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5 ICURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN'ın yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 

saklayıruz. On beş kuponla ancak bir seri kitap ala
bilirsiniz. 

15 kupon getirene bir seri kitap 250 kuruşa verilir. 

Sovyet Rusya, Milletler ... SEFIN .... t.Et.KTKIE.Rf ... 
C • t• d C k Jd lnönü, Erzurumda 
emıye 10 en w 1 art 1 Muhtelif Temaslar 

Ve Ziyaretler Yaptı 
Chamberlain lngilterenin Finlandaya Süratle 

Harp Levazımı Göndereceğini Bildirdi 
Erzur um, 14 (A.A.) - Reisi

cilmhur İsmet İnönii bu sabah 
saat 10 da yaya olarak, askeri ve 
mülki erkan ile birlikte inşaatı 
henüz bitmiş veya inşaatına de
vam edilmekte bulunan Cümhu.. 
riyet Halk P artisi binasını, yeni 
postan.eyi, inhisarlar dairesini, 
büyük oteli, sinemayı, doğum e
vini ve diğer miiesseseleri gez
mişlerdir. l\lilli Şef, bunu ınüte. 

Erzurum, 14 (A.A.) - Reisi
cümhur İsmet İnönü, bugün öğ .. 
leden sonra yeni muallim mek
tebini, .Mareşal Çakmak hasta
nesini, spor sahasını, liseyi, nü
mune evini ve İnönü ilkokulunu 
gezmişlerdir. Milli Şef, bundan 
sonra ordu eyini teşrif ederek 
biiyük saJonda komutan ve su. 
baylarla çay içmişlerdir. 

R. Saydam;-ı f' Konseyde 4 
Aza Rey Dinlerken 

Yazan: Sadri ERTEM 

Milli İktısat ve Tasarruf Hafta
sını açan Başvekil Refik Say

dam dinliyenlere, vatandaşlara ve 
bütün cihana sulh ve sükun içinde 
iııki§a! etmekte olan bir yurdun ik
tısadi tekamül merhalelerini lavha, 
lavha arzetti. Bu lavhalar bir haya. 
tın oluşunu aksettirmek gibi müs
tesna bir güzelliği ihtiva etmekte. 
dir. 
Başvekilin dudakları arasında di

le gelen iktısadi faaliyet rakamları 
gerçekten bir tarihin kapanıp, bir 
başka tarihin açıldığını sarahatle ve 
Vüzuhla üade etmektedir. 

Hükumetin mesuliyetini omuzla
rında taşıyan Başvekilin nutku size 
en müstesna dünya şartlan içinde 
hile iktısadi istiklali, tam cihazlı bir 
lnillet olmayı istiyen Türkiye Cüın. 
iıuriyetinin neler yaptığını, neler 
Yapacağını göstermektedir. Bilhassa 

~~·tran.ıarda · Turklyeni~'"""' .;aziy~ti~ 
icap ettiği herşeyi temin ettikten 
Sonra Türk milletini istihsal sahası. 
lla davet etmiş olması ve bunun fiili 
semerelerini elde etmiş bulunması 
onun istiklali kadar sulbü de sev
ll'ıekte olduğuna en fiili delillerden.. 
dir. > 

Hadiseler, soğukkanla, h assasiyet 
lnevzuu yapılmadan tetkik edilirse 
alman tedbirlerin neticesi, milli is
t~alin her sahada artması, inkişaf 
iostermesi kalite itibariyle mükem
ll'ıelleşmesi ile hulasa edilebilir. 

Q evletin milli iktısat istiklalini 
korumak için harekete başla

dığı andan itibaren ziraat, sanayi, ve 
lnadencilik sahasındaki ilerlemeleri 
gerçekten insanı sevindirecek man. 
~aralar anetmektedir. 

Seneden seneye artan rakamların 
!i t-kasında, bir milletin refah ve is
tikbali bir güneş gibi parlamakta
~. Gerci elde ettiğimiz her merha-

(Son u Sa: 6. Sil: 6) .. , __ 
-~~ ........... 
Tan Kitapları 

Kuponların Neşrine 

Bugün Başlıyoruz 
1\ 'l'AN, okuyucuları için hazırladığı 
d t seri k itaba ait kuponları bugün_ 
tle~ itib~ren. neşre başlıyor. Bir se. 

h dahıl kıtapların hepsi 15 kupon 
t)ıt.ıkabilinde İstanbulda 250 kuruşa, 
~sta ile gönderilecek yerlere 300 
h~tuşa \'erilir. 15 k uponla yalnız 
}' 'ır seri kitap tedar ik edilir. İki se. 
·~·i de almak istiyenler 30 kupon 

ı:~r 3' ırıniye mecburdurlar. Mektupla 

1 llPıl acak s iparişlerd e hangi 5erinin 
l&f~ndiğJ ta!'lrih edilmelidir. Tafsilatı 

•n . cı sayfamızda okuyunuz. 

• 

Fi.nlandanın tayyare-JtJii toplan faaliyette 

R 11~ Kıfala:rı Şinıalde 

Norveç Hududuna 
Varmak U zeredirler 

Londra, 14 (Hususi) - Finlanda - Rusya harbi hakkında alı
nan en son haberlere göre, en "iddetli hareketler, Finlandanm 
'imalinde vuku bulmaktadır. Burada Sovyetlerin çok büyük kuv
vetlerle Finlerin üzerine yüklendikleri ve onları gerilemeğe mec

Vermediler 

Azalar Yardım f çin 

Harekete Geçiyorlar 
Cenevre, 14 ( Hususi) - Mil

letler Cemiyeti bugün Sovyet 
Rusyayı cemiyetten ihraca karar 
vermi•tir. Evvela Asamble buna 
karar vermi~ daha sonra da Kon
sey toplanmış, kararı tasvip et
miş ve bu suretle muamele te
kemmül etmiş ve Sovyet Rusya 
mütecaviz bir devlet sıfatile Mil
letler Cemiyetinden çıkarılmış
tır. 

Asamblede geçen müzakereler 

akıben yine yaya olarak çarşıda 
bir gezinti yapmışlar ve nıuhte. 
lif dükkanlara uğramışlar ve bu 
temasları esnasmda Erzurunıun 

iktısadi durumu ile de alakadar 
olmuşlardır. l\lilli Şef, bütün 
bu gezintiler esnasında her yer
de halkın canlı ve içten tezahü
ratı ile karşılanmışlardır. 

Halk sevinç içindedir. Şehir 

baştan başa donanmıştır. 

Milli Şef şerefine suvare 
Erzurum, 14 (A.A.) - Reisi

ciimhurumuz İsmet İnönü dün 
akşam, yemeklerini askeri ve 
miilki riiesa ile birlikte vali ko
nağında yemişlerdir. Bu akşam 
vali tarafından Milli Şef şerefi. 
ne bir süvare verilmiştir. 

Bulgar Başvekili Söylüyor: 

Bulgaristan Meşru 
Emellerinden Asla 
Vazgeçmiş Değildir 

Asamble, saat 10,30 d a toplan- y İ b d K f LJ "' d ., 
mıştır. Sıra Finlanda meselesine ge. e ca rn a omşu armın gra 191 
hncc, p ... toJ~c n>uraJ.ha~ oöa Alı'n•fı , ....., ____ G' r E J ::1 d ' f d 
Rusyanın cemiyetten ihracı hakkın- üç Ü~ eroen e stı a e Niyetindedir 
da Arjantin tarafından ileri sürülen 
teklife hararetle iştirak ettiğini bil
dirmiştir. Portekiz murahhası, Sov
yetler Birliğinin, her defasında tek
zibe uğrayan müdahalelerini hatır
latmış, Sovyetlerin taarruzu ve Ce
nevreye gelmekten imtinalan karşı
sında bir karar vermek cesaretinin 
gösterilmesi lüzumunu ileri sürmüş, 

"Sovyetlerin cemiyetten ihracına ka 
(Sonu; Sa: 6; Sii: 3) 

.... 
Roma, 14 (A.A.) - Ste!ani ajansı ı teşvik etmektedir. Çünkü, harici 

bildiriyor: Giornale d'İtalia gazete. hiçbir kuvvetin Bulgaristaru şu veya 
si, Sofya muhabirine Bulgnr Başve- bu cepheye iltihaka sevketmiyeceği
kili Köseivanof tarafından yapılan nin en kuvvetli garantisidir. Maa. 
beyanatı neşretmektedir. Bu beya- mafih Bulgaristanın vaziyeti bir bek. 
natta Bulgar Başvekili demiştir ki: leme va.ziyetidir. 

"İtalyanın gayrlınuharipliğini te- Bulgaristan müteyakkız bulunu • 
yit etmiş olması bütün Bulgar mille- yor. Bugünkü hattı hareketi kendi 
tince memnuniyetle karşılannuştır. milli programından vazgeçtiğini ta.. 
Bu, Bulgaristanı bugüne kadar takip zammun etmez ve memleketin ha-
ettiği bitaraflık yolunda devama (S.onu Sa: 6, Sü: %) 

bur ettikleri anla,ılıyor. 1. 
d~~::r:i =~:..::v~~ıu:~:~: ı in 1 g ·ı ı ·ı z 1 er Alma C 
:, ~:~;;ö:~~~~nd:~:ı~~t.~~~ 1 ' n e p 
~;:;ı_ba:~~~~:~l~!;:~F~~l~;s~iyba~! ~ Kruvazo·· ru·· "Yon 

.... _____ _ 
EN SON DAKiKA 
Bcrlin, 14 (Hususi) - Bugün 

neşrolunan bir tebliğde Amiral 
Von Spee kruvazörli!ıün İngiliz 
kruvazörleriyle yaptığı muhare
be kahramanca bir zafer olarak 
gösterilmekte ve Von Spce'nin 
İngiliz kruvazörlerini delik deşik 
bir hale getirdikten sonra .Monte. 
vido limanına girdiği bildirilmek. 
tedir! 

koylerı yaktılar, yoksa Ruslar mı bu-
ralarını bombardıman C?ttiler? Bu • 
nokta, tahkik edilememiştir. Bunun-

~aa~=~:b;~r:e;~~:;e~i~!ıe:~~:~iı~ii~ Spee yı· Tahr·ıp Ett•ıler 
~;:.ı~uo~::!a!~~i~~t~rt~~i ~~~~;~::-; " 

Finlerin muvaffakiyetli bir mukabil , - -- -- -~--- ------... - ---

taarruz yapmış 01maları icap eder. Muhareb. e 14 . Saat Sürdü, Ag""_ır Hasara U g"' rayan "Yon Spe e ,, 'ı 
F akat bunu isbat edecek yeni malU. 

mat alınmamıştır. M t d L K t 5 f 1 şima1deki harekata ait diğer mem on evı eo ımanına aç ı, ngi iz Kruvazörü Açıkta Bekliyorlar. 
balardan gelen haberlere göre, Rus • İngilizler Ayrıca 1 Denizaltı İle 1 Alman Kruvazo··ru··nu·· Batırd ı far lj 
kuvvetleri Şimalde Salmiyan'ı teh. \,_ 
dit etmekte ve F in kuvvetleri inti- : ______ • ..... -- - ----·· • -- . ._../ 

zam d airesinde çekilmektedir. Fakat 
Rus kuvvetler i henüz bu §Chire gire
memiştir. İcap ettiği takdirde Fbler 
b uradaki bütün nikel madenleri o
caklarını berhava edecf'klerdir. 

Finlerin Ladoga Şimalinde taar
ruz halinde oldukları ve 11 Rus 
tankını tahrip ettikleri bildiriliyor. 

Son Rus tebliği şudur: 
" 13 Kanunuevvelde, Ukta istika-

Barem Kanununa Ait 

Yeni Kararlar 

Nevyork. 14 (Hususi) - Buraya 
gelen malumata göre Almanların 
Amiral Von Spee cep zırhlısı. çok 
fena halde hırpalanmı~ bir halde. 
dir ve limandan çıkamıyacak vazi.. 
yettedir. 

Onun için Almanların limanda 
kalma müsaadesini uzatmak için 
müracaatta bulunacakları bildiri
liyor. Uruguay kabinesı bir karar 
vermek için toplanmıştır. Hadise 
C"mniyet sahasında vukubulduğun

dan, biıtlin Amed ka devletlerinin 
İngiltere ile Almanyayı protesto 
etmeleri bekleniyor. 

Lonclra. 14 (Hususi) - Finlanda. 
dan gelen en son haberlere göre, 
Finler. Şimaldeki n ikel madenle
rinin Rusların eline di.i şmt:'mesi i
çin bugün bu madenleri berhava 
etmişlerdir . 

* '1ı;eçen defa 150 kuruş mukabilinde ver-
lı 1rniz kitaplardan tam takım kalmamış-

t , R: 
la Upon toplayıp da kitap alı:ınuımıs o-
tı)ıı 0kııyuc-ıılanmızı kıtap!;ı;ı: bır:ılmıamış 
) tn:ık lr;in fs tanbulda 50, poc;tn ile gidecek 
~:tlere bir liraya 25 - 30 kıtaotan miirek
l:t P takımla r verebiliriz. Arzµ. edenler 
L

1
lltehanemize müracaat edem'k bu ta-

"' llll • . -' '-t ardan alabilirler. · ,"T 

'·--~~ 

Maliye Vekaleti, ücretli m"murl:ırın ye
ni bnreın knnununn 25 ny ınrfında ne su
r<'tlc ini ıbnk edcceklE'ri h:ıklnndn lcnp e
den ı:ıon kararları almıştır. Bıınd;m başka 
Muha~ebat Divanı da eski barem kamı
nunda mevcut derecelerin yeni kanunln 
ne s~retle telif edileceğine ait kararını 
vermiştir. Her' iki mühim meseleye ait 
tafsilatı 7 nci.-l!layfamızda buhıcaksınız. 36 ölü, 60 yaralı ile Montevideo'ya sığınan Alman Cep kruvazörü "Von Spee,, 

Fransanın Amerikaya sinariş 
ettiği tayvarelerin ilk kıs ım bu
gün Fransaya varm1stır. 

Tan, makinesindeki husu 1 tertihat ı;a
vesindc bu sutunda he gUn en SO'n da
k ika gelen haberleri verecektir. H ber 
olmadığı giin bu kmm bos lt~lacaı-tır. 

(Yazısı6ncıda) l •••••••••••••ı t •• 

... 
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•• r 1 1 e. 
Yazan: NACI SADULLAH 

N ihayet, hiitiin yiireklere su ser
pilmistir: Zira, l\lilletlcr Ce. 

mi:rcti sihirli elini bu işe ele koydu. 
l\lilletlcr Cemiyetinin bugi.iue karlın 
bescriyete yaptığı biiyiik }; izmr!tlcri 
zihnen hesaplıynnlar, hic süphe yok 
ki, genis. ferah bir nefes almı~lar ve:~ 
''- Eh, demic;lerdir, nihayet, yine 

bu mübarek cemiyet snycc;indc, yer. 
yiizii, bir 'arta daha atlatacak, 'e in-· 
sanlık, gırtlağmn kadar kana hoğul
maktan bir defa daha kurtulacak!" 

Ben, MiHetler Cemiyetini, e ki 
devrin hayırhah dedelerine benzeti
rim: iyiliklerini masallara ren7.iyen 
hatıralarda dinlediğimiz hu ihti~·ar

ları diişiiniinre, muhayyelclerimiz
de, ak sakallan, heyaz ipek çileleri 
gibi pırıl pırıl parlıyan, ,.e pcınhe 

yüzlerinden, - sanki ince, zarif ciltle
rinin altıncla ışık yanıyormuş gibi -
nur fıc:lm:an miibarek çehreler can. 
lanır. Ve masum bir yavruya: "Pey
gamberin bir resmini yap!" denilse, 
acemi kalcınile bu simalardan birini 

'Adli tebligatın ne şekilde yapılacağını öğretmek iç!n açılan kurs 
devam etmektedir. Resimde, ekursa devam edenler görülmektedir. 

Gümrük Başmüdürliiğünde açılan memurluk imtihanı dün yapılmıs, 
imtihana 70 lise, 93 o;tamektep mezunu girmiştir. • 

canlandırmaya çahalnr. 
Yuvalarına her gece, elleri mcy

,.alar. yemişler, hediyelerle dolu o
larak giren, \'e diismnnlannın lıile 

hayrına çabalıyan hn mübarek ihti
;s.·nrlnrın yorgun haslarında. sıınnrık. 
izansız, ve insafsız torunlar boza pi. 
şirirlermis! 

Milletler Ccmiveti rle hana daima, 
bu miiharek ihtiyarları hatırlatır: 
Zira Milletler Cemivetinin peygam. 
berane davası da. millctlel'in, lJugiin. 
kii mesut şartlar içinde, kıyamete ka
dar bahtiyar vaşaınalarını temin et. 

Kahve Satışı 
Normal Değ· 

Dün Yapılan Toplantıda Spekülatörlere Satış 

Yapıldığı Görüldü, Tedbirler Alımy'Or 

Tarabyada 
Bir Genç 
K yboldu 

Evvelki gece saat 2 de Tarabyada 
makinist Rıfkı isminde birisi koy
bolmuştur. 

