"Almanya bir hakMzlığı kaldır. 
mak için; müttefikler, haksızlığı i. 
dame için harbediyor." 

Bütün Alman radyo neşriyatının 
sonunda bu cümlenin. her lisan ile 
tekrar edildiğini işitirsiniz. 

Maksat nzıh değildir ve bu hak. 
sızlığın ne olduğunu tayin etmek 
güçtür. 

Mabat Versay muahedesi ise, bu 
muahedeniD. göçmesi üzerine yıllar 
geçti. 

Venaym göçmesinden sonra Al. 
manya, haksızlığa uğrayan hir mem.. 
leket olmaktan rıkmı"?; hRk yiyen, 
milletlerin hayatına kasteden teca
vüz siyasetinin alemdarı olmuştur. 

Haksızlıktan maksat, tccavi.iz si. 
ya~tini yürütmeğe karşı gelen amil. 
leri susturmak. ' ' hayat sahası,, gibi 
tecavüzün ruhunu tem<ıil eden bir 
nazariyenin tathikına mô.ni olan ha. 
reketleri akamete uğratmak ise mu. 
galatanın bu derecesi, hiç şüphe yok 
ki, kimseyi iifal etmez. 

Fakat Almanya, "hnynt sahası,, 
lçl\ı dövüştüğünü saklamıyor. 

"Hayat sahası,. haklı bir nazariye 
değildir. Çünkü temeli, başkalarının 
hayat hakkına tecavüzdiir. 

Bu nazariye her milletin hayat 
umdesi olursa, beşeriyet harpten 
kurtulamaz. Çünkü her milletin ha. 
yat sahası vardır. Ve hf>r milletin ha. 
yat sahası. kendi milli hududu ile 
mahdut değildir. Bilaki5 onun milli 
hududuna a~r. Çünkü milli hudut, 
mutlaka hayat icaplarını. miidafaa 
:zaruretlerini vesair icap1an tatmin 
edecek vere kadar uzanmaz. Bu vazi. 
:vetin ~netleri birbirlerile didisme. 
ğe sevketmemesinin c.:ehebi, ınnietler 
arasında müşterek menfaatler doğur. 
ması, ve bu müşterek menfaatler ~a
yesindc mil1etler arası hayatm inki. 
şaf etmesidir. 

Müsterek menfaatlerf' dayanan f<ı;. 
birliğini kökünden baltahyacnk bir 
sev vıı~a. "hayat sahası., nazarlve. 
suıır. "'unku bunun nwnaST, yaıhız 
kendi yaşama hakkım tanımak ve 
baskalannın hayat hakkını çiğne. 
mcktir. 

Bu yiizdendir ki Almanya Çekos. 
lovakyayı yutmayı hakh bir hareket 
sayn·or. Ve bu :vüzdendir ki Polon. 
ya·v; ortadan ka1dınmıkta hic;bir beis 
görmüvor ve hiittin bu tecaviizlerin 
mesnedi o1an "hayat c;ah11c;ı .. naY.ari. 
yesinin zaferini temin için harbedi. 
yor. 

Tecavüz esasına istinat f'den hu na. 
:zariye, bugün Alman milletinin mfi-
7.aheretini haiz e-ihi P.Örünüyor. Fa
kat ne zamana kadar" 

Her halde Alman milleti hu na7a. 
ıivenin havat rehberi sn,vılmıt!!n la
yık olmadı,ğ'ını öa-renmekte gecikmi. 
yet'ektir. Çünkü bu na7nriye ile mii
earlcle edenler. valnı:r. Almanva ile 
harbeden müttefik mHletler dt'~ildir. 
Bütün insanlıihn vicdanı, ve bu nR-
7.arivenin tehdidine manız olan mil. 
letl~rln bütün kuvvetleri bu nazariye 
fle dövüşüyor. 

Bu nazariye ant'ak anaJ'c:i doğura. 
bilir ve anc;m harplere s~hep olur. 
İnoıanhk ve medeni:vet ise hem anar. 
şlnin, hem harbin düşmanıdır. 

Onun için Almanya, hergiin Alman 
radyolannm her lisan ile dediği gibi: 

Bir haksızlığı kaldırmak kin de. 
fil, bir haksızhğı ya~atmak ve zorla. 
mak irin harbediyor· 

Ve bunun i~in harbettij!inden do. 
layı harbi kaybetmeğe mahkumdur. 

Fransa • Yugoslavya 
Ticareti 

Belgrad, 24 (A.A.) - FranslZlarla 
'Yugoslavlar arasınd~ yapılmış olan 
ticari müzakerelerin hitamında Yu. 
goslavya hariciye nazın, gazetecile. 
re beyanatta bulunarak ezcümle bu 
müzakerelerin emtia ve tediyat me. 
seleleri hakkında cereyan etmiş ol. 
duğunu söylemiş ve "Fransaya kar. 
şı taahhütlerimizi kısmen döviz, kıs. 
men de mal olarak tediy':? edeceğiz. 
Bu sebepten dolayı bu şekli tatbika 
matu! bir usul kabul ettik., dem.iştir. 

Bulgar Heyeti Moskovaya 
Hareket Etti 

Sofya, 24 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Maliye Nazın Bojilotun riyaset 
ettiği bir Bulgar iktısat heyeti, Bul. 
gar - Sovyet ticaret muahedesi ile 
deniz seyrüsefer muahedesini imza. 
lamak üzere dün Sofyt.dan Moskova.. 
;,a hareket etmiştir. 

TAN 3 

Roosevelt'in 
Yeni Bir Sulh 

MİLLİ ŞEF ANKARA HALKEVİNDE : 

Haşmetlu Radyo 
Hazretleri ! 

Tesebbüsü 

Amerika 

E1çi 

Vatikana 

Tayin Etti 
Bir 

Londra, 24 (Hususi) - Rooscvelt, 
Papa nezdine Taylor'u elci olarak 
tayin etmiştir. N ew • York Times, bu 
hareketin Roosevelt'in yeni bir sulh 
teşebbüsü yapacağına delil olarak 
tefsir edildiğini yazmaktadır. 

Gazete, Vaşngtonda."<i diplomasi 
mahfillerinin ilkbaha!"a kadar harbi 
durdurmak imkanı bulllnmadığı tak. 
dirde, harbin bütün Avrupayı altüst 
edeceği kanaatinde bulunduklarını 
yazmaktadır. 

Yazan: B. FELEK 

Bu satırlarla okuyucuları~ızın 
bildikleri bir mevzu uze. 

rinde dolaşacak değilim. Yalnız ba. 
z1 rakamlarla bu bi1giyi biraz tafsi. 
!atlandırmak istiyorum. 

Nefsimizde denediğimiz için. açık
ça söyliyebiliriz ki; udyo, bu zama
nın en kuvvetli silahlarından biridir. 
O kadar ki; top, tüfek sustuğu zaman 
bile o isler, çalışır, hücum eder, mü
dafaa eder. Hulasa durmadan, din. 
lenmeden işler. 

Harp başhyahdanberi, radyo mu· 
harebeleri kara, deniz ve hava nıu. 
harebelerinin yanında ehemmiyetli 
bir mevki almıştır. 

En kuvvetli bir propaganda silahı 
olan radyonun, hazan maddi silıih 
gibi, düşmana zarar verdiği de vaki.. 
dir. 

Mesela: Kuvvetle iddia edildiği 
gibi, Cenup Aınerikasmda kenclı ken 
dini babran Graf Spee Alman zırhlı
sının muharebeden kaçınmasına se• 
hep, iki İngiliz ve bir Fraıısız saffı 
harp gemisinin 1\1ontevideo önünde 
bulunduğuna Almanların inanmış ol .. 
maları imiş. 

Vatikandan bildirildiğine göre Pa. 

pa bu tayini büyük bir memnuniyet. 

le karşılamıştır. Papa kilise erkanı

nın Noel tebriklerini kabul ettiği sı. 

rada bundan da bahSP.derek Roose. 

velt'e teşekkür etmiştir. 

Reisicümhıirümuz Milli Şef İsmet jn önii geçen hafta iki gün iistüste Ankara Halkevini ziyaret ederek Ilalk
evinin çalışmaları ile meşgul olmuş ve direktifler vermişti. Yukarıki re sim bu tetkikler sırasında ahnnuştu. 

Orada üç küçük kruvazörden hrus
ka gemi yok iken bu rivayete, dola. 
şık yollardan gelen haberleri neşre
den radyolar meydan vermiş, Al
manlar da inanmışlar. Artık bu alet.. 
lerin her giin kendi memleketleri le. 
hine propagandalarla mesgul oldu
ğuna şüphe edebilir miyiz? lsviçre, Müdafaa 

Tedbirlerini Arttırıyor 

lngilizler de Şimal Fransanın 
Denizinde Mayin tarlası Yeni_Bütcesi 

Bütün milletler bu uğurda milyon. 
1ar sarfetmektedirler. Yalnu; kısa 
dalga olmak üzere İngilizlerin 21 
neşriyat postası vardır. Orta dalga. 
larla birlikte bu rakam otuzu bulur. Bern, 24 (A.A.) - Dolaşan bir şa. 

yiaya göre federal meclis memleke. 
tin seferberlik masraflarım karşıla. 
mak üzere mıebusan meclisinden 250 
milyon franklık tahsisat istemeğe 

karar vermiştir. Milli İsviçre Banka. 
sının ecnebi paralarının kıymetten 

düşmesi üzerine İsviçre için hasıl o. 
lan tehlikeli vaziyeti nazarı itibara 
alarak bu talebe muhalefet etti ili i. 
Iave olunmaktadır. 

---0-

Vüciıde Getiriyorlar Umumi Masraf YekUnu 
• 300 Milyar Frank 

• Alınanların on beşten fazladır. Fran. 
s11:1ann keza. Amerikanın hemen 
hepsi hususi teşehhiisler elinde 
sayısız postaları var. Bütün bu 
postalar şarkı çağırıp, çalgı çalmak 
için işlemez. Radyo bir taraftan me. 
deni insanın en lüzumlu eşyası, hat
ta ihtiyacı arasına girmiş, diğer ta
raftan devletler elinde birer telkin 
ve terbiye vasıtası olmuştur. 

Af manya Graf Yon Spee Mürettebatmın 

Serbest Bırakılması için Uruguay' a Nota Verdi 

Paris, 24 (A.A.) - 1940 senesi si. 
vil hizmetler bütçesini Ayan Maliye 
Encümeni raportörü Meclise tevdi et
miştir. Bu bütçe varidat ıçın 

79.246.783.112 ve masraf için de 78 
milyar 919 milyon 268 bin 917 famk 
derpiş etmektedir ki, varidat fazlası 
327 milyon 514 bin 195 franktır. Mogol - Mançu Hudut 

l(vınl;trvnu Tvt'lundı 

Moskova, 24 (A.A.) - "Tass., a.. 
jansı bildiriyor: 

Molotof ile Togo ar~ında hasıl o.. 
lan itilaf mucibince son ihtilafın vu
kua geldiği mıntakada Mogol .Hıı.lk 
Cümhuriyeti ve Manc;:uko hududunu 
tesbit etmek üzere teşkil edilmiş c. 
lan muhtelit Sovyet • Mogol ve Ja. 
pon • Mançu komisyonu i ilkkanun. 
da mesaisine başlamı~tır. Celse Sov. 
yet hükumeti murahhası binbaşı 

Bagdanof tarafından ~c:ılmıştır. 

MU.tad selam ve salahiyet teatisin. 
den sonra komisyon yapılacak işler. 
de takip edilecek sıra meselesini ınü. 
zakere etmiştir. 

---o· 

İlk Tahtelbahiri Yapan 
Mühendis Öldü 

Canves, 24 (A.A.) - Ilk denizaltı 
gemisini yapan deniz mühendisi 
Bendenf, 75 yaşında olduğu halde 
dün Canves'de vefat etmiştir. ' 

Londra, 24 (Hususi) - Dün akşam 
neşredilen bir resmi tebliğde, Şimal 
denizinde sefer eden gemileri daha 
iyi korumak ve Alınanların İngiliz 
sahilleri açığına mayin dokmelerine 
.....111cAhPl" tos:ldl ı:>tmF>k \İ7ı=>rl'! Amt; 
rallık dairesinin, İngiltere ve İskoç. 
ya şark sahilleri açı.~ında, mayin tar. 
lalan vücude getirmeğe karar ver. 
diği bildirilmektedir. Başkaca ilan 
yapılmaksızın üç mıntakaya mayin 
dökülecektir ve ticaret vapurları, bu 
mıntakalara girdikleri takdirde her 
türlü hasar ve tehlikeden kendileri 
rnesul olacaklardır. Tebliğde. Alman 
yanın Şimal denizinde Britanya sa. 
hilleri açığına ve kara suları harici. 
ne ihbarsız olarak. mıknatıslı ma. 
yinler döktüğü hatırlatılmaktadır. 

Batan vapurlar 
Kömür yüklü olarak İngiltereden 

İsveçe hareket etmiş olan Cari Hen. 
kel ve Mais adındaki İsvec vapurla
rının uğramış oldukları kaza netice. 
sinde mürettebatlarından 38 kişi te. 
lef olmuştın. Mais mürettebatından 
sağ kalmış yedi kişi dün gece bir }i. 
manda karaya çıkarılmışlardır. Bun. 
lar Mais'in bir mayine çarpmış ol. 
duğunu, imdadına koşmuş ve kazaze. 
deleri almış olan Carl Henkelin de 

keza bir mayine 
mektedirler. 

c;arptığııu soyle. 

İngiliz Old Hulk vapuru bir mayi. 
ne çarpmış ve 4 dakikada batmıştır. 
Yedi kişilik mürettebatı kurtarılmış.. 
tırA 

Belçikada yeni tedbirler 
Londra, 24 (Hususil - Belçika, 67 

kilometre uzunluğundaki sahili tar::ıs 
sut ve müdafaa için, mevcut müte
addit bataryalardan başka bir deniz 
tarassut kolu teşkil etmiştir. Bu kol, 
20 kadar tayfası bulunan, sabih ma
yinleri tahribe mahsus mitralyöz ve 
hafif toplarla mücehhez kılavuz ge
milerinden müteşekkildır. 

Graf Von Spee hakkındaki nota 

Londra, 24 (Hususi) - Alman el
çiliği müşaviri Uruguay hariciye ne. 
zaretine, Alman hükumetinin, Graf 
Von Spee subaylarile mürettebatı. 

nın serbest bırakılmasrnı isteyen bir 
notasını tevdi etmiştir. Hariciye na. 
zırı bu notaya yakında cevap vere. 
cektir. 

Londra, 24 (Hususi) - Rio de la 
Plata sularının üstüne çıkan Graf 
Von Spee zırhlısının üst kısmı yan. 
makta ve duman neşretmeğe devam 
etmektedir. 

Maliye Encümeninin raporuna gö. 
ro, ::ıc:kc:>rl mj;lşr:oıilar da ithal edilir. 
se, 1940 senesinin umumi masrafla. 
rı 300 milyar franktan aşaı:}ı olınıya. 
caktır. 

Bu muazzam masraCları karşıla

mak için icap eden para vergi ted. 
birlerinden başkaca istikraz akted i. 
lecektir ki, baclıca harp masr:;l!lan 
kaynağı bu istikrnz olacaktır. 

