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Maarif Vekili Antepten 
Maraşa gitti 

NiRYERDE 3 KURUi lzm:r manifaturac!ları 
şirket kurdular 

btep, 93 (A.A.) - Şehrimizde bulunan 
rtt Veklll Hasan Ali Yücel bugün saat 12 

llaraşa hareket etmiştir. 
\'ekJUmtzl, vali, parti müfettişi, beledi. 

İzmir, 25 (Hususi) - lzmtr manifat u. 
racıları bir toplantı yaparak 300.000 lira ser
maye ile blr şirket kurmaya karar Yerdiler. 

• l>artl, halkeTl ye maarif llerl gelenleri 
hda uğurlamış ye halkevt önünde kala
ık bir halk kütlesi tarafmdan selA.mlan~ 
~tır. YIL: 23 * SAYI: 7888 

Bunlar Avrupadan doğrudan doğruya mal 
ge tirtecekler. İstanbul piyasasına muhtaç 
olmıyacaklardır. Şirket derhal faaliyete ge
çerek kısa zamanda mal getirtecektir. 

meemuaımda çıkan ve Jn gDi% aslcerlttin;n Çanakbleye 'hh- iltraç hıorek,.t;n; götıt•J'f"n "~sim ..• 

ir Alman mecmu-

Cumhurreisimiz 
Diyarıbakıra gitti 

Dört mebusla Sıhhat Vekaleti müst8şan 
ret akatlerinde bulunuyor 

Ankara, 25 (Huauaİ) - Cum
hurreiıimiz lnönü, bu gece 22,30 da 
trenle Diyanbakıra müteveccihen 
Ankaradan hareket etti. Milli Şefi 
istasyonda Mecliı Reisi Abdülha
lik Renda, Marep.l Fevzi Çakmak, 
Vekiller, mebuılar, generaller, hü
kUmet ve Parti erkinı, AnJcapa Va
liai, garnizon kumandanı ve keıif 
bir halk kütlesi u~rladılar. 

yaseticumhur umumi ki.tibi Kemal 
Gedeleç, yaverleri v~ hususi kalem 
müdürleri de gİtmİıtir. 

Seyahatin ne kadar süreceği 
belli değildir. Inönü'nün Malatya
yı ve Ergani bakir madenini de zi. 
yaret etmeleri muhtemeldir. 

Vekiller Heyeti lnönü'nün 
BQfkanlığuwla toplandı 

Cumhurreisimizle birlikte Bü- Ankara, 25 (A.A.) - icra Ve-
y.ük Millet Meclisi azasından Saf· killeri heyeti bugün saat 11,30 da 
vet Ankan, Necip Ali Küçüka, Batvekalet dairesinde Reisicumhur 
NaJuhi Baydar, F.ikret Atlı, Sıhhat tımet tnönü'nün riyasetinde topla· 

asının ~~e0~:~::i0 :~:~:::::~::7 .. ~:::: ~:-. 00 ~:::.~:::::::::~= ·=~=~==~.J tahrikleri 
ğaztar meseıestni eı aıan bir mecmua, Kızılırmak v~puru 

ngiliz l:rr ·araını%,..,...~ k yalık la ... 
bozmak istiyor rıoa çarparak parçalandı 

•eije~ Türkiy~ni_n. Montrö konferansında kazandığı 24 kişiden mürekkep ~~S:~~ 
akımıyet zaferJ hızı sonu tela.kete girecek emperyalist tagf ası boğuldu ~ıt.~u-=.!':"·:ır'!:'.;:k 

bir siyasete sevk·etmi~ ı :::~~~e'!t~~ı:i.~~: 
.__________ Y za mahalline gidilerek taharriya-

Oie Wache'nin 
makalesi 
Yazan: ASIM US 

t\Jnw.nca I>ie Wochc ismin _ 
Jıııtt.alılt mecmuadan .. ,.a. 

' ıı;ütmılarısıa nakledilen 
le ıllQtıınlıırın 'J'ıürkiye ıl

~'''J•etr RuS):aııın arasını aç. 
it i~ln tak.lbc başladıkları . 
l t~ıik siyasetinin ;reni 
lnisalidir. 

~hnanların A ,·ustury:ıyı il . 
ettikten sonra Tuna üze • 

e bir harp filosu yapmn[:a 
bbüs ~ttiklcri maliı.mdnr; 

"" üzerinde bir harp fllosn 
lıehtr yolu ile Karadcnizc 

aktan ba,ka ne mAna Ua
~cblllr? itektm Alman -
•n Romanya üzerinde yap. 

siyasi ve iktısadi tazflk. 
ela hep ayfar istikamete mü

htJr. Almanlar bir ta • 
~h böyle Tuna yolu ile Ka. 
•ntze çıkmak, diğe.r taraf. 
lrkranyayı Ru,syadan ayı _ 
it Bcrlln hilkfımetinin em

'1trnda burada bir , ·assal 
leı, kurmak istiyorlardı. İn. 
te ve Fransa ile girlştlAi 

Rusyanrn yardnnını te. 
il edebilmek için mnvakka -

ele olsa bu emellerlndc.n 
ş görünmek mecburi. 

iade kaldı. 

••ıtat Almanya görüyor .ki. 
nın taksimi esasına 

nit ademi tecavüz muka . 
1Ie So\·yet U.asyanın ken • 

11• ,·ad ettiği iktısa.di >·ar. 
lt&tı gelmiyecektlr; her ne 

\' •na olursa obun, İqilte· 
' 1'°'raDBa ile Sovyet nu. . 
harbe tutuşturarak garp 
indeki tnK{llz ve l<'ransız 

ll-etıerinin bir kısmını Rus 
(DtNGN 6 incide) , 

Alruanca Die Woche mcc - lar politikası Rusyanın, Alman. ta ba§lanmı§br. 
muası H. G. V. Studnitz imza - yanın ve bUtUn Balkan deYlet- • (Devamı 5 incide) 
sile Boğazlar meselesine dair terinin nleyhlneymlş ... Bu dev- 1 
uzun bir makale neşretmiştir. letlerden hiç biri bu siyasetin 

Bu ma1caıQ Boğazlar mese. devamına razı olamazlarmış... Güzide edip ve tarihçi 
lesinin tarihçesini yaptıktan MA.nasızhğı .. garaziı:A.rhğı ve 1 
sonra bir taraftan İngilizlerle mantıksızlığı meydanda olan Turhan Tan du"n 
T~rkleı-, diğer tıt-raftan TUrk_ bu mUtalAalara gazetemizin 
lerle Ruslar arasını bozmak,· başmakale sUtununda ce\·ap 
nihayet TUrk efkbı umumiye. yazıyoruz. Bununla beraber, 
si'11 milli siyasetimiz aleyhine Türklerden dostluk bekllyen vefat ilf f ı' 
tanrlk etmek için birçok man- Almanların memleketimiz n lj 
tı)f safsataları yapıyor. Meier milletimiz aleyhine ne gibi ze. 
Boğaıla..r Uzcrlnde TUrklyenln birli prop:ıgandalarla meşgul r 
Montrö konferansında kazan. olduklarını göstermek için bu 
dığı hA.klmiyet zaferi Cumbu • makaleyi tercüme ve neşrede. • 
rJyet hUkQmettnl memleket 1- rek Türk efkArı umumlycslnin 
c;in sonu fellkete girecek bir aydınlanmasında ayrı bir fay. 
empP.rynllst siyasete sevketmlş. da mUlAhaza edlyoru1.. 
T(\rklye böyle bir siyasete ka- Bahsettiğimiz makaleyi bu 
pı)makla AtatUrkUn tuttu~u gUn Uc;UncU sayfamızda okuyu
yoldnn ayrılmışmış. ln~iltere nuz. 
ile anlaşan Tllrklyenin no.;az • 

Parçalanan Kızılırma1' ""puru son dakikada 

Sinop, 25 (A.A.) - Tuz yük. 
1ü olarak Trabzona gitmekte olan 
Kmhrmak vapuru evvelki ak· 
ıam.ki fırtınada Sinop adasının 
Çukurbağı civarındaki kayalara 

çarparak parçalanmııtır. Müret
tebatından hiç biri kurtulamamış
tır. 

Sinop, 25 (A.A.) - Fırtınan·n 
tiddetinden adanın Feryat burnı• 

- Y uiıı 2 filli 1ayfaclft -

Merhum Turhan Tan 

Üstat tarihçi M. Turhan Tan 
uzun süren bir hastalıktan son. 
ra dün Kadıköyünde Cevizliktc. 
ki evinde 53 yaşında olduğu hal 
de vefat etmiştir. 

Merhum 1886 senesinde sı 
vasta doğmuştu. Asıl ismi Sa 
mih Fethidir. Daha sonralar 
yazı hayatına intisao ettiği z:ı 
man müstear bir ad kullanmay 
tercih etmiş ve Turban Tan i~ 
mini almı~tır. 

Samih FetJıi Sivasm E'Qld l- . 
ailesine mensuptur. Istin 
mUddeiwnumiliklerinde bulun 
mu§ olan pederi Ahmet FeUtl 

(Deuc:Mıt 5 i=tcidc) 
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j işaretler 1 

Tanzimat 
konferansları 

ı.tanbal t1~ Bek -
t6rlüiil Tanzlmatın yilzü.ncü 
J1)dönil.mD mil.nasebetJle blr e
.er • ..,..._ ... " blJ' eert kon. 
fena nrme(cl. kar....ı.-.ıar • 
llllfl 

!'arlhln çOk ellenımiyetl.I bA-
4lalertndea lıılrt olaa Tanzhna
tıa Jirmi bet eeoedlr leblnde, 
&le1hJnde birçok ~J"ler 6Öl" • 
leımılştlr. Fakat bunların bir 
~ ltJraf etmelidir kJ, DO bir 
teıktk, ne 4e dddl htr tetebblı 
•e&lceel;rdL 

!'anzimat bAdJsesJnl mbJek. 
ut blJo za\17ooen tetkik etmek 
aaıet kola;rdır. Esasen işin bu 
kola1 tarafı •maıa umaa bl • 
.._ münen.ıere esplrl 7ap • 
111.ak fınatnu •ennlttfr. 

'l'andm•t, aözlerlle gerire 
t.kaa, bJ.slerlle ~de l'1'fl • 
~ için bir fenalıktır. 

l>tln1a denince. 7alnız A vnt. 
paam sadece falaa veı·a fllAo 
mmılekedıal batırla1anJar için 
Tansl'DH llor p7dlr. Onaala 
ber te7 olup bltmlfdr. Kaba. 
Jaat. oııuoldup glbl devam et • 
ttnml;tealerdedlr. 

Da lld praf de faa&eUden 
daha Dert de&Ud.lr. lmana dd. ·· 
dl olarak lal~ bir fe1 61retmea. 
~tı bir defa laareket llokl&. 
eı &amamı•7le HbjektltUr. Jkln
cbıl Tan•lmat bAdleelerhd b61· 
lece mUtalAa edenler 0011.D ma. , 
hl7ethlt detll. kafalarnıda 1 • 
cad eulk.lerl muh&f,el l'aml· 
illa& meıbamanu )'& sevl7orlar, 
7ÜB ODa 8ÖY07oı'lar. 

Jlalbakl bir ter wı..-- oaa 
Mftllekte• ve7a nefret etmek.. 
t.u bam ... lca bir teJdlr. 

'l'an•••tm 7idaclt J11ı 
Jımkkında neşnıdllecek kitap. 
~· ""1ecek kon.f oranslar ber 
feJ'dea önce Tü.rkJ7cde 7fD se. 
:ae evvel ~ blr tarib bld9e. 
81a.ln mahlJ'eclnl teavı. edelall· 
:melidir. 

BulAla Tamlmat n4'J'C)i? 
llangt ml9bet aebepler bana 
ılml1 obiaattaT Baaa llmlll. ba. 
kttata Jtbde ,o.. projektörü 
altına a•mak IAzımdı.r. 
!l'a~ı.t. ö7le bir dem p. 

.nte ..... bagtbıka ha~ 
V-a•a. ae de 7fls 8ene evvelki 
.. 7a&gnmla •JB17e& aöetertr. 
Ba devrin baCudlannı. karak. 
terlerini, .ebeplerlnl netıcele • 
ftal oldala sfbl tanrmahJU. 

UaJvenltenla ,.~ en 
ataeı etacllerda biri muhak. 
kak ti, ıtıa HDe evvelki vaıua. 
J1 1llm 10Ule tenvir olacaktır. 
Şlmdt7e kadar polltlk HJ'• 

bat I09Jal t.andanslar bakı • 
mmdan ona ıo.rıo. tilrlil IUUll&. 
ralar Yerildi. timin vereceği 
not ber &&adamım Wilade -. 
dece hakikati tenvir bakımın. 
da.n mAnar C'.'lacaktır. Bl7Jıı1 
....... mubt.aç oldulamu ha. 
klb& de lUm asallerl Ue Tan
stmatm tahlllldlr. Unlverstıe -
ıda ~ kitabm ve onan 
aamma verilecek konferansla. 
l'ID bu noktayı ihmal etm11e
eeklerlne eminim. 

Sadri ERTEM 

ICöy Enditüleri 
Jluhtellt vill,et.lerde bnı1a.. 

eaJc Uy ..UtWeriı-e alt kanun 
projem ı&'Otillmek tı.re Mecll. 
1e enbdllmfft.lr. Köy eutltil. 
1erf etrafmda bamiıkJara de. 
vam edilmektedir. -
iYinni ~ enelki Vakıt 

Wtl/1119 

hpirtoaan ihracı 
• ......._ ecnebi memlebllere 
'8rbntee lhncı. ihracat komlsYonn 
brarlle rflsumat mlldüriyeli umu
mlyesinden lebrll edilmiştir. 

~ -> 
~ 
< .... 

Vaıkıtıer 

.s.ı. f Çarıam 1> .' 
281. Kin. ~7 ı. Kın.1 

l6 ZI tide ' 18 Zilkade 1 
Kacım 49 Ka'1m 6 

GOneşia 7 21 2 J8 7 25 23ı 
doluıu 
Oıte 12 ıs 1 23 ı2 ı5 1 28 
ikindi u M 9 48 ıc 35 9 .es 
Akflm il IS 12 00 11 '7 12 00 
Yeta ıa 2s ı n ıs 2a ı n 
ım... 1 " ıt 50 ' 37 12 &1 

Limanda batmış ge. 
miler çıkarılacak 

Bunlarla Karabük 
f abrikaaının hurda 

demir ihtiyacı 
karşılanacak 

Limanın Sirkeci kı~ uda bat· 
IDlJ gemi zincirlerini çıkarmak 6-
.ıere yapılan çalıtmalardan sonra 
fimdi 1star:bu1 limanı içinde ve 
dısmda eskiden batmı§ gcinllcrin 
çı.kan1ması kararla~§. bu hu. 
susta Münakalat V ckaJc ti 11zım
ge1en tahslsatt aymnııtır. İlk o
larak Ahırkapıda senelerce evvel 
batmış olan Marimmya ve Hay
darpa§ada batık dura"l Margari. 
na npudarı çıl:arılaCaktır. 
Bua:larla hilhaasa KarabOk fabri
kasının hurda demir ihtiyaet da 
~ktır. 

Genç ve çalışkan bir 
talebe vefat etti 

Asker:I Tıbbi. 
tenlD S lncl sı. 
ıuf talebelerin. 
den Orhan Ta. 
:şar J)el gene bir 
yaşta olduğu ts~t'S:'b 
halde vefat et. 
mlför. Genç ta
lebe arkadaşla. 
n arasında se. 
vılaifi kadar 
muaJUmleri ara. 
iimda da çallfJkan 
ve dllrilst bir talebe olmak üze.. 
re tanmırdı. Cenaze namazı bu. 
gün 12.30 da Beyazıt camiinde 
kılındıktan sonra Merkezefendi. 
ye g6ttlriUUp glknillecektir. 

--0-

ıtalyan vapurları 
mallanmıu taşıyacak 

Norveç, İsveç ve Danimarka 
vapurlannm Jimanlarmuza uğra
marmaı üzerine ttalvan vapur • 
centeleri ihracat mallannmt taşı. 
mafa talip olmuıtardır. Son giln· 
lerde limanlanmıza fazla miktar
da tb17an tiJepleri ıeıDı.te bq
lamıp. Bu vaziyet fhracatçtJan 
memnun etmiştir. 

Dlln Fransa.ya deri, Macarist:L 
na •e Bulpristarıa balık. Norve
çe afyon. iakenderlyeye elma c&ı 
deriJmittlr. 

-0---

Tic:aret Vekili yakında 
lzmire gidecek 

Haber aldığımın glSre Ticaret 
Vekili Nczmi Topçuoğlu önil· 
milzdckl ay bqmda lmıire gide
cek ve ihracat, ltbalit ft ibtiklr 
itleri üzerinde mühim tetkikler 
yapacaktır. 

Yabancı dil okulu tale
belerinin tiki.yeti 

dikkate almclı 
Yabancı dD ağretmen yetftdr 

mek fbere Unfvenitede qıla 
Usan atre+menfflr'er kona taJe.. 
besinin Anbraya tfkl,et de ba. 
lunduklanm yumqtık. Talebelr 
rin Maarif Voktletfııe yapbklan 
bu gikiyetlerin sebebi Ua.ivenlte 
tahsilinden soııra mevcut muka. 
•eleye rağmen A vrupaya tahıile 
gönderilmeleri keyfiyetidir. Ta. 
lehe Avrupaya tahsile gCSnderil • 
medik!eri takdirde mukavelelerL 
nin fablni iatemiflerdir. 