Belediye Kömür 
Depo) rı ç or 
Vali Beyanatta Burundu, Kaymakamlar Bugün 

Depoların Yerlerini T esbit Edecekler 

miye rabalamaktır. 
Halbuki, İzansız, insafsı7 muhar

rirler, tıpJ,ı, o altın yürekli, salnrlı 
,.e miibnrek ihtiyarın hasında lıoza 

pisiren sımarık ~ocuklar gihi. l\JiL 
lctler Cemiyetine sata~rlar. Ve hep. 
si de, sanki bcseriyete diişmanmı~lar 
gibi, bütiin kinayelerine, istHızaları. 

Dün Ticaret Mıntaka Müdürlüğünde kahve tüccarlan ile bir 
toplantı yapılmıştır. Kahve Şirketi tarafından tücarlara tevzi 
edilen 27 bin çuval kahvenin nerelere satıldığı tetkik edilmiştir. 

Tüccarların bu kahveleri spckü- ı 

H\syon yapanlara satmamaları takar- T ı b ı 

Çorumlu 26 yaşında Fazıl ile ar. 
kadaşı makinist Rıfkı, evvelki gece 
Beyoğlunda tesadüf ettikleri Mela
hat ve Agavni isminde iki kadınla 

şoför Halidin 1704 numaralı otomo-
1 biline binerek Boğaz sahilinde bir 

gece gezintisine çıkmışlardır. 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, dün gazetecileri !Cahul 
ederek şehirdeki kömür buhranı etrafında şu bevanatta bu
lunmuştur: 

1 "- Bugün İstanbulcla bir kömüı 

A d . 1 meselesi vardır. Harpten önce k&· vrupa an mür bize Zonguldaktan, VI! Avrupa= 
dan gelmekte \'e gazhane de i.içüncll 

riir etmişti. Son günlerde kahve fi- G e e ere 

na, hakaretlerine, taarruzlarına, hu 

yatlarındaki yükseklik nazarı dikk:ı
ti celbetmiş ve tüccarların kahve 
tüccarlarından başkalarına kahve 
sattıkları anlaşılmıştrr. Ticaret 1\.lii_ 
düriyeti, bu meseleye el koymuş, 

Allahlık cemiyeti muhatap tutarlar. Vekalet müfettişlerinin tahkikatı da 
l\lesclu, daha geçenlerde, bizim ka- ayni neticeyi verml~t1r. Satılıın kah

rikatüristlc,imizden birisi, yanyana veler, (100) kuruştan alınmış oldu
iki karikatiir çizmişti. Bunlarclan hi. ğu halde, 130 kuruşa satılmasının se

VaDur Pasosu 

Verilmiyor 
Denizyollan idaresi bu ay başın

dan itibaren talebe pasoc;u vermcme
ğe başlamıştır. İdarcnİ!l verdiği pa-ri inde, birbirlerilc sopa sopaya di.i. hepleri tesbit edilm.:!rl:tedir. 

vüşen birçok mahalle çocukları, di-1 Çay tüccarları da toplanmışlar ve so miktarı 4 bindir. Bu usul ilk de
ğerinde de, çorabını örerken, bir çay fiyatlarının yükselmesi sebepie- fa tatbike başlanmı~tır. Diğer taraf
park sırası üzerinde iiğle uykusuna rini izah etmişlerdir. Fakat Ticaret tan Şirketi Hayriye şimdiye ka
dalmış, tombul. sirin bir dadı göriilii. müdüriyeti bu izahatı kafi görme- dar 15 bin talebe pasosu vermiş ol
yordu: Dö\ ii~en çocukların karika. miştir. Çay fiyatlarının yükselmesin
türü altında: de amil olanlar dahi tesbit edilmek-
"- Milletler!" kelimesi yaztlıy<lı. tcdir. Fransada tutulan ve piyasa

Dadınm karikatiirii altında da su ke. mıza ait olan kahveler, hüki'ımetiıni-

liınc~i okumuştum: , zin teşebbüsi.i üzerine meleketimize 
"-Cemiyeti!'' gönderilmiştir. Bu kahveler, beş bin 
"l\'lilletJer Cemiyeti,. kelimeler.ini çuvaldır. Büyük bir parti ~-rnhve dı? 

bir arada okuyup ela, hu karikntiirle. yolda bulunmaktadır. Brezilyaya 
re bakınca, acı acı giilümsedim: Zi- kahve mukabilinde beş yüz bin kilo 
ra, insafşı\· karikatiirist, o kadar zeytinyagı gönderilmiştir. 

haylaza dadılık eden o zavallı ka- llf anilaturacılar Birliği umumi 

duğu halde, bütiin sene zarfında her 
müracaat vukuunda paso vermekte
dir. Sene ortasında ev değiştirip, 

denizaşırı bir yere taşınan ailelerin 
çocuklarına paso alamamaları vazi 

yetinden başka, esa:ıen bu ay ba'?ıııa 
kadar da pasolar için müracaat sa

atleri mekteplerin açık olduğu saat
lere rastladığı için, paso alamıyan 

talebe de vardır. Çünkü Denizyoll::ırı 
paso müracaatlarını ancak saat 15 e 

<1ıncağızn, bir öğle uykmunu bile 
katibinin söyledikleri kadar kabul edi v ı. Bu husu~ta çok gcirmfü;tii! 1 

Halbuki, nihayet, işte, dadı uyan- Manifaturacılar birliği umumi ka- ta~ebe velile~i t~~afından Vekalete 
<1ı ... Onun u~ar.ır uyanmaz, orta1ığl tibi Sadi. manifatura fiyatları hak- muracaat edılecegı anlaşılmaktadır. 
• milletlerden canh zekat \'eya iane kında şunları söylemiştir: 

şeklinde asker de\'sirmek ~ihi • ne "- Manifatura fiyatlarında ihti
hususi usullerle yaüştırdığını elbet. kar yoktur. Ancak bir fiyat tereffi.iü 

te hatırlarsınız: Yeryüzünde, llir lın- vardır. Bunun sebebi de, bazı tüc
çuk milyart~an fnzla esir, u~ak, köle, 
sefil, aç. cıplak insan yaşarlığı hal. 
de, "l\lilletler Qım1iycti,, sayesinde, 
ıııulh perisi, isytin kementkrile bo~ 
ğazlanınaktan, linç edilmekten kur

tuldu. 
Hindistclndaki sulh ve slikı'.'ınu l\Jil. 

Jetler Cemiyetine borçlu değil miviz? 
Habcsistanın ' ·isini,, o halletmedi 
mi? İspanya ahvalinin diizelınl'sİni 
l\'Iilletlcr Cemiyetinin hayrr duala
rına borçlu değil miyiz? Cckoslmrnk
ya isinin bir tek insanın burıın ka
namadan bitmesinde. l\fil~t>tlcr Ce. 
nıiyetinin az hizmeti mi dokundu? 
Avusturya. hfılfı, Milletler Cemiye. 
tine Tanrıdan uzun ömür dilemekle 
me.,gul dl'\i1 mi? Hangi Arnanıd:-ı 

sorsanız, Milletler Cemiyetinin canı
na rahmet okumaz? Koca Polonva 
Milletler Cemiyetinden az hayır mı 
görclü? O halele, şimdi bu cemiyetin, 
yeniden faaliyete geçmesile, fıhır za. 
mnn nehisinin zuhuru arasında ne 

fark var? 
Giirmiiyor musuuuz? :.\Jüh:ırek ce

miyet. ilk is olarak, Sovyctlcr Ril'li
ğini, koltındnn- tuttuğu gibi, kapı ch
!'nrı etti! Vazifcsir.dcn kovulan ftsi 
ve klistah m<.'murlnr gibi Cene\'re :>a
ra~ ından atılrın So\'yctler elhetlc a. 

(Devamı 7 ncide) 

carların avans sürmarşanr:iiz yapma
ları ve bazı kimselerin de çe~lerini 

tamamlamak için piyasadan biraz 
mal toplamak istcmel~rıdir. İşte bu 
vaziyet, haklı olarak bir ihtikar zan
nı tevlit etti. 

Piyasadaki manifatura eşyasının 
azlığına gelince; maliım olduğu üze
re, ötedenberi Almanya ve İtalya-

dan memleketimize manifatura gel
mektedir. Fakat Alman fabrikaları, 

lüccarlnrımızın m1liımatı olmunan 

mevaddı iptidaiyeden istifade mak
sadiyle selvolle tabir t'dilen bir nevi 

suni pamuğu, pamukla karıştırarak, 
imal ettikleri manifaturaya memle
ketimizde ipek tarifesiıiin tatbik e-

dilmesi, bu malın gümrükten çıka

rılmasını intaç etti. Bu suretle men
sucat tüccarları tarafından sipariş e
dilip te, limana gelen 2 milyon lira-

lık manifatura eşyası gümrükte bi
rikip knldı. Diğer taraftan bir kısım 
mala ait konşmentoların tüccara ve
rilmemesi, sonra İtalyaya yapılan s:
parişlerin gönderilmemesi gibi, se
bepler de piyasadaki manifaturanın 
nedretine sebep oldu. Manifaturacı
lar birligi, bu vaziyet karsısında An
karaya bir heyet göndererek, keyfL 
yet Ticaret Vekaletine arzedildi. Ve-

kalet, Selvolleli malların pamuklu 
tarifesiyle gümrükten geçirilmesi i
çin ıkarar ittihnz edeceğini vaadetti. 

Bundan başka İtalyadan pamuklu 
celbi için de icabedcn tedbirler alın-
mış ve siparişler v~rilmiştir. Böyle
likle gümrükteki manifatura eşyası 

çıkarıldıktan ve İtalyadan yeni mal 
gelmeğe başladıktan sonra, manifa
tura fiyatları, mevsim fiyat farkları 
gözönüne konulmak şartiyle normal 
bir vaziyeti bulacaktır. Esasen m::.
nifaturac1lar birliği de Vekaletten 
aldıkları bu vaatler üzerine Ticarut 
Odasında yaptıkları bir toplantıda 
normalin fevkinde mal satmamasını 
taahhüt etmiş bulunm:ıktadır.,, 

S - Sual, Cevap ıütı.ını.ındakl cevap

ları kim veriyor? 

C - Hcr sualin cevabı mütehassısın-
dan soruluyor, ö-renillyor ve g:aete tn
rafından veriliyor. 

• 
8 - Beyhan erkek ismi midir, kadın 

lıml midir? 

C - Ekseriyetle kadınlar tarafından 

kullanılan bir isimdir. Erkekler tara-

fından kullanılmasında da hiçbir mah-

zur yoktur. Bu isim ve bu kelime er

keklik ve dişilik ifade etmez. 

Otomobil Tarabyaya geldiği za
man, çok sarhoş olan iki arkadaş a-

rasında para yüzünden kavga çık. 

mış, birbirlerini dövmeğe başlamış

lardır. Nihayet şoför, polisi haber
dar etmek üzere orarlan uzaklaşmış, 

G memba olarak kömür vermekteydi. a rs 0 n Bugün yalnız gazhane ile Zongul· 
dak, memleketin kömür ihtiyacıns 

kadınlar da korkarak kaçmıya başla
mışıarcbr. 

Ge+·ır ·ı·ıyor cevap vermek mecburiyetindedir. 
Avrupadan kömür gelmeyince btı• 
6•"'4•.r. J-· .... ... __ . .......... ..... ~~.41 . .. . 

Biraz sonra polisler vaka mahalli
ne geldikleri zaman, otomobilin ya· 

nında yalnız Fazılı bulmuşlar ve 
Rıfkının ne olduğunu sormuşlard~. 

Fa~ da onun kaçıp gittiğini söyle
miştir. Bunun üzerine etrafı araştı-

Sehrin garson ve ahçı ihtiyacının 
bir an evel ortadan kaldırılması için 
Belediyece yapılan tetkikat ikmaJ 
edilmiş ve Belediye, bu hususta ka
rarını vermiştir. 

salfıtı telafi edemedi. Fakat Kara· 
bük fabrikası kömür istihsaline baş· 
ladı. Ancak Karabükten temin edi
len kömür, pahalıya mal oluyor. ve 
vapur ücreti, sigorta, depoya tesliJl'l• 
İstanbulda depoda tartına gibı mas
raflarla ilüve edilen kar da üzerine 

ran polisler, sahilde Rıfktnın caketi 
ile şapkasını bulmuşlardır. Arama 

sabaha kadar devam etmişse de, Rır
kıyı bulmak mümkün olmamıştır. 

Limanlar müdürlüğiinün yolcu sa
lonunda açmak istediği büyük lo
kantanın garson ve ahçı :htiyacını 
Belediye temin edecek ve Avrupa- konulunca, Karabük kömiirü söıni· 
dan miitehassıslar celbedecektir. koka nisbetle beş lira 25 kuruş fark• 

Gelecek mütchusc;ıslar, ayni zrı- la 26 lira 25 kuruşa satılıyor. 

Zabıta Rıfkının Fazıl tarafından de

nize atıldığından şüphe etmekte, 
tahkikata devam olunmaktadır. 

manda, açılacak garson ve ahçı mek- Yukarıda söylediği:n 5 lira 25 k~-
tcbine de ders verecek.tir. ruşluk masraf ve kar İktısat Vekı.ı· 

--~o----

lnebo uda Vapur 

Şehrin bu mühim ı.nesel:si halle~ I lctince tesbit edilnıi;ith', Te3bit ed
1
• 

dildikten sonra Beledıyc. sut ve ışçı len umumi masariften sonra ton bD• 

büroları tesisi üzerinde faaliyete ge- şına bir lira kar bırakılmıştır ki. bll 
çerek tetkikata başlıyacaktır fazla bir kfır değildir. 

Slluntısı Çekiliyor POLiSTE: 
Karadeniz İne!:>olusunda fazla 

miktarda ihracat eşyası biriktlği ha
ber verilmektedir. Esase.1 her ıhra- ' 

Morfin Reçetesi 

Verirken Yakalandı cat mevsiminde görülen bu vaziyet, 

bu sene de tekerrür etmektedir. Beyoğlunda Sol sokakta 23 numa-

Alfıkadar tUccarlar, Müırnkalat ralı mmıyenehane sahibi doktor 
Vekaletine müracaat ederek, h .. kele- Mardiros Nihabetyan, emniyet me

de uzun müddet mallarının birıkmı::- murları tarafından gönderilen ve e
sinden ve çürüdüklerınden şikayE.t line işaretli para verilen bir kadın 
ederek, malların an kısa zamamla vasıtnsiyle 250 kuruş mukabilinde 
nakli için kati tedbirler alınmasını 1 morfin ~eçetesi verir~'9n cürmümılş

istemişlerdir. Vekillet Denizyolları- hut halınde yakalaamı~tır. 
na bu hususta tebligatta bulunmuş- Fakat doktor: 

- Bu kadın benim hastalarııntur. 

İlk olarak Ci.imhuriyet vapuru ev
velki giin İneboluclan 3500 parcu 
eşya yiikliyerek İslanbula miitevec-

cihen hareket etmiştir. Diğer eşya

nın da peyderpey getirilmesine <:a
lışılacaktır. 

S - Kı.ıbali kimdir? 

C - Kubnli değil, Gubari'dir. l'i nci 
asırda yn~nmı~. bir şairdir. İsmi Abdur
rnhmnndır. Akşehirde doğmuq• ır. İkin-

ci Beyrızıdın şehzadelerind n:ınm 

hocasıdır ve Nakşibendi taıı . şeyh
lerindendir. Gayet güzel yau yazan 

hattatlardandır. Gubar denilen bir çeşit 
yıızıduki ihtisasından dolayı Gubari 
mahlcslni ıılmıetır. 1566 da H!cazdn 

Sürre k11rlısı iken 'ölm\iştür. Stileymnn
name isimli Farlsl bir eseri ile Mesa-

hatnaınc isimli bir risalesi, Kfıbcnnme 

isimli bir manzumesi vardır. 

dandır. Morfine ihtiyacı vardı, onun 
için reçete yazdım, Löyl~ ner rastgE
lene reçete yazdığım hakkındaki ıd
din doğru değildir, d-:!mcktcdir. 

Bir Deli, Babasını Vurdu 
Kasımpa:şada Aliha.ba sokağında 

oturan akıl hastalığına müptela !sak 
babası Oskarı bıçakla başından ağır 

yaralamıstır. 

Tanıdığı Kadını Yaraladı 
Fatihte Hasanhalife mahallesinde 

oturan Zeyneple, eski tamdıklann
dan Fındık Ali arasmda kıskançlık 

yüzünden çıkan bir kavgada, Ali 
Zeynebi muhtelif yerlerinden hır.ak-

ı 
la yaralamıştır. Kadın Haseki hasta
nesine kaldırılmıs. suclu tutulmuş

tur. 

Karadenizdc Fırtına 
Karadenizcle fırtına artmaktadır. 

Diin limcınımıza gelrn~si beklenen, 
Güneysu vapuru 24 saat teahhurla 
bugün gelebilmiştir. 

Bundan böyle kömür buhranınıı 
imkan verilmemek ve ihtikara ın8· 
ni olunm:ık il'in k.ııti tedbirkr alıJl• 

mıştır. 

Belediyenin aldığı tedbir şudur: 
26 lira 25 kuruşa Kurııçeşmcdc ve· 
rilen Karabiik kömürünü Belediye 
alacak ve her kazada tesbit ettiği de' 
polarda kendi memudarı tarafında 11 

bu fiyatla perakende ve toptan satıl' 
caktır. 