Almanya • Sovyetler 
Demiryolu Açlldı 

l\foskova. 24 (A. A.) - Alman ve 
Sovyet hükiimetleri ;ırasında yapı. 

lan müzakereler neticesinde Sovyet. 
ler Birliği ile Almanya arasında doğ. 
rudan doğruya demiryolları münaka. 
latı bugün açılmıştır. 

Ayni zamanda iki memleket ara. 
sında ticaret mübadelesine ait mu. 
kavele de bugün meriyete girmiş ve 
Almanyaya Sovyet Sıı:!vkiyatı ve bil. 
hassa petrol ve bui?day sevki vatı bas. 
lamıştır~ 

Geçen harpte radyo yoktu. Yani 
ticari şekilde bugünkü gibi istasyon. 
larla neşriyat yapılmazdı. Çünkü he. 
nüz, herkesin evinde bir radyo ma
kinesi o1acak şekilde tekemmül et. 
miş değildi. Bugün köylü, '\·e amele 
evlerine kadar girmiş olan bu hari. 
kulade cihazın A\'rupado 1938 sene
si sonunda hiikumetlere kaydooilmiş 
olan miktarı 32,444.462 dir. Bundan 
Almanyada 9 milyon, İngilterede 
8,600,000, Fransada 4,810,000 İsveç. 
te 1,050,000. Belçikada 1,020,000, 
İtah'ada 800,000, Danimarkada 
705;000, İsvkrede 504.00ı), Macaris. 
tanda 385,000. Norveçte 308.000, Ro· 
:manyada 217.000, Yugoslayyada 
160.000. Porteki2de 70,000, Bulgaris. 
tanda 36,000, rahmetli Polon~·ada i. 
se. 870,000, kahraman Finlandada 
235,000 cihaz mevcuttu. 

Dikkat edildiği iizere, bıt meyan
da Sovyetler mevcut olmadığı gibi, 
bizim de adımız :roktur. Hususi su. 
rette ökrendiğimi7.e gör(', yalnız is. 
tnnhuldn geçen sene 24,000 radyo 
mukayyet bulunuyordu. O 7.aman
danbcri hiitiin bu rakamların artmt!'f 
olması şüphesizdir. Yine istatistik 
malumata göre, radyo adedi İngiJtc. 
rede senede yarım milyon. Almanya 
ile Fransada 900 bin kadar artmak
taymış. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 

1922 senesindenberi harcıalem ola. 
rak teessüse başlamış olan rad:vo sa. 
mwiinde, yalnız Fransada 27 bin 
teknisyen '\'e 40 hin amele çalısmak
tadır. Fransanın da bii:viik radyo 
memleketlerinden olmadığı düşünü. 
lürse, dünyada bu sanayie :vatırılrnış 
olan para \'e <'ah~tırılan adam mik. 
tarının azameti glizöniine gelit. 

Bir menı lckette radyo cihazının • ltalya Hariciye Nazırı Kont Ciano'nun um nutku 
Balkanlarda derin bir alaka uyandırmıştır. Fa
kat (Times) in Atina muhabirine göre nutuk . ' 
umumıyetle tasvip eJilmif olmakla beraber, ita/-
yanın Cenubu Şarki Avrupa ile alakannın aldığı 
fekil, ho,nutsuzluk uyandırmaktan hali kalma
maktadır. M eıela I talya hariciyui namına şöz 
söylemeğe salahiyettar zatların, ltalyanın hayati 
menfaatlerinden, hayat sahasından ve tarihi ta· 
leplerinden müstemirren bahsetmeleri Belgratta 
•aklanılmıyan enJi,eler uyanclınyor. Yugoslavya 
Saltanat Naibinin geçen yaz mevsiminde Romayı 
ziyaretinde ltalya, Yugoslavyanın arazi bütünlü
ğüne lfaygı göstereceğine dair sarih teminat ver
miş, Hırvatistan ile hiçbir alakası bulunmadığını 
bildirmifti. Buna rağmen Belgrat, ltalyanın Hır
vatistanda faaliyete devam etmekte ıolJuğuna 
kanidir. Şimdi de Slovenia dolayı.sile yeni endi
feler bcqgöıtermiftir. Çünkü burada ba,Iıyan iı
redenJi.t bir hareketin ltalyaclan müzaheret gör· 
düğüne inanılıyor. Slovenia' Jaki mülrit katolik
ler, Belgradın değil, Romanın, Slovenia'da bol
fevikliğe karp. koyacağını söylüyorlar. 

Bu yüz.den Balkanların şurcuında burasında, !tal- artması, halkı tenviri. sanat terbive-
sinin incelmesi ve telkin yoli1e hüku. 

yanın Balkanlan Alman veya Sovyet tecavüzün- met umde1erinin efkara huliilü gibi, 
den korumayı bahane ederek muhtelif istikamet- büyük faydaları olan bir hfıdiscdir. 
lerde taleplerde bulunup bulunmıyacağı soru- Bunun için de hiikfımetler, bu işi ko. 

laylaştıracak birtakım çareler bul-
luyor. Kont Ciano'nun bir Balkan bloku te,kil et· muşlardır. 
meğe ait projelerin aleyhinde söz söylemesi, bu Bir kere radyodan miimkün oldu-

ğu kadar a'T. ırlimriik ve az \'CTl!İ ah. 
telakkileri kuvvetlendirmektedir. nn. Bu bnkımdan denebilir ki. bizim * memleketimiz diinyanın en rınhalı 
Almanya, Eston~·adaki Almanlann Almanya~·a nakil radyo satılan yerlerinden biridir. İlk 
i~iui bahara bırakmıştır. Buna mukabil, diğer iki kii. baharda posta idaresinin ucuz rad;\'O 
çiik Baltık memleketinde bulunan Almanlar, foma. için fabrikalar at'Bc;rnda bir konkur 

acmış olduğunu bi1i:voruz ama. ncti-
mE:n nakledilmişlerdir. Macaristan ve Yugoslavyada. cec;i ne o1du, orası malumnmıız olma. 
ki l'kalHyetlerin geri alınmasına dair olan proje de te- dığından. bugiin 90 - l 00 lirnclan 
hir edi1miştir. Bu projenin baharda da tatbik edilınive. asağı radvo alamadıilınnza f!Öre, 

~· 1 ı memleketimizin pahalılı<rı iddinc;ını l'('f.'l an aşı u·or. A 

1 tadlle fü:um görmeyiz. Eji-n hiiktl. * met, ' ·er,e:i kolavlığı g-östererek. otuz 
Amerika Harbiye Nezareti, ordu mevcudunu art- liraya doğru radYo sahc;ını temin e-

tırmaktan vazgeçmeğe ve mesaisini halihazırda derse, o zaman diyecf'rtimiz voktur. 
·1 h al d b l Bir de radyonun ~oğalması için ~·erli sı a tın a u unmakta olan dört yüz altmış iki neşriyat postalarının da coğalınasr 

bin kifinin talim ve terbiye•ine hasretmeğe karar ~erektir. Dört milyon nüfuslu. Bu1f!a. 
.J • ristanda iiç istasvon vardır. Biitiin 

vermiftir. Orau meucudunun tezyıdine bilahare bu hüyük rakaıııh memlek .. tMn her 
lüzum görüldüğü takdirde karar verilecektir. Bin- tarafta müteaddit istasvonları vnr. 
netice ,imdiki bütçede ordu irin talep edilmiş dır. Halk :vahan<"ı istasyonları dirıle-

:r vecek yere, kendi istasyonlannı din. 
olan krediler, bir. milyar yedi yüz milyondan bir ler. 
milyar yüz milyona indirilecektir. Bize ~elince : do~rusunu sih·1°mek 

-------------------------·--------------_;,...:.:.::..:.:._.::..::.:...:.:.:.:.:.::;~.::;,~:.=,:;,:,.:===:..:..-------.....! 1 lazım gelirse, de,·lctin yüz binlerce 
(Devamı 6 ıncıdaı 
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Galatasaray Düıikü 
Maçi 3 - 1 Kazandı 

Dü_n Taksim stadında sahayı çer. canlandılar. San kırmızılılar da te- !kinci maçı Karagümrük - Galata. 
çevelıyen on bin kişi önünde iki eze- dafüi bir oyun tutturdular. Fener, gençler yapmış ve müsabaka 3 _ 3 
li ra_kip Galatasaray - Fenerbahçe tekrar Galatasaray kalesini tehdide beraberlikle nihayetlenmiştir. 
şampıyonanin en mühim karşılaşma. başladı. Fakat Fener hücum hattının Şeref stadında günün en mühim 
sını yaptılar. Rakibine nazaran daha dağınık oyunu gol kaydına imkan bı. maçı Beykoz - Vefa arasında olmuş. 
güzel ve gelen fırsatlardan istifade rakmıyordu. Oyun otuzuncu dakika- tur. Takımlar sahaya tam kadrolarile 
eden Galatasaraylrlar maçı 3 - 1 k.a- dan sonra tekrar mütevazin bir şekil çıkmışlar ve Vefalılar rüzgarı Iehle-
zandılar. aldı. rine alarak oyuna başlamışlardır. Ve 

Saat 14,30 da takımlar sahaya çık. 42 inci dakikada bir Fener hücu- bir iki hücumdan sonra bir VefjJ hü-
tıklaGrı z

1
aman Fenerbahçeniıı J:t'ikret- munda Faruk falsolu bir kafa vuruşu cumunda Sulhi Vefaya ilk golü ka

ten, a atasarayın da Cemilden mah- yaptı: Ve topu köşeden Galatasaray zandırmış, Kamran Beykozun bera
rum olduğu görüldü ve karşılıklı o. kalesıne soktu. Bu suretle Fenerliler berlik golünü kaydetmiştir. 25 inci 
larak şu· kadrolarla dizildiler: yegane gollerini kazandılar. Bir da- dakikada Hakkı şahsi bir inişle 

GALATASARAY: Osman - Faruk, Ad- kika sonra yine bir Fener hücumun- Vefanın ikinci golünü yapmış ve dev
nan - Musa, Enver, Celal - Salahattın, Eş- da Galatasaray müdafaası topu elle re 2 - 1 Vefa lehine nihayetlenmiştir. 
fak, Salim, Boduri, Saı·aflm. durdurdu. Fenerlilerin lehlerine va- Ikinci devre her iki takımın bütün 

FENER'BAHÇE: Cıhat - Lebip, Fazıl - rilen penaltı cezasını Esat, Osmanın gayretlerine rağmen golsüz geçmiş, 
Re~at, Hayati, Esat - lVCcliiı., Ömer, Yaşar, eline vererek kaçırdı. Oyun da 3 • 1 ve müsabaka bu suretle 2 - 1 Ve.fa. 
Rebii, Basri. Galatasarayın galibiyeti ile netice- nın galibiyeti ile neticelenmiştir. 

yuna Galatasaray başladı. Ilk daki- Galatasaraylılar dün ellerine ge- Kır Koşularında Hakem Adnan Akının düdüğile o- lendi. 1 
kalarda her iki taraf ta mütereddit çen fırsatlardan istifade ederek daha 
bir oyun oynuyorlar, hücumlar karşı. şuurlu bir oyunla haklı bir galibiyet 
lıklı oluyordu. Fenerlilerin Melih va- kazandılar. 
sıtasile yaptıkları hücumlar Galata- Fenerbahçeliler, bilhassa hücum 
saray kalesini müşkül vaziyetlere so- hatları çok beceriksizdi. Hiç anlaşma 
kuyo.ı;du. Fenerin hakimiyeti altında yoktu . Muavin hattı da havadan oy. 
geç~ıye başlıyan oyun çok seri bir nadı. Bu şekildeki oyun da mağlUbi
şekıl aldı. Fener baskısı devrenin 20 yeti intaç etti. 
inci dakikasına kadar devam etti. Bu lstanbulspor _ Hilal 
yirmi dakikalık hakimiyette Fener 
muhacim hattı ellerine geçen fırsat- Büyük maçtan evvel oynanan Is-
lard:m istifade edemediler. Bundan tanbulspor • Hilal arasındaki maçta 
sonra Galatasaraylılar bu tazyikten baştan nihayete kadar hakim bir o
kurtularak hücuma g:eçtiler. Fakat 0 _ yun oynayan !stanbulspor 8 - O gibi 
yun durgunlaştı. Fenerlilerin soldan büvük bir farkla macı kazandı. 
yaptıkları bir hücumda top Melihe Taksim stadındaki, Anadoluhisar • 
geçti. Melih üç dört metreden dışa. Galataspor müsabakası 4 - O Anado
rıya atmak suretile muhakkak dene- luhisarın lehine neticelendi. Fener. 
cek bir gol fırsatını kaçırmış oldu . b ah ce - Galatasaray B tak1m1arı kar-

.. 27 inci dakikada bir Galatasaray şılaşması 1 - 1 berabere kapandı. 
hucumunda Fenerbahçe aleyhine bir Fener stadındaki maçlar 
!a~l ~erildi. Salahattin güzel bir şüt Fener stadında günün birinci ma-
ıle onu kapalı bulunan Cihadı avlı- çt Süleymaniye ile Kasımpaşa ara
yarak ilk Galatasaray golünü yaptı. sında yapıldı. Hakem $aminin idare 
Bu gol Galatasaraylıları daha ziyade ettiği bu karşılaşma, kuvvetlerin mü. 
canlandırdı, hücumlar biribirini ta- savi olması yüzünden çok zevkli ol
kip etmiye başladı. 37 inci dakikada du ve 5 inci dakikada Süleymaniye 
bir Fener hücumunda Osman Yaşa- birinci golü yaptı. Birnz sonra Kasını 
rın bir vuruşunu plonjonla kurtara- paşa buna mukabele ederek beraber
rak bir gole mani oldu. liği temin etti. Devre sonuna doğru 

Allnan Neticeler 
İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından 

tertip edilen kır koşularına dün Şişlide 

devam edildi. 6000 met.relik bir mesafe ü-
zerinde yapılan koşuda Fenerbahceden 
Rıza Maksut 20.37 dakikada birinci.li~i ka
zandı. Hüseyin iki•ıci, Artin üçüncü oldu. 

3000 metre üzerind~ yapılan koşuda da 
Vladimir 12.23 cfakikada birinci, Seren 
ikinci, Kazım ücüncü geldi. 

!'tf ektepliler kır koşusu 
Mektepliler ikinC'i kır koşusu dUn sabah 

Şişli ile tuğla harmanfarı arasında 2500 
metrelik mesafe üzerinde yapıldı. Yarışa 

297 atlet iştirak em. Muntazam geçen bu 
yarışta ııanat mektebinden Ahmet birind, 
İstanbul lisesinı1.en Haoip ikinci, Haydar
paşadan Abdullah Uı;üncü oldu. 