Bu 98.dyet fi.zerine maarif ft" 

killiği talebelere yeniden ban 
lcolaylıldar temin etmiftir. Bu ko. 
laylrk!amı en baynda talebeye 
her ay •erilen 30 liralık ücretin 
40 liraya çıkanlmuıdır. Aynca 
tiae ve orta okullardaki yabana 
dil yardımcı ~erine 
tercihen tayin edilccekluidir. 

Bu ıekli kabul eden talebeler 
lcun.Jara deyam edeceldeıdir. Ka. 
bul etmiyen bir grup talebe de 
mukavelelerinin f cshi için edebi· 
yat fakilltesl debnlılma mDrau. 
at etmltlerdfr. 

Kiliaedm palto çalanlar 
yakalandı 

Bahkpazamadakl Ermeni tı. 
lisesinden geçen ay içinde pal. 
to ve 9apka ~1mmıttı. Zabıta 
o zama.ndanbert J'l.l)ttlt t&htl. 
kat sonunda btnıalan 7&kala
mıştır. Bunlar Leon Ye KanaB 
isminde iki arkada~tn•. 

l Haklarındl\ takibıı.t yapıt -___________ _. ma'ld.athT. 

Haseki hastahanesinin 
400 ncü yılı kutlandı 

1-iaaek.i hu*ahaneejnin dört ,,a
ziıncü yılı dün sabah büyük me
rasimle kutlandı. Mcr~imde Va• 
li ve Belediye Reisi Dr. Lt'ltfi 
Kırdar, tlnivcnitc Rektöriı Ce-
mil Bilsel, Sıhhat Vdrileti mil
fetti§lerinden birkaçı, birçok dok
torlar bulunmur1lardır. 

Şehir bandosunun çaldığı ts. 
tik11l1 ınarfij•le mera.sime bacıl.:ın· 
m11 hastahane b2fdoktoru N aı
mi kürsüye çıkarak merasime ge
lenlere te§ekkür etmiş, aözü Vali 
ve Belediye Reisine bırakmıştır. 

Doktor L<ltfi Kırdar. Haseki 
hastahaneainlıı yegaoc Jradıo 1'ıas
tah1U1eSI olmak itibiiriyle memle-
kete yaptığı faydalan tcbarilz et• :,. ,ı 

le hastahanenin gU.nden güne te- · - Ra..w ......._.Din teıaia olandaia Wu.. 
tİr1llif, yeniden 25 yatak ilivos.iy· ı 

k!mülürıe çal~ıld~ğtnı söylemi§.. oıumnuw. beiD bıatab•ae n bem l lacak) puarteai ve perıembe,e 
scnelerdcnben m~euaeyi .büanü daril1lcue &ilıi fülr Ttlrk kadın u olmaJr tberc uıç da vcıihiılt: 
idare eden settabib Nanmye te. lanna yardan etmfttb'. unlar, tıblıl muayene ile ftdldi. 
~:ırlidotmiftlr. n~- Şilkrü HatWnealn Dd &mell wr .ine göre polDrUnlk de yapıalnq-

a CD IOma ~"'r dır. r Hal Ye vakti olan)Fa Biç_ ""' 
Hazım. Nisaiye Pro(esöril Tevfik i Tema tarihi olu 1539 ihnen itti~ 
Remzi Battalgil, Profn6r ltbrm - n • 
tamaiJ de he n1r hitabelerde dan 1814 e kadar ilk tepD olun- Darilgifa Udimleri mcyamn· 

bul .,,., .. yeca ~- __ ,_ dutu ,.W nkdna..._,,,. uypn da aikrclunan talılpler. kellhaDer • 
unmuıı-6, m. ın ~ bir bdro De~- cerrahlar Ye difer mDstalademfn-

malarrndan. gelip geçen doktor- 2 1884 de .:....a bulund a.. den '--'- imaretten --
laıdan bahaetn:dtlerdir. - ,....... u... _,, ....... &.. •---- 1 -

Soıı olarak Seıtabib Nazmi Re- •e eüi ba...ı....e,. yalan olan mek de Yerilmfttlr. UDU"etler· 
,_: umh •-- Q' Ba ._~ n~ )'ere ı~- Elld bina da buraya den yalnts zayıf ve kfmseh ve fa-
1.a1C ur .ınon ne. fve..u _.. Whak , __ ,_ faali • k" ler d ~' -LZ fUr Sliyda • Medüt Refai Al>- m o.,. ... & aynca yetine ır e6 .., o vaaım memur ve 
dülhalilr :eı:;..,., Sıhhat Vekili devam eder .. 1917 Je kadar Ha: milstabdemleri de müstefid ol· 
HulCW Alatq'a. Parti Genel Sek· seki meccanın muphedehaneaı muılardır. 
reteri Dr Pftai TO.ıer'e tuim ı.mini alır. Aa1 abatahane yeni Hastahaneye yahu~ baıta!u 
telgra.flati ·çekilmesini teklif et· bioaaında bucO!'e kadar çok fL değil, zuafa da kabul edilmiftir. 

• yant dikkat iüıpfa mazhar olur. Vakıf, bastahaae umunDla ve 
°ite='2 ='! ~ Birinci ve Tilrk tJb tarihi nolc- mllstahdcmin= olduk~ bol para 
Ptofetar ;:. Sllheyt Oner'in ~dan mühim olan devreyi tet· v~rmiıtir. Vakfiyede yazı!• .ola:° 
Haaeki b tabaıı · • DMll teals itik edelim: mıktarlar mutad cltluı;ı gıbi bır 
edildiğini ~aster:U:.er br<>tfir Bu hastahane Cerrah~da BI- günlük olarak teabit olwımuıtUI'. 
difltı?lmfbt'. ~ban b- aanalılardan kalma Arkadıuı atı
amılan alryo.ruz: tununun bulundufu dilzl~t ~ 

. ıamanlarda Avratpazan ısmlnı 
Haseki bdmlu b.ai!aneaı alan yerde Kanuni Sultan Silley. 

htanhalda 1453 de. Tlrklet- manın haremi Hürrem Sultan ta· 
malndetı 86 tene IOlll'& 99 Fatih rafından ma nmanlarda Mimar 
Darilffifaamın 1740 de inpm- Sfnan'a yaptmlan bir kubbeli ca
dan "'Ji~ Şµl• $elim... ... ......... mem .. " ilk mek 
flllclan 1514 de~ Kaıa- tep arkasında ve imaretin &Olun· 
caahmettcki Miakinler tekkesin· dak:l ubaya 153g da i.np ettiril
den sonra lstanbulda .yapılım! il· miı. gayet mUhim ve arapça bir 
çüncil hasta:bancmizdir. Bu ta- Yakfiyesi vardır. Bu vakfiye hü. 
rthte.n soma tnlllt'lm oZaıı de-ne- kllmlerine göre datilp faaliye-
1erde lıas!*neler. çol~a tc geçmiıtir. 
başlar. Evliya Çelebi de, Fatih, Darllfıifaya birisi bat olmak 
Darilffifumdan baıtka kacfmlar lzer iki hekim ta · oJunnnı • . - ı· ah 1 i . d • ym ' ve gayrı mus ım sta ar çın e tur. Hekimlerin mulrtedir, lllm 
hastahane yapılmqtır. der. ve inu.nt k.imil olmuı ,art ko-

Ttlrlciyede yetiıen hclcimleri· ııulnıuttıır. 
miz:le idare edilen Haseki basta- Vakfiyeden haıtahancnin mü· 
nesi fasdauz ve aynı ismi maba· tenevvi hntalara ve bilhaS!a er. 
faza ederek 400 IC1le milt.emd- kek hastalara mahsus olduğu an
yen çallflDI! ve çok hizmet c&'- laplmlftır. Milatabdcminin iyj 
müt- binlerce bekim Jedttlrmlt çalıfmalanna dikkat olunmuf ve 
ve TQdıc tababetinin ~ vakıfnameye bu buauata aWm 
yardım etmit bir mDelU9edfr. vuotunmuştur. 

• Bidayette tam bdrolu btr hasta· Hastalardan hastahaneye ayak-
bue olarak açılmq,. 19 uncu a. ta mllracaat eden %\Waya (bil
llrdaa itibaren bdmlara tahsia huu arada kadın hastalar da o-

-ı KISA HABERLER 1 
, ,. imaline mabsm çellk yapılacak· 

tır. 

• Edlraede hula.Jaoan DehlliJe • Şehrimizde bulanı~ 100 kader 
vekili Faik <bırakın ftldelerl bu- Polonyalı mDUecfden bır ~ısmının 
gilnkii konvansiyonel treni ile teh· Polonu kllyOne lsklnlan ıçln ~a· 
riflze geUrllmif ve tedavi altına pılan milracaat, köy kanunu mil· 
alınmtflır. salt ol~adı.fındarı. kabul edile· 

• Karak6y meydanının Tünel ia· memlıur. 
likametinde pnilleme&i kararlatt.ı.. Memlekette: 
rılm14tır. Belediyeye alt eski Boru 
blnalarlle bunun arka larafuıdaki 
Mehmet All pqa hanı ,.,kılacaktır. 

• Ziraat bankası lımir mıntaka· 
sanda :ıeytlnciUk tesis edeceklere 
bir tesis •e donanma kredisi ·~ 
ınaya karar vermiştir. 

• Balkan memleketlerinden kara 
yoluyla eıya aakllyab için Bellrat. 
ta TQrklye, Yugoslavya, Bulgarls• 
tan ve Yunanistan demirYollan de
teıelerlnla (fUraklle bir ıtmendl· 
rerciJer konsreal loplanm11tı. Kon. 
ıırede btıkQmeUml&I temsil eden 
Cevat Tilrllnc bu sabah d6nmllftlr. 
Yapıları 16rilşmelerde YaıoslaY711 
evvelce Bulpristan, Tlrld79 n 
Yunanistan arasında meTCUI tna
ıit 8'18 nakJ~b anlqmaau llr
meli ft ba memJebtllrda lllle 
cet Jbracat ..,.aada ima aakllıa
tında bndl dahlD teullltb lartfr 
sini tatbik etmeli bbal etmlttlr. 

• Beledi79 Saltn lılalunt llr
beüilha ..ıan adde .......... 
drnnm ıaktaraiU llcm!tm• b
rar ftl"llllflJr. Ba ballıJltlil I* PIO' 
le bulrtanmıttır. 

• Jtanbr dair .. Cllll fallft· 
baının eettthane '-m bil edil· 
dflfnden bu hına içinde taaU)-ete 
Rf!~ekt:tT- Ce1ftMıtlld• "'""" ... 

• bmltte t"evıiye camiinin bir 
milddeuonberi ek&ilen hah ve ki· 
limlerinln camlla kayyumu Osman 
larafından cahadıAı anlatılmış ve 
cahDaa klUmlerden blr kıamı UY· 
yumun evinde bulunmuş. kendısı 

tevkif edllmiştlr. 
• lnblsarJ11r ldarest tımitte tOtOn 

lfirraına avans tevzi etm~e başla· 
auttır. 

• bmlr vfllyeUnlo yeni bUL 
~ 220.000 lira olarak· teablt 
edilml,Ur. 

• Maarif VeklleU mtıfetUt • 
terinden Bkrem, Balıkeslre gl· 
derek teru,1ere bqlamıştır. 

• Berpmada Htlaeytn otlu 
Mutafa ti• lbralalml taammll. 
den 614t1rmetten &UQlU Be~L 
ma muta U7 kWplertıadea 
Btlll oll• Abme41n 611m ce • 
SUID& ç&rptmlm.. lllllet 
lleollalnce tudlt e411mlftlr. 

• Zoapldüta n.aımu .. 
den mmtakumcla mektepler • 
~ki 71 fakir oocata aıcat ;re. 
met nrtlm•1'• 'bQlaamıttır. 

• fstubal4atl kar aübl• 
Trak vapurtle ll114an,ap. o • 
radan Bunıaya g6tUrUhnUştUr. 
Vludal 7oluna acacütn'-

Hutahaneniu t•sia iıntanna. 
lwllımılan bir ha:.ta Mkli,e 

vabııs.r .• 

Haseki baatibanesf ealdden 1u 
isimleri alnuım : 
Hdeki Dariinüan 1090 (1979) 
Haseki Sultan Duiittif&11 1216 
(l~t) • 
Haseki Zincfam (Nisa teftifhan• 
ai ol~uiu " aceze konc1uiu •· 
man). 
Haeeki Saltan bdm dariiuifua 
1217 (1843) • 
Hateki Bi:r..arbaneaJ 1260 (1844) 
Haseki Niu haıtahaneai 1286 
(1870). 

Bu haıtahane 19 uncu ura ge. 
linceye kadar 2 hekim (birisi baş 
hekimdir.) tki kehhal (glSı: mil· 
tehnsıst), 2 cerrah Ue eczacı 
makamına kaf mUd nt tarafm· 
dan idare d:iilmittri· Hastalara 
hiı:met edenlere kadroda geni• 
yerler vardır. 

1843 de Haseki hastahanesinde 
fahitelerin de gözönUnde tutul· 
dıığunu vo bunlarm Edlrnekap. 
da Guraba hastahanesi namiyle 
Mihrimah Sultan camii medrese· 
ıinde açılan yere nülolun<!ukla· 
nnı ve za btu rabrtlarma itina o
lunması hakkında bir emrin mev· 
.:udiyetini ağreniyeruz. 1844 de 
Hasekideki deli kadınlann 811. 
ieyma.niye Darüıtif•mda lnfa o
lunacak ayn yere naldedllmeleri
ne karar verilmesinden baataha· 
nf'Dln hiç bir nma:ı yalım deli
lere baarolwmıadıp c&tterir· 

1848 de bdın1ara mahsus bir 
ltUtahane oJmamMlftdan hasta 
kadmlm1a ,.tınhp teda~ olun. 
- " gebe bcbnJann ftS'ı 
Mmli için buraı tam bir huta-
bane ı.Hae konul.... Yeni bi
_,. npnnıcava kam _.. yer-
ele Hlleld b ..... neldrin tarihi 
lnldpfra ba -.Dat'r l'hadet 
..... t .... 

ıaea elen eomalı:l llMpfr tsJSe 
~turı 

ı 868 de Haaekf mıdanı ismi 
...nen eıld binada Jradm meY-

Ecnebi radyo ne 
yalını dinlemek 

vazifesi 

D OSTUll (Vl • NO). 
kara radyo.unun ftzU 

nnden bahsederken. ecnebi 
13taayonlarmı dinlemesi ) 
na da ifaret ediyor. Bu P6' 
<>etli nokta! na.un biru dllrıa 
çarak llSyliyebiliriz ki. blyl9 
tedbir. efki.rnımumiyemia:bı 
meti balmn10dan çok ebemml 
lidir. thmaı edilecek bir 
yoktur. Hemen harekete 
- tncilizlerUı yaptıiı &ilıl 
muhtelif latuyon olmaa dabl 
bldmle doirudan dofruJa _._,.., 
b bly6k .,... merku1eri btr 
teha•ıa kulaliyle dinlemeli 

hnd•n buıl olacak fa)1da. 
fqdea ene!. keıMli ale·J'h&:m-..,_ı 
- radyo 9Udllalyle - yapdJlllııJ 
• mubtemel propagandalan 
mamada muttali olmüur. Y 
muttali olmakla blıııaJIP 
ra:!yomaa lranaliyle oalara 
cenplar wermektir. 

Ecnebi lilaDlanla nepiyata 
aumlu ltılan aebeplerdeaı biri 
.. budur. 

Bqb radJo 
gartıyonu: lleeeJA. bir cUniln 
ıammda Londradan t&Jlıe bir 
İ§İttiğimiz vakidir: 

- Bugün öğleden sonra Ber 
radyoau, bizim hakkımızda tzs 
fÖyle demit-. Halbuki ' 
böyle böyledir 1-

Dikkat ediyor muaunu? 
da bir~ saatlik farkla, tren 
rine taalluk eden bir mesele 
ralında dünya efkarını der 
tenvire bqvu.rmaık imlcinmı 
luyorlar. 

Yalnız aleyhe olan propııı& .. lıt.ıl 
daları kartrlamak değil, aynı 
manda lehimizde gösterilen 
9eeclUılere de mukabele e 
yine bu tedbirlerle kabildir! 

Bu ıonuncu ihtimalin bir 
Uni daha ıeçenlerde gördük: 
ma Radyosu Cmnburiy. Ba 
.ı;nunqı blltiln Türk dinleficil 
ne tebrik etrnlıti. B\ı ıfbi c 
lelere ııünü ıününe mukabele 
me.k zaruretinde değil miyiz? 

kufiardan baetalananlann t 
visi için zaptiye mügirliiince 
50 yatak tefrik ettirilmlt ve 
tanbulda kısmen Edirnebpıc 
Guraba hastahanesi mlia 
bqka kadın haatahaMli olma 
ğından hariçten gelenler ve · 
ıesü:ler de kabul edilmiftir. 
tahane kadrosunda zaptiye 
kimleri muvakkaten vazife c 
müıtilr. 1871 de Pranuda 
tahsil eden Dr. Kiryako tayin 
dilmittir. 