Bu depolar Belediye tarafrndB11 

temin edilecektir. Depolarda satı!~' 
h 

,. 
cak Karabük kömüründen başka · ı; 
klımet diğer kömürlrri rlP sı:ıtın ~ı· 
mıya çalı:;.acaktır.,, 
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15 İlkkamm 19:19 
CUMA 

12 nt'i ııy 

Arabi: 135B 
Gi.in: 31 Kasım: 3B 

l:fuml· 1351 

Zilkade 3 Birinci -6mın. 2 
Gii ncş: 7 .16 - Öglc: 12 oB 
İkindi: 14.20 - Ak ım: 16.41 
Yatsı : 18.20 - imsak: 5.31 

Hava Vaziyeti _.,,,,, 

Yeşilköy rrroteoroloji ista!:yonundan t·' 
nan mnlfunata öre, hava yurdun b'ıl , 
bölgelerinde kapalı ve ynğıc:lı, doı:rıı ve , 
ta Anndolud;.ı yer yer s;sJi ge mı , ru , 
lnr dogu bölgeleri ile Orta Anadolııdıı c , 
nubi istikametten haCıf, diğer yerlerclC 

1 
, 

mnıt istikametten orta kuvvette csnı 
tir. e ı 
Diın t~taııbulda hııva kapalı ve kL"

111e 
yağışlı geçmiş, ı·ilzgi\r şimali istik· !1'1ctt 
sııniy!'dc 2 - 4 mc>tre hızla e~mi~tir. c;;0• 
14 de ha\•ıt tıızylkı 1019,4 ınilib.ır ' dı. stl' 

hunet en yüksek R,!l ve en rllişü'.~ 7/l 5 

tigrat olarak kaydedilmiştir. 
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S oq•ct Ru~ya - Finlanda Jıar· 

binin ehemmiyeti günden gü. 
ne artıyor ve Finlerin umumi sayı. 
lacak derecede geniş bir manevi mii
zaherctten başka maddi müzaheret 
gördiikleri de göze çarpıyor. Onun 
için Finlnndalıların mukavenıeti a
ni bir inhidama u~ramadığı takdir. 
de gittikçe kuvvet bulması beklenir. 

Halihazırda hnrp bilhassa üç sah. 
nede ,·uku bulu~·or. Ve Finler bu üç 
sahnede de muka,·cmet göstermiye 
deYam ediyorlar. Cenuııtaki l\Ian. 
nerhaim müdafaa hattının yarıldığı 

bir ka<; defa ilan ohmtlu:\'sa da, bu 
haberler tccy:riit, daha doğrusu ta
hakkuk l'tmedi. So,·yctler bu cep. 
hl'yi yarınıyn muvaffak oldukları 

takdirde Finlanda .sanayi sahasına 

''e hiikl'mıel merkezine kolaylıkla 

ilerliycbilirler. Fakat bu hattın kar. 
şıla~tığı tehlike bundan ibaret değil. 
dir. Ladoga göliiniin Şimalinden bir 
~evirme hareketi de bu hattı arka
dan tehdit edebilir. Daha ~imalde 

Sovyetlere ait J{areliadan ilerli:ven 
bir Rus kuv\•eti Finlandanrn en dar 
noktasını nşmıya teşebbüs ediyor. 
Burası beyaz deniz ile Botnia körfe
zi arasındadır ve ormanlık, dağlık 

bir sahadadır. Daha Şimalde Petsa. 
mo mıntııkası geliyor ki burada da 
iki taraf Petsamo limanını zapt için 
uğraşıyorlar. Bu liman Şimal ve 
J{utup mrntakasmda So\·yet toprak. 
ları ile Non·eç arasındadır. 

Iliitiin hu harp sahalarında vuku 
bulan harekata dair hergün yığın 
yığın maliımat geliyorsa da bunların 
ne derece doğru olduğunu tayine 
imkan yoktur. :Mesela Sovyet kay
nakları Mannerhaiın hattını zorla. 
yıp :yardıklarını ısrar ile iddia edi. 
yorlarsa da Finler bu iddiaları mii. 
temncli:ren tekzip ediyorlar. Ortada 
Finlnnda en dar noktası olduğu için 
onun beli sayılan mıntakada da he
nüz tehlikeli bir vaziyet hasıl olma. 
ınıştır. Fakat Şimaldeki Rus taar. 
ruzlarının biiyiik bir ehemmiyet ka. 

\•eç hududuna doğru ilerledikleri an. 
laşılryor. Esasen Finlerin üç cephede 
harp ederek bu cepheleri uzun za. 
man muhafaza etmelerini beklemek 
'beylıudedir. Çünkii mesele 'yalnız dö
,·üş kudreti değildir. Sayı faikiyeti
dir ve sayı faikiyeti ister istemez 
kendini gösterecektir. Gerçi Finlan. 
dalılarm kahramanca miidafna~m. 

dan ba~ka topraklarının tahiati de 
kendilerine ~·ardım etmektedir. Fa. 
kat biitiin bunlar hliyiik faikiyetler 
karşısında tahammiil edcmiyecek 
şeylerdir. 

Finlandanın biitiin müdafaa ümi
di hariçten g(ireccği müzaherettedir. 
Fakat bu müzahcretin hududu da, 
~ümulii de şimdiden kestirilemez. 
Onun için hu üç cepheli lıarbin ha. 
diselcrini tnkip kafidir. 

* Finlanda muharebesinin bu şekil. 

de devamı sırasında Milletler Cemi. 
yeti Sovyet Birliğini Milletleı- Cemi
yetinden ihraca karaı- verdi. 1\lillet. 
lcr Cemiyetine göre Sovyet Birliği 
nmahcdelere ve Milletler Cemi~·eti 
paktına muhalefet ederek tecavüze 
geçmiştir ve bu l i.izden hu muame. 
leye miistalıak r,1nıuştur. Sovyet 
Birliğinin de i\Jilletlcr Cemi~·etin
den ihraci~ le Almanya, italya, Rus. 
:va ve Jaııonl a cemiyet haricinde 
kalıyorlar. 

Bu kararın .Milletler Cemiyetini 
takviye ettiğini iddia etmek mana. 
ı;;ız olur. Bilakis Milleticr Cemiyeti 
dağılıyor. demektir. Fakat bu dağıl
ll'lamn yeni bir toplanma devresin. 
nin başlangıcı olmasını temenni et. 
ınek bir vazifedir. Çünkü milletleri 
ba~ıboş bırakmanın ancak :reni harp
ler \ıe yeni tecavüzler doğurduğu 1 
apao:ikôrdır. 

Bulgar Elçileri 
Arasında Değişiklik 
Sofya, 14 (A.A.) - Stefani ajan. 

sından: Resmi bir tebliğ, Moskova. 
daki Bulgar sefiri Antono,·un Stok. 
holm sefirliğine, Stokhoım sefiri 
l>etrov Tochomokovun Bükres sefir. 
liğine, Biikreş sefir Kirov'un, Anka. 
ı-a sefirliğine ve elçilerden Chri3to. 
Vun :Moskova elciliğine na.kil ve ta. 
Yin edilmiş olduklarını bildirmekte_ 
clir. 

Almanyada 
Generaller 

Hitlere 
Aleyhtar 

Almanya 

3 lngiliz ve 4 Alman Romanya 
Tı . D .. .. ·· ıd .. ı Ticari 

Yeni Bir Hava Harbi 

Lon~~ ~~~~n~t~e ~yyar~~p~~t~fü. Fra~ Müza ereleri 
Stokholm, 14 (A.A.) - Goteborg 

Handelstindning gazetesinin Berlin 
muhabiri, Alman ordusunda, Hitler 
aleyhtarlığının gitgide şiddetlendi. 
ğini söy liyerek diyor ki: 

Hava Nezareti son yirmi dört saat Douglas markalı ve iki motörlü iki 
zarfında Heligoland üzerinde mühim yüz yetmiş tayyare ısmarlamıştır. 

bir hava harbi vuku bulduğunu bil. Garp cephesinde harekat 
diriyor. İngiliz harp tayyarelerinin 
dört Alman avcı tayyaresini ve AL 
manların da üç İngiliz tayyaresini 

-Generaller, son dakikada, Mare. 
şal Göring'in kendilerine muzaheret 
edeceğini ümit etmektedirler. Gene
raller Göring'e, Baltığın Rusyaya 
terki siyasetine kati surette aleyhtar 
olduğu jçin ümit bağlamaktadırlar. 

Generaller, Hitlerin askeri mezi
yetlerini pek te takdir etmemekte, 
bilhassa takip ve teşebbüs fikrinden 
mahrumiyetini beğenmemektedir
ler. 

Diğer taraftan bu gazete, Gestapo 
tarassutlarının, General Von Fritsch 
in maneviyatını tamamen sarstığını 
ve yeise kapılarak kendi arzusiyle ö. 
lürnü aramasını intaç ettiğini söyle
mektedir 

Generalin dostları, müteveffanın 
kendilerine verdiği bir konferans 
metnini, sözde vasiyetname şeklin
de etrafa yaymaktadırlar. Von 
Fritsch, bu nutukta, orduyu, rejimi 
devirmiye teşvik etmektedir. 

Almanya, ltalya:lan 

J şçi 1 stiyor 

düşi.irdükleri haber veriliyor. 

Yine Hava İşleri Nezareti. ilci İn
giliz tayyaresinin dün şimal denizin 
de Dornier sisteminde iki büyük AL 
man tayyaresine taarruz etmiş ol. 
duklannı bildirmektedir. Dornier 
tayyareleri, bulutlar içinde kayboL 
madan evvel İngiliz tayyarelerinin 
mitralyöz ateşlerinin tesiriyle hasa
ra uğramıştır. 

Üç motörlü ve tabiiyeti meçhul 
dört tayyare, Tanca üzerinden uç
muştur. 

• 
İngilterede Polonya namına bir 

tayyare filosu vücude getirilmekte. 
dir. 
Diğer taraftan Nevyor'ktan bildi. 

rildiğine göre İngiliz mübayaat he
veti, yeniden iki yüz bombardıman 

Yugoslavyada 
Benzin Yok 

Belgrad, 14 (A.A.) - Havas: Ro
manya muhtelif sebeplerden dolayı 

Berne, 14 (A.A.) - Carriere Del artık Yugoslavyaya eskisi gibi pet. 
Ticino gazetesinin Münih muhabiri. rol ve benzin veremediğinden, Yu. 
ne göre, Alman iş cephesi şefi Dr. goslav petrol ve benzin kumpanya. 
Ley'in İtalyaya yaptığı seyahatin lan mühim siparişlerde bulunmak 
başlıca sebeplerinden biri, Alman. üzere Teksas'a ve Londrayn mümes. 
yanın, İtalyan işçisi gönderilmesi i. siller göndermeğe karar vermişlP.r-
-·- -r,,_,___ _,..._~,..~- ~...._. .... .......,~ ~y"'5"'"1uv'Yl'"--nUşkul 

habir, Almanyada ziraat ve inşaat vaziyette bulunmaktadır ve Cumar. 
amelesi fıktanı hissedildiğlııi söyle. tesi ve pazar günleri otomobil seyr:i
mektedir. seferini tatil ettilcten sonra şimdi de 

Fransız Maliye 

Nazırının Bir Nutku 
Paris, 14 (AA.) - Mebusan mec. 

lisinde Maliye Nazın Reynaud mali 
ve iktısadi sahada elde edilen mesut 
neticeleri izah etmiş V:! demiştir ki: 

"Para harbi, bugün, bütün hızile 
devam ediyor. Fransızlar, şimdiye 
kadar olduğu gibi devam ederlerse, 
zafere ermeleri muhakkaktır. Al. 
man milleti asabi zaaf içindedir. Fa.. 

akşam saat 20 den sabah saat 6 ya 
kadar hususi otomobillerin ve ara. 
lannda demiryolu olan mevkiler a. 
rasında da bütün otomobil münaka
latının tatili için bir kararname ha
zırlanmaktadır. 

kat belki de demokrasilerin, uzun 
bir harp halinde Alman milleti ka. 
dar fedakarlıklara katlanamıyacağı 
zannındadır. Hitler, Fransada karga
şalıklar çıkarabileceğini ümit edebi. 
lir, bu hesabın doğru veya yanlış çık. 
ması bizim elimizdedir." 

Paris, 14 (A.A.) - Havas Ajansı 

askeri vaziyet hakkında şu maluma-
tı veriyor: 

Gece, keşif kollarının mutat faa. 
liyeti. Sarre'nin her iki sahilinde. 
Varndt ormanile Vasges'in ilk yamaç 
ları üzerinde tekrar başlamıştır. 

Fransız kıtaatı, Almanların ufak bir 
taarruzu neticesinde aldıkları mev
zii tekrar işgal etmislerdir. 

13 Kanunuevvel aksam tebliği: 
"Dün Sarre garbında cereyan e

den müteaddit harekat esnasmda. 
küçük mevzilerimizden biri düsman 
tarafından işgal edilmiş ve 1 O kadar 
r>sir alınmıştır. Vaziyet, 12 Kanunu. 
evvel akşam tebliğinde de söylendi • 
&'i veçhile <-'ski haline iadP edilmistir. 

Londra, 14 (A.A.) - Avam Ka. 
marasında Chamberlain Eyll'ılden 

teşrinisaniye kadat İnJ!iliz müsellah 
lrnvvetlerinin ölü olarak 2100 subay 
ve asker kavbettii?ini bildirmlstir. 

Romanyada Yeni 
Bir İnfilôk Oldu 
Bükreş, 14 (A.A.) - Zarnesti'de. 

ki Klor havuzu i~tialinin kurbanlan. 
şimdilik 50 ölü 200 yaralı ve bir kaç 
kayıp olarak te~!--it edilmektedir. 
Kaza, hakiki bir felaket şeklini al. 
mıştır. İki direktör ve işçilerin bir 
çoğu, tıkanarak ölmüşlerdir. Zehirli 
gazlar etrafa yayılmıs Ye i şçi ailele
nni lıvgıııuşıuı. aaı:Iar.-J•uyıtmaga 
devam ederek garın etrafını almış, 

ve istasyonda beklemekte olan bir 
trenin yolcularını tahliye ctmeğe an
cak vakit bulunmuştur. Fakat tren 
şefi ve istasyon şefi vazifelerinin 
kurbanı olarak ölmüşlerdir. Maske-· 
lerle mücehhez olan itfaiye efradı. 
kaza mahalline yctişebilmiş1erse de, 
rüzgarın, öldürücü duman tabaka. 
sını dağıtmasını beklemekten başka 
bir şey yapamamışlardır. 

İngiliz Parlamentosu 
Londra, 14 (Hususi) - İngiliz par

lamentosu gelecek ayın 16 sına ka. 
dar Paskalya tatili yapmak üzere 
bugün mesaisine son vermiştir. 

Bükreş, 14 (A.A.) - Reuter; Ro. 
manya ile Almanya arasındaki mü. 
zakerat birçok müşküllere nğramrş. 
tır. Ba<=lıca miiskül mesele. Alman. 
yaya Romanya petrolii ihracatını 

kuvvetlendirmek olmuştur. "..\lman. 
lar Romanya hükumetinden külli. 
yetli miktarda petrol istemi~ ve her 
gün. 300 samıclı vaıton dolusu pet. 
rol sevkinde ısrar etmiştir. 

Halihazırdaki :ı.nlamıa mucibince, 
Almanya, ithal ettiği Romanya pet. 
rolünün yüzde 25 ini mübackle tari. 
kile yani kliringle verecPk, yüzde 
7!1 ini altın nara olarak ödiyecektir. 
Almanya kafi derecede altına malik 
olmadığından . bunun yerine s~nayi 
esvası vermeği tek lif etmi~tir. 

Bundan başka. Almanya. şimdiki 
muahede ile tcsbit edilen pe~rol mik. 
tarını arttrrmak arzusunda olup bu 
dn Rornanvanın, Almanyadan yapa. 
cağı ithalatı coğaltması manasını ta. 
zammun ecicr. 

Fakat Almanyantn Romanyaya 
teklif ettiği mallar Romanyanm isi. 
ne gelmemektedir. Zira bunları kul
lanacak yeri yoktur. 

Petrol mi.izakerelerinin eğlenceli 
bir tarafı varnır. Alman heyeti Teisi 
Rein Hardt Biiyiik Hnrpte Roman. 
vayı is~al eden Almanların bir tngi_ 
liz sirketinin malr olan petrol yüklii 
4000 vaııonu zaptettiklerini hatırlaL 
m1stır. Alman k1taları Romarıyadan 
ayrılırlarken bu va-ronlan götüre. 
memislerdi. Rein Hardt -:imdi ayni 
"a.!!onlart Rcımanyadan istemiştir. 

Argetoianu hükumeti Almanlara 
UDU vagon petrol teslim ederek i~in 

icinden çıkmak niyetinde idi. Halbu
ki Tatareskonun riyasetin:ieki yeni 
kabine hir bu fil.drde değildr ve Ro
manyanın bu vagonlardan bir tanesi 
ni, birkac tanesini veva tamamını ia. 
de Ptm 0 si lazım gelirse Alm~nvava 
değil . İnı:tiltereye iadP edeceğini B. 
Rein Hardt'a bildirmiştir. 