• Askerl liseler arasındRki hentbol 
şampiyonasına dün ~eref stadında devam 
edilmiş, Deniz lisesi 1\'lallepeyi 6 - 5 mağ
lup etmiştir. Bu karşıhşmıı ile sona eren 
şampiyonada Kuleli hentbol birincisi ol-
muştur. 

e Teşkilat harici klüplt?r aras\n<la ter
tip edilen kupa maclarına dün Bakırköy 
stadında devam edilmiş, yap1lan maçlar 
netlc~inde ArnavuL'<öY tstiklüle ·r - J, 

Feriköy Do_ğuspora 7 - il .ıı;alip gelm~ştir. 41 inci dakikada bir Fener hücu. Süleymaniyeliler ikinci gollerini de 
mu daha oldu. Galatasaray kalesine yaptılar ve birinci devre 2 - 1 Süley-
kad~ ~ayanan bu hücum Yaşar ve maniye lehine bitti. 1 1 Rebıının topu ezmeleri yüzünden Os- !kinci devreye Kas1mpaşalılar çok T 1 Y A T R O L A R 
manın müdahalesile neticesiz kaldı. süratle başladılar ve derhal hakim 
Ve devre 1 - O Galatasaray lehine vaziyete geçtiler. 10 uncu dakikada, ı---- ----
nihayetlendi. Rüştü sıkı bir şütle tak1mı tekrar be- Şehir Tiya.trosu 

Ikinci devreye FenerlHcr çok canlı rabere yaptı. Bu sayıdan sonra oyun 
başladılar. Fakat çok geçmeden hü. sert bir şekil aldı. Devrenin sonuna 
cum hattının beceriksizliği ve durgun doğru Celal Kasımpaşanın üçüncü 
oyunu hakimiyeti tekrar Galatasara- golünü de attı ve müsabaka 2 • 3 Ka-

Tepebaşında Dram kısmında 
Bu akşam 20,30 da 

e YELPAZE • 

Halk Ope reti 
ya geçirtti. sımpaşanın galebesile nihayetlendi. 

.
5 in.ci da __ kikada Gah.tasaraym yap. Günün son müsabakası Beşiktaş Eski Çağlayanda Bu aksam 9 da 

l'le T pkap · arasında yapıldı Halit Zozo Dalmasla (GiT · t<AL) Yeni operet 
h~ı hır hucumda Sarafimin şütünü 0 1 

· 
Cihat yumrukla iade etti. Bu topa Galibin idare ettiği bu maça Beşik-
yetişen Salim ikinci Galatasaray go. taşlılar Hüsnü ve H~ckıdan mahrum 
lünü de kayde muvaffak oldu. olarak çıktılar. llk devre golsüz ola-

Fencrbahçeliler, bu ikinci golden rak berabere bitti. !kinci devre Be. 
sonra tamamen gevşediler ve mağ- şiktaşlılann hakimi.yeti altında geçti 
ltıbiyeti kabul ederek oynamtya baş- ve üstüste üç gol yapan Beşiktaşlılar 
laclılar. Bu haleti ruhiye ile oynayan bu maçtan 3 - O galip olarak ayrıldı-
Fenerliler karşısında Galatasaraylı. lar. 
lar tazyiklerini daha ziyade arttırdı- Şeref stadındaki maçlar 
lar. Şeref stadındaki müsabakalar çok 

9 uı;cu. ~akikada Salahattin topu az bir seyirci kütlesi önünde yapıldı. 
avut çızgısıne kadar sürükledi v~ ka- Günün ilk müsabakası Beylerbeyi -
leye gönderdiği topu Cihat bloke e- Ortaköy arasında oldu. Baştan niha. 
deme?.J. ... Sa.:afim .. yetişerek Galatasa- yete kadar hakim bir oyun oynayan 
raya ~9~.nc~. golu de kazandırdı. Beylerbeyi maçı 8 - 1 gibi büyük bir 

Bu uçuncu golden sonra Fenerliler , farkla kazandı. 

T EŞEKKÜ R 
Sevgili Babamızın acıklı ölümü 

münasebetile gerek telgraf ve mek
tup ve gerek cenaze merasiminde bu
lunmak ve çelenk göndermek sureti
le kederimize iştirak etmek lCıtfun

da bulunan zevatı kirama ayn ayrı 
teşekkür etmek mümkün olmadığın
dan en derin minnet ve şükran duy. 
gulanmızın muhterem gazetenizle 
iblağını rica eyleriz. 

Dr. Fuad Fehim, Cevdet, 
Asaf, Sermet Caculiler. 

Derde veda •.. Aşka töbe .•. Yeni sene· 
ye neş'e ile girmek istiyenler ••. Dün. 
yanın dört lıucaiından size saheserler 
toplaya n: 

L A L E Sineması 
Senenin bu dönüm haftasını P ARAMUNT Şirketinin 

herkesi saadetten mestedecek bir filmile süslüyor: 

GECEY ARISI KONTESi 
CLAUDETTE COLBERT - DON AMECHE 'in 

Kudretinden ya ratılan bir in ci ... 

• 
JOHN BARRYMOR. • MARY ASTOR 

FRANCIZ LEDEBER'in 
san'atile yükselen bir şaheser ... 

BUGÜN matinelerden itibaren bu neş'e dünyasına siz de koşunuz; 

,.sERLOK HOLMES . 1 • ( Basker Viller' in köpeği ) 1 
'-~~---· Türkçe sözlü Pek yakında 1 p E K ' fe 1 

İnhis~rlar Umum Müdürlüğü ilanları 
. . / ~ 

Cınai .M l.ktar Muhammen B • % 7.5 temi. EKstıtmen ln 

L ira Kr. Lira Kr. ıekU Hatl 

----
Kolonya kabı 4 adet 2800 210 ~çık ek. 14 

Karablik Kok 60 ton 1110 - 83 25 • • 15 

kömürü 
I - Şartname ve pUn mucibince d5rt adet kolonya kabı ile mikdan yukarda ya

zılı kömür açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksllbne saaileri hizaların

da yazılıdır. 
III ~ Eksiltme 27 /Xlİ/939 Çarşamba günü Kaba tasta Levazmı,. ve Mübayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
TV - KolnnJ"A lrDt" fP•tna""a.~ı hır># ş& ... .cn.,n a'60'A"' r·'--..ı-- r-"-~-- -.t--- '1.. tt-- -

ği gibi plfm da tetkik edilebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme tı;in tayin olu nan gün ve saatlerde % 7,5 gQvenme pa-

ralariyle birlikte mezktir komisyona gelmeleri. (10256) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
1 - Yeni yapılan Galata Yolcu salonu ihtiyacı için şartname ve resimlerine 

göre yaptırılacak mobilye ve 1Ambiriler pazarlık sureWe isteklisine ihale edile

cektir. 
2 - Keşif bedeli (54071 lira ve muvakkat teminatı (4056) liradır. 
3 - İsteklilerin 3-1-940 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat onda Galata 

Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Müdürler Encümenine 
müracaatları. 

4 - Bu husustaki proje ve şartnamelerin otuz beş lira mukabilinde 25-12-939 
Pazartesi sabahından itih.aran Levazım Mi,i.dürlÜİÜilden alınabilecw il.An o-
lunur. (10663) 

~ Deylet Deiniryolları ve Limanları i'şletme U. idaresi ilarilar·ı 
Muhammen bedeli. (496100) lira olan 87 kalem bakır lokomotif ocakları ve te

ferruatı 29-12-1939 Cuma günü saat I~ de pazarlık usulile Ankarada idare binaw 
sında satın alınacaktır. 

Aktedilecek mukaveleye mevzu teşkil eden malzemenin imAli için icap ettiği tak-
dirde idare müteahhide kendi hurdalıklarında mevcut takriben 120 tonu temiz ta
laş ve 150 tonu parça halinde lokomotif ocakları ve saire gibi demirden Ari hurda 
bakır verecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin tesbit edilen günde muayyen saate kadar kanunun 
tayin ettiği vesikaları hamilen komisyon Reisliğinde isbatı vücut etmeleri lAzımdıT. 
Şartnameler An.karada Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 

Şefliğinde görülebilir. (10483) 

RADYO 
12.30 Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
'Iilrk müziği (PL). 13,30 ~ 14,00 Müzik! 
Hafif ınüzlk (Pl,). 

18,00 Program, 18,0!5 Memleket saat a
yan, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,:?5 
Müzik: Radyo caz orkestrası, 1!1,00 Konuş• 
ma (Ormanlarımızı 1.ııınyahm ve koruya
lım), 19,15 Türk milzi!Ji. Çalanlar: Vecihe, 
Fahire Fersan, Reşat Erer, Cevdet Kozan. 

1 - Okuyan: Semahat Özdl!nses: 
1 - Bimen Şen: Bestenigar şarkı (Der~ 

>..UUU ..uu .. uu:u.ıa. U UJ:\.LLUnJ, "' - :)E!VKl r:ey: 
Hicaz şarkı (Af eyle suçum), 3 - Refik 
Fersan: Hicaz şarkı (Ey benim goiıca gü
lüm), 4 - Hicaz :şarla (İndim yarin bah
çesine). 

2 - Okuyan: Radife Erten: 

1 - Şehnaz şarkı (Açıldı nevbahar bil' 
gonca gül), 2 - Sadettin Kaynak: Şehnaz 
:;arkı (Dalda bir ishak öter), 3 - Şem~ 

settin Ziya: Hicaz şarkı (Kl.m seni), 4 -
Şemsettin Ziya: Şehnaz &arkı illenizlıl 
dalgasını bekliyorum). 

3 - O kuyan: Muzaffer llkar: 

1 - FerahnAk peşrevi, 2 - Zekai Dedel 
FerabnAk beste (Söyletme beni canım e"' 
fendim), 3 - Lemi: l"erahnil.k sarkı (Lero4 
zan ediyor), 4 - M. İlkar: i'eralm!k şat'" 
kı (Gözlerim kan ağlıyor), 5 - Şakir 

Ağa: FerahnAk yürük semai (Bir dilbere 
dJl düştü iti mahbubu dilimdir). 

20,15 Konuşma (Terbiye), 20,30 TOrk 
müziği: Fas.tl heyeti, 2],15 Milzlk: Kfiçü)c 
orkestra (Şef: Necip Aşkın): 

22,00 Memleket saat ayan, ajans ıa... 

berleri, ziraat, esham - tahvUU, kambi
yo - nukut borsası (.Fiyat), 22,20 Müzik: 

Küçük orkestra (Yukardald programJ!l 
devamı), 22,35 Milzfk: Schubert: Bitmemiş 
Senfoni (Pl.), 23,00 Müzik: Cazband (PL), 
23,25 - 23,30 Yannki program ve kapanış. 

- - --- --- --- ,..._.. .. __.._, 
Dikkatli ve devamlı bir tedavi ister. 

- Bebek için rolüm ne olacak? 
Nerede Bebek? O yalnız senin değil, hepimizin be~ 
beği! Bunca zamandır hep beraber Bei:>ek ıçin ağla
madık mı? 

- Sus kız! Çenen pırtı! 
-- Bu.na sus! Ona sus! Şuna sus'. Iyi aro3. beni 

buraya yelyeperek neye çağırttın? 

fE5) 
~ 

rE5l 
lf2} 

1 

- Bebeğim veremdir. Reddetsen de verem, et. 
mesen de! Benim kadar mı bileceksin? Fakat k~ 
tarabiliriz Onu bulmak yeterdi, bulduk. 

- Seni bebeğe göndereceğim. O. beni arıyor. 
Hastadır. Bu ışi birdenbire söylemiyeceğiz. Yavaş, 
yavaş alıştıracağız, sen bu alıştırma roiünu yapacak. 
sın, anladın mı deli akıllı kızım? 

-·---·flllftl'ltl'~'"""'....,...,.;ırwı""'™'* ııt•lllN'FJ111~'.....,_""11mı .. , •·ırıtıım1 1•11uı~111111 ........,ıtırıt••lll_....,....._,.._...,,. • !!4fz;;._. ________ ,,,,__._""..,.., ________ w_../ 

- Benim belli başlı rolüm; onunla dost ohna.L 
Yıllardanberi aradığı babasının, cici babam olduğu
nu alıştıra ..alıstıra bildirmek. Büvük helecanlardan 

korumakl 

- :Roiümü o kadar mükemmel yapacağım ki, 
Muhsin Ertuğrul görse beni mutlak:ı baş ntist alır. 

- O endamlı, iri kıyımlı arar, senin gibi böcü· 

rüğü ne yapsın? 
- O da doğru. Ne bileyim işte, bücür kalmıştın.. 

Ben hemen bebeğe gidiyorum. 
- Nerede olduğunu biliyor m•ısun? 

- Bilmiyorum. 
- Sorup dinlemeden, öğrenmeden .. 
- Sevinç delisi oldum da. 
O sırada Behzat sokuldu, !dilin kolunu tuttuı 

gözlerine baktL 
- Bani tanır mısınız? Siz Faik Paşanın ktzı Mi

nik !di~ değil misiniz? Nişantaşı, Yapı caddesi, Bo. 
ğaziçi... Komşu değil miydik? Hakkınız var. Ben o 

kadar değiştim ki. 
Birdenhire sesinin tonu bozuldu, boğulurcasına: 

- Ben, dedi. Bebeğin kocasıy1m' 
~ Tanıdım, tanıdım. Behzat Bey, Behnt Bey! 
- Bana Behzat Bey mi diyor.:ıuuuz? Başka sı· 

fatım yok mu? 
- Var, var. 
~ Söyleyiniz, tabu.k! 

YAZAN: AKA GÜNDÜZ 

- Bebeğin beyi, ihtiyat zabiti Behzat Bey. 

-- Başka'? Daha başka? 
-- Demek? Demek babamdan sonra yalnız siz 

bana karısından şüphelenen, bebeğini boğan adam 
ieıniyorsunuz? Mersi. Siz Arnavutköy kollejine git. 
:iğiniz günlerde olduğu gibi saf kalmışınız. 

Ferhat y~ni bir buhranın gelmekte olduğunu 
lıissedince sözü değiştirdi: 

-Burada b.ir şeyler yok. Karnımız acıktı. Gala. 
tasaraydaki Degüstasyona gidelim, hem yemek ye
rız, hem planımızı konuşuruz. 

- Ben y,eJmiyeyim. Henüz emin değilim. 
- Merak etme. Polis müdürü değışti. Yeni ka. 

bine Ankaranın emirlerini d inler görünüyor. Yine 
sen bilirsir. bir ara.baya bin doğru öteki eve git. 

- Kapıdan sokarlar mı? Beni gcirunce naykır. 

:aıasınlar! 

- Ama evlat, sen de çok oluyorsun, çıkar ka· 

randan bu §eylerif 
- N@ kolay şey! Doktor olacaksın ba'Ja! Göz be. 

be~ime b aksa.n.al !ki 2iines birden sönüvor. Tek 2ö2 

No. 36 
bebeğimin içinde iki güneş var, birinin adı Ruhure
van. bırininki dimağ. Ruhurevaın ötede, bir hasta ya
teğında sonti.yor. Dimağım da kafamın içinde! Sön.. 
di.ıklerini .:-ıissediyorum. Beynim ağnyor, gittikçe sün 
gerleşiyor. Vakit vakit beynimin içinde tahamm;_jl o. 
lunmaz bir aydınlık peyda oluyor. Tek gözüm bu ay
dınlığa bakamıyor, sancıyor, kamaşlyor. Sana iki gü
neş birden sönüyor diyorum baba! Hiç olmazsa öte. 
kini kurtar. Ben beyinsiz de yaşayabilirim. 

ldil sol kolunu Behzadın boynuna attı ve sağ avu· 

cu ile ağzını kapayarak haykırdı: 
- Ben sinirli bir kızım! Saçma sapan sözler din

liyemem. Eskı komşuluğumuza olsun hiırmet gt Be

beğin Beyi! 
- Kızın hakkı var. Hadi bir arabaya atla git. 