1878 de hastahane idaresi 
remaneti:::e terkedilmit ve bir 
mmda mahpuı olan kadar.lar M 
terhanede aynca inıa ve tcsia 
lunan niaa tevkifhanesine kal 
rılllllf •e bunlardan bofalan 
ıım da acueye ve ldmaeab 
kadınlaıd:n mUracaat edeni 
haaredilmittir. 1870 de yatak 
dedi 80 i bulmuıtur. 

Dr. Kiryako binanın tam 
ıeraiti haiz olmaması " bun 
hastahanenin tam inkipf ı cüç 
ması huebiyle tevsii için ut 
mıt. nihayet ı 884 de Haseki 
desinde fimdiki baatahane: 
merkeı: binası yerinde bulun 
Moralı Ali Bey'in iki katlı tat 
nafi atın alınmıt ve tadil ol 
rak hastahanenin bir laamı 
raya tapnml1tır. 150 yatak 
rine beı altı aene bu vuiyet i 
me e:lilmiftir. 1881> e kaW 
resi Hptiye mütürlüğüne te 
edilmittir. 

1889 da baatahanc içi.ıt çok 
lışa., Dr. Kiryako ölUnce 
Bey haataba..,ete mUdilr ve 
tabib tay!n olu.nmuttur. M 
air teıebbü&l:rivle taf kona 
yıkıJmasma bahçe ve 
hasb pavyonlannm yaı>ıllcuıPI 
karar verilmiıtir. O zaman 
m:t Nureddin bey de op:ratCSrô 
Tabı"bi nalMiie de Dr. Hacı 
mal getirilir. Bu zatların 
retleri ve nenretleriyle has 
nenin kltgir idare bhsnu ve 
len mC'9CUt ahşap pavvonlar 
edilir. 2pavyon dahDiyeye, 
pavyon gaz ve kulağa ve bl 
de acezeye aynlmıttır. Karp 
bete yapılanı pavyon doğum 
cerrahiye tah!fa olunmu,tur. 
cihetle yeni k!t:!roda o,,era 
DT. Ahmet Nureddin. tab!tıl 
Ref~ Hariciyede. t111bibi tialh 
cı Kerml ve tabf.bl rabl P 
4 (.0-- ' MoilN) 
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gazetelerine ı 
gore 

Bir Alman nıecmuasznın talırikleri 
-~------------------------------·~--------------------------------

anakkaleyi bu kadar 
mühim yapan şey nedir? 

Dolmuş yapan 
taksiler vyetler F inlan

Yada acız bir 
le düşmüştür 

llttı:.ızca. "l.ıe '.l'cnıııs" ga
I ::ı ilkkfuıun 1930 tarınli 
kn lesinde J<'iıılii n<lipula 

0t·dulaı·ının ı·icatini ~u ">u. 
' lıah CtlİlOl': 
hartada.nbcı·i dcnuıı eden 
~tın gcc,:tikc,:e J\.ızıloı·du 

laha nıii!;-kül l>ir safhaya 
lı:te<U.·. 1lk ll;Ünlt•ı·tle az 
tıla biı· motorize kn\\Ct. 
a bir znnuı.ıı ic,:inılc sona 
lebilcceği zaııneclilen l..111 
l\tl~·n i':•i ':'İmıU bü~·ük oı·
la uı;un zaman ltusya~ ı 
ili ct.iccck haı ... ıı .. i bh· luup 

l'a ı aluıı-.tn·. l •'inlitntli -
1' ıncmlck~tl<•riııdc imla. 
hii aı·ızalar,laıı k<'nclile • 
Uclafa •• hususunda azami 

!!de i:,.;tila<le c•dcbil mi~l<w
~iıılıindiJ n CH'ilı:su Öfİ .! 
tl!t 'e Ü,\ le bir cesaret le 
lil·oı· ı ... i, biit ii.r. cıhaıu u 
'c takdirini kazan.Jı; 

1lu mihdC\ li kıl\\ etere 
İ~i darhekrl" ~Iarc':'al 
İlofun plfuılanıu altÜı-;l 
li1;1,ılorcıuımn ini~ iiı.: bir 

1klık ic,:iııde <.·cı·cya n eden 
t'tlcl'inc IJnl .. rnca ~u ı:.ual 

!;eliyor: A<·nba So'·>·ct 
ı·ı bnskuınaıulanı l•'in -

>:ı ıııu;;:a, cıuctin.ıı kısa 
ı11nn içi rnlc kn·ılacağnı ı 
l'clcı·ck. Jrnn et lcl'in i gcli. 
'l, aralarında hiçlıir ı·abıta 
ltı.c! ... siziıı, plü.nsıı; bit• ı:.u · . 
ilel'i hareketine sc\'k mi 
~loskm nda iimid edilen 
hakik:ıt e asla t<'' afuk 
· J•'inliuıdiynda >·c,e;füıc 
kıın·ct milli , .c luınuııi 
et ten ibarettir; halbuki 

lct"' hükümct. <leııilcn 'c 
r llcr ile bir ittifak ınun-

1 iınzala:ran hiiküınct hiç 
O.kiki k~n \'Ct \'e ıı iifuzu 
O.n hir isimden ba:;;kn. biı' 
~li.i hliı'. 

Andh·al ılnr :ralnı:.ı: cep -
~ ıı~uka,·em~t etmekle 
1l'oı·lar· muhtelif nokta . 
•nın·affnkı.) etli surette 

btı lnarrnzlarda da bulu. 
lıtr. Einliincliya ordusu 
t'ıt 30.00() deı·eccsinc va. -
~·iııt n·r<lirmi:;>lcrdir; ye 

c ilerden hiiyük: miktarda 
ıııa.Jzcmesi alnw;lardır. 
arda ta \'ir et ti~iıniz bıı 

e lcrin Hns cl<'\' letinin da-
4 llzh eti iizerin<le tesiıi n;ı 
J ~tı~·? Şüphesiz l\foskorn 

<'ti keneli nııfuzu ve oto. 
iı,;in biiyük bir tehlike 
t'dc<·ek olan lıftd!selcri 

n gizli 1 uhıınktadıı'. Fa • 
H ıı.,ya ~ihi büyiik bir meın-

lı ~ hiikiımet somurn kaclar 
g~ a 'a7J~·cti gizleın<'i}.e mu

~ olamaz, hıtlk hir giin 
e:H~ti Sm ~·et lıüklımcti • 
\llki Çarl;k ı:us:rnsın<lnn 

Şe lıet<'r biı• akıbete dOğ,l'U 
k~ektc ol<luj:!.unu n nhyn • 

M;, ltııs m·ılusn1Hh\ tasfi~·e 
is 4tıııda ~ apılaıı i':'ler bu or
al~haı·p kahilirctinclcn mah

ıır hale getirnıiı;;tiı-. 
d tl.i açıkc:n anlıışılı;11·or ki, 

nle t ltusya hütiin cliiıı~·a)'l 
ı:;;tır, dünya ile beraber 

'ide aldnnnll';'hr. !';talinin 
~ası MI idi: A -çrupa mil _ 

ra tı.l h~rbe ı::iiriiklenıek \ ' C 

l ı zahiri bir bitaraflık 
1 altında. tutarak müm • 
lıluji;u kadar h~tifadeler 

c:- etmek. Onun nsıl maksa. 
un !ll·anm kn\·,·etinl taze bir 
t k e 0 ınii-.niıl hir znnıana 
lu ınuhatnza etmek, bütün 

.b till dc,·letlcr knn·etten 
~ ~ü znman harrl ctmeksi -
~ !'nafi toplnnrnk, bu sn • 
1 1lın~ka memlck<'tl<'rin saı·. 

tc\'~leıi askeri ku netlerin 
filnt Rusya hesabına ..-ıc 

ek. 
l\.ou hi.ikfımetiııin Al -

il 'llın Iıchi ... t.ana ilii n ctti~i 
~tı sonra bu ın<'mlckehn 

na , 1 llı clo ~cçinn<'si, sonrn 
it Rrııtık m<'mlcketl<'ril<' 

as tı~ı muka,·elC'lerllo nnı • 
.. • ilerinde strntejik üsl<'r 
r~ ı, hu memleketler i.izcri. 
~ lts~·n. nnfıızuıın t<.'si:'o! ctm<'. 
talı hö;rlc oldu. Nihayet J<'in

h.n da a:rnı ımrctlo yo -
"le . lt1 imkAnlan hns1t oldu • 

' llaatine -çarmı~tr. Illr Fi<'llC 
biri ı,.~altık denb:i ,tamamiylc 

·~1&k:inıiyeti altma. jitcçecek 
r§r ı tk , ıtllın doğruya !öl an<li • 

ltı<'mlekctleri ile temas 
~ ~<'lmi!'I bulunııcakh. 
ltıa hüvÜk Rus siy.nsi mer
t'iııdo birtakım. k~nşıJdık-

İnsanların hususiyetlerinden 
biri de bazı seyleri isimleriyle an
mamaktır. İşte bu yüzden i: mine 
"Politika" denilen bir ilim orta~ 
ya çıkmıştır. 

Bu ilmin başlıca sanatı değ ~ şik 
kelimelerle cümleler yapmak ve 
bunları ''politik aletler'' karakte
rini havi muahedeler haline sok
maktır. Bu muahedeler kimsen:n 
aleyhinde değildir. Ancak bazt 
şerait hasıl olursa mer'i olurlar, 
bu şerait de ekseriya bu muahe
delerde imkansız olarak göster;
lir ve bu muahedelerin umumi 
menfaat lehinde olduğu da ayrıca 
zikredilir. 

işte, Ankarada Türkiye ile İn~ 
giltere ve Fransa arasmda im"'.a
lanmış olan pakt da bu nevi "po
litik aletlerden" biridir. 

L;.ı pakt dokuz madde ile Fran
sa, İngiltere ile Türkiyenin bi
ribirlerine yardım edecekleri, ya
- yahut da biribirlerile müdave
lei efkar edecekleri - muhtelif 
vaziyetleri tadat ve tesbit etmek
tedirler. 

Bu paktın fevkalade ~arip olan 
ciheti; Tür ki yenin İngiltere, 
Fransa ile Almanya arasında hali 
hazrrda mevcut olan muha!'ama
ta iştirak etmeğe mecbur olmayı
şı ve "hüsnü niyetle dolu bitaraf
lığını" muhafaza etmeğe hakkı o
luşudur. O halde bu muahede 
kime karaşı yapılmıştır. 

Napolyonun meşhur sözü var
dır: ''Devletlerin politikası onla
rın coğrafyasındadır." An
kara paktını şöyle bir tetkik ede
cek olursak: ''Türkler eğer Ma
dagaskar adalarında meskun ol
salardc böyle bir pakt yapılmaz
dı'' diye hükmeder ve bu hükmü-
kime karşı yapılmıştır. . 

Türkler, bu boğazın iki sahi
linde meskun olmak mazhariyeti
ne maliktirlar. Bu nokta Şarki 
Roma imparatorluğu devirlerin-

. tl enberi ele geçirilme.k istenilen 
ve uhunda bir,ok mücadeleler 
yapılan bir arazi parçıtsıdT'I'. 

Eskiden olduğu gibi hala bu
gün de Boğazlar, dünya hakimi
yetini elde etmek için açtlması 
liizımgclen kapıların anahtarııdrr. 

Meşhur İran akınları Boğaz
lardan gec;miş veya geçmek iste
miştir. Büyük iskenderin akın
ları buraya müteveccihti. Buraya 
malik olan Şarki Roma impara
torluğunun yıldızı Garbi Roma 
imparatorluğunun yıldızı sön
dükten sonra daha uzun müddet 
yanmıştır. Ve Osmanlılar ancak 
İstanbulu fethettikten sonra zafer 
ve şartlarının en yüksek nokta
sına yiikselmiş oldular. 

Büyük Petro Rus politikasına 
İstanbul istikametini vermek is
tedi. Onun kanaati, lstanbula sa
hip olan Rusyanın Avrupaya ha
kim olacağı merkezinde idi. 

Tilsit'de Birinci Aleksandr Na· 
polyonla dünyanın taksimi hak
kında müi:akere ettikleri vakit, 
ondan İstanbulu istemiş ve Kor
sikahya: 

"Mais Constantiple c'eck C'em
pire der monde" 

"Fakat İstanbul dün'Ya impara
torluğu demektir." 

Diye söylemişti. 
1923 de imzalanan Lozan sul

hundan sonra Boğazlar Türkiye
yi iki muhtelif büyüklükte toprak 
parcası üstünde brraktılar. Avru
pa krsmı ticaret ve vergi bakı
mından çok ehemmiyetli olan İs
tanbul şehriyle Trakyayı ihtiva 
ediyordu. 

Diğer kısım ise Almanya bü
yüklüğünde olan Asya kısmı idi. ' 

Tabii' şekilde bo boğazlar Ce
nubi Rusya ile Balkanların Ak
denize inecekleri yo]dur ve onlar 
bu şekilleriyle bu devletlere dün
ya ticaretinin en baş yollarından 
birini kapamaktadır. 

Umumi barptenberi Boğazlar 

lnr ,-e n:ız11ordu'"'u ic:in<le isyan 
ha re ket lcri oldnjinnıt dair hir . 
takım l'İl'ayotler clolaş1~'or. Ma. 
hi)·etleri ınaliım olınıyan bu 
t.iirlü rh·a)'<'tleti bti~·i.ik bir ilı -
tıyat ile ka.rı;;ılanııık lıhımchr. 
Yll1nı:r. şn nokta muhakkaktır 
ki, nn ... yanın kendisi harhe A"ir
mek~izin lJaşka. milletl~ri har 
bo siiriilt.lt"mek ı-;il·as("ti hu~iin 
kendi aleJhine dünnıiiş Te 180 
milyon nü!ıııoıln kO<'a bir Rus~·a 
de\'JeU kii<:iik l<'inlAndiyal·a 
karşı girir,tijri harpte aciz bir 
vaziyete düşmüştür. 

cminönü durağı
na tabela aslldı 
"Dolmuş'' ~aı .• a k uıüı;teri 

c. ı ı;; ıracak olau otomobillere 
1 Wdil tiU8 y e rle r d ii ll a)'l'llillIŞ, 

bunla rdan Eınin ü rıünde ki kıs -
: nıa. bil' ele l c \· Jıa asılnrn;;tır. Di
ğer Yerle rin levhaları da bu • 
guu asılacaktır. l ti te~ e n taksi 
lşoiörü buraya g e lip sıraya 
.ı:iruıek l c<lir. Ancak yeni 'e 

1lu k.s t.ıksi otouıouıHerı IJura • 
dı.ı dun.ııanıaktadır. Emlnönün 
ele n T"iıksime 40, Pangaluya 
1-,5 kurnşa müşte ri taşınmak
tauır. Ancak tayin ed ilen bu 
:r.., at aı Lıuluunıak t a<lıı. ~lo • 
t v i'LU kara Yasıtala ı ı cemiyeti 
nwu Bay Hakkı dün bu hu. 
· · . ~ la şunl arı soyl e ıniştir: 

··- - 10 ve 13,5 kuruş azdır. 

Çanakklle b'Jğazını gösteren ka1..art:-ıa refrn (Yanda "e ·ı·liilbrıhir görülüyor) 

ÇunkU bu s e n ısi yapacal.: oto. 
.aıobillerıu oonilşle müşteri bul
uıauıalan ihtimali çoktur. Za
ten bu senisi yapnıakla halka 
lıiıoıet eı ıuiş oluyoruz. Akşam 
üstlı:ri altıı.lan sekize kadar E. 
miııvnti \ ' C Karakör, sabahlan 
seki ıden ona katlar Şişll • Pnn· 
galtı Ye Taksım traun ay du .. 
rak ye rleri mahşer gibi kala. 
balık olıuakta, tramvaylar ve 
otolıüslcr 'ıı..ııları taşımaya l~a

fi g eını e ıııekteclir. 

ticaret politikasındaki mühim rol
lerini oldukça kaybetmişlerdir. 
Osmanlı imparatorluğunun yıkı· 
lışından sonra Türkiyenin Asya
nın muayyen bir kısmında kalışı 
İstanbulun eski rolünü İ zmir. Be
rut, Hayfa ve daha başka li
manlara geçirmiş bulunuyor. Tu-

. na devletlerinin Almanyaya yap· 
tıklan zirai madde ihracatı Tu
nadan yukarıya ve -doğrudan doğ
ruya Almanyaya gitmektedir ve 
eskiden çok mühim olan Rus ti
careti ise uzun· senelerdenberi ta
mamiyle mefluç bir vaziyette
dir. 

Karadeniz ve Çanakkale boğa
zrndan geçen gemilerin adedi, ay
nr derecede ehemmiyette olan 
başlıca ticaret yollarından geçen
lerle mukayese edilemyiecek ka
dar az olmasına rağ"mcn, Boğaz
ların geçici bir şekilde kapanması 
mevzubahis olan !devletler için 
nakabili tahammül bir vaziyet ol
duğunu ve adeta :ti.cari.:bir: tıka.ru .. :. 
ta sebebiyet ver:eeeği muhakkak
tır. 