• 
Bükreş, 14 (A.A.) - Havas: Al-

m~m • Rumen ticaret müzakereleri. 
dört hafta rnüwkereden c;onra di.in 
neticelenmic:tir. 

Yeni anla~aya göre, markın leye 
nazaran simdiye kadar beher mark 
başrna 41 ley nisbetinae olan fiyatı 
bundan böyle 64 ley olacaktır. 

"Be 
Herşey 

Yü seryo 
Ya.zan: 

şka 

... 
B. FELEK 

- Aman knrd~im! Eğer eteğin. 

den ~ opı~mazsak muhakkak "sudan 
ucuz,, diye lfıkırdı persengi olan su 
bile yiikselecek. 

- Fena mı? 
- Hayır fena değil herbat! Ilaydi 

Anupadan gelen §eyler ya 
gelmiyor, yahut gclıniyecek bahane. 
siyle yükseliyor, diyelim. Lakin kar. 
deş hu gıda maddelerindeki yükse· 
liş nedir? 

- Hangi macldelcr? 
- Hangi maddeyi istersin! Bir 

hafta evvel otuza aldığım pirinç 36 
ya çıkmış, diye dükkiin dükkan do. 
Iaştım. Aşina ve yabancı bütün sa. 
tıcılar bana: 
"- Bugün almazsan yarın kırka 

giiç bulursun,, dediler. 
Trabzon yağını doksan kuruşa ve. 

ren bir yağcı dostum da 105 kuruşa 
hatır için verdiğini söyledi. "110 ku
ruşa satıyoruz,, dedi. Peynirci "tene. 
ke ha~ına bir lira koydu,. iddiasında. 

Kendini nimetten sayıyor diye 
içerlediğimiz fasulye bile kırka ka. 
dar çıkını~. En beğenmediğin nohut 
24, 25 kuruş. 

Ynhu balkabağı! .• 
- Ağzını topla! 
- Hayn, sana söylemiyorum. Üs-

tüne alınma! Yani balkabağının ne· 
si olur? 

- Tepsisi olur, haşlan,ıası olur ... 
Cevizli ... 

- Canrn.1 onu demek istemiyo •• 
rum. llani balkabıığının kıymeti ne. 
dir ki? 

- Yoo! Öyle söyleme, öyle vita. 
ıninli balkabakları var ki ..• 

- Allah rızası için bırak ta anla
tayım.. Şu halknhağı lfıfı bile onun 
ne aşağılık §CY olduğunu gösterir 
ya! 

- Evet! Yani.. 

- Yanisi falan yok! Öyledir. Sana 
balkabağı desem nasıl içerliyeceğini 
bilirim. O bile yiik~clmi~. Hem de 
nasıl? 

- Yiikselır. Sen bilmez misin? 
Hani: 

"Yüksel ki yerin bu yer değildir.,, 
Diye bir mısra Yardn. 

- Galiba sizin evde erzak l{ani! 
- Vallnh değil!. Günü gününe 

bakkaldan alı~·oruz. 
- Öyle ise veresiye alış veriş e

diyorsun? 
- Ha~·ır, o da değil amma ben 

meşgul olmuyorum. 

- O halde beni dinle! 
- Dinliyorum. 
- Bu işin hemen onune geçil. 

• 
HA .DiSELERiN . İÇYÜZÜ 

'Almanların ltul:r.andıklan mıknatıılı mayinlere 
karşı lngilizler mukabil birçok tedbirler bulmuş
lardır. Fakat bulunan tedbirler ancak yılbaşın
dan sonra ifşa edilecektir. 

kruvazörü ismini verdiği miidnfaa ''asıtalarına ma
lik gemisi vardır, ayrıca 2,000 kadar unkliyc gemisine 
de top koymuştur. 

' mezse halimiz harap kuzum! 
- Nası] geçelim? 

• 

* İngilizler tayyarele;e karşı gizli bir miidafaa silahı 
kullannuya başlamışlardll'. Bu silahı kullandıkları 
;rerlerde tayyarelerin havadan geçmesi mümkün de. 
ğiJdir. Çiinkü bu gizli silah sayesinde tanarcler es. 
rnrcngiz surette dti~iirülm.ektcdil'. 

* Cenubi Afrika, lngiliz imparatorluğunun en zen-
gin membalarından biridir. Birçok madenleri ha
vi bulunan bu müstemleke, bir milyon metre mu
rabbaı araziden ibarettir. Ve bu arazide yaşayan· 
/arın sayısı 10,000,000 u bulur. Cenubi Afrika
nın istihsal ettiği altının miktan, yeryüzündeki 
altın istihsalinin üçte birine muadildir. Bunun 
içindir ki, Almanya, buradaki lngiliz nüfuzu ye
rine Alman nüfuzunu hakim kılabilmek için, se
nelerce, emek ve servet harcamıştır. Fakat, harp 
çıkar çıkmaz, oradaki bütün Nazi tahrikçileri tev
kil edilmiş, ve hapsolunmuşlardı. Şimdi, onlar, 
bir firar teşebbüsü yapmışlar, fakat ''Erance Ma~ 
gazine,, in bildirdiğine göre, muvaf lak olama
mışlardır. 

* İngiltere muhteJif sınıflara mensup bir milyon ton 

hacminde yeni harp gemileri inşa etmektedir. Mevcut 

harp gemilerinin miktarı bir buçuk milyon tondur. İn· 
§a edilmekte olan yeni gemilerin bir çoğu bitmek üze. 

redir. Bundan maada İngilterenin 50 kadar ticaret 

* 
Almanyanın, lsveçteki propaganda faaliyetini 
arttırdığı bildirilmektedir. Almanyanın, lsveçte, 
senelerdenberi, beş büyük propaganda teşkilatı 
vardır: 

1 - Sp~r teşekkülleri. 2 - Kültürel teşekküller. 
3 - içtimai teşekküller. 4 - Profesyonel tesek-
küller. 5 - Ticari tesekküller. • . 
Fakat, lsveçten bildirildiğine göre, başlarında 
Üçüncü Rayişin en kuvvetli elemanları bulundu
rulan bu teşekküllerin senelerdenberi büyük bir 
faaliyet göstermelerine rağmen, Nazizm, lsveçte, 
genişleme imkanına kavuşamamıştır. Hele son 
günlerde, lsveçte, Nazizm aleyhinde büyük bir 
Faaliyet ve hareket uyanması, Almanyanın bu 
memleket üzerinde beslediği kuvvetli ümitleri 
hayli sarsmıştır. 

* Almanya ile İsveç arasındaki ihtilaf gittikçe hiiyii. 
mektedir. Almanya, İsveçtcn, demir, sellüloz, ve 
odunlarmı tamamiyle kendisine vermesini, bu inhi. 
sarı garanti etmesini, İngiltere ve Fransa ile bu 
maddeler üzerindeki alış verişini derhal ve tamamen 
kesmeslnl istemiştir. Fakat İsveç, bu ültimatomu rcd 

cevabiyle karşılamıştır. Bu cevabın uyandırdığı infi
al üzerine Almanya, mayin tarlalarını, İsveç sahilleri
ne kadar genişletmiştir. Bu yiizdcn, İsve!;. gittikçe 
müşkiil mevkie düşmektedir. Onun bu miiskiil me,·ki. 
inden, AJmanyan.ın bugünlerde, istifade ~tmiye kal. 
ı,...,~'""'~C::t ı.."1,. 1.,...,..;1,.,..,,,.f .. 4n~:,. 

- Onu bilmem amma ~u var ki: 
Bir zahirecinin deposunda mışıl mı. 
şıl uyuyan çuval çuval fasulyeler, 
pirinçler. nohutlar mintarafillah her 
hafta üç, dört, beş kuruş yiikseli· 
vor! Bu ne demektir efendim? 

Perakendeciye soruyorum: 
"- Yahu, bn ne hikmettir? Dün 

otuza sattığın şey bugün otuz beşe 
çıkmış? .. ,, Bana: 

"- Ne yapalım! Biz de pahalı 
alıyoruz. Öyle topdancılar var ki; 
geçen hafta bana sattığı malı, bu 
hafta iki kuruş fazlasına benden al. 
mıya talip!,, Ce,•abını veriyor. 

Kuzum efendim! 811 memleketin 
iktısatt;.ın, alış verişten, piyasadan 
ve ticaretten aıılıyanlnrı bana şunu 
anlatsalar: 

Pirinç, nohut, fnsulyc. mercimek, 
patates, yağ, peynir durup dururken 
'>öyle ~·aylanmış gibi neden fırlar? 

"İhracat oluyor . ., idcli~sı da varit 
ieğil. Çiiııkii geçen -:ene de hu mem. 
leket ihracnt :vnm'.\-·ordu. Fakat ?:ahi
•e fiyatları hiç bir zaman bu irtifaa 
nıkmaınıştı. 

Bunun öniine geçihnczo:c ihtikarın 
<ıunturluo:n piyasa~·· snrnraktır. Cün 
1ili bir hnkkal. hir zahireci iki av JCV· 

\'el aldığı mala , hug-iinkü pivao:n 
viiksektir, diye yiizde elJi zam ~·a. 
'larsn, bunun ndına ne derler, azi. 
•im, ne derler? 

- Dur yahu! Yakamı bırak! Beni 
ne sarsıyorsun? 

(Devamı 7 inrirlı:>) 



Şehir 
• 

Tiyatrosunda: 

ş 
YELPAZE 

\ 

ehlr Tfyatroıu evvelki ak911m dram 
kremında (Oec:ar Wlld) in (Yelpa· 

ze) ılnl verdi. Oacar Wlld'e alt bir plyeıln 
halkımız üzerinde yapacağı tealrl anlamak, 
plyeıln ıahneye konulmaerndakl muvaffa. 
klyet kadar ehemmiyetlidir. Oı<'nr Wlld, 
herkes gibi dil!!ünmeyen ve herkeıln dil· 
ıünemedljjl, hatU aykırı gördüğii bir fik· 
ri aa!jlam esaslarla müdafaa ve muhatap· 
larına kabul ettirebilen bir adamdır. Bun
dan dolayı Wild, etrafında en çok dediko
du uyandıran bir muharrir olmuştur. Git
gide bu dedikodular rezalete mi!ncer ol· 
mu9; dlıvalar, hapis cezaları Wllrl'ı halka 
bir ahl~k11zlık numuneıl gibi eöıtermıs, 

fakat her taraftan edilen hücumlar 
(Wlld) in ancak dehasına dayanarak yap· 
tığı Abideyi yıkamamı9tır. Herkes tarafın· 
dan aforoz edilmesine rajjmen eserleri bü· 
yük ıoıyetelerde ı,ılzli olzll okur>du. De· 
dikodular, mahkOmiyetler unutuldu, geçti 
ve öldu. Wild h&l1 ya~ıyor. DiJn ak!!am 
da Türk sahnesinde vs~adı. 

(Lady Wlndermeer) in yelpaze11lndekl 
mevzua hergünkil vekayi içinde tesadüf 
edileblllr. Ona bütün kuvveti veren, 
(Wlld) in aykırı görünen flkirleridır. 

Zevcini ve çocuğunu terketmek hatası

nı lrtlkllp eden bir kadın ni"ıııvet kendi 
haysiyet ve şerefini feda etmek sureti le 
kızını ayni hataya dütmekten kurtarıyor. 

Piyesin bütün entrikaları bir yelpazenin 
etrafında örülmüttür, (Lady Windermeer) 
aıla tanımadı!iı ve kocasının m~treıl ol· 
duğunu zannettllll valldeıılnl suvareılnden 

yelpazeel ile tokatlayıp kovmak ister. Zev-
cinden ka9arak kendlalne al1ka hattı mu· 
habbet gösteren Lord Darllngton'uııı evine 
gittljjl ve ev sahibi ile arkadaşlarının an· 
aızın gelmeleri llzerlne saklandı~ı zaman 
kanapenln Dzerlnde unuttulju yelpaze o· 
nu ele vermlftir. Ve yine o yeırazedlr ki 
valldealnl kendi haysiyet ve ger..:flnl • kızı 
l~ln • feda etme!le aevkedlyor. Flıttabl bu 
küçtlk feyln hayat'fırtınaları arasında mü· 
hlm bir mevkii var. (Erlin) 1'1 buna e· 

SPOR: 
T A N 

Erzurumda 

Kumbara • Saat 

Hakem Ucretlerinin ~..-.---_, '*"~ ............... ~ 

Arttırılması insaflı 
Bir Hareket Değildir 

Ankarada bulunan futbol yüksek 
hakem komitesi Yugoslav takimının 
İstanbuldaki klüplerle yapacağı maç. 
1arın hakemlerini bölgoye bildirir
ken mac hakemlerine yirmişer, yan 
hakemle're de beşer lira verileceğini 
ilave etmiştir. Buna göre klüpler her 
maç için otuz lira hakem ÜC'reti ver. 
meğe mecbur tutulmaktadırl~r. Unu_ 
tulmamalıdır ki hakemlere ,-erilen 
paralar ücret değil. tazminat olarak 
verilmektedir. Nitekim teşkilat ken
di maçlarında birinci sınıf oyunlar 
için be~er lira vermekte ve bunun 
üzerinden de yüz kuruştan fazla bir 
vergi kesmektedir. Teşkilat kendisi 
be.ş lira verirken, senelik masrafları
nı karşılamak için birçok küHct ihtL 
yarile Avrupadan takım getiren 
klüplerim1zi yalnız otuz Hra hakem 
ücreti vermeğe mecbur tutmak insaf. 
lı bir hareket değildir. 

Sunu da unutmamalıdır ki spor 
teşkilatımız amatördür. Hakemler de 
bu teşkilatın amatör çocuklarıdır. 
Amatör bir sporcuya ücret verdir. 
mek ve şunu vereceksin diye klüp. 
leri mecbur etmek amatörlukle ne 
dereceye kadar kabili teliftir bilmi-

yoruz? Çünkü bir buçuk saatlik bir 
meşguliyet için yirmi lira, hiç de fe_ 
na bir para değildir. 

Tan kupası maçlarına 
yarın devam edilecek 

Mektepliler TAN kupası futbol 
maçlarına yarın Fenerbahce ve Şe. 
rcf stadlarında de,·am edilecektir. 
Şeref stadında 13.30 da Isık - Erkek 
muallim, 14.40 da Taksim • Bölge 
Sanat kar~ılaşacaktır. 

Fener stadında da 13.30 da Ve. 
fa - Şisli Terakki, 14.40 da Hayri. 
ye - Kabatas oynıyacaktır. 

Erkek mektepler voleybol maçla. 
rına da Beyoğlu Halkevinda devam 
edHccektir. Pertevniyal - İstiklf1l, 
Darüs~afaka - GalRtasaray. Haydar
paşa • Yüce Ülkü, Boğazici _ İstanbul 
erkek liseleri kars•lasacaklardır. 

Yugoslavyalılar yarın 

Galatasarayla karşılaşıyor 
Yarın Galatasaray. pazar gi.infı de 

FenerbahC'e ilE' kcır"lla<:ncak olan Yu
P'oslav futbolcüleri dun Fenerbah<'e 
klübünii zivarf't Ptmi<:ler ve şerr>fle. 
rine klüp lokalinde bir çay verilmiş. 
tir. 

Erzurum, 2 (Hususi) - Türkiye İş 
Bankası. şehrimizin müstesnn bir 
mevkii olan Hükumet caddesinde 
Belediye dairesinin önündeki mey. 
dana bir kumbara • saat kovdurınus. 
tur. Bu kıymetli milli müessesemii, 
bu hareketi ile, hem sehri tezvin et
miş, hem de milli tasa°rruf hareketini 
memlekette canlandıran ve yerleşti. 
rem hamlelerine bir yenisini daha ila. ! 
ve eylemiştir. 

l\IEVLÜT 

,,,_, 
BORSA 

'4 • 12 • 939 

Londra 5.21 
Nevyork 130.36 
Paris 2.9525 
Mihin o 6.70 
Cenevre 2G.2278 
Amsterdaı» 69.25 
Brüksel 21.43 

• Atina 0.965 

1 
Sof ya 1.5925 
Madrid l.U325 
Buda peste 23.6825 
Bükreş 0.965 
Belgrad :U57!i 
Yokohama 3!.1775 
Slokholın ::ıo.92 

ESHAM V:E T AIIVİLAT 
ı Anadolu Demirvnhı 
: l ve il peşin 
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Şehir Tiyatrosu 

15. 12. 939 

RAD-Y-0 
ANKARA RADYOSU 

Tfirkiye 
Tiirkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu An kan Radyosu 
Da lga Uzonlutu 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31.7 m !l4R!; R,.., 20 Kw. 

Cuma, 15. 12. 1939 

12,30 Program ve memleket saat ayarı, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 12 50 
Türk müziği (Pl.), 13,30 - 14.00 ~Iu~ik 
(Hafif müzik - Pl.). 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri 11J 25 
Türk müzlği (Fasıl heyeti), 19,10 Kon~s
ma (Onuncu TasaıTuf ve Yerli Mallar 
Haftası münasebetile Ulusal Ekoı1omi \'e 
Arttırma Kurumu namına Ziraat Vekili 
Muslih Erkmen tarafından), l 9.25 Ttirk 
müziği: Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Çağ
la, Hasan Gür, Şerü İçli. 