Ben eve telefon ederim. 
Beraber s~ıktılar, köşede ayrıldılar. 
Degüstasyona girdikleri vakit Idil merakını ye-

nemedi: 
- Cici b ab a! dedi, Behzat Beye bir tı:?şhis koya. 

b ildin mi? 
- Yarın Mazhar Osman Beyle konuşa.cağım: 

- Aferin akıllılar akıllısı deli kızım! 

- Sl.n edebiyata merak etseydın, epeyce kübilı 

seyler yazardın cici baba! 

- Ala~ mı ediyorsun? Ne sandın. Ben de bizinı 

Pırandello olurdum. 

- Ama eskiden ltigatli, kavuklu şiirler scyler. 

din de hıçbirımiz anlamazdık. Onlar t;:debıyaı:. sayıl· 

ınıyor mu? 

- Onlara laklakiyat derler. Çorban ı;;oğuyor. 
'. 

- Yemekten sonra Bebeğe gitmeııy•m. Gorüş. 
türmesinler, zarar yok, uzaktan tanunış olurum. O. 
na çıc;ek götüreyim. Ateş güller, pamuk güller, ha
reli laleler götüreyim. Eğer hastabakıcı heınslreyı 
ıtaflete getirebilirsem, Bebeği bir de öp~verırım. 

- Ne! Saıun ha! Olmaz! Işte buna kızarım Eğet 

öyle bır delilik vaparsan bir daha bana cicı baba de.. 

nıe~ 

- Bir öpücükten ne çıkar? 

:-... Cahifü:t gibi konuşuyorsun k_ız! Ne mi çıkart 

Bir leğen dolusu kan çıkarl 
(Devamı var} 
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Milletlernrası posta ittihadına dahll 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mOddet surasfyle so, 115, 9, 
a,ıs liradır. Abone bedeli peşlndlr. 

Adres değiştirmek 25 kunııtur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul illıvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Şehrin imarı 

için Çahşıhrken 
Ş ehri imara çalışıyoruz. Hem de 

bir mütehassısa çizdirilmiş ve 
ıenelerce dedikodusu yapılmı,, hatta 
hala da yapılmakta olan bir plan da. 
bilinde ... Yeni inşaatın ana hatlann. 
da, bu plftna sadakat gösteriliyor. Fa
kat ehemmiyetsiz sanılnn teferrüata 
karşı, nedense, lakayt davranıyoruz. 
Ve bu lakaydinin zararlannı, muhte. 
lif semtlerde, muhtelif şekillerde, da. 
ha şim<llden görmekte hulunuyoruL 

Mesela, bu hususta. l•endisile ta. 
mamile hemfikir bulunduğumuz bir 
okuyucumuz, bize yu:dıiı şayanı 
dikkat mektubunda diyor ki: 
"- İstanbulumuzun gibell~esi 

için - hatta bütçe harld - birçok 
masraflar, ve fedakarlıklar yapıp du
ru,·oruz. Eminönüne bir meydan aç. 
~k için harcadığımız. ve barcıya. 

• uğımız servetin biiyük miktarını 
kestirmek güç değildir. 

Fakat bu arada, inşaatta gösterilen 
birçok garabetlerin, şehri çirkinJeş. 
tlnnekte buluııd.uiunun farkında de
lili:&. 

Son senelerde. aparhman yaptıT. 
mak sari bir moda halini aJdı. O ka. 
dar ki, sermayelerini ticaretten ı.a,_ 
ka işlerde kullandıkları göriilmem1$ 
kimseler bile, bu modaya kapılmak
tan kurtulamadılar. Bu 7.evntıa apa1'
tıman yaptırmayı tercih edişleri, ih. 
timal, eski ahş verişlerdeki kan bu. 
giinkii tinrette bulamayı:darından
dır. Sebep ne olursa olsun, bn vatan. 
daşlar, apartıman yaptırmakla bize, 
hiç değilse, doğduklan ve üzerinde 
yaşadıklan bu topniklaril bağlılıkla. 
rını göstermektedir. Bunun kindir. 
ki, biz hu mO(Jayı, hu hakımcliın 
memnuniyetle kuşıhyabiliriz •. 

Fakat, maalesef, apartıman yaptı
ranlar, hesaplannı yalnız kendi men. 
faatlerinln temeli üzerine kurmakta. 
dırlar. Bu yfizden de, yeni aparlı. 
manlardan bir~oklan, şehrin manza
rası içinde, çürük birer diş gibi sın. 
byor. 

Misa) olarak. Takııimle ŞişJi ara. 
nndaki, Ayaspaşadaki, Talimhanede. 
ki bazı apartımanlan göstereceğiz. 
Bu muazzam apartımanların altlann
da vasati ikişer metre yüksekli,tinde 
Ye dörder, beşer metre genişliğinde 
dükkanlar var. Bu dükkanlar, apar. 
tıman sahipleri tarafından (ayda on, 
niha~·et on beş lira gibi ufak) bir 
menfaat temin etmek ~ayesile yaptı. 
nlmaktadır. Fakat. bu küçiik parayı 
kazanmak makııadile yaphrdan bu 
modem kiimeslerin. '!ehrin estetiği. 
ne verdikleri zarar büyüktür. 

Acaba, bina planlaını gözden geçi
ren belediye mühendislerimiz, hu es. 
tetik hezeyanını, ve bedii sefaleti ni. 
(hı müsamahayla kar~ıhyorlar?. 

Kimisi berber dükkanı, kimisi bo. 
yacı dükkanı, kimisi tenekeci, lehim

'el, kunduracı, manav ve hııtta ah<'ı 
dükkanı haline sokulan hu kücük 
dükkanlar, hiç !!öÜphe yok ki, şehrin 
manzarasına, gözü adet" tırmalıyan 
l>fr drklnlik vermektedir!., 

Bilmeyiz, kendlsile hemfikir bu. 
1unduğumuz bu oku;)•ucumu7.un görü. 
ıilnü ~·ersiz bulmak ıniimkiin mü. 
dür? Biz, f fanbulu güzelleştirmek 
11trunda milyonlar harc1'.\':tn fedakaJ' 
bir belediyenin, fstanbuhı cirkinleş
tirilmekten korumak uğrunda maıı. 
rafsız bir zahmetten kacınnııyacağın. 
dan eminiz: Bunun içindir ki, hu O

kuyucumuz gibi, ve bu fikirde olduk
larından emin bulundugumuz bir~ok 
vatanda lanmız gibi, belediyemizin, 
- hiç değilse bundan ~onr; - hu 
şayanı dikkat noktayı da nazan dik. 
kate alarak davranmasını temenni e. 
diyoruz! 

Y eşilaycllar Toplandı 
Dün Yeşilay cemiyetinin yıllık 

toplantısı, Eminönü halkevinde ya
pılmıştır: Kongreyi profesör Mazhar 
Osman açmıştır. Umumi katip Fah
rettin Kerim tarafından yıllık rapor 
okunduktan sonra doktor İbrahim 
Zati söz almış, alkolizmin tarihi, dün 
ya içki sarfiyatı. içkinin fizyolojik 
tesirleri ve alkolün gıda olup olma. 
dığı hakkında uzun bir nutuk irat et
mis ve tahliller yapmıştır. 

Bundan sonra yeni idare heyeti in
tihabı yapılmıştır . .Neticede Doktor 
Mazhar Osman reisliğe, Doktor Ibra. 
him Zati ikinci reisli~e, Doktor Fah
rettin Kerim umumi katipliğe ve Tah 
sin Hamit te veznedarlığa intihap o
lmunuşlardır. 

~A~ ~~ 

Bugün, ''Haseki Hastanesi,, nhı :fOO üncü yıldön iimüdür. Muliarrir 6u yazısında, Tıp tarihimizin 

şerefti sayfasmı teşkil eden ve fasilasız mesaisine devam eden bu hastanenin tarihçesini anlatıyor: 

o o o 

Haseki Hastahanesinin 
400 Senelik 

Tarihçesi 
Yazan : 

Prof. Dr. A. Süheyl Ünver 

Haseki hastahanesi kuruluı 
tarihi ola.n 1539 dan bugü

ne kadar mesaisine kısaca bir fa. 
sıla bile vermeden devam etmiştir. 
Bu şeref bu kadar asırlık İstanbul 
hastahanelerinin pek azına isabet 
etmiştir. Mesela İstanbulda birinci 
defa 1470 de yapılan Fatih darüş. 
şüası bir asır evvel binasının ha· 
rap olmasından kapanmıştır. Di
ğerleri için de böyle misal göste • 
rilebilir. Yalnız bu hastahane yeri. 
ni bir defa değiştirmiştir. Lakin, 
eski yerini 1917 ye kadar yine kul
lanml§tır. Hastahanenin bugün in
kişafa çalıştığı bu ada eski hasta. 
hanenin yanındadır. Hastahanenin 
istikbali için bu yeri oraya kadar 
uzatmak da.icap edecektir. Şimdi 

çok harap olan bu yerin imarını 

değil, yalnız yıkılmaktan, yani bir 
daha yapılamıyacak r.!erecede göç. 
mesine mani olunmasını istiyorum. 
Zira Avrupa şehirlerinde de bu 
kabil müesseseler nadirdir. Lak.in 
hüsnü muhafata edilmişlerdir. 

Haseki hastahanesi bu -100 sene 
zarfmda diğer İstanbul hutahane
leri arasında mühim bir mevki ka. 
zanmıştır. Hekimlerimiz eskiden 
ilmi rütbelerle terakki ederlerdi. 
Hastahane hekimleri de muayyen 
bir usul ile ve liyakatleri derecesi. 
ne göre terfi edilmişlerdir. İşte bu
na bir misal vereyim: 

Baştabip ölünce ikinci tabip ye
rine geçirilemiyor. Mutlaka hariç. 
ten terfi ile birisi geliyor. Mesela 

Fatih Darüşşifası başhekimi, Hase
kinin ikinci tabibi ölünce Fatih da· 
rüşşifası üçüncü tabibi yerine ter

fian geliyor. Sultanahmet Darü~şi. 
fasında tabibi sani, Hasekiye tabi.. 

bi evvel oluyor. Muktedir olmıyan 
hekimler na.kil ve becayiş ediliyor. 

Hastanelerimiz, vakfın gösterdiği 

şartlara dayanarak Müslüman ve 

Türk hekimlerin en liyakatlilerine 
kapılarını açmıştır. Bunlar arasın
da fazla temayüz edenlerin hassa 
hekimliklerine ve hatta hekimba-

şılıklara çıktıklarını görüyoruz. Es. 
ki hekimbaşılar, bugün Sıhhat '-e 
Muaveneti İçtimaiye Vekilinin sa
lahiyetine sahiptiler. Bunlar im-

paratorluğun umuru sıhhiyesini i
dare etmişlerdir. İşte Haseki Da. 

rüşşifası da (Bimarhane, Şifahane, 
Timal'hane hep hastahane manası. 

na gelir) Türklerin bu beş yüzse

nelik şehrinde mühim bir mevkl 
almıştır. 

Hastanenin idare tarzı: O zaman 
yalnız madde numaralarını muhte

vi olmıyan hastahane nizamname. 
si vakfiyede sarahatle tesbit ediL 

mişti. Haseki Sultanın vakıfları 
çoğalınca nizamname ve talimatna· 

meleri de artmıştrr. Biz hastaha
nenin nizamnamesini vakfiyelerin 

ikincisinde bulduk. Mutat olduğu 
cihetle bu vakfiye resmen arapça 

tescil edilmiştir. Biz bunu müte. 
hassıs lisancılanmızdan Prof. Ne. 

catiye tercüme ettirdik. Ondan öğ
reniyoruz ki: 

"Hastaneye iki bazik tabip tayin olu
nacak. Bu tabipler biltiin evsah akliye 
ve ahlAkiyeye sahip olacak ve mesldinde 
çok dirayetli yani taoabet ve hikmetin 
bilcümle kanunlarına ve teferruatına 
cidden vakıf olacaktır. İnsanların ml· 
zaç ve tablatlnl anlamakta mülr " 
lllç tertibinde sunıp ve macunla~ hu-

talann tablatfne uyll.ln gelip geln'ılye- . 
ceğlni bilmekte muktedir ve bütün gıtr
gülerini llimlerlle kuv\·etlendlrmı, ve 
tıp ilmini tahsil ve ikmal için çok 7a
man sarfetmiş kimselerden olması ş:ırt-
tır. 

''Hastahaneye tayin edllecel( her bir 
hekim herkesin tasdik edeceği vechlle 
ııelAmetl nefs, keremi ahlak, muhabbet 
ve hayra delAlet eden bir simaya ma· 
lik, hiç kimseye urarı dokunmamış, 
gayetle halim ve selim. yakınlarına ve 
yabancılara karşı kalbinde halis bir 
muhabbet besliyen tatlı sözlıl, güler 
yüzlU, herkesin indinde makbul ve her 
mariz ve sakime onun velisi gibi naznrı 
refetle bakan ve hiçbir vakitte onları 
abus bir yQzle karşılamtyan kimseler 
olmalıdırlar. Bunlar h!çblr zaman has
talara vahşet ve rıefretl mucip olacak 
söz sllylememelidlr. Çür.kil bazı fena 
ve haşin sözler hastalar üzerinde deva
Sl olmıyan bir dertten daha ziyade mil
es~lr olur. 

"Hastalarla görfisilrkt!n onlara güzel 
cümlelerle hitap ve onlıırla sual ve ce
vaptan hoşa gidecek cümlclı!r ve ibare
ler kullanmalıdırlar. Ç!lnkü ba7.ı ıroz
ler de hastaya malzllAlrtl'n daha tatlı 

~lir ve dalma onlan cenahı Te!t"t ve 
lnayeU altında bulun'.iıırı.ıp lutf!l inaye
tini ılzerlerinden e.luik etmemelidir. 

B u tabiplerden hlrt hergiln dan1şsl
fada hazır olup bi!tün umuru ıne

salihi gözden geçirmek; hastaların, 
sakimlerin ve alillerin ahvalini istifsar 
etmek ve onlann nabıını yoklamak, 
fdrarlannı ve diğer te-.,;hise medar şey
lerini muayene etmek, küçUk ve büyU
ğün ahvalini sorarak ona göre lAyık C1l
duğu vechlle mual~ ve müdavat ey
lenu!'k vazifesile mnk,.llettlr. F.ı'.!tt icap 
ederse hiç fütur ve tekAsül gösterme
den lk1nci defa muayenesine ıltap et
melidir. 

"Ve yine bu iki tabipten herbirl bu ya
zılmış olan şartlar ve bu vazedilfln kai
delerden birisine riayet etmezse vaıl!e 
olarak kendisine taho;ls edilen para ha
ramdır. Ahrette azaba dUçar olur. Bun
ların birisinin maaşı (yevmiye) ylrml 
beş ve diğerinin on be'J dirhemdir. Bun
dan maada vakfa iki kehhalln istihda
mını da şart kılmıştır. 