Dünyanın - dört istikametine 
yol açan bu tabii kanalın sevkül
ceyş kıymeti ise hala mazideki 
kıymetinden hiç bir şey kaybet
memi5tir. Boğazlar Türkiyenin 
Asya tarafında olan kısmının Av
rupadan gelecek bir akına karşı 
askeri bakımdan kolay müdafaa 
edilebilir bir hudududur. Buna 
mukabil de gelecek hasım da bu 
Boğazlarrn kendi aleyhinde ola
rak, düşmanlarının elinde kalma
masına büyük ehemmiyet ve kıy
met verir. 

Rusya, Romanya ve Bulgaris
tan için Boğazların açılıp kapan· 

ması bir hayat ve memat me~ele. 
sidir. 

Çünkü Boğazların açılıp ka
panmasiyle bu memleketlerin sa· 
hilleri ya düşman filolarının bom. 
bardımanma maruz kalır, yahut 
da bu gibi tehlikelere karşı mu· 
hafaza edilmis olurlar. Bunun ne 
demek olduğ~nu Rusya, Kırım 
muharebesinde görmüştür. Diğer 
taraftan da aynı mesele başka ikı 
devleti de Boğazlarla yakından 
alakadar e::ler. Bunlardan biri 
Yunanistan, diğeri de On-iki ada
yı işgali altında bulunduran İtal
yadrr. Çünkü Çanakkale ile mu
hafaza edilmis Marmara denizin_ 
de saklı bir düşman donanması
nın mevcudiyeti onları sessiz bir 
şekilde tehdit eıder. 

Demek ki Boğazların askeri 
bakımdan iki manaları ve ehem
miyetleri vardır. 

Onlara hakim olmak bazı dev
letlerin, bazr mühim hayat da
marlarını istenildiği zam arı ka~ · 
patmak imkanına malik olmak ve 
Meal bir s~vkülcey§ "ii.ssünfi tJat
ma elde bulıırıdurmak demektir. 

Bu bo ğazlara hakim olanlar bir 
çok başka devletleri az bir kuv
vetle muhtelif şekillerde ve muh
telif menfaatlerinde tehdit edebi
lirler. 

Bunun için de umum iharpte 
hiç bir top,rak parçası üzerinde 
Çanakkalede olduğu kadar feda
karane çarpışılmamış, hiç bir 
yerde zafer gayesiyle o kadar 
kurban verilmemiştir. 

Churchil'in stratejik fikri, Bo· 
ğazları zaptetmekle harbi kısalt
maktr. Bunun icin çarlık Rıısya"t 
da kendi ideali olan panslavist fik 

Maaşları bareme göre 
ödenemiyen muallimler 
ilk terfilerinde 

30 liradan 

maaşlarını 

alacaklar 
llk tedrisat öğretmenleri yeni barem kanununa göre maJ)larını 

bir tcşrinisaniden itibaren almağa başlamışlardır. Evvelki bareme gö· 
re 22,5 lira üzerinden maaş alan, yeni haremde vilayet hususi ida. 
re bütçesınde tahsısat olmadığı için maaşları :.:ıu li radarı Öjenen ou 
muallimler hakkında Devlet Şurası ve muhasebat di\·anı mühim bir 
karar \'ermiştir. Bu karara göre maaşları vilayet hususi idare bütçe
sinin darlığı dolayısile bir derece aşağından maaş alan ö.~retmenlerin 

bu hakları ileride ilk kıdem alacakları yıl dikkate alınacaktır. 
Dört yıl sonra 20 liradan 25 liraya terfi edecek öğretmenler ev· 

vclce bu hakkı kazanmış olduğundan yeni terfilerini 30 liradan ala· 
caklardır. Öğretmenlerin 22,5 dan 20 ye inen maaş dereceleri bu su. 
retle yükselecektir. · 

Bu karar valmz 22.5 liradan 20 liraya inenler için değildir. Bütü:ı 
barem derec~lerinde hakkı·• mjktcseplcrinden a~ağı alanlar içind ir. 

Avrupada okuyan talebelerimiz teftiş edilecek 
Avrupada okuyan talebemizi teftiş etmek üzere muhtelif Avrupa 

memleketlerine tayin edilen 1\laari! ,·ekill iği umum müfettişleri dün· 
den itibaren teftiş bölgelerine hareket etmeğe başlamP~lardır. Paris 
talebe müfettişliğine tayin edilen .\rni Ba)man dün hareket etmiştir. 
Berlin bölgesi talebe müfettişi J:\ıhat Adil de yann Berline hareket 
edecektir. 

Okul müzeleri direktörü geldi 
Maarif vekilliği okul müzeleri direktörü ve ilk tedrisat yardirek· 

törü Bay Hıfzırrahman Raşit Oymen dün Ankaradan şehrimize gel. 
miştir. Hıfzrrrahman Raşit şehrimizde kaldığı müddet zarfında okul 
müzeleri hakkında tetkikat yaptığı gibi köy okullarının yeni beş yıl· 
lık ~alışma vaziyeti etrafında da tetkikler yapacaktır. 

rindcn çok daha ziyade Boğazları 
elde etmek gayesiyle dövüşmüş
tür. 

Boğazların bu birkaç türlü e. 
hemmiyetini tetkik ettikten son
ra Boğazlar meselesinin tarihte 
niçin birçok başları "Avrupa mü
vazenesi" noktai nazarından işgal 
edip yorduğunu anhyabilirz. 

Fakat bunun icin bir care bu
lunduğu zaman d~ima bi; ku.vve
tin menfaatine göre bulunmuş ve 
bir taraflı olmustur. Ya Boğazlar 
kapatılmış, yah~ıt açılmış. yahut 
da böyle yapılmağa teşebbüs edil. 
miştir. 

Ve daima bu şey çareyi bulan 
devletin menfaatine olmuştur. 
Yani ya İngilterenin, ya Rusya
nın. yahut da Türkiyenin men
faatine .. 

Yalnız sultanlar rejiminin kuv
vetli olduğu ıdevirlerde Türkiye
nin menfaatine· kullanılmıştır. 
Sonraları bu kapx İngiltere ile 
Rusyayı biribirlerine karşı rol 
oynamak vaziyetinde bir müva
zene temin etmeğe yaramıştır. 

Fakat herkesi birden memnun 
edebilecek bir formü1 hiç bir za-
man bulunamamıstır. Cünkü bu 
vaziyet herkesi rn'emnU'n edecek 
bir formülün bulunmasına daima 
mani olacaktır. 

İşte simdi Ankara paktı bütün 
bu eski scyleri yeniden bize ha· 
tırlatmaktadır. Muahedeyi imza· 
lıyanlarla bu muahede dışında 
kalanların birçok muhtelif niyet. 
leri, arzulan ve menfaatleri ol· 
duğu muhakkaktır. 

(Dara rnr) 

Utoıııol>ille rin dolmu:;a nıUş. 
teri taşımaları da işte bu za • 
rurclte 11 do~uıuş, durak yerle_ 
riıı t:e Lıuluşanlar bir .araya ge. 
tip otomobile biıımiye başla • 
oıı ş la rdır. 

D u servislerin sokakları za
ten dar 'lan şehirde münaka
latı g Uç ı eşti receğini, bir gaze· 
t e yazıyordu. Bu iddia hiç bir 
zaman \'aril! olamaz. Otomo • 
billere işleme müsaadesi ve -
rilcliği eş ası gözön üne getirilir. 
sc, lıu otomobiller dolmuş yap
maı:;a da başka şekilde mtişte. 
ri bulsalar ve bugünl{Ü mınta
kalar arasında seyrüsefer et • 
sel er buna m1l.ni nıi olunacak? 

Bir otomobile sen şu iki 
mıntakn arasında ancak bir 
kere git, fazla gidip gelme, so- ..,. .ıı 
kaklar dar olduğundan seyrü. 
seferi göçleştiriyorsun mu de- ~ ....-.... 
nilmelidir? 

Yine. bir gazete mademki 
şoförler 10 kuruşa muşteri ta. 
şıyorlar, taksi ücretleri insin, 
diyor. Ilıma da şu cevabı vere
yim: 

"- Eskiden 30 liraya aldı. 
ğrmız Hlstiği bugün 60 liraya 
alıyoruz. Yede k parçalara, ta • 
mire Yerdiğimiz paralar da es. 
kiye niı:ıbetle birkaç misli yük
sek. Taksilerin ücretlerini in • 
dirmek değil, belki arttırmak 
J;1zımdır. I•'akat biz böyle bir 
istekte bulunmadık. Halkı 
muayyen zamanlarda tramYay 
durak yerlerinde beklemekten 

(Devamı 5 incide) 

Görüp düşündükçe 

M. 'l'urhan (fan 
Dün ~azcteyc ıı;ırıncc, bir aı·k:ı.tla;;r, ntC';'hıır ac.lamlar an

sil,lopcdisiıli karı)hrır bulc.luın. Ac,:ılan !-ıayfatla. ''l\l. 1.'urhan 
'l'au" ın re!'ııni ,·e tercümei ha.ti \uı·dı. Epey zamandır hasta 
rılltı~ı iç-in, bu manzara. aitsızıu ic,:ime o korkunç ihtimali ge. 
tirdi. J>ost umun yiizünc haka kalını~tnn. 

Do..,tunı, fcl~iket lıabcrlcı:ine kuı·ı~an o ağır eda ilo ba~mı 
sallatb \C: 

- Hemin telefon ettiler! İkiye çeyrek kain. sönmfü;;! 
Dedi. 
Onunla ben, "Zaman" da. tanı~mı~tım. m·ada. kar~ı karşı. 

ya çalı':'tık. Zaı'if, zcn~in hafrı;alı \'e geni~ bilglU bir arkadaştı. 
Gazctcdlik ~ibi, beklenmez lıi\diselerlc c,:e\'rilmiş bir mes

lek i(,·in, dağ'arcığı dolu3·<1u. Bir kınk11nlık '\'ıtkaya tarihi bil
gisini, husıısi p,i>rii.7iinü, tecrübeli muhakemesini ekler, kınl. 
cmıa. biı· nıc':''ale parlak1ığı YC'l'İr<li. • 

"Zaman" ı her sahada > aknıclnn takip eder, ''ieab" ları 
kın \·etle 8ezerck ın artlı. Yalmz l>ll cömertliği, iislfıbu için 
güst.cremccli. ){nlcn;i eline alınca, eski alışkanlıklarım yene. 
rııez Ye hazan bu yolcla ayrı bir "c;e7ni" de kalırdı. • 

l<.:pcy ,·ar, ki yazılarını göremez olmu7tuk: 
- Hasta! 
Diyol'larclı. İlkin ~ı·ip ~ibi, nczle J.:İbi geçici, ehemmiyet. 

siz bir ~llc'\·sim hnstnlığı .sandık. Sonra: _,,,- -
- Galiba karnci~er! 
Hnlwrinl \erdiler Ye nihayet: 
- Zatürree~ 
Tc~hisini kOl'<hılar. ....._ · _ ___,, 
Hastalık uzndıkçıı, şifa iiınidi çoQ;alıyordıı. l\loğer ''ilç do· 

kuz" u atlattıktan sonra da ecel za-ça.llımn yakasını bırakma. 
Jl)l<;OlIS, 

' T~rihi t<'frilrn~ıhğ'ı, ed("hi kıymeti, şahsiyeti hakkında 
hiiknıün "ll'ası d<'j?;il. Zaten kayrbın aeıc;;ı gönüllerde henüz bu 
kadar keskin ys:ı~arken \Cril<'çek hükümlerin <le doğruluğunn 
inanılamaz. 

Arnmızdnn hirlnJ daha, lu•m ol2'un c:a~m<lıı kaybettik. Ç•'· 
hık çocuğlle birlikte bizde teselliye ınuhtaci7. 

Hakkı Süha GEZGİN 



ı. -~ VAKiT 26 BlRtNCl'KANUN· 1939 

Cazbant he}jetini kv1şa1_&_, ;-~-':;;> .-~. ~-;· ~---62___,,i :'LLERiN 
DiLi 
-24-

VII INC! KISTht 

izdivaç çizgileri 

{\[ı 
':" \ . 

" 

lzdivaç ı.;izgisi tesmiye olunan 
işaretler, (ki bunlar muhakkak 
surette bir çizgi halinde g-öYü.ıı.. 
nıezler) serçe parmak altındaki 
tepecik üzerinde rastlanan çiz
!?ilerdir. (Resim 17, numara 1). 

Size ev-rcla bu çizgiler üze. 
rinde verilmesi milmkün olan 
izahatı vereceğim. Bilfillara bu 
işaretleri tadil eden ve elde 
mevcut diğer işaretlere t~mas 
edeceğim ve nihayet bunları top. 
l:ıyan kısa bir izahatla bu bah. 
P.i. sona erdireceğim. 
İzdivaç çizgisi veya çizgileri 

elin dış kenarında serçe parma. 
ğm kaidesine isaıbct eden kısım. 
da küçük hatlar halinde bulu. 

. nurlar. Veyahut bunlar elin 
bahsettiğimiz kenarından çıka.. 
r a.k Utarit tepeciğine kadar 
uza.yan hatta. daha ileriye bile 
kadar giden uzun hatlar şeklin. 
de görünürler. 

Şuna. dikkat etmelidir ki, yal. 
nız derin ve vlzıh olarak res. 
medilmi~ hatlar izdivaca işaret 
.,derler. Diğer hatlar yalmz de
rin aşklara. arzu edilmiş fakat 
tahakkuk etmemiş bir izdivaca. 
delalet ederler. (Resim 17, mı. 
marn 2). 

İzdivaç çizgisi kalp çizgisine 
yakın olarak resmedilmiş ise bu 
işaret mevzuun çok genç yaşta 
-0vleneceğine delAiet eder. İle.. 
ride 'bahsedece~imiz diğer İfia. 
retler bu izdivacın kaç yaşında 
vuku bulacağını da gösterecek. 
tir. Utarit tepeciği Uzerinde bu. 
Junan mtistakim, ~azıh ve tize. 
rinde fnce ~izgi veya gayrimun. 
ta:zam şekiller bulu.n.mıyan bir 
çizgi muhakkak surette büyük 
bir saadet getirecek izdivaca te. 
kabili eder. (Resim 17, num.a. 
ra. 1) •• 
Eğer izdivaç çizgisi aşağıya 

aoğtu meyleder!e (Resim 17, 
numara. 3). Bu işaret tnevzuun 
eşinden daha çok yaşıyacağmı 
gösterir. 
Eğer a.ksine olmak üzere iz.. 

d~vaç çizgisi yukarıya doğru 
kalkık ise mevzuun evlenmesL 
ne ittıkıi.n olmadığına hUkmet. 
mek 18.zımdır. (Resim 17, nu • 
mara 4). İzdivaç çizgisinin üze. 
rinde bir çok ince hatlaı:- bulun.. 
masr mevzun eşinin gayet na. 
7Jk veya. bozuk bir sıhhatte ol. 
nıasmdan miltevellit bir çok ke. 
derlere detatet eder. (Resim 17, 
numara 5). 

1.zdiva.ç ~izgisinin bir kavis 
resmederek nihayet bulduğu ve 
bu hattın sonunda bir haç ve. 
ya diğer bir hat ile kesildiği za. 
manlar mevzuun eşin.in birden_ 
bire bir kaza neticesinde veya 
ani bir hastalık ile öleceğine 
hükmetmek do~ olur. (Resim 
18, numara 2). Eğer bu kavis u .. 
~yarak kalp ç~isine kadar ge. 
Iırse bu işaret mevzuun eşinin 
sıhhatinin bozukluğu dolayısile 
eriyerek ağrr abr veyahut uzun 
süren bir hastalık neticesinde 
öleceğini ~österir. Eğer izdivaç 
çizgisinin başlangrcırıda. bir ada. 
cık görilntirse bu işaret izdiva _ 
cm uzun nıilddet gecikeceğini 
ve çiftin başlangıçta. uzun u. 
~an ayrı kalacaklarını göste. 
nr. 
. ~er bu adacık iZdivaç çizgi. 

sının ortasında bulunursa, bir. 
leŞrnenin azap olac~mı ve ya.. 
r-ıda çiftin boşanacağını t{öste. 

·. rir. (Resim 18, numara 3). 
Adacık ha.ttııı sonunda bulu 

nursa çiftin fena. bir 'Akıbete git: 
tiklerini ve nihayet boşa.nacak _ 
farını gösterir. İzdivaç çizgisi 
çatailanırsa (Resim 18, numa.. 
t-a. 4) bıı işaret c;iftin ayn yaşr. 
yaoakla.rnu ve eğer bu c::atal 
kalp çlzrislne doğru temayül e. 
teıw, 9HU11 meşru bir şekilde 
boş:maca.kla.rma hUkmetmek 
ioğrn olu. 

benzeten adam! OOU!i~Bel~@.ıt 
... adır::an K a. 