Okuyan: Semahat Özdenses: 

1 
1 - Hicaz peşrevi, 2 - Refi.,;: Fersan: 

Hicaz şarkı (Geçti rüya gibi), 3 - Şem
settin Ziya: Hicaz şarkı (Olalı ben sana 
bende), 4 - Ruşen Kam: Kemençe tak
simi, 5 - Mustafa Nafiz: Hüzzam şarkı 

TEPEBAŞI ., D RAM~ KISMINDJI (Gönlüm nice bir senden uzak gıinleri 
saysın), 6 - Saz semaisi. 

Bu akşam 20.30 da 

e YELPAZE . 

Kom .. rlı Kısmı İstiklal caddesinde 
Bu akşam saııt 20.30 da 

e İKİZLER . 
--o---

Halk Opereti 

Eski C;ıifüıvanda Bu akşam 9 da 
(ZOZO OALMAS) la 

Pipic;a Bü.vük Operet 3 oerde 

Toplantılar, davetler : 

Mühendis Talebesinin Çayı 

19.50 Türk müziği: Halk türküleri. Sa
di Yaver Ataman ve Azize Tözem, 20,10 
~emsil: Louise; Yazan: Gustave Charpen
ti~r. Tercüme eden: E. Reşit. (Cemal Reşit, 
pıyanoda Gustave Charpentier'in Louise 
operasından parçalar çalarak esere refa. 
kat decektir), 21,10 Müzik (Ri:vaseticüm
hur Filarmonik orkestrası - Şef: Hasan 
Ferit Alnar): 

1 - S. W. Rachmaninoff: 
no konçertosu. 

2 - R. Sehumann: 1-inci 
Bemol Majör. 

2-inci Piya-

Senfoni, Si 

22,00 Memleket saat ayarı, ajans ha
berleri; Ziraat, Esham - Tahvilat, Kam
biyo - Nukut BorAAsı (Fiyat), 2;!,20 Mıi
zik (Lied'ler - Pl.), 22.45 Müzik (Caz
band - Pi.), 23,25 - 23,30 Yarınki prog
ram ve knpaıuş. 

Serseri Mayinler 
Hakkında Bir 
Talimatname hemmlyet vermesi ve yelpazeyi benimse- ' 

Fazla Der!i Veren 
Muallimlere 

Munzam Para 

16/ 12 938 Cumarte;;i günü Rah
meti Rahmana kavu§an sevgili oğ
lum Avram Mutal'ın ruhuna yarın
ki Cumartesi günü sabah saat 9.30 
da Mevlüt okunacağından arzu e
denlerin Hasköy P·~ripaşada Bodur 
oğlu sokak 22 No. evde hazır bulun
malarını dilerim. 

Yi.ıksek mühendis mektebi talebeleri 
cumartesi günü saat 15 de Maksimd~ 
bir çay vereceklerdir. Bu çaya, mektebin 
bütün profe~örlcri de davet edilmişlerdir. 

mek istemesi do!!rudur. Zira ona kızının 

aaadetlnde oynadığı rolün büyuklUğünü 

hatırlatacak en kıymetli bir tılsım olu
yor. Mevzuun hullaeaı budur", 

Sehlr Tiyatrosunun dram kısmı artistle
..; bu aöır ve gü9 piyeste bil hana i ngiliz· 
fere hh olan havayı yaratabilmek ve ida· 

Ankara, 14 <TAN ~Iuhabirin

den) - Kara sularımızda görülecek 
serseri mayinler hakkınd~ liman re
isleri tarafından yapılacak muaıne-

leye dair bir talimatname hazırlan
mıştır. Bu talimatnameye göre, ka-

. . . ~· ·;-· ···.. . . . . . ' Halkevi Temsi11eri Ankara, 14 (TAN) Maarif Vek.'.ıle· , _ 
ti, kanunun haddinden fazla ders O- 1lıııııııı. 

' Eminönü Halkevinden: kutan muallimlere verilecek ilave 

Ş • k • d 1 - Onuncu Yerli Malı ve TasarrnC 
ders ücretlerini tcsbit etmiştir. Bu· TakLR:ls Lim·ı+ed ır etın en Haftası şerefine cuma akşamı saat 20.30 
na göre, liselerde ders okutan ve 'Y da Evimizde Müzeyyen Soyay tarafından 
bütün ilave dersleri lise sımflPrın · bir konferans verilecek ve gösterit şube-

me edebilmekte muvıffaklyet gosterdiler. ra sularımızda serseri bir halde bu. 
İktlham adllmesl 11zım gelen güç!Uklerln I lunan veya denizlerin tesirile sahil
en mühimmi bu idi. Lord ve Lady Win- !erimize düşen mayinlerin t~şkil et
dermeer ve Misi• Erlin roller! ehemmiyet 1 
itibarile müaavi addolunmakla beraber pi- tikleri tehlikeyi bert.ıraf etmek va· 

da bulunan muallimlerin ücretleri T e b 1 i CJ- E d i 1 mi c tir. ~;ze~~;;:ti~~h) ile (Ates) piyeslerini tem-
15 saatten yukarısı için beş liradan 3 2 _ cumartesi akşamı saat 20.M da 

hesaplanacaktır. Ötedenberi dem:r ve malzemei inşaiye ithalatile müşte- ı;ıösterit şubemiz tarafından yine (Zorni-
Lise sınıflarında ders okutan mu- kfı.h) ve (Ateş) piyesleri temsil edilecek-

zil olan Ticarethanelerin A merika ve İngiltereden ithal t· H 'k" t ı 
yesin bUtün aliırtığı Nevin A kkııya'dadır. zifesi daha yakında mütehassıs bir 
Ve bu vazife ehllyet ve ehemmiyetle ba· deniz kıtası mevcut bulunmadığı 

§arılmıJtır. takdirde en yakın lim.:ın reislerine 

allimlere orta kısimd:ı ilave ders a - - ır. er 1 1 op antıya gelmek isteyenle-
Iırlarsa, on beş saatten fazlası icin eClecekleri hu nevi malzemeyi ithal etmek ist edikleri mem- :~:11~:.vetiyelerini bürndan alnu ?an rica 
dordcr lıra ucret v~ı·ıh::l:ekt.ıı . 1- 1·-• ;.:.~;ı_ --•·- ~:-- . _:,_ .. __ -- 1 .... --...a.:_: L.:1 ..1 :-~-- L.:_ L - - • 

. 'T't ..ıt• .... 
Esas vazifesi lise sınıflarında ol· yanname ile 19 Kanunuevvel Sah ak,am ma k a d ar TAKAS Halk Partısi aKsım semt oca~ı. C'Um::ır-

Birinci derecede rolleri derııhde eden teveccüh edecektir. ı ı ı ı tesi akşamı Taksimde Kristal g1:1zinosun-
duğu halde. ilave dersleri hem lis!:', L M TED Ş RKET 'n e m üracaat etme leri lüzumu ilan olu- da eğlenceli bir müsamere tertip etmiştir. artlatlerde ufak bir nokta naz:ırı dikkati

mi eelbettl. Hepılnde sahneyi benimsemek 
huıuıunda bir tereddüt var. Şüphe etml· 
yoruz ki (Yelpaze) de roller biraz nan· 
kördür. Ro!Un ırttst1 yUrUtmeslnden zı. 

yade artlıtln rolU yürUtmeıl icap ediyor. 
ikinci, Uciincü ve dlSrdüncü derecedeki 

artlıtlerln makyajlarına ııı,mek mecburi· 
yetlndeylm: 

Sahne, içinde bulundullumuz hayatın ay. 
naaı demektir. Orada blltUn açıklıjjlle en 
ufak teferruatına kadar, ••hıımızın. benll
ijlmlzln aklslerlnl görmek isteriz. O halde 
kartımızda bizi bu aklaten uzakhı~tıracak, 
ayıracak ufak bir noksan zihnimizi tekli· 
ler lae uğraıtı rmalja ıevkeder, mevzudan 
da, muhitten de uzakla:tırır. 

Oacar Wlld'I oynamak ceaırttlnl haklı 
olarak kendinde gören Şehir Tlyatrosun· 
da bu kuaurları blle glSrmek !'itemiyoruz. 
Bu bize milhlm rollerle ui:jrafılar11k onun 
haricinde olanlarla metoul olunmamıt 
düfUnce1İ)\ı veriyor. 

İkinci perdede yDrDyüf ve mUklleme 
tarzı istenildiği aurette tanzim edllememlf, 
hatta bir aralık bu kalaba l ık Hhne bize 
bombof kalmıı gibi geldi. 

Hareketlerin tanziminde ( M aks Oarley) 
kadar taa•UP gösterllmeıf tarafdarıyım. 

Sahillerimizde serseri bir mayinin hem orta kısımda olan muallimlerin • I Bu müsamereye alaturka ve alafranga 
d . t' d h b d ı nur. (10398) 

mevcu ıye ın en a er ar o an ge- ücretleri lise sınıflarındaki fazla ... artistleri iştlraok· eLdecue·k· leMrdir. 
miler, ve küçük vasıtaların kaptan- dersleri için beş, orta kısım için dôri ,_ l f!P• .. 
ları, jandarmalar, kolcular vesaire liradan hesap edilecektir. Orta kı
mayinin görüldüğü mevki ve !jCltlinj sımda ders okuttukları h;ılde ihti- ı...ıı--••mt•••••••a - ••••••••••••••••-il\ 
en yakın liman reisine veya mahal- yaç dolayısile lise kısımlarında H:ıve , A L B E R T p R E J E A N 
lin zabıta memuruna derhal haber der alan muallimlerin ücretleri 18 1 
vereceklerdir. saatten yukarısı için beş liradan he· 1 M O N T M A R T R E G E C E L E R İ 

Talimatnamede mayinlerin tipk- sap edilecektir. 
ri, imha şekilleri, denize veya sahile Dersleri tamamen orta kısımda o· 
düşmüş mayinlerden korunma tarz- lan muallimlerin ila,·c ücretleri 18 
ları hakkında hükümler vardır. saatten yukarısı için dört liradan he-1 

sap edilecektir. Muallimlerin ili'ıve 

Filminde teganni erleceği bütün şarkıları bütün şehir halkı da te
ganni edecektir. Paris Gecelerinin Filmi olan lıu güzel eser, 

Pek Yakında S Ü M E R Sinemasında 

Kurmay Yarbay Reıat Paşakay i
le Atina Ataşemiliteri Rahmi Paşa. 
kay'ın hemşireleri ve eczacı Yüzbaşı 

1 Nusret Karabeyin eşi eczacı Mahire 
Karabey vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün öğleden evvel 
Teşvikiye Sağlıkevinden kaldırıla. 
rak namazı Teşvikiye camiinde kı
lındıktan sonra ebedi istirabatgah1. 
na tevdi edilecektir. Zira ancak bu ııayede seyirciler piyesi il ücretli derslerile 'Jeraber haftalık "••••••••••••••••••••İlll•H•••••••' 

pUrU:z.aüz bir nazarla takip edebllirıe~. saatler~ yirmi dördü . . tec~vüz etmi- ı ıı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııill••ı-._ 
Yine ikinci perdede ev sahipl<'rlnc veda vecektır . Ders tevzıı yüzünden do· • A N · ı 

eden davetliler bir mektebin diploma 1 ğan zaruretler dola ısile ,1cıs s.:at. ! R 1 C H A R O G R E E N E 1 T T A l U S E 
tevzii reamlnde hocalarına kar,ı ezber leri ekı'.mu irmi dörd•i tecavüz e- ı s H 1 R L E y 
nutuk s!Syler gibi gayri tabii idiler. Y • Y . . .. T E M P L E 

Bu teferruat sahnede esasa çok tealr e· den muallımlere yırmı dortt~n faz- 1 

der. la her ders saati için dersleri lise K o ç u K p R E N s E s Dekor tertibatına gelince: kısmında ise beş, orta kısımda ise 
Bunu iftiharla itiraf ederim: Avrupa ı dört liradan hesaplanarak üçte bir 

tiyatrola rında bile bundan güzel bir fey o· ı üzerinden Vekalet ücreti verilecek· 
lamar 1 

* * * tir. ~---------------mı•••••---------------··ı~ 
- Gönüllü aleyhtarlarım sizinle eğlenecekler. iş deği~ir. Bu cihetten de suçlu oluvcre>yim. ne çı.. 

kar? - Biz, yalnız çocuğun tabii ölümle, ellerimizin 
arasında öldüğünü söyliyeceğiz. Buna da sen karı. 
şamazsın dostum. 

- Keselim. Gardiyanlar dinliyorlar. Bana biraz 
brom~ral gönderebilir misiniz? Burada benim yü
züme hiç k.imse bakmıyor. Tabii bakmaz. Karısı 

şüpheli, kendi katil! Hem bebeğin.in katili! Böylesi· 
ne kim bakar? 

rcs> 
Lg) E IE5) 

[g) EK 
- Sözünüze devam ediniz. 
- Ben ne müdafaamı yapacağım, ne bugünden 

başka söz s~iyliyeceğim. Kısa, açık ve namusluca an. 
!atacağım . (Gulüşmeler) Bakınız namusluca der de
m~z. ba71 gülüşmeler oldu. Henüz mahkum değilım. 
Mliddeiı.:.nıumı bey neye gülüşmenin de teroiyelisi, 
terbiyesizi olacağını ihtar etmiyor? Sözümü keser. 
seniz, susarım ve ondan sonra kafamı k.:?sseniz, bir 
şey söylemem. 

- Sa.1a sigara getirdik. 
- Teşekkür ederim, bugüne kadar ne c;igara iç-

tim, ne içki Fakat bugün sigaraya da, ;çkiye de ih
tiyaç duyuyorum. 

- Senden rica ediyorum, ismini unutma: Doktor 
Ferhat bey! 

- Ferhat bey. Iyi bir isim. Arzu ile Kar.her, Ke_ 
rem ile Asli. Ferhat ile Şirin. Ben Irana ~iderken, 
Kasrı - Şirinden geçtim. Doktor Ferhat l3ey! Fer
hat! Ft!rha.t~ Unutmıyacağım. Benim bir papağanım 
vardı. O da Ferhat, diye haykırırdı. Peki. Ne bili
y.)rsanız, söyleyiniz. Muvafakat ediyorum. B ~raet 

etmezsem, bir daha buraya gelmeyiniz, yüzüntize 
bakamam. Kurtulursam, ben size gelirim. Size min· 
n~ttarım Ali Vahit bey! Size de minnettar olacağım 
doktor Ferhat bey! Hafif bir buhran g.ıçirıyorum, 
müsaade ederseniz, yatağıma çekileyim. Bana boJ 
bol sigara gönderiniz. Evlat katili, gülünç kot>a ol· 
duktan sonra. neye arsız olmayım? 

Doktor Ferhat boğuk bir sesle ve gülümsemeğe 
çalışarak: 

- O kudnr samimi konuşuyorsun ki evladım, sen· 
den bu ars!zlığı biraz daha ilerletmeni rıca etsern 
kabul eder misin? 

YAZAN : AKA GÜNDÜZ 
- Anlıyamadım. 

- Şu zarfımı kabul et. 
- - f'ara! Para! Hep o! Hep para! :F'ak.:ıt hınzıra 

ihtiyaç olduğu zamanlar da var. Peki, alayım. Bu
rada banr yan bakan bazı adamlar var. bunuııla 

onları satın alabilirim de, bakışlarile beni ezip üz. 
nıezler. 

lki ookfor yavaşça çekildiler. Hastane t:ırafoıa 

gittiler ve tevkifhane doktoruna Belızadın bakılma
sı için rica ettiler. 

- Haydi 5imdi Bebeküç'e gidelim. 
- Olmaz üstat. Derin bir teessür geçirdiğinizin 

farkındayım. Bir açık hava gezintisi yapalım. Bt>· 
nim yüzümden siz de üzüldünüz. 

Ve muhakeme günü her şey ve heı·kes hazırdı. 
Şahitler neler söylemiyorlardı: 
- Ali efendi, Salih ustaya söylemiş ben ondan 

işittim ... 
- Şahinde hanımın eltisi görmüş, çukuru eş· 

miş, içine atıvermiş ... 
- Benden kazma istedi. Yoktu. Keser varJı onu 

verdim. 

______ , __________ .-/ 
No. 29 

=- Ben o.çık kapımn önünden geçiyordum, keser
le yerı kazarken gördüm. 

- Kazım ağalarınkiler bize misafir gelmişlerdi, 
giderlerken işitmişler, yavrucağı boğarken, hasta 
karısına hep diyormuş ki: "Piçini boğayım da gör,, 
kamm:ağızın korkudan dili tutuldu, ödü koptu, ba
yıldı, h:ıs;anelerde sürünüyor. 

Reis ne diyeceğini sordu: 
- Çoğu doğrudur, derim. (Hiddetli mırıltılar) 

Gazeteye sardığım doğrudur. Kazma istediğim doğ

rudur. Çukur kazdığım doğrudur. Beb«?ği gömdü. 
ğum c:t:)~Jrudur. Fakat namuslu karıma iftira etti
ğim yalandır, söyliyen cahillik etmiyors:ı, alçaklık 

ediyor. Oz evladımın dünyaya geliş tarzından şüp
helendiğim yalandir. Söyliyenler, en hatif tabiriyle 
namussuzluk ediyorlar. 

- RE> s be:ı•efendi! Maznun konuşurken, terbiye
li Usan kufümmasını teklif ederim. 