"Bunlar da bu fend,. Alim ve Ustad ve 
mualece ve tedavide g!lyetle müteennl 
ve mütedebbir olm:ılıclırlar Bunlardan 
blrtnln maaıı beş \'e diğerinin üç dir
hemdir. 

"Yine vakfın şartlıırınd:ın biri de iki 
cerrahın istihdamıdır. Bunlar da sanat
larında ve her yarayı tedavide mahir 
olmalıdırlar. Tabipler hakkında serde· 
dilen ıeralt kehallar ve cerrahlar 
hakkında da mer'idlr. Bunlara muha
lefetten ihtiraz olunsun. Bunlardan bi
rinin maaşı beş, diğerinin üç dirhemdir. 

"Yine vakıfanın şeraitinden biri tu
ruplar kaynatacak lkl memurun istih-
damıdır. Bunlardan birinin maaşı üç 
tlirhemdir. 

"Ve kAt!p, vekilharç ve kilerci ol· 
mak üzere üç adam tayin ertllmcsidir. 
Bunlardan her birinin maaşı üç dirhem 
olacaktır. 

"Hastaların yemeklerini matUlbu vec
hlle pitlrecek ikl aşçı, maqları iki bu-
çuk dirhem. Edvlyeyl havanda d!lğecek 
lkl memur, maatlan ikişer dirhem. Haı
talann bilcümle levazım ve lhtiyacaiını 
tesv17e ve temin edecek ve onlann her 
zaman Y'anında bulunup bllcOmle umur 
ve hususatile mukayyet ve meşıul ola-
cak dört hastabakıcı ki bunlar hiçbir 
vakitte haıtalann yanından ayrılmı:ra-
caklardır, ve htt gece bu dllrt menıur
dan her ikisi münuvebe ile hastaların 

hizmetinde hiç totur ve tekbill göster
meden hazır bulunacaklardır. Her biri
nin maaııı üçer dirhemdir. 

H astaların idrar ıl~lerfni vesaireyi 
dökmek temizlemek vazlfesile 

mükellef iki memur ki, bunlar ak~ama 
kadar vazifeleri başında bulunaeaklar
dır ve hiç ayrrtmıyacaklardır, ve ıece
lerl de münavebe ile hizmet edeceklft'
dtr. Mutlan da 0cer dtrbem olacaktlr. 

1539 da Ht16eki DaıÜft;/aıının te1iı edildiği bina 

----~ • _ ... 

Haıeki haıtaı.eainin 1906 ıeneııncleki heyeti ııhhiyui 

Biri ferraş (sQpQrllcü), diğeri bevap ol
mak füere iki memur daha istihdam e
dilecektir. Maaşları ikişer dirhemdir. 

"Biri camlin önUnde, diğeri caınlin 

yanında ve imaretin önunC:c kain bah
çeye bakacak bir bahı;ıwın maaşı bir 
buçuk dirhem, darfü;şiCada ve imaret 
ve medresedeki çöpler! topıayıp dlğr.r 

mahalle dökmek jçln bir çöpçü maaşı 

bir buçuk dirhem, ha1T1nmdıı zua~ayı ve 
hastaları rı!k ve müliıyemetle yıkama
fa m~ur bir tellAk mtısŞı iki dfrhem
dlr. 

"Yine vakı!a darüşşlta lçln devalar, 
şuruplar, yemekler ,.e di~er lflz.ım olan 
ıeylerin ted~lklnc "ıer gün yüz elli cilr
fıem sarlını şart kılmıştır. Du meblfığ 
darfişşifııya iltica eden hastaların ihti
yacına sar!edilnıelt Jhımdır. 

"Şuruplar ve macunlar pazartesi \•e 
perşembe gün1erlnden maada hariçten 
hiç kimseye \'Crlimes! caiz değildir. Ve 
bu mezkiır lkl günde tabipler mühta
cine yalnız ilAç için ihtiyaçlar: olduğu
na dair kanaat gcldi~ı vakitte verebllir
ler. İhtiyaçları olduğu halde tegarldl i
çin almak lstediklerı vakitte değil .•• 

"İmnret bııhslnd'?... Darüş,şifa hade
mesinden iki tabf!:>e, göz tabiplerine, 
cerrahlara, klıtlp, vekmıarç, kilerci ve 
ıerbetçi, havancı ve orada i}tanıet eden 
dört kişi, idrar şi$e1 erinl vesaireyi te
mizleyen hizmetçilere. çamıışırcılora, 
bevap ve bahçıvana \•c çırağı ve çllp
çüye yemek verilebilir ... " 

Vakfiyeden hastahanenin müte
nevvi hastalara mahsus olduğu ve 
bilhassa erkek hastalara mahsus ol. 

duğu anlaşılmaktadlr. Burası delL 
ler için açılmamıştır. 'lfüstahde
minin iyi çalışmalarına dikkat o

lunmuş ve vakıfnameye bu husus. 
ta ahkam vazedilmiştir. 

İmaretin önünde halen kabris
tan olan saha vaktile güzel bir 
bahçe imiş. 

Hastahaneye ~yaktan müracaat 
eden bilhassa zuaCcıya pazar ve 

perşembe günleri poliklinik yapı. 
larak icap eden ilaçlan da \'eril

miştir. İmaretten hastahane müs
tahdemini müstefit olmuştur. Has

tahaneye yalnız hastalar değil, zu. 
afa da kabul edilmiştir. Müstah. 

demine bugünkü ile kıyas olunur
s& dolgun maa§lar verilmiştir. 

Başvekalet arşivinde burada ça
lıpn hekimler hakkında mühim 

malumata tesadüf ettik. Bunları, 

burada sıralamıyacağım. Yalnız 

bunlardan hastahanenin ne kadar 
metin esaslar dahilinde kurulup ne 

iyi bir tarzda idare edildi.itim fü!:. 
reniyoruz. 

H astahanenin son bir asırlık 
inkişafına gelelim: 

1868 de hastahane eski yerinde 

Haseki zindanı diye maruf hır. Ka
dın mevkuflar ve hastalar bura-

da tefrik edilen 40 • 50 yatakta 
tahtı muhafaza ve tedaviye alınır. 

Bir kısmı da EdirneKapı medrese. 
sinde açılan ilk Guraba hastahane. 
sine sevkedilir. Yalnız bu iki yer

den başka kadın hastaları ala
cak yer yoktur. Hastahanede zapti. 
ye hekimleri çalışmıştır. 1871 de 

Fransada tahsil gören Doktor Kir. 
yako getirilir. Mahbus kadınlar 

tebhirhaneye kaldırılır. Boşalan 

yere de aceze ve dullar da alınır. 
Lakip hast~~epin .burada inki· 
şafının güç olacağını gören bu de-

ğerli sertabip hastahanenin şim. 
diki binaya naklinde amil olmuş. 
tur. 1884 de şimdiki idare binası

nın bulunduğu yerdeki Morah Ali 
Beyin konağına.geçilir. 5 • 6 sene 
böyle idare edilir. 

1889 da Doktor Kiryako ölünce 
yerine doktor Hacı Faik Bey mü. 
dür ve sertabip olur. Ahme: NureL 

tin Operatör, merhum Hacı Kemal 
tabibi salistir. Müessır teşebbüsle
rile taş konak yıkılır. yerine son 

tamire esas olan idare kısmı ve bu
rada gördüğünüz ahşap pavyonlar 
inşa edilir. 1906 da hastahan :min o. 
peratörü Ahmet Nurettin Bey ser 

tabip olur. Hastahane bahçesi tev. 
si edilir. 1911 de şimdi cerrahiye 

ve nisaiye pavyonunun bulunduğu 
büyük binanın inşasına başlanır. 

Harp esnasında inşaat durur. 1924 

de inşaat bitirilerek merasimle açı· 
lır. Sıra ile Orhan rahsin, bir ara
lık Asaf Derviş Paşa, Esat N uret-

tin ve Nizmi Selçen baştababete 

geçerek hepsi hastahanelerin nok

sanlarile meşgul olmuşlar ve bil. 
hassa son iki sertabip arasında şa. 
yanı dikkat yeniliklerle ·1astahane 
süslenmiş ve genişlemiştir. 

1924 de Tıp fakültesi klinikleri 
İstanbul hastahanelerine taksim o
lunmuş, fakat bir sömestr sonunda 

tekrar klinikler eski yerlerine mu
vakkaten dönmüşlerdir. O zaman 
Hasekiye nisaiye ve viiadiye ve 

tedavi klinikleri gelmişti. 1933 se
nesinde Üniversite inkılabından 
sonra bu klinikler hariciye kliniği

le beraber tekrar Hasekide yer al. 
mış ve Üniversitece hastahaneye 
amfi ve tedavi kliniği. belediye ta. 

rafından da septik; doğum, çama
şırhane ve hastabakıcı daireleri ya
pılmıştır. İlerde çok inkişaf ede-

cek olan bu yegane kadın hastaha
nemizde vazife alan arkadaşların 

meşkur hizmetleri tıp tarihimizin 

en terefli bir sayfasını dolduracak
tır. Bugün huzurlarında bulundu.. 
ğum bu canlı simaları bu anda ta
rihe mal ederek hepsine Türk tıp 
tarihinin sevgi ve saygılarllh ar
zetıneği bir borç bilirim. 

G'öPtlŞLEJ) 
Linç 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

L inç, denince; gözlerimin önüne 
Şimali Amerikanın Cenup vi • 

layetlerinde bir orman, ormandaki 
ağa~lar kadar kalabalık bir insan sil. 
rüsü. Amerikaya ilk giden İonierler 
gibi pipolu, beyaz golf kılıklı, bacak
ları sıvalı köy ağalan, uzun elbfseli, 
~ocuk pelerini gibi pembe kücük pe. 
)erinin kordelasını cenesinin altından 

1 
bağlamış esnaf kadınlan, zenci gö • 
. rünce. damarlarına kadar 7.angır zan. 
l~n titriyen esnaf kızlan, ko,•bo~·lar, 
jandarmalar. iri yapılı İrlandalı po-
lislerden müte ekkil bir cemmigafir 
gelir. Gözlerimi, bu kalabalıktan u. 
zakla trrır uzaklastırmaz, bir servi 
ağacı, hu servi kadar le,.·ent Ye zinde 
ağaca bağlanmış bir zenci, zencinin 
ayakları altına biriktirilen talaş, O

dun, funda ve gübreyi ateşlemeğe 
memur beyaz ırka mensup ceJlidı 
srörürüm. Daha sonra, kızıl alevleri 
arasından cayır cayır yanan kolları. 
nı oynatan, çırpınan ve yanan bat'Ak· 
lannın acısile uluyan bir insan, linç 
<?dilen zenciyi görürüm. 

Fakat linç, deyince aklıma, ne 
Türkiyede bir meydan, ne de bir 
Türk kalahhb gelir. Kozanda arslan. 
lar köyünde Mehmet çavuşu bir kav. 
ga yüzünden 18 köylüsü linç etmişler. 
Adalete teslim ede~eğim, diye çavu. 

! şu linç meydanına götüren de muh· 

'l tar olmuş. Göbüne iftihar madalya. 
sı olarak, bir diz bağı nişanı taknuya 
değer •• . 
Eğer Türkiyede stk sık linç vaka. 

lan olsaydı. bu hadise, bana hiç te 
garip görünmezdi. Mesela Amerika. 
da olması ne kadar tabii ise, biz de 
vukuu o kadar gayri tabii ve tuhaf 
~eliyor. Çünkü, Amerikada zencn·ı 
linç etmenin bir manası V81'dır. Af
rika çöllerinden elleri, ayakları kıs. 
kıvrak bağlı getirilen köle, seneler. 
ce Cenup vilayetlerinin beyaz derili 
insanlanna esir gibi hizmet etti. Top. 
rağı ekti, toprağı sürdü, toprağı bfç. 
ti, fakat mahsul efendinin, kırbaç 
onun hakkı idi. Dahili harplerden, 
esaretin ilgasından sonra, medeni ka. 
nunlar zenciye de toprak sahibi ve 
mülk sahibi olmak hakkını verdi. 
Simsiyah rengi ile, tabiatın gece ka. 
ranlığına boyadığı bu rengile. bu 
yüzle, esirin, kölenin miilk sahibi ol. 
masına beyaz ciltli medeni efendisi, 
müsaade edemedi. O gün. bugün zen
ciyi. siyah ve esir olmaktan başka 
günahı olmıyan bu mahHiku linç e. 
derler. Siyahlan kml alevler icfnde 
\'anar gören medeni kanun, ellerini 
kavuşturmuş: "Ne yapalım. Ha11'ın 
ırazabı,, deyip geçmiştir. 

Bunun içindir ki, bizde adam linç 
etmenin manası yoktur. Bizde nelin. 
ce karşı el kavuşturan medeni kanun, 
ne de linç bayramı görmek için 
çıplak ayaklı çocuklan, eşrafı, erka
nı,, org'u ve papası ile linc meydan. 
lanna ko~an bir kalabalık vardır. 
Linç, hatta A vrupada da pek yRşa. 
mamıştır. Onun vatanı, medeni A. 
merikadır. Hatta onJar, bu linç:li mr.
deniyeti kurtarmak için harp te eder. 
ler. Fakat biz, ne linç ederiz, ne de 
medeniyeti kurtarmak için harp. 
Mehmet cavuşu linç meydanına getL 
ren ne ırk, ne toorak. ne ~anıt, ne 
de medeniyet işidir. Bu. sadece kan 
davasıdır. Birisi iptidai. ötekisi me
deni insan öldürme teklidir, denile. 
bilir. 

Aydında Bir Kadını 

Eski Dostu Yurdu 
Aydın, (TAN) - Geçen cuma gü

nü Duran isminde bir kadının olü. 
mile neticelenen bir cinayet işlendi. 
Aydının Güzelhisar mahallesinde 

oturan Duran, dostu fabrika amele
sinden Mehmetle birlikte oturmakta
dır. Eski dostu Ahmet te kadının pe. 
şini bırakmamakta, fakat yüz de gör. 
memektedir. Geçen perşembe günü 
Duran, evinde yalnız bulunurken, Ah 
met eve gelmiş ve ağız kavgasına 
başlamışlar, kadın yemek pişirmek
te olduğu ocağa döndüğü bir sırada 
Ahmet, kadını arkasından bıçakla ild 
defa vurmuş ve kadın ölmüştür. Ah. 
met cinayeti işledikten sonra kaldığı 
hana gelerek Incirliovaya gideceği 
bahanesile yorganını alıp savuşmuş· 
tur. Zabıta hem Incirliova, hem de 
Nazilli yollarında takibe cıkmış ve 
Ahmet, cinayeti ~!ediği bıçakla be
raber Nazillide yakalanmıştır. 

lnclrliovaya giden zabıta memur. 
ları da Ağrının Miç köyü muhtan 
Kasımı öldürüp kaçan Kemal Ozyol
cu isminde bir katilin izini bulup ya
kalamışlar ve Söke adlıyesıne teslim 
etmişlerdir. 