Armut ağacındaki konser halkın pek tioşuna gitti 
Her şey insanm aklma gelir ama, ağaçta 

konser vermekte akılk.8.rı bir şey midir ya! Fa. 
kat bunu yapan ne bir tuhaflık meraklısıdır, 
ne de sivri akıllı bir mu.cit. Bir çello, saksofon, 
keman ve akorde.ondan ibaret olan çalgıcıları. 
na armut ağacında konser verdirten cazbant 
şefı Radivoye Nenadoviç isminde bir Srrptır. 
Belgradm son zamanlara. kadar en meşhur caz. 
bant ~efi ola.n bu sanatkirm, bir gün ondan 
daha büyük rağbet kazanan bir rakibin şöhrc. 

Korkuyu yandın fazla azalt -ı dim? O zaman bir alçak ol e~~ 
mI§ bulunuyordu. Ertesi güne ka Dlişlinceleri birdenbire lld; 
dar savuşmamış olsa bile Eli-s:ı ti. Şimdi gözlerini kapaınıj " li 
onu haber vermiyecekti; o da el- kat yüzünün gölge ve çiz Ilı 
bet şu birkaç gün içinde kaçma bakılırsa sanki bir yere b ~Ut. 
işini becerebilecekti. du. 

Yatağına uzandığı zaman göz. Mrrıldandı: i 
!erini vumdu. - Yarası açdmasaydıl ... itnı 

Biraz önce genç kızın ellerini halde yolları çok iyi bilir: " ' 
sarmış olan ken<li ellerini dudak- ceksiz ve sususz kalmak 'r 
larına götürüyor. öpüyor. sonra li yoktur. Sağlıkla varclığııı~ Sc: 
yüıo:üne, gözüne sürüyordu. haber vermek kabil olsaydı· 

1 ti karaısmda. ismi unutuluyor. 
Nenadovi~ bir gün Belgrattaki bir parkta. 

başı boş dol~ırken ağaçlarda cIVTlda..~an kuş. 
farı görüyor ve durup dinliyor. İşte o sırada 
aklmıt~ bir kaç kişi bulup bir ağaq üzerind~ kon_ 
servernıek geliyor. Keııdiai gibi işsiz bir kaç 
çalgıcı daha bularak, ufak bi.r caz t~kil edL 

Harbin bittiğini, top, bomba, Onu seviyordu. er 
tüfek, tank ve tayyare gürültüle- Acaba bu bir suç muydıı a 
rinin kesildiğini görüyor gibiy- (Dava 1 rd 
di. l' 

Güzel bir güncle, YC§il kırlarda yeni N e.c:rivat: l 
Taytu il~ elele. bir derenin kena.. 
una doğru Maskal çiçekleri ara
sında koştuklarını düşünüyordu. 
Bir aralrk bu çiçekler yava-ş ya
vaş yapraklarını kapamağa başla
yorlardı. O zaman Mikael genç 
kmn elinden tutarak kaldmyor: 

yor. 
'Ketıt«doviç ve arkadaşlar!, bir. pazar günü, 

BC'lgradm bir meaıre yerine gidiyorlar ve ora_ 
da.:n l'.ıayük bir armut ağacmm üzerine çrkrµ 
dallara. tünfiyorlar. Yalnız NenadOvi~ oıtlaın 
idare etmek üzere aşağıda kalıyor. ve b~lıyor. 
lal' ~.11ttüf~ ! Caz sesini işiten ahali ctrri.frn:t 
bakmıyor. Evvela bir şey göremiyorlar. YaL 
ruz, bir adamın, elinde değnek. orkestra idare 
eder gibi hareketler yaptığım görüyorlar. Şa
şrnyorlar: Bu adam deli mi? Fakat onun de_ 
1i olduğunu kabul ederlerse kendileri de akıl. 
Jarınr kaybetmek tehlikesindendir: Zira ca.z se. 

Fakat, bu eğlenceli "Armut ağacı konseri., 
fena bir netice ile nihayete eriyor: Bir polka. 
nm en coşkun y~rinde iken ağ-uçtakilerden çeL 
lo çalan adam, birdenbire muvazenesini kay. 
hediyor ve o koca aleti ile bı:ra ber tcp<'l:ıklal;: 
aşağıya yuvarlanıyor. 

- Çabuk, yuvamıza gidelim ... 
Yağmur geliyor ... 

Diyordu. Yamactaki yuvaları
na doğru beyaz ve parlak tiiylii 
keç:i yavrulannın arasından geçe
re~ uzakla~ıyorlardr. 

si pek bariz olarak işitiliyor. 
Nihayet cazbandm armut ağacında olduğu

nu anlıyorlar ve bir dakika içinde, ağacın et. 

Bunun üzerine. otcküer de u1bii kon..,;erc n.iha_ 
yet veriyorlar ve ağaçtan iniyorlar. Nenado. 
viç. başından hafi fyaralanmış ve biraz da ko
lu, bacağr incinmış olan arkadasmı bir otomo_ 
bile atıp hastaneye kaldırıyor. Fakat esas iti. 
barile verdiği konserden memn.undur: Zira Ne. 
nadoviç, kaybettiği şöhreti bu sayede tekrar 
ku.a.nmıştrr. Bununla beraber, simdi konser_ 
lerini armut ağacında değil, yinC' sahnede ver
mektedir ... 

Ihşarıda Habeş göklerinin o 
şakır şakır yağan. toprağı- bir mit 
ralyöz ateşine uğramış gibi ka
bartan yağmuru yağıyor! İki 
sevgili ise yağmurun tatlı, sürek
li ve değişiksiz musikisini dinle
yerek sevişiyorlar ... 

rafmı yüzlerce kişi çeviriyor. 
Nenadoviç. kazandığı muvaffa.kıyetten mem. 

nundur. Coştukça coşuyor, coştukça coşuyor 
ve etraftan dinlemeye koşanlar mütemadiyen 
arttyor. 

~~. ~~~~.....;;· ~ ·"··-:r.r.§k-~ f - -tttı ' ~ ~ , - ' -. 2~·~~7~· 
f'p .~ • -- . s . . ,{L;~~·~ ~ 

Hunlar ne tatlı hülyalardı! 
Avrupa medeniyetinin Afrika

ya bir bela olan aç ve azgın em
peryalizmi bunu da ancak bir ha· 
yal olarak mı bırakacaktı? 

1-likael bunu diişündüğü za. 
man ürperdi. 

!çini uzun uzun ve derin derin 
çekti. 

Dünkü Futbol Maçları -33-

HABEŞ KANI ? ... 

KURTULUŞ • BEYoGLUSPOR r ya.n oyun bi,rkaç da.kika eoura. 
1-1 BERABERE KALDJLAR Kurtul~n hafü baskısı altına gir· 

Bugün Noel yortusu mllnasebe· 
tile 1000 kadar seyirci öntinde Pe
ra - Kı,ırtulu§ taktmlsn hususi bir 
ı:nUsabaka yaptılar. · 

Hakem Ahmet Ademin idare-
sinde oynanan Dl&Ç& taknnlar aşa
ğıdaki kadrolariyle çıktxta.r: 

BeyofJ!dpOt: 
Ctfetino • Hristo, Ch-elek - •~~ 

yeııı, lh.rull. Çlço'tle • GoJo (Ta.
lea.), Cnlat1. Banıblno. Çil(~, To
dori. 

lfüttıil lljJ : 

tsmall - lstan:o, Hakkı . Manol, 
Dtako, İıınııtll (Muzaffer) - Nino. 
Klrkor, Taoa.ş, Jl.ra.yr, 1'fanoı. 

Oyuna tam saat 15 te başlandı. 
Kurtuluşun bir hilcumuyla başlı-

l 2,30 Pı-ogrnın rn nıcnıltlel saat 
ayıArı, 12,3.'> Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 12,50 Türk miiıiği. Çalan 
Iar: Fahire &rsan, Vecihe, Refik 
Fersan, Cevdet Kozan. 1 - Oku1·an: 
l\luzaffer llkıır. 13,30 - U Müzik: 
Hafif müzik (P1.), 18 Proııram, 18,5 
Memleket saat ayarı, ajans ve mete
oroloji haberleri, 18,25 Müzik: 
Cazband (Pl.), 18,55 Konuşma: 
(.\nkara İklimi), 19,10 Türk mlizisi 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Cevdet Ko. 
z:ıa, Kemal Niyazi Seyhun, t - O. 
kuyan: ~Iüzcyyen Senar, Çağlar, tı. 
zeltin Okte. 10,50 Konuşma: (Su 
nhuellcri), 29,5 Türk müziği: Des -
lekar Neyıeo Vefalı Rh.a Beyin ha.. 
tırası için kendi eserlerinden mü • 
rckkcp prognu1. Ankaril Radyosu 
kiline ses vı:ı saz lıe)'Cti. idare eden: 
Mesut Cemil, 21 Konser takdimi: 
Halil İledii Yönetken taraC1ndJ1D. 
21,15 Müzlk: Radyo Orkestrası, 22 
MemJeekt saat ayarı, ajans haber -
leri, ziraat esham, tibvilfıt, kambi
yo, nukut borsası (fiyat). 22,20 Ser. 
best saat. 22,30 Müzik: Operetler 
CPI.) 22,55 Müzik: Cazbllnd (Pl.) 
23,25 • 23,30 Yannki ·ııroğrnro ve 
kapanış. 

Sinema ve tiyatrolar 
BEYOGLV 

tPJC&: lillcTJm (Tllracııl 
fılKL.IH; l Dtult prllıAM 
ILU&Al'I 00 J)&laftMI pell9 ~ (Tllrlı:ge), 
"~t )(odmutr ~im 
T"'Kflltlıl: Jlalelt Zoraki haJ'du& rt9rll .. ). 
LAı.U:: o.c. J'&nll 11.aet..I. 
~ICARTA• Cambazb&H ltı&ll;.i >t• Qı'IC'lll 

lllıılli4ıtlU. 
ALllllll:Londra ntuıı · ·" 
nt.DU.• JUTdl..,.._.., 
SJX: 

di. 6 mm: dakikada Manolun orta.. 
ladığı' topu Nino çok stkı bir şilt
le kalenin hlr&Z · yanından dışarı 

attı. Bunu takip eden diğer Kın
tutiış' hüemnlariyle bunalan Beyoğ· 
lusporlular biraz sonra .a~tldılar vo 
onlar da mukabil hilcumlara geçti
ler. Fakat devre hiçbir taraf sayı 
yapamadan 0-0 beraberlikle bitti. 

tKt:Nct DE\"BE: 

İkinci devreye çok güzel b~şlı· 
yan Kurtuluışlular Drako'nun dil -
şünceli oyunu ile Beyoğluspor ka.~ 
leaini şUt yağmuııına tuttular. Bıı 
arada Tanaşın çok güzel bir şütü
nü Cafetino ancak kornere atmak· 
la. kurtarabildi. Çekilen korner es
nasmda kale önUnUn karışıklığın -

26 - 12 .. 939 Salı 

411.Blı .Na.mU1le1teaı •• ll:&pt&D Skorpı:roa 
(Rumca>. 

f"llK: Slkalo J'&llJJ'Or ve Ga.ngıılerlıı a.krı•t. 

'1'.&Nı sııv~ye fedıwm ... ucan aona.nma. 
.ttuN ı Çöl ıaııı Cemile (Tlırk~) Te tJ:rlıu· 

•ta aeeeıu. 
ISTANBUL 

ll'EKA.111 Vata.ıı lrurtaraft Ul&il 
(ı'EllDERLlTAŞ: Gıı.lp ufuklar »8 Sokak CO· 

cuıu 
AZAK: Va.tıla ırurta.ı-aıı ul&n 
MtLLt: Totıua paşa C'nlrll l1lmll 
1'1.111.l.N: B11dlrmoıllttr 
BiLAL• Dll.şmaıı ma.ıtke91 aıtıııda, oun iz ve 

Baj'dırtıar a.t'Uında 

ALF.'llnAlh Toıun Pıl.f& <Ttklı: fllı'.nfl 
IJllN /f!sma~•l ı Kuırp. 
AJUiCl'Nı <($1'.h1'flnlnlnılel ı nıtdlrnıeml~lr. 

BEŞiKTAŞ 
5t7AT P.ı Bllıltmıemlftll'. 
SENı Mul<ell &Jdnthı.r 1'e Uçıınım. 
OCl'BIPJL: 0.1 ILIU'amanl&n n Oturı&JI Sultaıı 

CTl1rkçe). 

KADlKÖY 
ıl&Ll':ı llC&4ıııl&t llllı>ta.nMI ve 111\lJft S~ldl. 
llCBE'l'l'A: J!lnr kıuhnı •• Tav•l)'e ın~ktuııu. 

tlSKt!DAR 
Jl&LI;: 

BAKIRKOV 
MlLT11'Ant': Dnlrusuncıı antonı. 
•.a.KDl ı :Blldlntımılrttr. 

--n-

ALEMDAR sinemasmda 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 
-0--

lIALK OPERET) 
Bu akşam 9 d:ı 

GİT KAL 
Yeni operet Zozo 

Daim asla 

T~pebaşındıı Dram 
kt~ında M-12.939 
salt frltnii a'k.şııın ı 

llBıİt 20,30 da 
YEf~PA:ıE 

dan istifade eden Manol topu ya
vaş bir şiltle Beyoğluspvr ağlıınna 
taktı. Gol. 

J?u gol Be:rof;lusporlulım can -
landı.nr gibi oldu. Biraz sonra a.· 

çinin uzun bir kafa pasını Etyen 
vole bir şiltle Kurtiılu§ :ığlanna 

taktr. Bundan sonra her iki Uıknn 
da galibiyet sayısını a tmağa çok 
uğraştılarsa da bir netice alamadı-

Dört gün: sonra iı:ii. Elissa sa· 
bahtanberi yeni gelen yaralılarla 
uğraş.maktan yorulmuştu. Odası
na çekildi ve demir karyolasına 
gelişi güzel uzandı. Güul italya
dan uza o duğtınn dü 
kes derin bir ah çekiyordu. İlk 
günlerin coşkunluğu ve taşkı:n 
sevinci pek çabuk geçmişti. Kam.. 
yonlar dolusu yaralılar geldikçe 
hava ağrrlaşıyor, ölüm siniyor • 
du. Çeneler daha az açılıyor, ba -

lar ve oyun da 1-1 beraberlikle kı§lar donuklaşıyor, yüzler ge • 
bitti. riliyor ve etrafta sürüp gkien bir 

zelzelenin sinsi korkunçluğu se
ziliyordu. 

İtalyan ordusunun· Adisababa
ya doğru bir ge.ıinti yürüyüşü 

Ilu maçtan evvel yapılan Be- yapacağlnr sananlar, asıl Ha.beş 
yoğluspor - Kurtuluş B takmllarr ordusuyla karşılaşmamasına rağ
miisaba.kasmı Beyoğlusporiular 3-0 men, işin yavaşladrğını görmüş-

ler, hayal kırgınlığına uğramış-

Beyoğluspor B: 
Kurtulu~ B: 

3 
o 

kazanarak kupayı aldılar. lardı. Yoksa bin· sekiz yüz dok-

Onümüzdeki hafta ya
pılacak Frenç - Varoş 

maçlarının tebliği 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölge

si Başh"&llbğmdan: 
1 - 1937 • 1938 ınerkPzi A vru-

pa kupası şampiyonu Macari~la

nm Frenç - Varoş taknnı bütün 
kıymetli elemanları dahil olduğu 

halde 18 kişilik bir kafile halinde 
şehrimize gofocek ve üç maç ya
pacaklarclrr. 

2 - Oyunlar 30 ve 31-12-1939 
Cumartesi ve Pazar günleri ile :rıl
baema tesadüf eden 1·1-1940 pa· 
zartesi günü İstanbul muhtelitleri 

san altıdaki A1iuva bozgunu tek. 
rar mı edecekti? O zaman da İ
talyan ordusu böyle hızlr bir yü
rüyüşle a~ğx yuhan bugün aldı
ğı yerleri almış bulunuyot1du, fa
kat birdenbire iş t~rsine dönmüş
tü. 

Elissa ilk zamanlarda bu za -
vallı Habe§ ülkesine Avrupanın 
göz kamaştırıcı medeniyetini gö
türeceği için İtalyan ileri hareke
tini sahiden hoş görlir gibi ol
n1uştu. Fakat bu yürüyüşün her 
iki taraf için ne korkunç birer fe.. 
laket olduğunu gördükçe bu duy
gusu bütün hrziylc değişmiş bu
lunuyordu. 