- Ben onu, bunu bilmem. Bana evlat katili der
ler, vahşi, zalim derler, ağızlarına gel::mi söylerler, 
şüphel, katlının kocası derler. lisanda ölçü ve terbi
ye meselesi ortaya atılmaz. Söz sırası b.ına gelint'e; 

Olanı biteni anlatıyorum: 
Eksik doğmuş çocuğumla karımı, doktor bey te· 

davi ediyor1ardı. O gece yine geldılet. Çocuk avuç· 
ları u·as,nda can verdi. Ve raporunu yaımıya gitti. 
Arada bir tarıh hatası vardır. Çocugn o ge~e göm.. 
medim. Sabaha kadar bekledim. Ve akşaına kadar 
gömdürmt> çaieleri aradım. Karını uyaııtr da, ÇO{!U

ğu ölü görürse, bu sefer o da gider. diye bir gazete
ye sardım ve döşeğin ayak ucunu kaldırıp allına 
sakladım. 

Iki, üç ı:rün!ük bir çocuğu gömdürmek çarelerini 
bulamadım. Çünkü on param yoktu. Satacak bir §e. 
~·im kalnıamı~tı. Kimseden on para ödünç alabile
cek vazlyute de değildim. Birtakım polıtık:ıcı!ar ta
rafından da t&kip ediliyordum. Bu yüzden ça!ı~fı
ğı m şirketten de atılmıştım. Avans borcum olduğ;ı 
için. kovulmuş bir adama metelik btle veremezler
di. Rapora para ister. Yok. Rapor un puluna para ıs
ter. yok. Ddb ruhsatnamesine para, puluna paı A, 

imamına para. bekçisine para, mezarcısına para, ka. 
rantinasma para, avuç içi kadar tahtasına para, be-
zine p ara.. ı Devamı var) 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

--. 
1400 Kr. 1 Sene 2800" Kr. 

750 " 6 Ay 1500 " 
400 • 3 Ay 800 " 
150 • 1 Ay 800 .. 

Milletlerarası posta ittihadı.na dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedel! müddet surasiyle 80, 16, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 

Cevap için mektuplara 10 lrurusluk 
pul UAvesi lazımdır. 

GÜNÜN . MESELELERİ 

Evladını Evıathk 
~erenler 

Evlatlık istiyenlcre! Serlavhası 

altında intişar eden aşağıdaki 

[ ilanı, dünkü gazetelerden birisinde 
gördük: 

"- Kasım.paşada, Hastane arka
sında, Yeldeğirmeni camii sokağın. 
da, 12 numaralı evde oturan Ferit. 
dört çocuk babasıdır. Beşinci çocuğu 
da, dünyaya gelmek üzeredir. Ferit, 
rakru hali dolayısile bu beşinci ço. 
cuğunu bir aileye evlat olarak ver. 
tnek isteğindedir!" 

Bilmiyoruz, şimdi, bu ilanı oku
tunca, bu beşinci yavruyu almıya 

talip olacak hamiyetli vatandaşları. 
buz çıkacak mı? 
Vakıa, bu kabil havadisler veya 

ilanlar intişar ettikçe, merhametli 
'7atandaş1arın alaka duyuşlarına ve 
gösterişlerine şahit olmak, hepimiz
de derin bir takdir uyandmyor. 

' 

Fakat göniil istiyor ki, memleket
te, Bay Feridin vaziyetine düşen va-
tandaşların, gazete idarehanelerin
den ev\•el müracaat edebilecekleri 
ınakamlar, ve müesseseler, 
daşların merhametlerinden 
himayesine sığınabilecekleri 
ler bulabilsinler. 

• 

vatan. 
evvel 

melce-

İlci Radyo Arasında Bir Tezat 

l.\foskova radyosu: 
"- Biz, Finlanda ile hali harpte 

değiliz: Orada yaptığımız iş, sadece, 
emperyalist Fin devletine karşı mü. 
Cadele asmış olan halk devletinin or. 
dusuna, Leningrat garnizonumuzdaki 
kuvvetlerimizin fiili ve resmi muave 
il.etini temin etmekten ibarettir: Ya
ili, Finlanda harbi, bize karşı yapı. 
lan bir istiklal ve istila mücadelesi 
değil, bir dahili rejim çarpışmasıdır: 
llizim rolümüz ise, bittabi, halk cep
hesini fiilen tutmaktan ibaret kal
tııaktadır!,, diyor. 

Helsinki radyosu ise: 
"- Kızılordu, biitiin kuvvetiyle 

)'urdumuza çullandı. Hudutlarımız. 

da bir buçuk milyon asker var. Üç 
huçuk milyon da arkadan yetiştiril
llıekte.,. diyor. 

Bu iki havadis arasındaki tezada, 
diğer muhtelif radyoların ilave et. 
likleri biribirini tutmaz havadisleri, 
icatları, ve mübalağaları da ilave 
~Ylerseniz, vukuatı takibe çabalıyan 
Cihan efkarı umumiyesinin, ne için
den çıkılmaz bir muamma karş1sm
da bırakıldığını kolaylıkla kestire
hilirsiniz. Bütiin bunların arasından, 
hakikati bulabilmek, daha doğrusu, 
bakikate en yakın olanını bulabil. 
lııek, dikkat harcanılarak başarıla. 
bilecek bir marifet değildir. 

Bundan da anlaşılmaktadır ki. bu
~n dünya radyolarından bir çokla. 
l't, hakikatin if asını değil, setrini 
\>azife edinmişlerdir. Binaenaleyh, 
~İikümlerini, her çeşit propaganda. 
dlln korunarak \'ermek istiyenlere 
dUşen zorlu kiilfct, önlerine sürülen 
~er havadisin neyi ifşa ettiğini de. 
tiı, neyi gizlediğini sezmiye çahş. 
lıtakhr: Hakikate nisbeten en uy. 
hın olan istidlali yapabilmenin, biz. 
~e tek çaresi de budur! 

l ······················· ........ -----00:. 
j Küçük Memleket Haberleri 1 
'··················· ·-·············· ....... . .. . 
SAMSUNDA: 
l<ışlık zeriyata başlanmıştır. Köylünün 

~~si mikyasta ziraat yapabilmesi için da
~tılan tohum, ekim i§ine bir kat daha 
"ı.tvvet vermistir, 

l.lMiROE: 
!\ :E:tıbba Odası idare heyetine Doktor Ali 

1Za Ünlen, Doktor Memduh Say, Roktor 
Ali Agiih Dene!, Doktor Ziihtli KCıınil Er
tin, Doktor IlüEeyin Hulki Cura, heyet 
~lvanı auılığına da Doktor Has:ın Yuı:uf 
başkam, Doktor Lı'.lt!i Sabri Seringen, 
ile.iş 'l'ab!bl Mehmet Ali Süre!, Eczacı Fa-

Eker seçilmi~lerdir. 
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Muharrir bu yazıda, bugünkü Fin • Rus ihtilafına sebep olan Aland adalannı ele alarak 

bu adalar yüzünden ortaya çıkan hadiseleri ve ihtilafın geçirdiği safhaları sırasile anlatıyor. 

Rus -
Olan 

A land adaları, büyük bir 
ada ile 300 küçük adadan 

mürekkep bir adalar grupudur. 
Bu adalar, Baltık denizinde 
Bothnia körfezinin ağzındadır. 

lar. İsveçten Küçük Aland denizi 
ile ayrılır, Finlandaya küçük ada. 
lar ve kayalarla bağlıdır. Bu ada. 
ların Finlanda, İsveç, ve Rusya 
için büyük askeri kıymeti vardır. 

Esas adayı teşkil eden büyük ada
dan İsveç'e veya fsveç'ten bu ada_ 
ya hücum, bu adalar vasıtasiyle 
Leningradı da tehdit gayet kolay. 
dır. Büyük adanın nüfusu 16 000 
diğer 300 adanınkinin nüfusu 
10,000 dir. Bütün adaların satht 
mesahası 1,400 kilometre murab
baıdır. Nüfusunun yüzde 95 i İs

veçlidir. 

On yedinci asra kadar bu ada
lar zaman zaman, on dokuzuncu 
asırdan sonra daimi olarak Fin
landanın idaresinde yaşadılar. Fa
kat Finlanda o zaman İsveç Krallı. 
ğına dahildi. On sekizinci asırda 
Rusyanın uyanması ve seri inkişa. 
fından sonra, Baltık denizine ve 
bu adalara hakimiyet yüzünden 
İsveçle Rusya arasında bir çok 
harpler oldu. 1809 da, İsvec bu a. 
daları Rusyaya terke mecb~r kaL 
dı. Aland adaları 1917 ye kadar 
Rusların idaresinde idi. 

Cihan Harbinin sonunda bu a. 
dalar yüzünden çıkan kavga Mil
letler Cemiyetine havale edildi. 
Aland adalarının Milletler Cemi .. 
yetine geldikten sonraki hikaye:si 
şöyledir: 

Aland adaları sakinleri mukad
eratına lialüm olfuak istiyor. 

1 917 de Bolşevik ihtilalinden 
sonra Finlanda istiklalıni 

ilan edince, Alandlılar İsveçle bir. 
leşmek arzusunu izhar ettiler. Bu 
adaların sakinleri bir asırdan faz
la Rusyanın idaresi altında yasa
dıkları halde İsveçli kalmış, lis~n
lannı, ananelerini, milliyetlerini 
kaybetmemişlerdi. 

20 Ağustos 1917 de 7,000 den 
f~zl~ ~adın ye erkeğin imzaladığı 
hır ıstıdayı Isveç kralına gönder. 
diler. 1918 Teşrinievvelinde de A
land adalan halk meclisi büyük 
devletlere ve Amerikaya müracaat 
ederek bitaraf heyetlerin kontro. 
lü altında bir plebicite yapılması. 
nı dilediler. 1919 da sulh konfe. 
ransına bir delege heyeti g~nder
diler. 

1919 da sulh konferansı Baltık 
meselelerini halletmek üz-ere hu. 
~usi bir komisyon teşkil etti. 4 A
gustos 1919 da İsveç delegelerini 
de taleplerini bildirmek üzere kon. 
feransa davet ettiler. Mösyö Kle
manso 28 Eylül 1919 da açık ac;ık 
Aland adalarının İs vece verilme. 
sine tarafdar olduğunu· ilan etti. 

Baltık komisyonu adalrırm bi. 
taraflığa tarafdar olduğunu bil. 
dirmekle beraber hakimiyet me. 
selesinin hallin.i Milletler Cemiye. 
tine havale ettı. Bu sıralarda Fin_ 
landa hükü~eti a~alılara birçok 
haklar verdı. Meclısten geçirdiği 
bir kanunla adalıları askerlik hiz
metinden affetti, fakat bu feda. 
karlık da adalıların İsveçle birleş. 
mek arzusuna mani olmadı. Fin. 
landa, ada halkının bu ayrıımala_ 
rına muhalif olduğu için 1920 Ka. 
nunusanisinde Landsting reisini 
ve diğer azaları tevkif ettirdi. Bu 
hareket de adalıları daha ço"k iğzap 
etti. Plebicite yapılması ve adalı
ların mukadderatına sahip olması 
fikrinde ısrar ettiler. 

Finlanda, her milletin :mukad
deratına hakim olması tezini ka
bul etmedi. İsveç ise Aland adalı
larmın arzularile alakadardı, ni
hayet Finlanda ile İsveç arasında 
çıkan bu kavgaya İngiltere müda
hale etti, davayı Milletler Cemi
yetine havale etti. Rusya bu sıra~ 
larda kendi ihtilalile o kadar meş.. 
guldü ki bu davaya başını bile çe. 
virınedl. 

ı ngiltere bu adaların haiz ol. 
duğu büyük asken ehem

miyeti dolayısile bu adalarla çok 
alakadardı, bu sebeple 19 Haziran 
1920 de Hariciye Vekaletinin bir 

o o 

Fin Harbine Sebep 
Adalarının Aland 

Hikayesi 
Yazan: Prances Kellor 

Aland adalarından bir ıröriiııiiş 

komünikasyonu ile davayı Millet. 
ler Cemiyetine getirdi. l\Tillctler 
Cemiyetinin heyeti bu davayı gö. 
rüşmek üzer 9 Temmuz l 920 de 
Londrada Lord Balfour'un riyase. 
ti altında toplandı. İsveç hiikiımeti 
heyete gönderdiği memorandum. 
da, ada halkının İsvcc veva Fin. 
landaya iltihak arzularinın bir 
plebicitc'le hemen tayinini istedi. 
ğini bildirdi. 

Fin landa hükfımeti de plebicite'e 
tarafdar olmadığını, bu adanın 
Finlandaya ait dahili bir mesele 
olduğunu, Finlannamn iktısadi ve 
asker! emniyetinin ancak h·ı ada
lara sahip olmağa bağlı olduğunu, 
bu sebeple adalarnan \'azgecmiye. 
ceğini haber verdi. Finlanda gön. 
derdiği memorandumda b•ı mese
lede "her milletin kendi mukadde. 
ratına sahiptir,, prensioinin tatbik 
edilemiyeceğini. Milletler Cemiye. 
tinin bu mesle ile u_ğraşma<~a sa. 
lahiyeti olmadı,~rnı iddia etti. Ha. 
lihazırda ne harp, ne de harp ata. 
metleri olmadığı icin bu davanm 
tamamile dahili bir mesele oldu
ğunda ısrar etti. 

Finlanda, Milletler Cemiyetinin 
salahiveti olmadıf{ım idc1.;a edin. 
ce, Milletler Cemiyeti 11 Temmuz 
1920 de sal:ihiyet meselesini tet. 
kik etmek üzere bir hakem heyeti 
teskil etti. Ru heveti Lord !3alfour 
tavin etti. Hakem heveti bu dava. 
nın Aland adaları halkının milli 
mukadderatını tayin meselesinden 
doğduğunu. bu sehenle dahili bir 
mesele olmayıp, mcelise İsyef'le 
Finlandamn arasını bulmak gibi 
bevnelmilel bir vazife tahmil etti. 
ği~i bildirdi. Finlanda o zaman. 
lar Milletler Cemivetinde aza ol. 
madığı icin. Cemiyetin vereceği 
kararr kabul etmiyeceğini de ilave 

,etti. Bu sıralarda Sovyetler hukiı-
meti de 1 Temmuz 1920 de Mil. 
Jetler Cemiyetine. kendi bava tile 
alakadar bu mt>selede kendi revi 
alınmadan verilecek hicbir kar~
rın ehemmiyeti olmadığını bildir_ 
di. 

Milletler Cemiveti bir muamma 
karşısında idi. Hakem heyeti ce. 
miyetin bu meseleyi tetkik sala. 
hivetini kabul etmc>kle beraber, 
İsvecle Fin1andayı, Rusyavı anla.;;. 
tırmak, ada halkını memnun et. 
mek, ada lan silahlarından tecrit 
edip bitaraf bir hale sokmak h~.:v
li gücleşmişti. Aland adalarının 
bir harp anında Milletler arasında 
uyand1racai"ı kavgaları evvelden 
önlemek, bilhassa İngiltereyi cok 
alakadar eden bu meseleyi hallet. 
meden bırakmak Milletler Cemi. 
yetinin isine ııelmezdi. 

Bu va:ı:ivet karsısında MiJJetler 
Cemiveti 20 Evlfıl 1920 de nesret. 
tifii bir kararl~. davavı tetkike sa
lahiyettar olduğunu· ilan etti ve 
bir tetkik komisyonu tayin etti. 

K omisyon yaptığı tetkikler. 
den sonra Finlandanın ada

lar üzerindeki hakimiyet hakkı
nın inkar olunamıyacağını, her 
milletin mukadderatına hakim ol. 
ması tezinin bu davada tatbik edi. 
lemiyeceğini, adalardaki İsveç 
halkının Finlanda nüfusuna naza
ran ekalliyette olduğu, ada halkı. 
nın müstakil bir devlet olarak ya_ 
şıyamıyacağı, plebisit ile ada hal
kının arzusu tesbit edilse bile, 
Finlanda ile aralarında daimi 

bir ihtilaf mevzuu olacağı kanaa
tine vardı. Buna mukabil ada hal
kına bir çok fedakarlıklar yapıl. 

masını, adalar valisini Finlanda
nın tayin etmesini, ve bu hakların 
Milletler Cemiyeti tarafından ga
ranti edilmesini kabul etti. 

Komisyonun bu kararı l\filletler 
Cemiyetinin kabul ettiği, her mil
let kendi mukadderatını tayine 
haklıdır düsturuna dayanmıyordu. 
Milletler Ccmiveti Finlnndava. 
harp zamanında -yaptığı hizmeÜe. 
re, itilaf kuvvetlerile beraber bol. 
şeviklere hücum suretile yaptığı 
yardıma bir mükafat vermeğe ta. 
raftardı. Mecliste hakim olan te. 
mavül buvdu. Finlanda i('.in bü. 
yi.ik bir ehemmiyeti haiz o1an hu 
adaların kendisine verilm~si. Mil. 
Jetler Cemiyct;nin Fin landa:va 
karsı göstereceği minnettarlığın 
harikulade bir ifadesidir. 'Raı)or. 
törler hevetinin adaların Finlan
daya terki hakkında verdiği rapor. 
dan). 