Nişan l\ferasiminde Kavga 
Hürriyet tepesinde Izzet Paşa çüt. 

liğinde yapılan bir nişan merasimJ 
esnasında Salih ve Mithat isminde 
iki kardeşle Arnavut Niyazi arasın· 
da eski bir mesele yüzünden kavga 
çıkmıştır. Neticede Niyazi Salihi sol 
koltuğundan bıçakla ağır, Mithat ta 
Niyaziyi sopa ile batından hafif ya· 
ralamıştır. Salih hastahaneye kaldı. 
nlmıs. suclular vakalanmıslardır. 



6 TAN 25. 12. 939 

Arap Ulkelkrinde Nazi 
Propagandası Nasıl 

Haşmetlu Radyo Piyasanın ihtiyacı Olan iHTiKARLA 
Hazretleri! 

Umma ve yaln<Z ~r:;.;.h:!:·~~:~. Bütün Eşyanın ithalinde Mücadelenin 
~:~d!!~~~~eç::;=e:1~t~r~r~~~~s;:: K 1 1 k a·· t ·ı k Dört Şartı Çalışıyor? ~~~. i~t~:ı;~~~ğ~i~~~iced:~=l~~~~ı;:e;~~: o ay 1 os erı ece (Başı 1 incide) 

1 (Başı 1 incide) 
Ya asıl ele başı, ihtiyar, o nerede? 
O, nihayet yakayı ele vereceğini 

rb.issedince. {işi)nden küçücük bir e. 
~er ve iz bırakmamak kayJusile bü
itün kağıtlarını yırtıp yakarak kendi
:ni bir tayyareye dar atmış, başını al. 
tmış, Suriycden kaçıp gitmiştir. Emi
tnim ki, şimdi FJansızla';: bile onun 
:hangi delikte saklı olduğundan ha
berdar değillerdir. 

Tam otuz yıl, fnsılasız, Kaysere ve 
tFührerc hizmet ~~ebi.lmek için. Arap 
\ülkelerinde ve çollerındc mekik do. 
umuş bu nazl mutemedinin - be

flllm bildiğim - bir kusuru vardı: Ara 
1-51ra, hele son kadeh fazla. gelince 
~ sanatlı mesleği bakımından - fena 
tpot kırar. Müthiş çam devirirdi. 

Onu bana, Beyrutun nazi şeflerin
den Alger tanıtmıştı. Lido'da, yüzen

Ueri seyrederek politikadan dem vu
ruyorduk. Damarına basar::ık onu 
söyletmek niyetindeydim. "Almanla. 
rm artık şarka doğru yüri.imekten 
vazgeçmeleri, başaramıyacakları bu 
iş peşinde beyhude koşmamaları ... 
Vesaireden,, bahsediyordum. Dinli
yor, dinledikçe sinirleniyor, sinirlen
dikçe içiyordu. Sonra - dedim ya -
son kadehi bardağı taşırınca, ağzın
daki baklalar da ortaya çıkıyordu: 

- ... Bilhassa nazi Almanyasının 
hayal peşinde sürüklenmediğini ka
bul etmek lazımdır, diyordu. Hitler, 
dünyanın en iyi gören, en iyi düşü. 
nen, en mükemmel karar veren ada. 
mıdır. Bak, Suriyedeki vaziyeti göz
den geçirelim. Siz, Almanların bu
radaki faaliyetlerini dostlar alış ve· 
rişte görsün nevinden bir gösteriş sa· 
nıyorsunuz. Biz deli değiliz ki yok 
yere emek, para sarfedelim. Enerji
mizi de, paramızı da yerinde ve el. 
~m olan işte harcamasını bilen in-
s.s.nlarız. - • 

Onu büsbütün kızıştırmak için a
laylı a1aylı gülümsemiştim. Devam 
etti: 

- Elbet bir gün barp patlayacak
m.. Eh .. Almaeya kimlerle harp ede
celt? Çinle, İspanya ile, Brezilya ıle 
değil ya .. Muhakkak ki yine Fransa 
ve İngiltere ile boğazfoşacağız. Peki 
buraları, bütün bu Arap ülkeleri de 
Fransa ve İngiltere değil mi? 

- Müstakbel hasımlarınız arasın
da Türkiye de var mı? 

- O henüz malum olamaz. 
- O halde, neden Arapları bizden 

soğutmıya, bize düşman kılmıya ça. 
lışıyorsunuz? • ._ • .. 

- Evvela, bu sualinizin doğrudan 
doğruya muhtabı ben değilim. Bu 
noktayı kaydettikten sonr& cevap ve· 
rebilirim. Yarın Fransa ve İngiltere 
ile harp etmiye başhdığımız z:ımnn 
buralarda va:z.iyet ne olacaktır? Bu, 
üç türlü mütalfia edilebilir, evvela: 
Türkler bize de, öbür tarafa ela mey. 
!etmezler, tamamile bitaraf kalırlar
sa Arapların yine kendilerine güler 
yüz göstermemesi lazımdır. Çünkü 
Fransız veya İngilizlerin bu bitaraf
lıktan istifadeye kalk1~arnk Araplar 
üzerinde tesir yapmn1arı ihtimali vnr 
dır. So.,ra Arapları ne Fransa, ne İn
giltere, ne Tiırkiye, ne de ba~ka hiç. 
bir millete sempati beslemiyen, yal
nız Almanlardan medet uman, Al. 
manları seven bir unsur halinde el
de bulundurmak mecburiyetinde ol
duğumuzu neden gizlemeliyiz? Gör
müyor musunuz, işitmiyor musunuz, 
ikide birde çıkan şsyiaları: ''Arap
lar Türkiy nin himayesini istemiye 
karar verm·şıer ... ,, İşte bizim için en 
büyük tehlike budur. Yeryiiziindeki 
bütün Araplar. büti.in Müslümanlar 
kurtarıcı olarak, hami olarak. hayır
hah olarak yalnız Almanyayı ve Hit
Jeri tanımalıdır, diğer bütün mille!
lerden, hükfımetlerd 'n nefret ede
rek. Şimdi anladınız mı? Mademki 
Arapların Türklere karın büyük bir 
sempatileri vardır, o haldn bunu kö
künden kırmak ve bir antipati hali
ne ~etirmek bizim vazifemizdir. 

İkinci şık; Türkler, Allah etmesin, 
Fransızlar ve İngilizleri!? elele ve
rirlerse ... Görüyor musunuz bu ihti. 

mal de var. 
_ zannediyor musunuz? 
- Siz ne dersiniz? Fakat insan 

hali bu .. En kötü ihtimalleri de ~:
saba katmak lazım değil mi? 1şte boy 
le bir vaziyette Arapların Fransızlar 
fibi Türklerden de nefr~t etm~ ~1-
aanlar hesabına kaydcdılecek buyak 

bir kar olmıyacak mıdtr? 
- Fakat bir de aksini düşününüz. 

Ya yine Almanlarla birleşir, ittifak 
edersek? 

bütün Paris rad~·osunun gillgesine (Başı ı incide) ı fiyatların tamamen normalleşeceği 
giren istas~·onumuzda her beş daki· retle aradığı eşyanın piyasadan yine 
knda l>ir isitilen titremeler, sö~·Jerıen ara~ındaki fiyat zammı suretile elde tabiidir. alıcı tarafından çekilmiş olduğu da. 
sözleri anlaşılmaz ~ekle sokmaktadır. edilen yeni fiyatlar. önümüzdeki pa- Demir ithali için kolaylık vasma dayanır, onun müdafaa kalesi 
Bu halile ucuz makine '.'ıatsak bile, muk rekoltesi şartlarının taayyününe "Memlekette mevcudu azalmış bu- . . 

t k · ·· ı· budur. Alıcı1 vaziyetı \·uzuhla gorme-
mem e .etın rnunevver ık nisl.ıe.ti da. kadar ayni kalacaktır. Bundan fazla lunan demı'rı'n su··ratle ve ilıtiyaç nı·s 

- sini bilmelidir. Yalana, uydurma ha-ha kesıf nuntakaJarına kendı rad. ihtiyacımız ihraç c:ieceg~imiz pa.. b t• d lb' · · d mirc'l · · t 
yolarımızı dinletemiveceğiz demek- ' y • e ın e ce ı ıçın e 1 erın 15 e. vadise inanmak ve bunun tatbikatı-
tir. Onun için Ankar; radyo~unun :va ı muklanmız karşılıgı olarak muhtelıf dikleri bütün kolaylıklar temin edil- na geçmek, meselA pıyasada mevcut 
bu mahzurlarının her ne pahasına ·0 _ memleketlerden temin olunacak ve miştir. Bir taraftan yakın zamanda olan bir malı azalıyor farzederek 
lursa olsun izalesini, olmazsn: fstan- piyasa mevcudu daima talebin fev- ithal edilecek demirler için akreditif. 
h l • t fazla miktarda satın almıya kaUt-

u }S asyonunun yine kcmafissabık kinde tutulacaktır. Bu arada ehem- ler açılmış, bulunuyor; diğer taraftan 
fanlı:vet · · d · t k mak ihtikan teşvikten baskıt bir !'oey · e geçmesını erpıs e me za· miyetli tedbirlerimizrlen biri de ka- Karabük fabrikasının piyasada lü-
rureti vardır. Yoksa. Ankara istas. . .. . .. ilk" d değildir. Alıcı ruhu paniğP. tutulup 
yonunun halkı tamamen tatmin et. put bezı uzerıne mevzu ~mr res- zum görülen haddelenmiş emiri kıtlık korkusu ile fazla mal almıya 
tiğfni zannetmek, kendi kendinıizi minin tenzili olacaktır. marttan itibaren istihsale başlaması, 

başlarsa fiyat kendiliğinden yükse-
aldatmak olur. Ama kısa dalgalarla, Deri ve kösele fiyatları demir fiyatlarının da yakında nor-
h · lir. Bu suretle fiyat teşekkülünün 

- Ha .. O zaman, iyi biliniz ki, Al
manlar Umumi Harpte işledikleri 

kabahati tekrar etmiyecekler ve bu. 
ralardan, bu Arap memleketlerinden 
bir seyyah, bir yolcu, bir gölge gibi 
süzülüp geçmiyecekler, bilakis Arap
ların karşısına dikilip "İşte biz gel. 
dik!,, diyeceklerdir. Liman 1'011 Su.n
dres Paşa, hatta maiyetindeki bir kaç 
Alınan arasında bile şarkı tanıyan, 

mahalli dilleri bilen insanların yok-
1 uğundan acı acı şikayet etmişti. O 
gündenberi Almanyada gelecek harp 
te bu sahada çalışacak yüzler ve yüz
lerle münevver genç yetiştirilmiş ve 
yetiştirilmektedir. Sorarım size bu
gün Türkiyede arapça bilen xaç genç 
vardır? Düşünmeyiniz, yemin ede
rim ki. on kişi bile bulamazsmıı:. Biz 
ise Berlinden buraya bülbül gibi a
rapça konuşan bir gençlik ordusu 
getirebiliriz ... Ve .getireceğiz! 

ance yapılan neşriyat miikemmel "Kösele ve umumiyetfo mamul de- malleşmesini temin edecektir. Piya. 
imis. İftihar ederiz. Fakat bu hal bir unsuru kendiliğinden bozulmuş 
yerli dinleyicilerini ıradyo bakımın- ri üzerindeki fiyat tereffuları, bilhas- sadaki endişeler şimdiden zail oJmuş olur. 
dan tatmin etmemclctedir. sa hariçten ham derinin getirileme- ve fiyatlar tenezzi.ile meyletmiştir. Bu bozukluk muhtekir tarafından 
Diğer taraftan, .radyo kanununda mesine ve imalatta lazım olan kim- "Çuval ihtiyacımızı karşılıyacak 

posta idaresine verilmiş olan sınai yevi maddelerin fikdanına veya fi. kadar yeni mal celbi için akreditifler 
parazitle miicadele i ine de hnta bn~- yatlarının yükselmiş olmasına atfo- açılmış, siparişler yapılmıştır. Diğer 
!anmamış olması, bilhassa uzun dal. taraftan çuval ve kanavic.enin rrüın-

malın saklanması suretile azami had
dine çıkar. Bu sebeptendir ki, Bü. 
yük Harpte yüz paralrk şeker fiyatı 
birkaç haita içinde iki liraya kadar 
fırladı. 

gada tesirini göstererek yine kendi lunuyordu. Buna göre aldığımız ted- ., 
istas~·onumuzn dinlememize mani birler şunlardır: rük resimlerinde çok geniş nisbette 

Bir kadeh daha yuvarlıyarak sö
zünü şöyle bitirmişti: 

- Hulasa. gelecek harpte istC'r bi
taraf kalınız, ister kar~ tarafla, ister 
bizimle birleşiniz. Arapların sizden 
soğuması, bizi sevmesi lazımdır. Çün 
kü ergeç buralara hakim olması mu
kadder olan Almanlardır.,, 

Türkiye aleyhine ktşkırtmak 
Evet, doğrudur, gördük; nazi Al. 

manyası bir hayal peşinde koşmadı
ğını sana sana bir hulya peşinde sü
rüklenerek, şarkta, böyle bir gün 
için hazırlandı. 

Ve bu hazırlanış esnasında, yukar
ki sözlerden de, daha bir çok başk<;ı 
yazılardan, vesikalardan da anlaşıla
cağı ve~hile, yarınki büyü!t nazi jm. 
paratorluğunda, • kendi ifadelerile 
"dört milyon kilometre murabbam
da oturan Cermenler kadar kalaba
lık Arap halkı arasında,, - bir tek in
sanın bile, ananeyi sevgisine uyarak 
Türke güleryüz göstermesinin mut
laka önüne geçmek ilk işi sayılmıştı. 

İkinci iş, Türke rahat ve huzur 
vermemek. Ve bu arada komşularilc 
arasını açmaktı. 

Nazi propaganda teşkilfılının kom
şu Suriyede aleyhimizde takip ettiği 
yol ve gaye işte bu idi. 

Bunun için de nazi gizli teşkilatı 

Suriyede bir'taraftan yerli 'bıristiyan 
ve Müslüman Araplar arasında çalı
şırken bir yandan da Ermeni, Ki.irt. 
Asuri, Geldani komitacılarHe elele 
vermiştir. 

Altı ay evvel dünyanın dürt bir 
tarafından gelen Taşnak rüesası - a
ralarında Osmanlt imparatol"luğu na
zırlar~ndan Halaçyan, Oskan ve eski 
İstanbul patriği Zaven Efendiler, bir 
kaç ta eski Osmanlı mebusu bulun
duğu halde Lübnanın Zahlc ve I3ik
faye kasabalarında içtimalar yapmış
lardı. Fransızlardan bile gizli yapil
mıya çalışılan bu toplantılarda veri. 
len kararlar hep bizim, Türklerin a
leyhinde idi. (Büyük Ermenistan) da. 
vası ortaya konuyor ve bu hususta 
esaslı bir şekilde. mücadeleye giriş. 

mek zamanının geldiği haber verili
yor, bunun için de Ermenilerin ara
larındaki ihtilafları unutmaları ve 
Kürtler, Asuriler, Geldanilerle bir. 
}eşmeleri lüzumu ileri sürülüyordu. 

Yine o günlerde Beyrut ve hava
lisindeki Taşnaklar, sokak ortaların. 
da, tarihe karışmış Er!van millet 
meclisinin küşadı yıldönümünü gü. 
riiltüli.i, patırtılı niirmıyişlerlı? tesit 
ederlerken "büyük Ennenistanın ku
rulacağını vaadettikleri halde söz
lerini tutmıyanlar utansınlar. Artık 
onlara inanmıyoruz. Bizi himaye E'

den ve idealimize kavuşturacak olan 
başka devletler var!,, diye bar bar 
bağırmışlardı. 