Avrupanın korkunç silahlarına 
çıplak bağn ve bir takım eski si
lahlarla karşt durmağa savaşan 
Habeşli1eri ne hakla kötüleyebi

ile yapılacak ve oyunlara tam sa. lirdi? İşte onlar da tarihin öve, 
at 14.,30 da Taksim stadyomunda öve andığı büyük milletler gibi 
başlanacakhr. yapxyorlard. Hatta o şimdi biL 

3 - İsinılcri a.'.jağıda yazılı id- tün Habeş milletini Mikaelin şah
manctlarm çarşam.ba günü akşamı ıında komprime olmuş buluyor, 

onun gösterdiği mertliği için için 
saat 18 de Taksimde Abide kar§ı- alkışlamaktan kendisini alamıyor 
smda Ay Yıldız apartmıanmın ü- idi. 
çüncü katındaki yeni Bölge mer· O, istese burada kalabilir, Ras 
kezinde hazrr bulunmaları ehem- Guksa ile onun etrafındaki hain
ıniyetle rica olunur. ler gibi !talyanlann arasına ka-

4. _ Misafirlerimizin geliş tarih rışır, medeniyetin güzellik ve ra-
hatlarına kolaylıkla kavuşabilirdi. 

ve saatile tesbit olunacak pro- Hatta onttn Eritrede Guksadan 
gram ikinci bir tebliğle bildirile- daha iyi ve İtalyanlara daha fay_ 
cektir. dalı bir mevki tutacağına da ~;ip-

5 - Beşiktriş klübünden: Melı- hesi yoktu. 
met Ali, · Hakkr, Şeref, Feyzi. Be· Eğer bunu ya~arsa Elissa ile 
yoğlu.spordan: Hristo, Filip. Fe. birleşmek için ide bir engel kal· 

mryordu. 
nerbnhçe'den: Fikret, Cihad, Esat, Bu cesur delikanlı vatanı uğ-
Melih, Basri. Gala tasa raydan: Os- runda a~kını bile kenarda bıraka· 
man, Adnan, Faruk, EnYer, Celal, cak kadar yiğitlik gösteriyordu. 
~usa, .Salim, Salahaddin, Budur!. Elissa kendi hndine şunlan bile 

tstanbulspordım: Fahri, Cahid. Ve- düşünEd~: b h - .. k 
f d . H . . l - ger ana oş gorunme 
a an. akkr, Ltıtfi. Yenı Şiı;lı- icin vatan borcunu yapmaktan 

d('n :- Nııhıır, Dirıı.n, VlFt.<ıtRrni. Ç~kin:;evdi ona mısıl giivı-ne'bilir-

l'rnfcsür Doktor. Fabrellin 
Gökayın marazi nıhi:rat kıilll 
<lan olmak üzere vücudo g 
bu muhim telif, mcmleketinll 
nadir mazhariretlcrden biri . 
iixerc be~inr.i tabını idrak .:ol 
lm :sııretıe eser- !arık uTduğn 

mükafat ile takdir edilmiştir. 
Dcşinci tnbıdıı, eserin bir 

sımlıın :reni ien yazılmış, bir 
resimler illiV'e edilmiş bultl 
Tababeti nıhiyı:nin tarih ye 
mülü, hi1hass:ı Türklerde rull . 
talıkları ;c Tbni Siııanın ril \ı.J.'. 
kiı:nliRi atanındalü ölmez btıl 't' 
<'liJdlerine, biyoşim,i, karakt , t 
psikanaliz sahasındaki yeni ?ı lr 
hıra 'f"e Bakırköy hastanes 
mfrsııhadelerc yeni sn:rfalar t~~ 
edilmiştir. .. ~ , 

)Iarazt ruhiyat ile ilgili bülıl ~ 
nevverlcre tavsb-e ederh:. huı 

*** ~! 
Kültür Mecmua 

hmirde neşredilmekte olall : 
tür mecmuasının 88 inci sayısı bt 
gin m ünderecatla çıkmıştır. 13 ....._ 
Yıdıı. As.1m Kültürün "l!ı>Y' 
İrfan Hazar "Garp cephesinde 
lıir şe~' :rok!', 1~met Aytef>initl 
ye sitmeyen mektup" makal' 
diğer birçok :razılar mevcutt~~ 
ifn o n1!11C armımı ta\-)ire;V 

Teşekkür 
Biricik sevgili kr.mnı:z:rn 

ufulünden dolayı telgraf, ~ 
çelenk göndermek ve cenaze ı ' 
rasiminde Üulun:nak suretiy11 

rin kederlerimize iştirak Hi 
da bıılunan muhterem zevali 
rı ayn cevap vcnncie 
müsait ohnaıılığmdan tefe 
ve minnettarlrklanmızm 

~ 

t 
niz vasıtasiyle iblağmı ric.a 
riz.. 

Necmiye SoYllk, Hasa.., ı~ 
Soyak, thsan Soya~ 1 

Gazetede çıkan bütün yl~ ~ 
resimlerin hukuku mahfil 

AilOl'.E T AUlF~.:st 
Memltkel lleml 

içinde dııt 

Aylı.k D5 155 · 
~60 425 'ı 3 aylık 

6 aylık 
1 yıllık 

473 820 
000 1600 J 

l'arıfeden Balkan BırJili 
ayda otuz k~rus düsüJür. I' 
blrlıJ!ıne airmiyen yerl~re .•1~ vetmıs hPı;l'r kıırus 7!aır.med• 

Abone kaydım bıldıreo 
lup ve lelıırar ücretmi. il 
parasının posta \'e}'a bank•

0 vollama üeretınl idare kendl 
rıne alır. ı:/ 
..!-•·fTA,._ın h ,.. ., . ...... cı •., ,....et 

zımt<- VAKJT'a abone.,~ 
AdJ'eq rtel!"l$tlrme üct'ct' ı 

25 lrnrnştur. 
t I ·' '1 l'CRETLEJd I 

Ticaret tlBnlıınnın !lantınJ iı~ 
tın ıııoncfan ilibaren ilan ss~ •' 
rmda 40: le sa:vfalarda s .. ;I.: 
nrs: tli'ir~iinc-n -:svi'ada ı: ı~ I 
ve O~unl'Üfif' 2; b1rln~ıdt t· 
haı:lık vant ke!mecl' 5 li1'"2d11~ Rüvük. çolc' dt"vamh. ki j.t 
rPnkli l!An verenlere ayr'l ~~ 
inıHrmı>ler vamlır. Resm• ll~ıı" 
rın santim . satın 30 ~uru5 ~ 

'Mcari ~la'üvette OtınJ1 
Küçük~ar · , 

Bir defa SO. lkl defast 50- ' 
cfefaq 65. dört defaSI 7S ~1~ 
defası 100 kunıstıır. 'Oç el. 
ılan •erenlerın bir defası ~1ır1 
vadır. Uört satın Re('en IJ!!ıT' ~ 
fada ~Ahrtan bes kumst•11 
'>DP edilir. rdf 

Vaktt htm doArudan do#~~ 
kPnrli Mıırt>. verinde. hPIU Jı' 
kara C":ıcldesinde Orhanbe~ 
nında KE'.\TALEDDIN. ~f 
flAn Rfiroro eliyle U§ı:ı .~.t~ 
"""" fRıi,.nnnft ,~,,.,,..,,,,. ~ 
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ltus tayyarel-eri / Güzide edip ve tarihçi IH~s~ki hasfahans·ı Di w . , . 
Dün birçok Fin şehirlerini Turban -'fan dün smmr!.~~.~~~1.!~~~ 

8

mak:~~~ıua 
bombardıman ettiler vefat etti ::ler de cbhiliyedc çalrpınıtar- oıduJ&rmm ~= ~ 

lf . Haydarpaşa hastahanw keb.. ı.~alkasla.rcl&. ve ort.a AsJ'8JUD 
eJ~~' 25 (A.A.) - Havu: 1 iatikşaflarda bulun!JWflardır. Sov Ba:ıtaraft 1 tıacide) ve Cem Sultan romanları maruf'. hah Dr. Dikraa Aci!myan eözc :iliıdlatan )'Qlu fi.zerinde ·~ 

butiln Finlandiyada birçM ,etlerin Kara nrhlıaı Finlandi- ve Şefik .Bey de kulak tabibliğinc .;-ı 1enı cephelere çevirmek ta. 
lerdc yapılan hava bubnla- yanın Kmsto sahil bttaryalanm Ara:p \'8 Fan edebiyatlarına tur. ı:cnrilıni1tir. ı 906 da Faik B::y relerJni arıror. Buııan lçJn de 
~az on Rus tayyaresi dil- çok uzakta,, bombardıman etmi§ vukufu ile tanınmrştı. l'iitelı:iın Merhum daha geçen sene has. tekaüt ola.r. Yerine A?ımet Nu..- J.'ürkfye Uc lnglltere ve F'raua 
ıı•tii f1stat ta aynı şekilde Aı'ap Te ta lanmıştı; ve kara ciğerlerin. d akdedil 

b ~. r.. ve bu bombardımana Rus tayya- F ed b" fl den m""'tarı'pu·. So .. -.1.,, .. 1 bira• ı cdciin Bey Operatör .,,.e ~rtabib arasın a - mif olan kar. 
qelsınki da ·rmı '--d 1 • d · · ars · e ıyatr e yakmdad:pt~ ....... • .... ,..,. CI • ıJıtJ _._ ktmı 

CJ'lil'Cm yı - ar re en e netıeesız olarak ic.tirak -·' 1 bi h 1·.,n-mı·· ,... ....'·an r·ılcmı•~-. tayın edilir. ~ 1 J'&nuıu pa en eJve. ta : ... L • :ı ı:.ıı.u o ur \•e 1 assa Dh·an E. ~ .. ~ .,, .. ovt\ o- ~ "'"" ı 11 bJ yyarea"'- 4000 metrcıden etmi~leröir. d b. Fakat ı"kı· ay kaa· ..... ••n=J •~k. Dr. Kiryako Bey ile hast:ıha· 1 ş r \'asıta, bir allAb olaı"ak 
k ğ e ıyatımız ve Osmanlı tarihin. - ... ·~ ~ J' .ı.. u~tu .. u &ör8altiitr. Şe. Finlandiya körfezinde buz tut· h t ı neye ilk tayin edilen eczacı Ma!ı u nnms~a; bu lrnrş ılıJdı J"'DI'. 
_,~ günil malaaenlerde - ma,,-a baıı:taau .. ol::lu.!!und:ın, kil- de bayükı: bir mübehhir sayı. ı-a: .'.l5 .ı anmı1' ve yatıtğaw döo. _mut Be}·den sonra, ı.racr IT:o:- ..1: t ııu ımk:ı ıııı ::ı,foıa Hu\•:t • 
ğ ·- r :s ... .• hrdı. muştur. Bu ıtefer kara cü;erle. "l -".KU ~ -

\' e ~ rnecbur b.tımttzr. çilk Rus harp gemilerinin hare. S3.m:h Fethid:ı "bih:ük b:ıba.cı: rinden b~ka amudu fakarisin. Bey bnlecT..iir ı olmı:ş. vcr:!'l 1s g3 
1 )I C'l"ı h~ ı. Jım:m-:ı btr dip • 

e cıvara bombalar dilşmilı· kttı gitt"kçe zor~maktadır. Celfü Paşa, onun bnbası Alaet. de de kıs.'11.İ bir teverrüm oldu. de hastahanede uzun sen.ele~ hi.ı: ı 1 nı..:: lı. ' ı .. a ol clıı~ ıınu bba-
Saıın Havada akşam, Ruı tayyarek- tin paşa ve ondım ön".:-:d dede. -:'"ti j!'örülmilş ve dol..iorlar an. n~t e:ien s· rey} a B~y ı~ ta ~ : •• ~ . 

de küçük bir şehir olan ri az faaliyet göstermMeert::lir. leri c..c sır:ı.silc kü ı·ük Se:vıit Ah. cak alc;ı içinde y..,.me.sma im. tır. \ · ... ı, l nglU \ "G Franaızlnr 
&oda •.• Rus tayyareleri tehir Lajonva böl.~esinde, b!rkar bava t ,... kan aörmüıı:lerdi. -..'-at m·· .. t-. Hastahanenin pa,,,•on ins.3, atı ıir., ·~ e 'ile a.hfotti.klorJ nır • n d ... me n~a. ~c-ln•arı p:-ı~a Y ' .. foh. .. .,, .rıu. ı.w.... . , d ..... , .. -

e ort ve civara da. 9 bom. harekatı vukubulmuşsa da Fin t - d n lif hastalık ~1-:ıc bu ="'- 1890 dan iti~aren S scrıe sürmü• mı t- Juın lnş.a.n.;ıçt.:ı he • 
•tını•'"' .. drr ~e. ag:ı. u·. u soyun t31va~ça . .,-,;-.....,-l''n:u WI J1 1 dt ~ • 9 ölü ve 20 yaralı zayiatı cüzi olmuştur. Finlandi- bılınen başı ise S0!5 te ora,•a ver. yanılamnmıştrr. •e o r.ıman1d ihtiyacı kar~laya- t t' 

1
' · wıır ynlu Ue Jcahul. 

'l' r. . ya hava ku\-vetieri ist!kşaflarda Jeşmiş olan Selman . adlı ·bir Cen:ızeı-i bu~n F'adıköy ~ caJ: l avyon1a~ tamam olmuştur. uc .Holll:JJ.J A,,.a askeri 7ardım-
baınperede beş Rus tayyareesı bulunmuş ve düşman topraklan Türkmen b<'yidir. viziikte mali)'\? m üf tfü;i Ba.? Y~ ta!: adedi 1894 de ıso yi lla balı~ Ira?u v-.. Hlııdı.., 
:>ınba atmıştır. l>&t kip ya· iittrindeki askeri hedefleri bom- İbra.himin evlrvJen Faat l Ulf} da · ulnıu t?Jt. I 107 - 1908 tıri.ble t&..'1 yo!bunı clkr:.wle tutmak. 

l> rın,uıtır. · . . bardnnan. etmişlerdir. Hav~. t?.P- Samih · Fethi Usküdar muta... kaldırılacak ve sa.2.t 13 tc mı. r inde l: "taol a:-e ·anındaki (Sclu· J.wsrıı n İran devletıerile IJ'i 
, Orıde de alarm verdmışse de larımız bır Rus t::yyaresi dulur- ten Honnı ilk memuriyetine Si. dıköv iskeles?nden motötle Sir. l.o:ıak) ar .:ası satın alır.arak bah ..,eçınuıc:O: tmış. ı·ardım paktı • 
r . bombardıman edilmemiştir. ınüştür. vas idadisinde tarih ve coğra!. keciye ~ecirilerek Bcya~t cami.. Çe tevsi edilmiş, buraya hastaha. IWl a.kdJ üzerino bu ,·aziyet de-

Ieouvola'ya birkaç bomba atıl- Helsinki, 25 (A.A.) - Reuter ya okutmakta b:ı...,ıamışttr. 1908 ine götürülecektir. Oradn na. ne ~üstabü.mlerine bir daite. ıtlşmlş: Alr.ıanyanın garp cep. 
• ma:ldi hasarat vukubulmug- ajansı bildiriyor: inkılabmı müteakip te lstanbu. mazy kılmdıktan sonra Şehitli. kiler ve mutfak lnp ~lmi!I w n~udo L..-ainc3~1, Balkanlara 

• Birkaç sivil ~tır. Finlandiya resmr tebliftnde, la gelmtı, birinci belediye daJre. ğe defnedilecektir. Merh umun cadde iizerindelri mutlak da poli- dugru sarkmıyacağı, 1ta11anın 
• F.tN TEBLİÖİ Finlandiya - Sovyet muhasematı· si muhasebe tc5kilatı başkitı"bi gerek ailesine ~erek yazı arka.. kliniğe ifrağ edilmi•tir. rla har.bo iştirak etmlyeceğl an. 

lfe'-!nki 25 (A A } F' olmuş. lise . teşkili.tında mna.. _ d ı · ~'A-'- · ... :ır ı ı n Lehi qı ı • • - tnlan. nm ilk ÜÇ haftalık s.~fha$T şöyle bak fI n - aş arına SOOSUZ taııyet&C'l.uııl. ~t'Şrutiyctin iJinmı müteakip a -;; ı mış, US.)"& Stanm or • 
. resmi tebliği: izah edilmektedir : · 11 e gJrüp Ji9e8f ~t zi bildiririz. Ul08 de teaiı edilen mtlewcsab tadan kalkması üzerine badut-

G::_d.. Kar lid n1 b mualllmliğinc e-eçmistir. Ba kad .. _ - . 1 ı> .. ~ ... un uz e e s eten sa- Harp, Sovyetl: r kin büvük ~ sın ar aşlarına, ... yrıycı ıııhhlye idarafnin zau. ıırım ~omnnyanın ~allnden 
• ge~miştri. Taipale nehri il· zayia~a rral olrr~kt-.drr: Bütün O~adan istifadan sonra RL Türk Basm Birliği İstanbul kGr bizmetlerile hastahanenin u- :lfacarlstıına J.::ııdıır getirerek 
.~e küçük bir hücum püskür· n:~vcutlarivle, bölükler, imha e. madıve. Yalvac. Akı;ehir kay • mıntakası reisliğinden: ınumi tamir ve boyanmaaı temin .Uıuanlauın bu tarafta önüne 
~f ve Ruslar bir tank kay. dilmiş. takriben 200 ta_nk tahrip / makamlıkhırmda bulunmus ve Tllrk matbuatının değerli er. cdilmiJ, karyolalar bir nevi oimut geçmiş. Şu halde Tuna havza. 
!le:di;.. • • veya iğtinam olun".Iluş . dtizineler- sonra Çorum, Kavs?ri, trskü~ar ı:mdan ve birliğimiı azaların.. n diğer alet noksanları tamam. s mda.ld ,.o naJkanlardakJ it • 

lıfwolıanvı ile Ykjarvı arasm- le düşrr.an tayyare-i dücıürülmü~ mut!ls~rrıfhk va.zifelerıni ifa güzide muharrir M. Turhan lan:mıtrr. Avrupadan dönen Dr. ratojilt vıızJ.> et, tamamJ1Je re.. 
:ldukça mühim topçu faaliye· ve yüzlerce rnitralvöz alrnmı,tır. detmıştır. .~erbum ~çliiinde Tan (Samih Fethi) dün &ra. Akil Muhtarı 1908 ıde hastahane- nJ bir şekle girmiş. işte bu re-
lınuıtur. Sakkome ile V clos- Sovyet zayh tma nn:aran birim e n~retügı yazılarda. ml ia.. mırdan ebedi olarak ayrılmış. de mUtebaıtıt buluy:oruz. Dr. Or- n1 vaziyet dolayısUe Türk • 
. a:uanda topçunun hazırlık zayiatımız nek cüzidir. mini ku!lanmudr: tır. Türk ınatbuatmm hemen hlA Tahsin tabibi mUvellid; Dr. lngU.Iz. rransn paktı Tuna 8. 
Ştnı mütealrrp yapılan diğer SOVYET TEBLtöt M~Ja ~~etıt11nurda neı • her vidisiııde mümtaz bir ph. Tutas, boiu ve burun miltehaı zerindc.n Almıın)n.nrn aley!tllıe 
Rus hicumu &zerine muhare. Mos~:)va, 25 (A.A.) _Leni.,· M~ı ~u~Jerine .. Bedrett!n sl,.t olarak hizmet eden ve ni. 1111 olarak ıctirilmiş ve bunu oJdn#u &ibJ garp hududuna. 
!Ukubalmaktadrr. grad as!{eri mmtakası crklıu har- taz. Halı! RUttu milatear lıayet bm tarihin derinlikle • Dr. Rıza Sc"et istihllf etmiştir. .Roma.n7a &:.zerinden lUaearista. 