Fakat bu raporla Milletler Ce
miyetinin kabııl ettiği prcnsıpm 
en manalı tarafı sudur. Demek ki 
Milletıer Cemiyett harp hizmetle ... 
rine mukabil mükafat dağıtan bir 
makinedir, Finlandava da hizmet
lerine mukabil Ala~d adaları bir 
mükafat olarak verilmistir. Aland 
adaları halkı~ı memnun ~tmek için 
de, adalarda Tsvec lisanının devam 
edceği, mülkiyete sahip olmak 
hakkının tanınacağı. adal:arın as. 
keri mahiyette tahkim edilmive. 
ceği, bitaraflı.ğının bevnelmilel 
bir anla~ma ile tesbit edileceği biL 
dirildi. 

Komisvon, Milletler Cemiveti 
umnmi katibi vasıtasile bu kararı 
alakadar milletlere bildirdi ve mu. 
rahh~c;larmı göndermelerini talep 
etti. İsveç murahhası M. Brantin~ 
bu kararı protesto etti. ls\·ec hü. 
kumetinin Milletler Cemiyetini, 
her mi1lete mukadderatını tayin 
hakkını vermekle mükellef tant
dığını, Aland adalılarının esaret
ten kurtulmalarına vardım ede. 
ceğini ümit etWHni, İskandincıy ır. 
kına mensup olan bu halkın Fin. 
landa esaretine girmesini kabul 
etmediğini bildirdi. MiHetler Ce. 
mivetinin bu kararla Baltık deni. 
zinde sulhü temin etmedil!ini, bi
lakis Finlandaya bir mük5fat ver
mek yüzünden sulhü ~çhlikcye 
koyduğunu, bu kararın Milletler 
Cemiyeti nizamnamesinin esasla
rına mugayir olduğunu ilave etti. 
(Milletler Cemiyetinin 13 i1ncü ic. 
tima hulasala~ından. Sayfa 4~·). 
Milletler Cemiyeti ise Aland ada
lan meselesinin Finlandn.nın da
hili bir meselesi olduğun11 ilan e. 
derek kararında ısrar etti. Rusya 
Milletler Cemiyetine dahil olma. 
dığı için bu hususta fikri sorulma. 
dı. 

Eskiden Ruslar zamanında 
1856 da yapılan bir muahe. 

de ile bu adaların tahkimi mene. 
dilmişti. Fakat bu karar sonraları 
Ruslar tarafından bozulmuş, ada. 
lar tahkim edilmişti. Bu vesile ile 
adaların silahlardan tecridi mese
lesi de mevzuubahs oldu. 

Baltık komisyonu, bunun hallini 
de hakem heyetine havale etti. 
Eıı heyet Aland adalarmın tahkL 
mattan men'ini kabul ettiği gibi, 

bu kararın bütün Avrupa devlet. 
!erinin menfaatine uygun olduğu. 
nu, askeri noktai nazardan bu me
selenin beynelmilel hususi bir ma
hiyeti olduğunu, Aland adalarına 
sahip olan devletin bu kararı yeri. 
ne getirmekle mükellef olduğunu 
bildirdi. 

Hakem heyeti meseleyi tekrar 
raportörler heyetine göndt'rdi. Bu 
heyet de Faris muahedesile bu a. 
dalara konulan tahdidatın kafi 
gelmediğini, harp zamanında Rus
ların bu adalardan istifade edebi. 
leceklerini ileri sürdü. Finlanda
nın, İsvecin, Almanvanm. Dani. 
markanın: Fransanın, ·İngilterenin, 
İtalyanın, Polonya, ve Rusya. 
nın iştirakile bir muahede yapıL 
masmı teklif etti. Hicbir mesele. 
nin plebicite ile hallini kabul E!t. 
medi. Ayni zamanda bu muahe. 
denin Milletler Cemiyetinin kefa. 
letl altına verilmesini, haı p çıktı. 
ğı takdirde Milletler Cemi~•etinin 
bir tarafın davetil~ meseleyi tet. 
kike salahiyettar olmasını ileri 
sürdü. 

Milletler Cemiyeti komisvonun 
bu teklifini kabul etmedi. 24 Ka. 
nunusani 1921 de alakadar millet. 
leri ve İnı?ilterenin ilhamile Lat. 
via ve Estonyayı da muahedeyi 
müzakercve davet etti, Rıısyanın 

müzakereİere iştirakini kabdl et
medi. 20 Tesrinievvel 1921 de mu. 
ahede Cenevede imzalandı. Bu 
muahede adaların tahkimini me. 
netti.~i gibi, adalara harp madde
lerinin ithalini meneder, harp 
zırhlılarının karasularından geç. 
mesine müsaade eder. Adaların 
bitaraf kalması esas olm::ıkla be. 
raber, bir harp zamanınd::ı. Finlan. 
daya Milletler Cemiyetini haber. 
dar etmek şartilc, bu ad3ları tah
kim etmek hak'kını verir. 

Bundan başka adalar tecavüze 
uğrarsa, Finlandanın :;\lilletlcr Ce
miyeti karariyle hareket etmesini 
zaruri kılar. Eğer Baltık devletle. 
ri aralarında anlaşamazlarsa, her 
ihtilaf vukuunda taraflar. hatta 
mütecaviz olan taraf dahi, Millet. 
ler Cemiyetinin üçte iki reyle ve. 
receği kararı kabule mecburdur. 
Ani bir hücum karşısında Fin lan
da meseleyi derhal Milletler Ce
miyetine havale edecektir. Mua
hedeyi imzalıyan milletler statü
koyu bozdukları takdirde, Millet
ler Cemiyeti bunlar üzerinde mü. 
essir olmak hakkına sahiptir. Bn 
muahede 6 Nisan · 1922 de DaııL 

marka, Finlanda, İsveç, Fransa, 
İngiltere, Almanya, ve Milletler 
Cemiyeti umumi katibi tarafından 
imzalanmıştır. İtalya, . Polonya, 
Letonya, Çekoslovakya muahede. 
yi daha sonraları imzalamışlardır. 
Rusyanm bu muahedede imzası 

yoktur. 

Bu kavga Ba11ığın ağzında, 
küçük bir halk kütlesini ih

tiva eden Aland adaları yüzünden 
çıkmıştı.c. Fakat kavganın hal su
reti, ne bu kütleye mukadderatı. 

na hakim olmak hakkını vermiş, 

ne de sulhü emniyet altına almış
tır. 

Milletler Cemiyeti Aland ada
ları kavgasını Finlanda ile İsveç 
arasında bir harbe mani olmak e
meliyle halletmiş değildir. Çünkü 
muahedede buna karşı bir kayıt 

yoktur. Adaların tahkimattan 
men'i her devletin harp zırhlıları
nı kara sularından geçirmek sala. 
hiyeti, Finlandanın da, İsveç'in de, 
Rusyanın da selametini tehlikeye 
koymuştur. Fakat bu adaların 

tahkimattan men'i, İngilterenin 
denizlere hakimiyet siyasetine yar. 
dım ettiği için bu meseleye müda
hale etmiş, ve bu adalar halkını 
muhtariyetten menetmiştir. Fran
sa, adaların İsveç'e verilmesine ta. 
raftar olduğu halde, İngiltere baş. 
ka bir siyaset takip etmiştir. Da
va, A1and adalarındaki İsveçli 
halkın İsveç'e iltihakı yüzünden 
İsveçle Finlanda arasında çıkmış 
bir mesele idi, adaların askerlik
ten tecridi, adalar üzerinde hfı.kL 
miyet meselesi ikinci planda idi. 

• 

s 

ra~2!ı+ı;m 
Büyük Diplomat 

(İngilizce bir mizah mecmuasından) 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A nnesi, dersine çalışmadığı için 
Coniyi azarlıyordu: 

- Coni, bu notlar ne? .• İçinde sı
fırdan yüksek numara yok. 

- Anne, okumak için beni niçin 
zorluyorsun, Ben ha~·aitaki mcsle. 
ğimi tayin ettim. Diplomat :J}aca
ğım. 

- İyi ya... Okumadan diplomat 
olunur mu? 

- Elbette olunur. Diiııyada oku. 
madan yükselmek iınk'mını diplo. 
masi kadar, hiç bir meslek \'ermez .• 
Cahil doktorun fahosu üç günde 
meydana çıkar. Cahil miilıeodis üç 
günde sır1tır. Amma, calıil diploma. 
tın falsosu şimdiye kadar hiç mey
dana çıktı mı? Harıgi ~embel' olsa 
altından geçer, çemberi senin benjın 
boynuma geçirir. 

- Biitün bunlar ltlf .•• Okumadan 
hiç bir şey olamazsın .. 

- Peki öyle ise .. l.ord ( .... ) ne hi. 
lir? Orta mektebi bile bitirmemiş .•• 
Her meseleyi hal için etrafına bir 
sürü okumuş müşavirler f'>pluyor, 
onlardan aldığı fikirle hareket edi. 
yor ... Baron ( .... ) ne bilir!'.. Hergün 
at yarışlariyle, bri<: partilerinden 
başını aldığı yok... lhlhuki bütün 
diinyanm mukadderatını :darc edi. 
yor .... Sir ( .... ) bütün bayatını gol
fün tarihini yazmıya ·;;akietmiş, bu
gün bütün diinya diplomatlarına di
rektif veriyor. 

- Peki anladık. .• Devlet adamı o. 
Iacaksın. Hariciyeye, lliplomasiye 
intisap için de diploma tazım... Sen 
bu sıfırlarla nasıl diploma alırsı:ı? .. 

- Ha anneciğim ... onun da kola
yını bulmuşlar. Nasıl para ile titre 
satan müesseseler yok mu, asil ço. 
cuklarına para ile diploma satan hir 
ekonomi politik mektebi \'armış. Bir 
sene oraya yazılır, okumad.ın şeha. 

detname de alırım. 
- Peki, şehadctnamE\'l·i de aldığı. 

nı farzediyorum. llarici;ı.·e ınuhi~ine 

intisap etmekle insan diplomat ol. 
maz .. Nihayet bir yere konsolos o. 
lursun. 

- Hiç te öyle değil. Yiiksek poli. 
tika mehafilinc intisap için, böyle 
merdiven merdiven mi yiiksc!cce
ğim samyorsun. V ekillerdcn birinin 
veya biiyiik devlet sefirlerinden bi. 
rinin karısına aşık olursun. Bu vesi. 
le ile yüksek sosyeteye girersin. Si-

' yasette, bu cahil lordlar uzerinde 
rol oynıyan kadınlar var. Bunlardan 
birinin jigolosu oldun mu, en yük
sek mahfillerin göbek taşındası.o. 

Bundan sonra şuradan, buradan ez. 
berlediğin bir kaç ci.imleyi sıyasi bir 
mucize, bir keramet gibi ~ üksek bir 
tonla meclislerde konusmıyş. hasla. 
dm mı, başvekalete kadar bütün 
ıneYkiler koltuğunun altındadır. 

- Amma da atı:vorsuıı. Ya halkın 
reyini ne yapacaksm? 

-O hepsinden kolay. EHela Siti. 
ye intisap edersin. Biraz hisse sene· 
di alırsın. Bir kaç sanayi tröstüne 
idare meclisi azası olursun. Borsada 
esham fiyaiları iizerinde ro! oynamı. 
:ra başlarsın. Ecnebi ınemleketlcı·de 

bilhassa kolonilerde bü~·i.ik petrol 
şirketlerini, biiyiik sana~·i ihracat 
hisselerini üzerine alırsın. Bunların 

fiyatlarını yiikscltınck için devlet. 
lerle siyasi müzakerelere girişirsin. 

Sıkışırsan yavaş yavaş harp hazır. 
larsın. Amma, bu işte bütiin kurnaz. 
lığını gösterip, harbin mesuliyetini 
katiyen üzerine almazsın. Enayileri 
kapana soktun mu harbi de ilan e. 
dersin. Bu dalaverelerin di1ndiiğün. 
den halkm haberi yoktuı·. onlara 
yalancıktan daha mfücHch bir ha. 
yat imkanları gösterir. kendini on
lara sevdirirsin, derhal sana reyle. 
rini verirler ... 

Anne, elindeki sıfırlarla dolu not 
defterine bakar: 

- Hakikaten oğlum, anlıyorum, 

sen biiyiik bir diıılomat olat·aksm. 

Adaların bu suretle Finlandaya 
terki, bu hususta Rusyanın mu. 
vafakatinin alınmaması, adaların 

harp zamanında dahi tahkimattan 
men'i, müstakbel bir harbin to
humlarını ekmiştir. Ayni zamanda 
küçük bir kütlenin mukadderatı. 
na hakim olmak hakkı da ciğnen. 
miştir. Çünkü, Rothnia körfezinin 
geçidi, adalıların saadetinden, ve 
bu denizdeki devletlerin emniye. 
tinden daha mühimdir. 
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Yazan: KANDEMİR 

Yazık ki, Sfoks, ~ıılgılı kahvcle. 
rinde göbek atarken oralara yolıı 
dilşmuş bir İstanbullu budala ta
rafından sevilip nikahlanmış olun 
bu kıpti kudını. o menhus akdin 
bahşettiği Turkluk sıı"ltını bu kotil 
işte ve o melıln izdiv2cın Urettlgl 
nesli bu igrenç yolda harcayıp du. 
ruyor. 

Benli Nimetin anncsiı1i bu 
defa 1 s t a n b u 1 a dönmezden 
biraz evvel İskenderlycd.; görmüş
tüm. Memnundu. N~şeli ve keyifli 
idi. 

- Gördün mü, dedi, işte Nimet 
nihayet milyoner oldu ... 

Bilmemezlikten gddim. 
- Hayrola, piyangoda mı kazan. 

dı? 

- Yok canım ... Öyle bi: kocaya 
verdim ki, parasını kaşıkla yese 
bitiremez. Duymamış mı idin? 

- Artık rahatsınız demek. I\'ia
cera sona erdi ise b n de sevındim. 

- Bu kinayeli sözleri bıri:'lkınız 
Allah aşkınıza ... lVfo:::era da ne olu
yor? Bir kız kısmetini araı, evle
nir, boşanır, tekrar evlenir ... 

- Tekrar boşnnır, yine evlen ·rı 
- Alay mı ediyorsunuz".. Şa-

kayı bırakın, hakikat şudur ki, Ni
met bugün bir milyonerdir. Hem 
de kendisini deli gibi seven bir 

• milyonerin karısı ve te•c varisi.. 
- Kaç yaşınd dır bu adam? 
- Yaşını, başını ne yapncaksı-

nız kuzum. O kadar gönlü taze bir 
adam ki. .• 
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• ımet 
linize.~ 

- Ne deseniz nafile. Kanaati
mi değiştiremezsiniz .. 

- O halde sorayım size: Nimet 
Bombayda, Batavyada veya .Nev. 
yorkta iken burada kocasına h:r 
hal olmak ihtimali var mıdır. yok 
mudur? 

- Ecel tepemizde dolaşıyor, ·ne
den olmasın? .. 

- Peki kızım o ksdar uzaklar
dayken damadım ôliiverirs~!, onu 
kim haberdar edecek? 

- Yeni akrabadan, taallukat
tan biri bu işi yapamaz mı? 

- Ah, dedim ya, çok safsınız 
vallahi... Hangi ukraba., han~i ta. 
all(ıkat?. Bunların hepsi Nimeti 
de. beni de bir kaşık suda boğ
mak için fırsat kolluyorlar. Çün
kü kızım dedesi yerindeki bu a
dama sırf mirasına ko11mak için, 
varmış ta, şimdi dort gözle ölti
mıimi bekliyormuş. Se\ en bir kal
bin genç, ihtiyar tanımadığının 
farkında değiller ki, hu gafiller .. 
Nimetin kocasına ne kadar düş

kün olduğunu bir ti.irlıi anhvaını
yorlar, hatta bir hal vuk~unda 
sırf: "Onu sen zehirl·~dın, bogdun, 
öldürdün .. ,. Diyememeleri ıçın, 

bucak bucak gezdiğini bile kesfe
demiyorlar. Şimdi burada nlç:n 
kaldığımı ve Nimetle aramın açık 
o1ınadığmı anlatabildim mi bi!. 
ınem ... 