O zaman bu hfıdiselerin etr:ıfa ak
setmemesi için - Fransızların ilk ya. 
zımda da kaydettiğim hudutsuz mü
samahasından istifade ederek - ~ır
pınan D. N. B. ajansı değil mi idi? 

Bu haberleri yalnız İstanbula ye
tiştiren değil, dünyaya yayan da ~e
sadüfen ben olmuştum. Çünkü bu 
haberler İstanbulda intişar eder et. 
mez ecnebi telgraf ajansları, bilhassa 
Stefani, onları telgrafla her yana 
göndermiş, bunun üzerine ne Mısır 
gazeteleri ve radyolar vasıtasile Arap 
alemine yayılmıştı. 

olmaktadır. Kucak dolusu paraya "Ham deri ithalini temin maksa- tenzilat yapılarak fiyatların indiril
yapılmrş, isletilmesi de bir o kadar dile deri fabrikaları emrine 75 bin mesi yoluna gidilecektir. Muvakkat 
masrafa mnl olan radyomuzun bu ha· İngiliz liralık akreditif imkanı veril- kabul usulünü de kaldıracağız. 
kınılnrdan ıslnhı, maksadın kaybol. 

J htikara mAni olacak kuvvet sa.. 
dece alıcının şuurundan iba.. 

ret değildir. mnması için elzem bir ~c~·dir. Yok. miştir. Diğer kimyevi maddeler için Bugünkü vaziyetin •ebepleri 
sa ... Maalesef istasyonumuzu kimse sıkıntımız olmıyacaktır. Çünkü bu ''Bugün memleketimizin ithalat ba 
dinliyenıiyecektir. Zannetmem ki; defa gümrükten çıkacak olan Alman kımından bir sıkıntı geçirmiş olduğu 
mathip ta hu olsun. menşeli mallar arasında bu.maddeler meydandadır. Ancak bu hal, ithala. 

Fiyatların gayri tabi! bir hal al. · 
maması için ihtikarla mücadele için 
tıpkı hayat pahalılığı ile mücadele 
eder gibi ekonomik teşkilata sahip 
olmak lazımdır. Bu teşkil:it Beledi. 

O sırada Taşnak gazeteleri bana 
sütun sütun küfür ediyorlardı, buna 
bir diyeceğim yok. Elbette hayır dua 
edecek değillerdi ya .. Fakat nazi Al
manlara ne oluyordu ki, kimi ziya! et 
çekerek avlamak, kimi tehdit ederek 
korkutmak için. peşimi bırakmıyor
lardı. 

Bu hadiseden sonra Bedirhan zade 
Kamran, Haco Ağa gibi. Kürt koda
manlarını Taşnak rüesasile ve sofra 
başında birleştirerek barıştıran, an
laştıran, elele verdiren yine nazi pro. 
paganda ajanları değil mi idi? 

Bir kaç beyinsize (Kürt .Muhade
net Cemiyeti)ni kurduran, bu cemi
yeti ve aleyhimizdeki abuk sabuk 
neşriyatını besliyen nazi propaganda 
servisi değil mi idi? 

Suriye ve Lübnanm muhtelif yer. 
lerindeki beyaz Rusları hizmetlerine 
alan. onlan k~ndi hesaplarına propa
ganda vesair işlerde kullanan ve Sov
yet Rusyayı devirerek Çarlık idaresi. 
ni kurmak vaatlerile oralardaki Taş
nak, Kürt vesair yolunu şaşırmış baş 
larla ittifak ettiren - böylece bize 
diş bileyen güruhu akıllarınca kuv
vetlendirmiye uğraşan - yine gizli 
lar, yine ayni naziler değil mi idi? 

Asuri ve Geldani muhacirlerini, 
hudutlarımız içinde (yurt) vaadedı::
rek aleyhimizde çalışmıya teşvik e
denler kimlerdi, yine ayni eleman
lar, ayni naziler değil mi idi? 

Filistin kargaşalıkları devam etti
ği müddetçe her taraftaki Arapları, 
Türkler aleyhine kışkırtmak için 
mütemadiyen: "Hani Türkler Lozan 
muahedesile terkettikleri Arap ülke. 
lerinde yerli halkın hô.kimiyetine 
müstenit idareler kurulması prensi· 
pini kabul ettirmişlerdi, neden Fi
listine akın eden Yahudi muhacere
tine ses cıkarmıyorlar, niçin Araplar 
lehinde tek söz söylemiyorlar.,? Di
ye yazıp çizenler yine nazi eleman
larından başkaları mıydı? 

Hangi birini sayayım? 
Bunları yalnız bugün yazmıyorum 

ben.. Dört beş ay evvel Beyrutta 
bulunduğum zaman da uzun uzadıya 
yazdım ve bu yazılarımı neşreden 

İstanbul gazeteleri ben orada iken 
ellerde dolaştı. Hatta bana getirildi. 
Fakat tekzip edilemedi. Sadece: "Ca
nım bırak bu işleri, yazacak başka 
mevzu mu yok?,, denildi. Bunlan söy 
liyenler de yine oranın - erbabınca 
malum - nazi başları idi ki, icap e
derse hepsini isimleri cisimlerile ttim 
edebilirim. 
Vakıa bugün Suriyede :ıazi pro

paganda vesaire teşkilatı dağıtılmı~. 
ve bütün elemanlan Cczzin'dc tel ör. 
güleri içine tıkılmış bulunuyor. Diye 
ceksiniz ki, tıkılmasaydılar, ne ola
caktı, ne yapabileceklı::rdi ki? 

Hiç? 
Fakat onlar, bu kadim ve asil dost

larımız (!) bir hiç peşinde koştukla
rını değil, bütün Arap dünyasını 

Türke düşman kılmak ve bu yoldan 
Türkü yere vurmak gayesi güdü
yorlar ve asıl garibi, bu meramları
na ereceklerini sanıyorlardı. 

Bizce bilinmesi lazım olan da bun
dan başka bir 'iCY değildir. 

Kandemir 

mevcut olduğu gibi, İngiltere, Fran- tımızı karşılayacak tediye vasıtaları
sa, İsviçre, Belçika ve Holandadnn mızm olmamasından değil, ithalat ti
celbedilecek olanlar için lazım gelen caretimizin eyluldenberi tahassül e. 
akreditif em.re amadedir. den yeni vaziyete kolaylıkla intıbak 

"Bu hususta diğer bir noktaya ela. edememesinden doğmuştur. Takas 
ha işaret edeyim: Mamul deriler üze- Limitedin bugün elinde tngilterede 
rindeki gümrük resimleri geniş bir 500 bin, "interchangeabJe,. memle
nisbet dahilinde tenzil edileceği gibi ketlerden ithalat için 400 bin ve di
deri sanayü ile kundura sanayii üze- ğer memleketlerde de takriben 100 
rindeki muamele vergisi de yeniden bin sterling. ki bir milyon sterlinge 
tetkik olunacaktır. yakın bir mevcudu vardır. Son tat. 

Kahve ve çay ihtiyacı bik mevkiine giren kararname ile hu 
"Bugün elimizde dört bin çuval bubat ve canlı hayvan ihracatı ser

kahvemiz vardır. İkincikanunun bi. bestisi, ihracatımıza yeni bir geniş
rinci haftasında yirmi· bin, şubatın leme hamlesi vereceğinden bundan 
on beşine kadar da ayrıca otuz bin sonra tediye müşkülatının büsbütün 
çuval gelecektir. Bu miktar memle- gayri varit olacağı aşikardır. Bu a
ketin dokuz aylık ihtiyacını karşılar. rada maden ihracatımızı hiç nazarı 
Bu kadar geniş bir stok esasen spekü itibaı;a almıyorum.,, 
lasyona imkan vermiyccek derecede "Amerikadan vaktile ithaHi.tta bu. 
fazladır. Esasen, alakadarlar, bu va- !unmuş olan ve halen a tı buçuk rnil
ziycti öğrenince, spekülasyon dur. yon dolar dövize ihtiyacı bulunan it. 
muş ve bugün kahveye kilosu 110 halatçılarımızın maruz bulunduğu 
kuruşa dahi talip kalmamıştır. müşkülat, alakadarlara 7 arar verme-

"Çaya gelince yeni ithalat için ic~p den halledilecek bir şekle inkılap et
eden akreditif, ithaHitcıların emrine mi.ş bulunmaktadır. 
amade kılınmı§tır. Yakın zamanda "Speküliısyonun bir kısım maUarın 

mevcudunu gizlemiş olmasına rağ -

Sovyet • Fin Harbi 
(Başı 1 !ncide) 

arruz etmişse de tardolunmuştur. 
Aglajaervide Finlanda ileri hare. 

katı devam etmektedir. Finlanda kı
taatı Suomisalmi ile Raata arasında 
Aittojokiye varmıştır. Düşmandan 2 
tank 100 atlık bir kafile, birkaç kam 
yon ~e 2 tank dafü topu iğtinam o

lunmuştur. 

Şimal cephesinde Finlanda kıtaatı 
Salla'ya yaklaşmaktadır. 

Denizde düşman, faaliyetini kil-, . 

çiik gemilerle keşif_ ve_ n~zaret hare
katına inhisar ettırmı~tır. Sovyct 
tayyareleri Loivisto sahil bataryala
rına taarruz eylemiştir. 

Havada, 23 kanunuevvel günü düş
man Abo ve Kotka ile Ec_kenaes mın
takasını bombardıman etmiştir. Sov
yet tayyareleri sivil halk üzerine 
mitralyöz ateşi açmışsa da ölen yok
tur. Binnefis cephede havanın giizel· 
liği dolayısile bilhassa Karelide tay
yare faaliyeti pek çok olmu§tnr. Ce
reyan eden birçok hava muharebele
rinde Finlanda avcı tayyareleri düş
manın sabit olan 14 tayyare!'ini dü
şi.irmüştür. Biz Ll{i tayynrc knybettik. 
Sovyet tayyartleri bilhassa bom
bardıman tayyareleridir. 

men, stoklarımız normal zamanlara 
nazaran end~e verecek derecede te. 
nakus etmiş değildir. Bundan sonra 
da piyasanın ihtiyacı bulunan bilO.
mum eşyanın ithalatında en geniş 
mikyasta kolaylıklar gösterilmek ve 
bugünkü imkanlarımızla normalin 
biraz fevkinde mal getirilmek sure. 
tile memleket içinde hiçbir malın 
yoksuzluk tehlikesine maruz kalma
dığı ve kalamıyacağı isbat olunacak

tır. 

Alınan ve alınacak tedbirler 
"Aldığımız ve bundan sonra ala. 

cağımız tedbirleri şu şekilde hulasa 
edebilirim: 

"İthalatın ihtiyaç gösterdiği dö _ 
viz, ithalatçıların emrine amade bu
lundurulacak ve ihtiyaç görüldükçe, 
peşin tediye makamında olan akre. 
ditif kolaylıkları gösterilecektir. 

"Bunun mukabilinde ithalatımız, 

devlet murakabesi alttnda alakadar
lann vücude getirece~ teşekküller 

vasıtasile yapılacağından perakende 
fiyatların azamilerini tesbit etmek 
imkanı elde edilmiş bulunacaktır. 

Çünkü bu suretle ithalat ile pera
kende arasına girecek spekü1atörle. 
rin gizlenmesine meydan veıilmemiş 
olacaktır. 

"Yakın bir zamanda kaput bezi, kö 
sele ve mamul der\, çuval gümrük 
resimleri tenzil edilecektir. · 

"Bir taraftan talebi karşıhyacak, 
arz temin olunmak ve piyasa zorluk
larını gidermek gibi ticari tedbirler 
alınırken, diğer taraftan çok yakın 
zamanda çıkacak salahivet kanunun-

yeler tarafından, hükumet tarafın
dan, cemiyetler tarafından almabi.. 
lir. Ta ki gayesi müstehlik vatandaş.. 
lara mühtaç oldukları malları ica
bında ucuzca tedarik etmek olsun! 
Böyle bir mekanizma kumlduğu tak. 
dirde muhtekirin kar~ısına kuvvetli 
bir rakip çıkanlmıs demektir. Bu ra. 
kip onu yener, mahvedebilir. Muhte. 
kirin yegane müttefiki, pjyasanın ba. 
şıbozukluğu, yegane cli.işmanı piya
sada nizam,· intizam ve teşkilattır. 
İktısadi teşkilat olmadıkc:a alınacak 
inzibati tedbirler çok sathi kalmıya 
mahkum olur. Nitekim piyasaya iktı
sadi teşkilıitile müd..ıhale etmiyen 
devlet ~et yalnız narh politika
sı takip eder. Narh dedi~mi'Z s kil
de iktısadi teşkilata tabi olmıyan 

bir pazal"da malfarın o: tadatf ıb"&ma 
sına ve neticede ihtiyaç maddeleri
nin pahalılanmasına .. ebep olur. 

Piyasa müstehliklerin ihtiyaclan 
bakımından teşkilatlandırıldıktan 

sonra, alınan kanuni tedbirler ye. 
rindedir. Ve iktısadi faaliyetin huku. . -ki müeyyidesi halini fllır. Ani vazl. 
yetlerden istifade et~k ve piyasa
ya çete akını nevinden akırılar yap
mak isteyenlere karşı da şiddetli ka.. 
nuni tedbirler koymak iktıza eder. 
Bu tedbirler iktısadi teşkHatın mu .. 
vaffakiyetini arttınr. Bunlar yapıl
dıktan sonra açılacak ahl:i~i bir mi.i. 
cadele de ihtikara karşı müessir bir 
tedbir olacaktır. 

Muhtekir olduğu mahkeme kara
rile sabit alanlan cemiyetin kollektif 
bir şekilde boykota tabi tutması, me
sela muhtekir elinin kimse tarafın-
dan sıkılmaması, selam verilmemesi; 
içtimai münasebetlerin kesilmesi, 
itibar.sızlığının her fırsatta afişe e. 
dilmesi, resimlerinin gAzetelerle neş
rolunması ve nihayet cemiyet için .. 
de bir mel'un olarak yaşadıklarının 
kendilerine hissettirilmesi iktıza e. 
der. Böylece iktısadi, hukuki ve ah
laki müeyyideler birbirini takviye 
ederse ihtikar mücadelesi tahakkuk 
edebilir. 

dan sonra daha şiddetlenmek üzere 
kuvvetli bir fiyat mürakabesi ve de
vamlı bir kontrol her zaman piyasa
da kendisini gösterecektir. · 

"Tuttuğumuz yolda, neticeden e. 
min olarak yürürken. maksadımızı 

ve hedeflerimizi çok iyi kavramış ol
duk larını kabul ettiğim ithalat tacir .. 
!erimizin ve perakendecilerin hüku
metle iş birliği yapmayı arzu ve şid. 
detli tedbirlere lüzum göstermiyecek 
şekilde hareket edeceklerinden şüp· 
he etmek istemiyorum.,, 

Hava hücumlarının neticesi 
Dün. Helsinkiye hicbir hava taar. 

nızu olmamıstır. Fakat hava dafi 
toplan mevcut olmıyan ve sivil halk
la meskun bulunan ŞE-hirlere müte. 
addit hava hücumları yapılmış ve 
Sovyet tayyareleri Tapvik'de sivil 
halkı mitralyöz ateşine tutmuştur. 
Vimorg'a gitmekte o~an Sovyet tay. 
yarelerinin ikisi düşiirülınüştür. A
boya'da 3 hava hücumu olmuş ve 
bombalar atılmışsa da hiçbir netice 
vermemiştir. 