,~ıeksa'J_.da Finlandiyalrlar ha- biyesi tebliği: isimlerini koymuştur. rinden aen~n bir kütüphane he. Aceze ve maluller Darülicezeyc na kadar gotlrcn Sovyet Ro• • 
"lt sahasın! Rus. topraklarına 22 Kdnunuevvelde, Kareli bcr. a.Samill Fethi O"skfidar muta. diye eden de.ğerli arkadaşımızın kaldırılmış ve yatak adedi 250 ye raıım da •Jcrhlndo lmlf. Ba 
IC ct~ıgle:dır. • zahrnda keşif kolları arasında ce- s~ığmı ifadan saııra memu. bu vakftsJ.ı zıyaı karşısında bU. çıkarıl:nı§trr ve karııdald daire. takdJrdo İngiltere harp vuka • 

uhmo bölp;esınde ıkf Rus ta· reyan ecen ciddi milsademeler nyet bavatmdan çekihnesini tün irfan ilemimizin teessür nin bahçesi bazı iıtimlaklerle ıev unda Türklyc)1 nuı;ya alefhla· 
!l i~h~ •.e bir tank ile iki top müstesna. chemmivetii bir hf.:Jise müteakip ~~iln mfŞgaJe8İni ya. duvduğundan eminiz. nişletilmittir. de Jmllıı.nablJlrnıJş. 
S::dilmiftir. olmamr$tır. Bu müsa-:lem~ler ne- z.ıy& Wl'IDi§tr. On 8eneye Jc. d Cenuest bugün saat l2 de Ka. 1911 de munta.ıam ve asri bir Türk - İngiliz. Fr:ınsız ~ 

omisalmi bö1gesinldee, düı- ticesindc Fin1a.,diya kttaatr. harp !aşan bir zamandanberi mulite. ıkövünde, Cerizlikte oturdukla. cerrahi pavyonwıun inşasına bat- tını SO\'f.! .. Rusya aleyhinde 
tekrar faa.liyct göstennfttfr. •hamda 971 ~a b~lardrr. ut~ Atarihl telrfkaJar. Mm maliye mllfett.ili Ba.y lka. lamq. mnud MrP e.-ıı11Hi W.- ilk- ....... mH• a«• aelt l· 

~faaliyet az o~. D&dtl auba.y olmak flzerc 35 es.ir makaleler. lıllaiye ve romanlar te :~ı=-=~ tfıftememiş. mltareke lıletllnde çbt • 18• Dle WocM ,unu 
......::::; ~ _. .... _. 1mr ahmıqtır. ~tır. Bu romanlar ve dl 10 srrır-ı- -..:..n~.- _ -·· hastahanenin llalunduju Adi 1. nao..,_ M. • ,all:tm içloe 

~ tatJhl mabJele.rincte bllvft -rs ıı;vwu •• - ndade milt.,_,. ...... da... :r.tldJ la ......, llo konmuş 

Noel m U 
.. nasebetı· le b!! ede~i kudret ve .kabiliyet =kso:ı~~~rn: timlak edilerek hastahaneye ka· hlr bitaraflık ma.ddcst vardır; 

~ostermış çok cazip bir ftade c1in ~~rilerelr .Beyallt camUne tllınrfbr. Bu ah,q l>inalar yıkı~ bu madde mucibince ı.utwe 
kullanm.1.§tır. -Urü!ecektil". Orada namazı madaa ..neJ J91Z Balbıı harbin. vo Fransa De~ Raya a. 

'

• n rı· ; 1; Eserleri arasında bilhassa Ce. lahndrttan •un Dtirnekapı _ 6 bir kıaım ukerl mecruhlar bu· rasuıcfa Çlbltlleee.t lleıtıaltlf n!tHZ benemde~ Sel~m, Saray dehliz.. daki Sehitliğe n!ikil v., rle!necli. rada tedavi edilmittir. bir harpto Trtrktye bitaraf ka. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h~te~-~-~~z~ı~1~r;w;5~.~-~.~.~.~-~.~.~,~- ~~ ~~·~h bttı•b ~@~~~.ı~~.~ 

1toıuJ:ra. • (AA.) - Myter sn zayfatırun cftzf olduğunu, fa- •.ıu-ı ... u . .nuer ıçm "°vlenen & Biltlln araaaqJanmı.rdaa ce. llae ..... 11 ?ı il@ T S S' S • .. ,..._ Mwh t .......... 
diriyor: · kat memleketin birçok yuvalarm· ~ilylk *bler .. Amdan üma. ı ... lller'alllılilı llaJmaMlan Junea bina tahttye ec!nmrıttr. Has enet ~ marahhamun 
~ltere Krali A.ltmcı JorJ, da, t:ilb•m toplann tehdidi kar. ·iyana döll.Üı§ft. HUrrem Saftan m riea ederiA. • = D.r"'Hfedt ikmal °!._~ ":~anan hol»la• 

hltaba ~soy. prnda tahliye edilen Alsas Lo- Millet Mecl:·mm· •· ı"!.-I...!!, ı numftrr. UH ya·~ m " n be711elmllel bil· !.tat bir hlcabecle demiştir rende ........... çckildfA: .. ; hatırlat- - QUllKU D'·'mllf yıapan bot lcalmııtır. Ufak bir WDhdea tlmlerlJal delfftlnnlJ'OI'. Yahaa . --..,. 15..... t oplanb1t 111 sonra da HueJd Mecclftba mOta- 41rdenl9do bagllten " Praa-.. 
lfaeı ba-a.-. ...___ -n. iDii "cfolrudan doUruya bu albi hedeharıeai qnvıanmı abnıftır. MU- 7• bl'fl f&pdacak bir taalTllL ,._ u- •11&&&1 ldnqefere hitap ederek demi§tfr ~ 25 (A.A.} _ BtfyD la ks1·1er tebaasthklara Dr. Ali llublll. da Tlrkfl'o t.aratmd . .a JVC111a 
.rramıarının en bUyUğtıdor. ki: Mil M . VellyUddin T-1...-ı- ,,,. y----1.1 t.yhbtldbl lh ... _ - ....... bl "r - 111 ...... 1 "'- Ih k d .,,_, ı lct eclııi bugün Dr. Mazhar ......,.. .. ,,._ ır.-... v--s• 

uu guerua su aş ı e • -. 1evdiğiniz ve asırlar de- Germ:n'in hafkanhimcla t -.1-. (B,._. ._..._ 1 IMCiidc) diğer idari kadro menauplariyle Tlrkl7e al '"J'hlnde yapılahUe-
dir. Çüııku • .ancak sulh atlu. nmmca Fra:lsanın bah~clerinde.n naraJr muamele •erıiA karı; -.. _..,. bcrabor tayin edQmlıfcr ve diba eek taarruzlara Jta~ ela t• • 

tt- ki, bir memleketin emnt • biri haliııe ~ctir~ğe muvaffak :w • ..ı.ı-..:~- lı:artarmak. Jıem de işsiz •otör- evvel Süleymaniye DarU•ıifasm. ..ı1ıere ve Fransadan ---
lli t 1 d .A k h old-~·-~ _ _._ nun aıo&ncı ma~ (C) fıkra. :ı "" ,,.._,_ 

1 em o e er. nca &kiki ...,.--..z bu toprağa iade c=c;. l!Ddaki taıirbaneler ve tasirfab- tere :renJ bir kazanç yolu buL da (clyevm askeri ınatbaacbr) dnneslne lılmıet edJ)'Or. la 
1 h 1nsanların kalbinde olan ceğiz. Eğer dütır.an ateşi evleri· ikabn bydsnm hd:!u ma.k ıayeıUa dolmuş usuıunu mütehaHıı Dr. Kaıtro ye biJU1a. t&alde Tftrlc • tngllls • Ji'N .... 
ıt:Udur. Bu~Uıı geçirmek

1
te ol· m!ai -~ eder, harbin icabr ~- ~ülll haldandalri ilctıla! • istedik. Reaml makamlar bu re Dr. MaT.blt' Unnan da buraya paktını kendi ale7hlnde ,._. 

muz ta.elanın scbeb btl • bn 1-r yıkarsa, ecdadınızın ın· ni ,__ .. ~ ... devam etmi•l.-... n..-- 1911 den blı devJ.-6 an .. at ...._..,,. :ı f mas- ile belediye ---' uuuta eaulr tetkikler yap • ,. ~ .uu--- ''"' • .a _.. 
.. G Yıısctlorfni taarruz:ı ve tihap ettiği noktada. bu evleri ye. Ye .. --'-'-ı ...__Wlu"• - L .__~~ · -'- 0915Jr bir ıarctte tamir edfl- ale7hlnde bir -"n •·-- n .. • "~o 1 &~ıu-ı .... ... '!:'& S&ll1IU tılır, talebtmfsl muvafık bula • u.ıı:: "'.. --.-.- • 
.. r yet için aziz olan şeyle • niden ve <1.aba _güzel olarak tekrar u_ı. .. -. -"--'--- ede-'- '-bul mittir. lbıl bade- devlet olaMUr.. 
" ortad k Id ı ı '-- v ... ,._.. .. ._ -c: • ... - rak mUıaade nr..111.-r. Anca.. • ·-an a rrı masına s- lllii&lraeagm. • tir: ... " • 1917 tariMade bUyillr yangma1 AIDI t7ll 
at ettiren devleUerln mev • eylemıt • lt • l2,6 kUl'U'f idare etmemek. -nrrut ve harap oimu•tur. El· 
t ol ft....,. B ı d ' 1 Millet Kedili, da-- remni t dl .r- s m....,.~ır. undan evvelki s arla a ze e e bnunttmm bur ~ e r. Bunun U,5 • 15 kuruş ycvm harap ve ~lietrılktur. 1-1:-ıı.ıltr..ıerln hiç birinde gtırülme. p Z değifririlmesine " bu lraıuma oması, yolundaki teeebbUsü • 1914 _ 1915 d,. Hasekiye btı· 

L bir birlikle mllle timu.1 iL ba maı vardır. TetJdk netfcealn _ Jan ahşap evler de tifUılü huta 
aıa sarılmağa sevkcden de iş· Anknm, tS ( A.A.) - Atman zı htikilmler eklenmesl:ne dair de bu talebimizin de kabul o- k d ı t da · · ı. • ....uı-ı..... 
bu değfl midir? Yttreklerf • haberlere gere bu aabah saat layihanın biriAc:i mürakereUnl a rn arın e "11Ule ..._...........,. 

3~5 te lspartada güriiltü ile ka.. yaptıktan sonra çaııamba gi1nG lıınacafınclan Unıidvarı~ tir ve Çanaktrate müdafua .. 
"ftr•pclQ.l·u1oruvı ki. &Ulme kbar rI§lk ffddetli bir R!lzele olmuş toplamnak Uzere ı.-..-... nihayet nasında hastahanenin 11 .,. 12 
-. rşıyoruz. e bu iman i. vermi•tır" • Y- Zat.en evvelee bu mesafelert No. Jı pavyonlanndan maada dl. 
llihal bazı binaların duvarları "Atla. --, b !"' ı• 20 k rt d zafere kadar mukave. ~ 1 a "' - urıış ve yor u. ğe.: lalunlan mecruhlara tablb 

:~ Jçlkn her gQn biraz daha mru~abah saat 8.40 ta Çanak- Jzmirde eararenmz Lır• Abf takdirde bu 11ervfsln de • olunmuı ve timdi yeni )'lpdan 

Valinin Ankara 
aeyahati 

Haber aldıfımıza ~nre, VaU 
ve 8eledf7e Relslmlı 1enl HH 
batında Aakaraya giderek be. 
ledf7e71 aft işler etrafında al&. 
tadar makamlarla temuta 
baluaeattu. a u\rvet veriyor. Bunu, kal d 

845 
il .. k e• D vamı pek de mUmkttn ohunı • teda...: klin';;.:..;:n :ı:..- ...__. ___ ff· 

~ beki e e, , te k çu Kuyuda ve • ... .. ... u gp ~-
h iyen acı gUnlerdo dal· 8.3S te lzmirde oldukça kuv. cmayet raeaktir... gal ettiği ahfip binalar da bdın S ~ b 

a.trrlryahm. \"o bilhassa vetli bir zelzele kaydolunmuş. lzın7., 2S (ff•uai) _Dün ge. hastalara bırakılmııtır. 1919 da Üt ra rikaaı 
ton insanların içten dflekle· tur. ce Gazi bulvarında 35 numaralı K 1 k bunlar yılrtrnlmrştrr. J9JJ de on Bfı ttrmanrn mameanr c111n 
auıh, yeniden teessus ettf#I Ayvalık. M tLA.) _Bu ea. takside iki ceset bulundu. Bunla- iZi ırma r.enedir yan kalmı1 olan cerrahi · belediyeye pleret ıtıt tabrl • 
llıan kat.iyen aklımııdan çı • bah Eek.l.z1 otuz 1. ......... e~e 7 sanı. nn vücutlarında ınüteacklit lcur- pavyonunuır tn~ma deTam olun• kur yapmak teklfttnde bula .. 

0ınıyahm. ye sllrc.n kuvvetllb~ UJzele ol. fUD yaralan vardır. İlk tahldkata (S., tt1mfl 1 İllıCİM) muı ve 1924 afuıt0tundı ldtflt muttar. Belediye dlfer tekll'f: 
1 llUmtızde nnl bir sene var. muştur. Dil.ıı gece de iki defa hL göre, 81ftlerden biri FıYantn Ymf s· -.!!!' tneruimi JUd'"'I" Ahmet N1I. lerl• bfrUkıe HJI• u -~w• ıe nele ... ı bil 1 -~ ınop. 1o.a (HU&ui} - Kınhr. - -r o•Z edfğinl m yo. fif 1.0lzele duyulmuştur. Sabah. köyfindea Ali Cantflrk, diferi to- mak vapuru mürettebatından iki reddi:ı pavyonu ltml varl!mfttfr. edecektfr. 