ToDkapı Sarayı Müzesi 
Müdürlüğünden: 

Bircok Fin şehirlerine karşı ter
tip edilen hava akınlanna 350 Sov
yet tayyaresi iştirak etmiştir. Bom
bardımanlar neticesinde 16 ki~ öl
müş, 46 kişi yaralanmıştır. 

Muvakkat teminatı 
Lira Kuruş 

2:;45 10 175 89 
Topkapı sarayı V!! Tiirk islfım eserleri müzelerinin kesirler! mucibince terk11s 

suyu için dahili tesiqat yaptırılacaktır. Bu iş açık eksiltme ile 10-1-9-10 Çarsam
ba gün!l saat 14 de Yükse!~ mektepler mu ha5ebeclllğinde ihale e'illeı:eğlnden talip
lerin temlnafüırlle !,;tlr:ıklcd ve arzu edenlerin evvelce keşif ve 1;1artnamclerl on• 
Jamak ve mahallen g<.irmek üzere Topkapı sarayı müzesi müdıirlügüne mOraca-
ntları. (10688) 
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HASAN MEYVA 0 .Z U 
İnkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı,· gaze 
karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatlı kasığı yarım bardak su içinde köpürterek dhnabilir. 

Sise 30 iki misli 50 dört misli 80 kr. H A S A N ismine ve markasına dikkat. 
HASAN. Deposu Yeni Adresi: BAHÇEKAP 1 Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

TURK TiCARET BANKASI A. 1 S. 
.KURULUŞ T A R i H 1 : :r .1 9 1 9 

J /1 Bir buçuk :ısır evvel tesis eden ' 

1 Ali Muhiddin 
Tamamen Yatırılmış Sermayesi: T. ı.:.- 2.200.000 

,HACI BEKİR NKARA Merkezi: A 
Ticarethanelerl 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır. Her nevi Banka muameleleri. 

!-fer ayın birinde faizleri ~denen ~UJ:>Onlu vadeli mevduat. 

Her iştirak eyledlgl Enternasyonal 
sergilerde teshir ettiği Lokum Şe

ker, alaturka -ıekcrleme, reçel ve iki 
kavrulmuş badem şekeri daima tak
dirleri celbetmis altın madalyalarla 
taltif edilmi~tir. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Tlcar~thanelerinln 

Fıstıklı, fındıklı, gUllü, sakızlı, sade, 
hlndistan cevizli, kaymııkh, lokum
ları cidden nefistir. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKİ~ 
· Ticarethanelerinin 

Güllü, portakallı, lımonlu, tarçınlı, 
naneli, sakızlı, bergamotlu akideleri 
halistir. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKİR 

Ticarethanelerinin 
İki kavrulmuş badem şekeri dünya
da hiç başka oir şckercide bulunmaz 
gayet lezizdir. 

BENZiN TENEKESi 
' ,_ ihtira ilanı _, Ali Muhiddin 

HACI BEKİR 
imalôt Makineleri Satıhktır. 
El ile çalışrr ve 8 saat normal çalışmada 8 kişilik ekiple vasati 

400 teneke imal eden yeni komple teneke makine ve alatı satılıktır. 
İzahat almak üzere taliplerin Gala tada Perşembepazar İş Hanında 

Maden Kömürü İşleri T. A. Ş. Bürosuna müracaatları. 

"Bira imalinde genç buketle
rin ayrılması için usul ve alet,, 
hakkında alınmış olan 23.6.1932 
günlü ve 1385 sayılı ihtira be-
ratı bu defa mevkii fiile kon
mak üzere ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip o
lanların Galatada, İktrsat ha
nında, Robert Ferri'ye m•ira-
caatları ilan olunur. 

Ticarethaneleri 
Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri : Be· 

yoOru, Karaklly, Kadıköy 

~··ii~ii~··~·;k;;d~·~··TA.iiAN··ı 
! HELVASI yalnız HACI 
! BEKİR Ticıırethanele- 1 
! rinde bulunur. • : ........................................ ! 

.................................................................. lllllİ ....................... ... 6m _________________________ , 

ANKARA G A R GAZiNOSU 
Meşhur MARKO BABEN Orkestrasının iştirakile 

Her Cumarteıi ve Pazar günleri aa.at 16.30 dan (19) a kadar 

• DANSLI ÇAY· 
YILBAŞI Reveyyonu için masalarınızın şimdiden tutul

masını dileriz. Meşrubat tarifelerinde değişiklik yoktur. , .................................... . ,t ____________________ . _______ , 
PASiF KORUNMA 

ve yangın işlerinde giin
den ıüne zaruret kesbe. 
den ve fennin son teka. 
tnülatım haiz olan basit 

ve kullanışlı 
~otopompalarımız 

;,.elmiş olup llk talepte ka
tlog, izahat ve elverişli 

teklif verilir. 

~-----------------------------' İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
6 - ı - 940 Cumartesi ,günü saat 11 de İstanbul Telefon MürlQrlüğıl Ekıiltme Ko

misyonu odasında 137.59 lira keşi~ l'>edelli İstanbul Telefon MüdiirlUğıl yanındaki 
binanın yıkılması '.lÇlk wiltmeye konuimuıtur. 

Mukavele, eksiltme, B3.yındırlık hleri Genel, hususl ve fennt şartnameleri pro
je keşif hulAsasile huna müteferri dieer evrak Levazım Dairesinde ıörill~ekt!r. 
Muvakkat teminat 10.3~ liradır. 

İsteklilerin en ıı.z 500 liralık bu ise benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış 
olduğu vesikalara !~tinaden İstanbul VilAyetine müracaatla eksiltme tarlblnden 
sekiz gün evvel alınnı~ ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odtısı vesikalarile gel-
meleri. (10587). 

, 
, HER YERDE SATlLIR 

DEPOSU:GALATA. GÜMRÜK 
SOJ<AK N2 36 

KUŞTUYU Yastık, Yatak, Yorganları 
Dünyada En İyi İstirahat Vasıtasıdır. 

Kuş tüyü yastık, yatak, vorganların1 kullananlar bunu her zaman 
t~k?i7 ed:rıer. (1) liray~ alacağınız bir kuş tüyü yastık bunu ispata 
k_ifıdır. Fıatlarda tenzılat yapılmıştır. Kuş tüyü kumaşlarının her çe
şıtleri vardır. Fabrika ve satış yeri: Çakmakcılarda Sandalyacılar so-

kak Kus tüyii fabrikası. 

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

Devlet Limanları İşletme Umum l'tlüdürlüğünden: 
Kilo Cinai 

4000 Slllndir yağı 

5000 Buhar makina yaftl 
10000 Dizel maklna yağı 
2000 Gres yağı 

f 
21000 ~ 

30-11-939 tarihinde ihale edilecef:I evvetce m.n-edildlğl halde talibi ruhur etme
yen ve muhammen bedeli (7600 - yedi bin sekiz yüz) lira olan cins Ye miktarı 
yukarda yazılı yirmi bir bin kilo muhtelif makine yağının ihalesi kapalı zarf u
sulile 29-12-939 tarihine rastlayan cuma günü saat on belite Galata rıhtımındaki 
umum müdürlük binasında t.:ıplanacak ol an satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Muvakkat teminatı (585 - beş yU<! seksen b~) liradır. İsteklilerin teklif 
mektuplarını bildirilen vakitten bir saat evveline kadar komfsyon reisliğine te\-·di 
etmeleri lfızımdır. Şartnamesi her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. (10312) 

-----------------, Devlet Del'iizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü l16nları 

25 Birincikanundan 1 İkincikfınuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün :v~ 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar . 
Karadeniz hattına 

.., 
Bartın hattına 

lzrrılt tıattın~ 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karab lga lıattına 

lmroz hattına 

Ayvalık hattına 

lzm lr aOrat hattına 
Mersin hattına 

NOT: 1 

S:alı l~ de (Ege), Perşembe 12 de (Aksu), Cumar
tesi 10 da (Dumlupınar) ve pazar 16 da (Ankara) . 
Gc.•lata rıhtımından . 
5ıılı ve Cumartesi 18 de (Ülgen). Sirkeci rıhtı
mından. 

Salı, Per§embe ve Pazar a.30 da (UJur). Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi, Salı, ve Pazar 9.50 de, Çarşamba, Per
serr.be ve Cumll 15 de (Marak:ıtz). Cumartesi ayrıca 
13.30 da (Sus). Galata rıhtım!Wan. 

Pa~artesl, Çarşamba ve Cuma e.ırı de (Suı). 
Cakt.' rıhtımından. Ayrıca Çar,amba ve Cumar
tesi 20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 
Salt ve Cuma 19 da (Seyyar). 'tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 

Ç:ır§.amba 15 de (Kemfü), Cum:ırtesi 13 de (S:ıa
det). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (Kades). Galata rıhtımından. 
Salı 10 da (Etrü~k). Cuma 10 dit (CanakKale), 
Sirkecı rıhtımından. ( lOGIHJ 

) 

Vapur sef'erlerf hakkmda her tarıo malQmat asağıda telefon numaralan ya
zılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata Baı Acentetr!ll 

Galata , Şube Acentell!jl 

Galata rıhtimı, Limanlar 
Müdürlüğü binası albnda 
Galata rıhtımı. Mıntaka 

Umum 
42362 

Liman 
40133 ) reisliği binası albnda 

1 Sirkeci Şube Acentell~I - Sirkeci. Yolcu salonu ..?2740 ı' ________________________ , 
J Deri ve Barsak Satıır 

Türk'. Hava Kurumu Ankara Şubesinden: 
Ankara Şehir ve köylerinden şubemizce toplattırıh.cnk k-urban deri1erl ve b11r

saklan 6 - KAnun1153nf - 940 cumartesi gtinü saat on dört buçukta Ankarada 
Hava Kurumu bina.9ında açık arttırma ile satılacaktır. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul ve İzmir Hava Kurumu ıubelerlnde vardır. Taliple-

'in ihale günü tcrnimıtlarile birlikte miiraca:ıtl:ırı. rını:'7n 
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BrRLEŞfK AMER 1KANIN 

MAM ULAT IDIR 

f/E·fllllll 
19't0 

" ~OMMANDER ., hiks mod 1 10 lambalı . 6u rallyo diinyanın ' .'· 
sayılabılır . J d:ılıı:a . mıholo '~ tı~lıın ra~yosıı 
s_ı:s aya,rı •. rutıib~ı oda<ı f ton nıoııılor . 
çift puşpul . gramolnn le~i~a~~a!:k dıi~rtıelerı 
pcnsahorı M • ın ad~ı O f;. IAmtıalar ba'' com
hıty~ . . en yuk"k alış kalıılıyetı ı . luh mo-

11[·6+ 
6 IAmbalı 1940 mod,J : • 3 dalg•lı ,.. . • · gvz ayan· 
!utubet odalı • ton 111onitor .·gramofon .tertibatı· 
dynapo~er ~ op~rlôrG . Amerikayı gündü~ alır • 

istasyon ısımlerı ya~ılıdır. 

TÜRKİYE UMUM MÜMEssiuiôı~GENERAL ım - .. 
ADANA, lbrahım Burduro~ru Ticarelhanuı, U>' ElECTRIC MUE SSESESlı ROBERT LİBERT VE v- • • 

Venı hıasyon cad ERZiNCAN, Tahsin Ycğın ve Ortakları n.tt.RDEŞJ ŞIRKErf 
ANl(A~A. Bonmu~e Ma~azısı, 2nci Anafartalar <'lld 37 GAZiANTEP, Mehmet Aliveli MANiSA, Nurullah . 
:~Zı~~~tR~~a;:rı Hoca Zade Kıizım ve Evlalları . iSKEN DERUN (Halay) Şevrem. müesusi Şevket NIÔDE, K. ~· E.~ce~fşKemal Oz.ııizmır kardaşlar 
DIVARBA KIR A m Aktan Pozcu ve Remzı lmer ÖDEMiŞ, Husnu Karhan Sin er ac 

1 ELAZIO B k' Yf!ldız Mağazası IZMIR, Avni Nuri Mesereçıoğlu RiZE, Ahmet (rk Elekırık EJ en ası 
ESKIŞEli JRz 6

11r1
. ıcarethanesı . . KONYA, lzmir Pararı TARSUS. Nıırellın Saade,110 Sönm 

· ırlık Otobuslcn Anf Alp ve Şıikrü Yalçın Mt~SlN, Çankaya Kalektir Şirketi VAN, Siirtli Suleyman Saydan ez 
MALATYA, Nem Erınç vt• Biraderi UŞAK, Ata Uj'tıız 

ZONGULDAK, Mobilyıcı Ali Riza 

25 .. ız "'939 
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ANI TESiR 
M E V R O Z · ı N 

1L1 AS ıı-, 
Bir saat - Fakat S A B A H 1 

15 Taşlı ve Çift maşalı 15 sene ga
rantili bir İisviçre saati edininiz. Cep, 
Kol - kadın ve erkek saatleri Altın 

öGLE, AKŞAM 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
SOGUKA 

GRiP ROMATİZMA 
LGINLIGI 

Ve Bütün Ağrılarmı Derhal Keser 

Lüzumunda Günde 3 K A S E A L 1 N A B I L 1 R. 

ve Metal. 

TAKSİTLE 
H O RNYPH ON RADYOLAR! - 10 ay 
Taksit, Salonunuzu bır aviz.e ile süs· 
leyiniz. Taksitle. Kömür Sobaları -
Taksitle. Hediyelikler - Taksitle. 

Osman Şakar 
Müessesesinde 

her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. 

No. 57 80 Elmaslı ve 8 Pırtantal 200 Lira 
No. 27/A 108 ,. ,, 8 ., 230 ,, 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR = 
Adres: SİNGER SAAT MAGAZASI - İstanbul Eminönü cad. 8 

. ' 

1 HALiL SEZER , 
SaçlarınlZl dökülmekten, kepeklen- ı Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 1 

[

-ÖksürenJere: KATRAN HAKKI EKREM ·1 Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
L6tfi OÖROt)NCt) 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır. Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
• BasıJdıtı yer TAN matbaası 

mckten korumak için muhakkak Majik Muhtelif cins k aryola ve divanla rla ma deni möbleler fabrikanın sa-
saç eksirini kullanınız. Derhal tesirini gö- , ~ . . 
rürsilnüz. Saçları büyütür, köklere yeni lonlarmda teşhır edilmekte olup evvelce oldugu gıbı hiçbir yerde sa. 
hayat verir. Bir tecrübeden sonra netice- ı tış yeri yoktur. S irkeci Salkımsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7. 
y e hayret edeceksiniz. '7 -Tel: 2163? , 

MİDE ve BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve rııOROS markasına dikkat. 