9 ı. Eğer bize sulhu getirirse, ki uJzele neticesi iki fabrika för fbrahimdir. Sertrıbib " epnatör Allmet ---------
k&da.r mhuıetta.r olacağız. bacası kısmen yıkılmış ve bazı AD Cantürk köyflrıde ddirmq, kiti öJii olarak buluna:uş ve ce- Nureddin beyin vefatından 9CıU'I 1924 de bafbekim alnuıttur• Bir 

!kat yine harp geUrirae hiç evlerin çatılan da oldukça ha. tzmire gelerek fbralıimfn otomo. setleri bastalaaneye kaldınlmıttrr. m~ıs 1924 de O.rbaıı Tahl!a bq. arahlr Dr. SaJül VehMJf dabW· 
Şey '>izi zaptedeınfyecektir. sara uğramıştır. İnsanca zayiat biline bfnmit. yolda ~fderken t.a· Çok feci bir ıuretto maya kar· tabib ve Prof. Dr. Alımct Kemal yede ikiACi mU&ü•- ~ 

PAPA, RUZVELT'E yoktur. bancasmı çelrerelr tof3rün ense- l~etg~_r:;'_~i~~~~l-il~; de op~ratör tayin edilmittri. Dr. ııu. Dr. Eat Dlll'UIOJ aa:ansnda 
~~'!'EŞEK.KUR ETTt sine Jnqan abrü llc!i!rmGftGr. ,_ ~ .,--,,-. • - Galip Atadsn ıonra dahiliye mU. anbiye aervili. çocuk polildiııili. 
:---. 25) A.A.) - Papa Noel Hariciye Vekilimizin Kt'.ndW de ba arada pkaa bir bir cen&ft a1a,. yapılacaktır. tehassrshfmda uzun seneler bu tcırihI nwuf mlitehaUlllrp w 

ı~t..llllea.._eoe _:ti"yle. cibaD milletleriııe kur,UDJa mmBftlr. Y•lrus Mr. p- VAPUR KAÇ TONLUKTU hastaha.,ede çalışan Dr. Huan Atatilrkiln 1927 de baıtahantJi 
~-- aiSyledip meaajda, aulhu Staline telgrafı hit. otomOOilden lilSh snleri işit. aaıfr bı.:luyoruz, çok muvaffakı- ziyaretinde idan ve poliklinik 

ı etmek maksadiyle sa.dettiği Ankm'tl. !S (A..A.) _ Staım•tn tiğini, ıonra birinin bra.n1ıJr- ıf!OO tonluk olan vapur Tiirk yetle ça1ı'1'1ış ve birçok mütchas- dairesi ipretleri üzerine milkem-
9e &Iiceııap gayretlerden do- doıfumunun 60 ncı yıldönUınU ta kaçtığını 16ylemiştir. tifepçilitk sahipleri Kırzadelere ms yet:iıtirmiştri. mel bir surette tamir edilm!ttir. 
Runelte U§:kkür etmiştir. mUnasebetile liaricye Vekili Bu Hrarengiz vab hakkında aittir. çinde 24 tayfası vardı. l924 de Haydarpapdan Tıb 1g33 de Dr. Nazmi Am SeL 
~ isimlerini if§2 etmek ia. Şükrü Sara.coğlu ile mumaileyh zabıta tahkikata devam etmek- Birinci kaptan Hüseyin Şakir, i· Fa.kütteainin klinik tmıflan tehir cen glSı mlltebaaıllıifyle birllk-
~tt.. ği daha baf'ka yüksek p.h- aramnda aşa.~daki telgraflar te. tedir. kinci kaptan Yusuf Mehmettir. hutahanelerine nakloJunmUf. te- te battabab:te ıetirilmittir. ım 
ll:tlerin, keza ıulhu tC$lı mak- ati olumnu•tur: B:rinci çarkçı İbrahim, ikinci dui ve nisaiye klim1derl Huelri· de Uırivenite lnkılabiyle berMer 
~la larfettitderf rnesd"en BluMildnav B. Staım fnönü'nün kardetlerinin çarkçı §evket Hasandır. ye gelmİftir. Haet.ahane ıertaba. tıtanbula a!kledilea tıb fakOJte. 
~ malhtattar ettildcrini Moakt:1t1a betine nisaiye mliderrili Dr. Asaf linin Udnd haridye. tedari. nlla· 
'?'l~ftfr. Eksellnmımn doğumunun oğlu vefat etti Dsvriı pa~ tayin edilmif ile de iye ve viladiye Jrliniklerl HMCki 

l>ALADYENtN NUTKU 60 mcı yıldönUmU münasebeti. lzmfr, 25 (Ha111tf) - Mrut Gülhane parkı tanzim altı aylık bir devreden IOIU"B kll· hastanesine yerleştirilml•tfr· a .. 
>t ~~ 28 (A.A.) _ B. Dalad- ıe şahsi saadetleri hususundaki $ef"unfz lnönü'niln kardeıJ müte· edilecek n'kler tekrar Haydat'plflya nak· tahane bahçeaimcn bademe daJ· 
it ~ akpm radyoda irat etti- harareUJ dileklerimi anetmek. kait yadıay Ahmcdfn ıs yqındald leditmistir. resi verine 200 kİfİlik bir amfi " 
,_-,., ofr nutukta. hilkılmet reisi 

61
• le bilhruısa bahrivanm. oğlu lise talebcsirılden Reşit tutul· B~ledly& GUihane ı>arkrnı Haseki hastahanesi ı gıo ıene- dahilinde tedavi pcllld1nlii ft 

t::!.le d:ğil. bütün Fransızların SARACOGLU · duğu tifo hastalı~dan kurtula. · ve sahildeki gazino kısmını sine ka ar 2.50 yataklı idt. 1301· !Aboratuvan ve bıridye poUkJL. 
~ paylaıan. Omitleriııi an· 2''1.r~ Btlricife y 8kfl, B. mıyaralr vefat etti. Cenuesi bu. • Taksim balıçeat glbl • Jant • heree hitam buTıbn l 3ilve 14 nu. n:fi dalreal, belcdlyc tarafındlll 
t~ cfoeıU lıfatlylc .aa tayledi· ScıTacoğluu; ıGn haltahaneden bldmlaraJr den ıalah ve t3Dı1m edecektir. maratarr turvan ina ı e 300 ya- c'a 1934 de amfinin yanını 35,.. 

. Vekil tebrik~tmmd&n do. ~mGlcffL Cenuede Vali ve Be- Bu arada parkrn Jclnd.eki çu - tafa fblll edilmiştir. tülı bir teptik c1ofum pt•)ena 
· ledf Rcfli. hüldUnet ve pll'ti er. cuJt bahceal de yeni ltaetan ya. Hastahanenin eski asistan ft yaptmlımt. çama~e " m.. 

.trltaktır. mtitema•1a1 Dr. Esat Duruıoy. tüalaa dairlll bbe edil .... 
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Sabah, öğle, 
akşam 

her yemekten sonra 

Günde 3 defa dişlerinizi muntazaman 
f ırçalayınız 

Demz Levazım Satınaıma Komisyonu ı lAnlart 

Marnınra Cssühahı·i li. Satın Alma l\.omisyonurıdıın : 
Cınsı Kılo'lu T:ıhıninl I·. l'utnrı ilk ıcıııınatı 

Kuruş sn. l.ıra Lira Kur~. 
Sığır eti :ıo,ouo 27 50 8:.!:'ıO 
J\o~ un .. 2;ı,()UO rn 00 10000 
l\tızu .. :w.oııo 40 00 1111011 

'.W:.!:111 1 (}(ili 75 
- 1\orııııl:ınlık drnız erlcrının ıhtiy:.ıçl:ırınıt.ın olup yuk.ırd:ı cııı' 

Ye ııııkt:ırı ):ııılı w: k:ıl<!lll el, lıir ş;ırln:ııncılc \'e kap.ılı ı:.ırf u,uJıle ek 
sıllın,yc konulınu,llır. 

:! - Ekıiıltmc'iı <!711. l\!ınıııı ı !l:ıtı ,:ar~:ııııtıa )lllnıi 'i:t:ıl ı;; ıll' lzrnııtı· 
Ter :ınc kapısıııd:ıkl kııınıs)ıııı hınasııııl:.ı ~.ıpıl:ıl':ıktır. 

3 - Ş:ırtnaıııc~ı. Aıık:ır:ıd::ı \I. :O.l \'. l>eıııı \lıı tc~:ırlı~ı k\':111111 ,u. 
heslııclen, ı .. ı a nlııılıl:ı l\:ıc:ıınp:ısach l>ı. '·"· 'lntııı 11111111 koıııı-;\onu:ııl:ııı 
\'c kornrs)unııııııızıl .ın 131 kuruş ht•Jlt•I rııııkalıılırıtlı· alınahılır. 

4 - Ek'iıltnıl';\C ıştır:ık C.dl'cr.k ısteklılcrın 24!10 sayılı kıınunıın tarı. 
ratı 'C~hile, hu i~IC al;ih:ırJ:ır olıhıkJ:ırını 1-:İİ'iterır llClll'C'I \C~1kııl:ır1111 
,.e yııkarıl:ı ,.:ı~ılı ı lk ll'nıinatl:ırılr tıırı 1 • tıınzım Pılct'el''eri teklif rnrk 
luplıırını mmı\'\ Pn f!İİn ''e o;:ı:ıllı•n l:ırn hlr ~:ı:ıt l'\'n'linc k:ııl:ır komısron 
haşkıınlısı n:ı 'rrınt·lrri. ( ıo ı ;,;, > 

s' 1ıJ111 : 1.'i/lt u .... 
Oa,ılılığı yer: V ı\1\11 Mathaası 

Uır.ıırn :\ı•şrl\ulı ııl,ırl' tılrn: 

ildik Ahmet Se\'enıııl 

Yeni bembeyaz ısıklı ve gaıet idareli 

TUNGSRAM- ICRIPTON 

, ampullarının mUl<emmel tarzı lmalını 

t el<ellül eder. 

tSTANBUL - ANKARA - iZMiR' 

Devlet Oemiryoiları ve Limanları-. 
işletme Umum idaresi ilanları ·. 

1 - Yüksek tah~ili ikmal etıniş olanl:mlan 35 yaşını geçmemiş ol· 
mak ve i~letnıe merkezlerimizden öğrenilecek şerait ve evsafı h:ılz hu. 
lunııınk ,:ırlile hareket ıniiretti,i yetişmek üzere ıııüs:ılı:ık:ı ile ınunvin 
nıüretliş alınacaktır. 

2 - ~lii~alrnka: Ankara<la D. D. Umum Mü<lürlük Mcrkezlntlc 
li/1/940 Cumartesi günü yapıl:ıcaktır. 

3 - ı~teklilrrin !'>ıhht muayeneleri yaptırılmak üzere matlüp ,·e~:ı
ikle en nih:ıyrt -4/119•0 tıırihine k:ı<t.ır llay<lnrpaş:ı, Sirkeci, Ank:ırn, 
Myon, fzmir, Adııııa, Malııtyıı, R:ılıkcsir, Kayseri ,.e Errnruın lşlctınl' 
Müdürlükleriıniu istida ile miiracaal etmeleri ilan olunıır.(6480) cıo;;ıııı 

1 ıs. Komutanlığı Satınalm~ Komisyonu ı lanıarı ı 
ihale günü talihi çıkınıy:ın Koıııut:ınlı~:-ı H:-ı~lı Birlikler ihtiyacı içiıı 

iki ~Ü1. kırk ton ~fakarnanın tckr:ır k:ıpalı zarCla mÜnaktiS3'11 yapılacak
tır. Zarflar komisyonıı 4/l/9to Perşembe !{Ünü 'laat l 1 tle vcrilıııi' ol:.ı· 

caktır. Rclıer kilo'lunun muhammen fiatı yirmi kuru~tur. ilk teminatı iir: 
bin altı yüz liratlır. fh:ılcsi aynı f(İİn<le y:ıpılııcaktır. isteklilerin belli 
l(Ün ve ~:ıattcn hir 'laat e\'Yeline kadar Fın<lıklıtla Komutanlık S:ıtııı:ılına 
Komisyonuna tcl.:lif ıııcktupl:ırını vermeleri. (10107) 

* * * 
i hale l{Ünii talibi c;ıkmıy:ın Komutanlı~a Bağlı nirlikler ihtiyar.ı için 

dok.,:rn altı hin kilo arpa şrhriyc,inin tekrar kapalı zarrıa ınünaka"a"ı 
\'apılac:ıktır. Z;ırflar komi'lyona Vl / !HO Perşembe l{iinü saat 10 da veril. 
mi~ olacaktır. Bclırr kilo'lıınıın ınııh:unınen fiııtı yirmi kurıı~tıır. tik tr. 
rpiıı:ıtı hin dört )Üz kırk lirnılır. lhalc'li aynı !(Ünde yapılacaktır. lstrk. 
lilerin helli ~iin ve 'l:ıaıtrn hir 'IRRt rvvcline kadar Fındıklıda Komu
tanlık Satın:ılına Komisyonuna lrklir mrklupl:ırını vermeleri. (10408) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : . · 
Cl~Sl 

\'eşil Olom:ıtik rııııthna 

ııı üre k k c lı i 
l\ırmı11 

Zıv::ına l..fı~ıılı 
.. 

Miktarı Muh.Bedcli %7,:'ı teminatı Eksiltme . 
Lira Kr. Lira Kr. nin gün şekli sa . 

2IO kilo )iCi2 - 57.15 27/12/3!) :ıçık sa . 
!lıl kilo ) 
40 Top • iil> - 58.20 5/1/9 IO açık 14 

1 - Şnrtıınmc ve niinıunclcri murilıincl' yu:.::ırd:ı cin~ \'e miktarı 
yazılı :! kıılrnı ııı:ılzeıne ııçık eksi lime ıısuli) :c ... ıtın :ılın:ıcııktır. 

il - \fulıııııırııcn lıcdrllcri, nııırnkk:ıt tcıııinııtları, eksiltme gün ,.e 
<ırnllcri lıızalarııı<la f{Ö'llcrilrn i ııtir. 

111 - Ek~illıne lıi1:ılıırınıla ~·nzılı Jıiinlerdc "alıııhı~tıı r.e,·a7.ırn ,.,. 
\lülıanıııl ~ııhc~lnılı•kı Alını l\omisyonıınıln ynpıl:ı!":ıklır. 

I\" - Ş:ırın:ııııe ve nlimımelrr her ,;Un -;iizfi geçen şulıNlrn parasız 
ılı n:ı hi 1 it. 

\' - f,ırklilt•rin rk,illıııe için t:ı\ in cdikn giin ve -;:ı:ıtl(•rcle 'O i,5 
gi.heıııııe parasiylc birlikle mezkur komisyona gelmeleri. ,(10j83). 
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soouK 
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GRiPiN 
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GRiP 

ROMATIZM~ 

GRiPiN 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

--------------J7':T~d ft&...A.Ji.JU... w.:-.z..ı.:wwı:U .. A . .V.Lk.LW- _. - _. - _.. 

lst . P. T. T . Umum Müdürlüğü~~n.: 11• lılaremiz iki ~o.Jı deniz motorbotunun tekne tAmırı iş1 açık eksi
11
• 

ıncyc konulmu~ııır. Ek~lllıne 10/1/940. t~rihine rastlayın Çarşa~ba ',a 
nii -;a:ıt ı i,4:1 ıe B. Po~t:ıhııne binası bırıncf katta P. T. T. MudfirU1 r· 
oılac;ınıla toplanarak Miidürlük .'.lım Satım Komisyonunda yapılacaktı 

Krşir hedelı 5:>Q lira, muvakkat teminat 41 lira 25 kuruştur. • 
T:ıliplerin olbaptııki ke~if ,.e ~artnamesini görmek fizere çıJıtftl11 ~iinlerinde mezkür ~liidürlük idari kalcın levazım kı!lmına, eksiltme gil• 

b 'b 0 

• 1 · a1'1 
,.e ı;a:ıtlnde. de muvakkat temlnnt makbuzu ve u gı ı ış erı yapın ı.• 
olrluğuna dair bir makamdan elinde mevcut olması 117.ım gelen vesi 
ile komi~yona ıniiraraatları. (10601) ......,,,,, 

Fafilı Birinci Sulh l/ııkıık l/{ıkfm. I r 
liüinden: \ 9:l9/999 , _________ _ 

KAYIPLAR 

Ali Tuncanın Fe\"ziyc ile rnüşte -
reken muta.,arrıf oldukları arsanın 
kabiliyeti tak~imiycsi olmndıi(ından 
suvuun izale~i zımnında ~atılın:ısı 

İalebile Fatihte Fc\'Zipnşa caddesin. 
ele i5 No. hı hnnede ı;akin FeYıi) e 
aleyhine açtıŞtı tl:ıY:t iı:in l{Önıleri
lcn zabtı da veya göst<'rilcn a<lrestc 
hu namda bir kimse olrnaılı{lı mü. 
lıa~iri t:ırnfınılan \'e zabıtaca yapı • 
lan t:ıhkikathın nnlnşılınış olmakla 
mahkemece müdclrinln tnlclıi ile 
rnüddeialcylı hnkkında on hc5 ı::ıın 
ıııücldetlc iliıncit f<olıligııt icra~ına 

\'e mahkemenin li-1.!140 s:ıal 10.:rn 
talikin!" karar ,·erilmi~ olduğundan 
hcrmııcibi knrıır yc,-m 'e ~nnti 
ını ıkiırdn mıılıkemede h:ı7.ır bulun. 
m:ıdığı vr tarafından bir ,·ekil gön. 
dermedii(i t:ıkdirıle <lavıının .Rt}'8 • 

hen h:ıkıl:ırnnı tl'bli~ mnknmın:ı 
J kniııı olınnl. İİLt'rc ili'ııı ohınıır. 

.. ,(30~8). 

ZA Yl - 11 teşrinievvel 938 dl~ 
\"efa lisesinden aldıtını 13 sı~1

1 
tasdiknamemi ı:a:rl ettim. Yenis•~ 
alaeaıımdıı'n eSJ:isinin hükmfi )·tfl.-
tur. 

619 "b' l'aloııa Bt:ttcliue Ba1kdt1 

.-Hımet Rami: ÇEı.r/J( 
(30955) 

* • * 
7.A Yl - İstanbul nüfus ınemurlıl· 

ğundan ı1tıJığım nüfus ki'ıAıdıın• •'; 
'1 eltim. Yenbinl çıkaracalınıd' 
eskisinin hükmü yoktur. 

rıuu/ Altieddin TE<:/J/61' 
(30932) 

. * • * . .,ı 
ZA Yt - Ş:ırkı~la Cumhurı' 

ilk mektrlıindrn alclı~ım ~nhach'tıı•· 
mryi ıayl eUiın. Yenisini ıılnrıı~ııt'• 
dan csl.:isinin hiikmü yoktur. 11 

SarJ.:ııla, l/nytlarlı 1ııcılıallui111it 
.Hıntı~ oglq ~l(i J75 

Q 