Ve bu kadar sır döktükten son. 
ra, daha fazlasını vermekte bir 

- Kıskanç mı? J beis görmediğini hissettırcn bır 
- Öyle olsaydı, verir miytlim, tavırla devam etti: 

Nimeti? •. Diyebilirim ki, mhburck - Hem sizden saklıyaca!c dcği-
Nilin membaı bile yeni damadı- lim ya.. Adamcai{ız öliiverırse, 

rnındır. Ve ben asıl, 'ievgili dama. mutlaka yanında bulunmamız la-
dımın bu bereketli kaynak kadar zım. Aksi takdirde mirasa kona-
geniş olan yüreğine meftunumdur. k ı ca yere e bir bardak soğuk su iç-

Eşine, emirlerini ifa ile .mükel. rnekten başka bir şey yapamayn. 
lef, dizleri dibinden ayrılmıyacak, Nimeti mir.ıstan mahrum etrnek, 
birlikte yeyip icccek, beraber ge- için çevrilen fırıldaklar :-ılima11ah 
zip tozacak, bir yastık~a kocaya- geceleri uykumu l,açmyor. Bir iş 
cak bir esir gôziyle bakmıyan bu yapmak marifet d~ğil, asıl mesele 
adam, Nimete hudutsuz bir ser- onun sonunu getirmektir. Kızını-

vet gibi, kayıtsız !'?art::;IZ bir de za milyoner bir koca bulabilirsi-
hürriyet bahşetmişt,ir. "Diledigv in ı b d "b" n z, un an ne çıkar"! .. 
gı 1 gez, seyahat et, dolaş. eglen, - Asıl dava, onu mirasa kon. 
gül, oyna, beğendigin~, hoşlandı- durabilmektir!.. 
gını al, keyfinin istecliğ'i şekilde _ Değil mi ama? .. Nihayet s:z 
ye, ic. yat, kalk .. Fakat arada sı- d l d A 1 k · i .-r. e an a mız.. !'la ı güç ş .. 
raaa beni de hatırla, ve ayda vıl-.; - Evet yavaş yavaş aklım cr-
da bir yolun bu tarafa düserse • mcğe, zekam işlemeğe başlar gibi 
gel bana da bir görlin ...• , İşt~ da. oldu .. 
madımın kızıma söyledikleri.. Benli Nimet. Şu dakikada nere-

Bu derece hürriyetperver, ci- d edir, Hotantoda mı, Seylanda mı, 
vanmert, alicenap ve asil olan bir Kutuplarda mı, nerede bilmem. 
adam se\•ilmez de ne yapılır. Ni- Ancak Bc;y'rutta tanıdığım onu 
met te, tapıyor kocasına .. çılgınca sevmiş, çok zengin, çok 

- Bi:r altından heykel gibi.. Ne- yakışıklı bir gençten dinlediğim 
rededir şimdi? şu sözler, hala kulaklarımdadır: 

- Nimet mı"?... Hı'ndlstand." .. " "Benli Nimet buraya geldiği 
Oradan Cavaya geçecek, sonra ga- zaman. bir hnfta içimle biittln 
liba Ameriknya . Li.ibnan gençlerini çil.:!clen çıkar-

- Aıa.. Devrialem seyehnti.. mıştı. Ve çok geçme'len orıun .şöh-
Fakat neden birli1'te gı"tme<lı"nı'z'> " - reti şehirleri aşmı~, bfıtliyelerc, 

- İstemedim... Hem artık Lek vahalara kadar yayılmıştı. Altın, 
başına gezmesini oğrendi... mücevher dolu çıkınlal·, torbnlar-

Bu cevap, beni tatmin etmemiş- la bu afete yüz sürmeğc gelen 
ti. Kızına, zevk ve sı:ıfasına ve Ik. aşiret reisleri, kahile ~eyhkri var. 
lim iklim gezip cğlcnmeğ~ çok dı. Ona bir gececik sahip olmak 
düşkün olan bu karlın, bu sefer için evlerini barkbrını, çiftlikle-
neden kızının peşine takılmamış Tini satıp savanlar, karılarını ko-
ve mevsımı geçmiş, tenhalaşmış 1 van ar, analarını dövenler hesap· 
olan İskenderiyede yapyalnız kal. sızdı. (De\ amı vıu) 
mştı acaba? 

- Hayır. dedim, mutlaka Ni- ı-Bulgar Başvekili 
metle aranız açık.. 1 
Meramımı, onu C'öylctmck mak- Söylüyor : 

sadımı farkedememi ı. kızmıstı: 
:naşı 1 !ncide) 

TAN =:::::::===============================================~ 15 - 12 - 939 

Rusya Milletler 
Cemiyetinden 

Çıkarlldı 
(Başı 1 incide) 

rar vermek konseye ait bir iştir,, de
miştir. 

Portekiz murahhası, sözlerini biti. 
rirken, kahraman Finlanda milletini 
tebrik etmiştir. 

. onu, Meksika murahhasx takip et
mış ve demiştir ki: 

"Finlnnd1ya karşı yapılan taarruz, hu
kuki olmaktan ziyade vicdani bir mesele
yi ortaya koymaktadır. Sıyasi akidcl:?ri 
kelimenin en gcnis mi\nns le hürrivctin 
ifadesi olan bir devletin inki~an.ı;ı ye 
hürriyete k:ırııı olnn a:;ık; sayc~il"'dc ka
znnclıgı refah hakkından rahat ve huzur 
içinde istifade edememesi ktiçi k mC'mlc
kctlerin siyasi istikU'ıllerl ve tamamiyeti 
mulkiyeleri bakımından mutc'lladiyen teh
dit '!Unda bulunm, ları caiz değildir." 

:Meksika murahhası, bununla be
raber, Sovyet İttihadının cemiyetten 
tardına esef ettiginl, ci.inkü bu ted
birin bütün evvelki hadiselerde tat. 
bik edilmediğini söylemiş ve yeni 
dünya devletlerinin Milletler Cemi
yeti harimJnde el birl'ği ile çalı mn
larındaki ehemmiyeti tebarü1: ettir
miştir. 

Meksika murnhhnsından sonra 
Hindistan murahhası Zaferullah Han 
söz söylemiş, ve tecavüz aleyhinde 
şiddetli beyanatta bulunmuş ve 

· Rusynnın ihracı kararını teyit et
miştir. 

Karar, ittifakla tasvip edildi 
Asıımblcde reye müracaııt edildi. 

ği zaman dokuz fızanm istinkafivle 
ve ittifakla Rusyanın cemiyetten ~ih
racına karar verildigi görülmiistür. 
Müstenkifler İsvec, Norveç, DanL 
marka, Estonya. Letonya, Litvanya, 
Çin ve İsviçredir. Karar, mütearrızı 
takbih etmekte, Milletler Cemiyeti 
azasının Finlandaya münasip göre. 
ceği yardımı yapmasını ve Rusvanın 
cemiyetten ihracını t:ız:ımmım ;tmPk 
tedir. 

Karar asambledcn çıktıktan son
ra konseye gönderilmiş, konsey de 
kararı tasvip etmiştir. Bu suretle 
Rusyamn Milletler Cemiyeti azalı
ğmdan çıkcrrılınası muamelesi ta. 
mnmlanmıstır. 

Konsey içtimaında ô.zadan üci.i 
gelmemişler, 4 ii müstenkii kulmr°Ş
tır. Bunlar Finlanda, Çin, Yugoslav 
ve Yunanistandır. Finlanda hem da
vacı, hem hakim olamıyacağı için 
müstenkif kalmıştır. 

Fransa murahhası Faul Bonkur. 
Konseyde söylediği nutukta, Rus is
tilasını takbih etmekle beraber sö
zünii bütün müt<?cavizlere tesmil et-. ~ 
mış ve Finlandayı anarken Avustur-
ya, Çekoslovakya, ve Polonyayı u
nutmamak lazım geldiğini anlat-
mıştır 

37 azanın ittifakla Mısır ve 34 a-
zanın reyile Çin konsPy azalığına 
seçilmiştir. 

Moskova alay ediyor 
Moskova, 14 (A.A.) - Mi11etler 

Cemiyetinin Sovyetlerin ihrncı hak
kında verdiği kararfii i.\foskova rad
yosu alay ediyor ve bu kararı "İn
giltere ve Fransanın Milletler Ce
miyetindeki adamlarının,, kararı su 
retinde tavsif ediyor. 

İngiltercnin Milletler Cemiyeti 
murahhası, Mister 13utlcr, bugün a
samblede söylediği nutukta İngilte
renin Finlandaya bilfiil yardımda 

bulunduğunu söylemiştir. 

Chamberlain'in Sözleri 

lngilizler Alman Cep 1 R. Say 
Cep Kruvazörü" Von Dinlerke 

(Başı 1 ~ncide) 

le bize daha ileriye biraz daha ileri 
merhaleleri aşmak hırsını veriyor, 
ve vardığımız merhale ruhlarımızı 
doyurmuyor. En güzele, en iyiye 
si.iratle varmak istiyoruz . 

Spee,, yi Tahrip_ Ettiler 
~o~dra, .14 (Hususi) - Dün, üç lain bu idiayr kati sureti.e tekzip et

İngılız hafıf kruvazörü ile Almnn ıniş ve coşkun alkışlar arasında va
cep kruvazörü ~miral "Von. Spee,, kayı anlatmıştır. MLıhaıefot lidE>rleri 
?rasında Cenubı Atlantikte, harbin de donanmanın hareketini takdir ile 
ılk kruvazör harbi vukubulm:ıştur. anmışlardır. 

Fakat; bugün rakamlarının arka
sından mesut ye-;il ülkeli tarlalar. 
bacalarından iktısadi istiklalin marş· 
iarı işitilen fabrika ufukları seyre .. 
dilen Türkiyeyi tahayyül ed~rken o
mın hangi branş üzerine kurulmuş 
olduğunu da unutmamak gerektir. 

Muh~rebe o~ dört saut devam et- Almanlar,_ gaz bombaları atılına
miş~ı~. ve n:tıcedc Alm~n cep kru- smdan bahsetmekle berabe~-. en ni
va_:-oru ~ldıgı .. a~ır yaraiar ve uğra- hayet bu iddialarıı1c.bn vaz ge,~mis-
dıgı zayıat yuzunden bitaraf sulara lerdir. , , 
iltica etmiş, Montevidco limanında 

demirlemiştir. Beş İngiliz kruvazö
rü, liman dışında bekıemektedir. Al
man cep kruvazörii, dı;ıarı çıktığı 

takdirde derhal İngiliz kr'..lvazörleri 
tarafından tepelenecektir. Alman 
cep zırhlısının limandan cıkabilecek 
bir halde olup olmadığı heni.iz belli 
degildir. Fakat Montevideo ın:ıka· 

matı onun ancak 18 r,aat ikı:ımctme 

mi.isaade edeceğini bilclirmiı.:tir. 
Cep kruvazörünün yarnl~rını ka

pamak için mczbuhane bir surette 
hareket edildiği hnbet· veriliyor. Fa
kat bunun miimkün olııp olmıyacnğı 
henüz anlaşılmamıştır. Yalnız Von 
Spcc'nin kumnndnnı, mliretlebatm 
karaya çıkarılmasını istemiştir. 

Ancak bütün mürettebatın mı, 

yoksu yalnız yaralı olonların mı ka
raya çıkarıldıkları henüz anlaşılma
mıştır. Cep kruvazôrüniln kumnndu
nı da yaralılar arasındadır. 

Muharebeye i~tirak eden İngiliz 
kruvazörü, Exter de yaralanmıs ise 
de Montevldeodan on iki mil n;esa
fccle bulunmaktadır. 

Cep kruvazörü limandan cıkmıya 

imktın bulmadığı takdirde, ~ilaht~n 
tecrit edilecek ve harbin sonuna ka
dar bulunduğu yerde kalacaktır. 

Aksi takdirde limandan çıkmıya 

mecburdur. 
Muharebeye ait yeni tafsilat 
Dünkü muharebe şu şekilde vu. 

kubulmuştur: 

İngiltcrenin sekiz pusluk altı to· 
pu olan Exter ve altı pusluk topları 
olan Ajax ve Achilles adlı tiç kru
vazörü 13 kanunuevvel giinü sabah
leyin saat altıda 11 pusluk topları 

olan Amiral Von Spce ile temasa 
gelmişlerdir. İki tarnf Rio de la Plu
ta'nın ağzındaki Punta de l'Estc'nin 
200 mil kadar açıkl.ırında harbe tu
tuşmuşlardır. 

Exter kruvazörüne mermi isabet 
ederek sürati azaldığmdan kruvazör 
muharebeyi terketmi§tir. 

Üzerinde Ajax ve Achilles'in 6 
pusluk toplarını kat kat geçen 11 
pusluk toplar mevcut olmasına rağ
men, Alman cep kruvazörü Exter'in 
8 pusluk toplariyle o derece hasara 
uğramı~tır ki, sahile do~rru kaçmıya 
mecbur kalmıştır. 

Muharebe bir saat sonra Funte de 
l'Este'nin .23 ~il açığında tekrar baş 
Jamıştır. Iki Ingiliz vapurile Alman 
kruvazörü hep birlikte ates teati ede 
ede Punta d' Alena önünden geçmiş
lerdir. Bu saatte Alman kruvazörü 
sahile 9 mil yakla~mıştı ve endaht 
ışıkları sahilden görülüyordu. 

Saat 20.30 da muharipleri karıın
lık kaplamış bulunuyordu. Deniz bir 
kaç mil mesafede muaz;:am bir du
man bulutile örtülüydü. 

Nihayet Alman kmvazörü Monte
video limanına iltica etmiştir. 

İngiliz zırh1ıları liman haricinde 
beklemektedir. Von Sı.ıN! ağır zarar
lara uğramıştır. 

Alman kruvazörii11i.in mür~tteba
tından 60 ı yaralıdır. Otı.ız altısı da 

öli.iclür. 

Batırılan Alman gemileri 
Dundan başka. bugün bir İngiliz 

tahtelbahiri, bir Alman tahtelbahiri
ni batırmıs ve bir Alman krııvazörii. 
nü torpi1lemiştir. Alman tebliğı kru
vazörün hasara uğradığından bRhse
diyorsa da, lıir AlmaY'l tahtelbnhiri
nin batırıldığını anlatınııyr ihmal e
diyor. 

Diğer taraftan İngiliz Amiralliği, 
aşağıdaki tebliği ne,;retmi~tir: 

. ~uchesse destroy~ri diğer bir in. 
gılız gemisile çarpışurak, maattecs
slif batmıştır. Diğer İngiliz gemisi 
hasara uğramamıştır. Mürettebattan 
ynlnız bir subayla 22 asker kurtul
muştur 

Duchesse destroyeri 1930 deniz 
programı nıucibince yapılmıştı. 1375 
tonluk olup mürettcbııtı J 43 kisiydi. 

Harbin basındanbe.ri batan d;stro
yerlerin bu üçüncii.südür. Bundan 
evvel İngiliz sahillerinde brıtan rles
troyerler Gipsy ve Blanceh clestro
yerleriydi. 

İngiliz William Hnllet mayin ge
misi de bir torpile crparuk batrnıstır. 
Gemi mürettebatınd.rn ancak bir, ki
şi kurtulmuştur. 

Geçenlerde Almanların mü~ema
diyen batırıldığını söylediklerl Ark 
Royal'ın Cenubi Afrikad.ı bulundu
ğu haber verilrnekt<:ıtlir. Cenubi Af
rika gazeteleri zırhlının resimler1ni 
dercederek, Alman iddialarını çü
rütmektedir ler. 

On dokuzuncu asrın basındanberi 
Osmanlı İmparatorluğu h~dutlarrn
da makine adlı bir dev homurdan' 
makta ve adım adım ilerlemektedir. 

Eski bir teknik, zayıf bir el sanatı 
bu heybetli mamara önünde bit
mektedir. 

Asrın ortasında manzara şudur: 
Gümrük hudutları açıktır. 

Devlet yüzde üçten yukarı resirrt 
almamaktadır. Meseltı, Amerikadarı 

gelen un yüzde üçle memleketin 
her köşesinde bir değirmen devir .. 
mektedir. Buna mukabil Bursadaıı 
İstanbula değirmende un haline ge. 
tirilmek üzere sevkedilen buğday· 
lar, bir kere Mudanyada, bir kere 
İstanbulda bir kere değirmende un 
olarak tekrar Mudanyaya dönerken 
ve nihayet Muclanyaya geldiği zn• 
man birer defa yüzde beş dahili 
gümrük vermek mecburiyetindedir· 

l3ütün memleket istihsalatı ile ya· 
bancı memleketten gelen eşya ara· 
sındaki kavgayı bu misalle izah ede· 
bilirsiniz. Asrın ortasında yaınıı 

gi.imrükler kapılarını ardına kadat' 
acmış değildir. Memlekete giren ya· 
hancı bankalar ticaret kredilerini 
öyle idare etmişlerdir ki, memlekete 
girecek fabrika mamulatını istediği 
fiyata satacak, sevkedilecek ha111 
maddeyi arzu ettigi para ile alaca!; 
bir teşkilat halini almıştır. Bunun 
neticesi şu olmuştur: Bir kutu kib· 
rit iki kilo arpa, bir palto, bir sür~ 
koyun! 

Fiyatlardaki bu tezat mütemadi· 
tir: ____ yen memlekette tezgahlan kapa· 

Bahriye Nezareti tarafından hu 
sabah aşağıdaki teblig neşredil:niş-

"13 kanunuevveldc Deptford is- mış, ve halkı refahından uzaklaştır• 
mindeki İngiliz vapuru Norvec ka- mıştır. Milli iktısndın en büyük yıı.1'' 
rasularında Sund Stacl'm bir çeyrek dımcısr olmak liızım gelen nakliye 
mil Batı Şimalinde bir Alman deni- vnsıtaları ş"mcndiferlcr, vapurla! 
zaltısı tarafından torpillenmiştir. ki bunlar hep ecnebi şirketler ta• 

Bu vaka ile son ~ünler znrfında rafından işletilmiştir- Türk milli 
Norvec bitaraflığı üç def,1 ihlal edil- iktısadiyatının son kaynaklarını terı• 
miş bulunmaktadır. kil için bir vasıta halini almıştı!· 

Amstcrdam, 14 (A.A.) - Sabang Misal: Bir ton eşyayı Haydarpaşıt• 
limanında bulunmakta olan Al- dan Ankaraya ucuzca nakledebilil" 
manyanın 3600 tonluk Werdufels, diniz. fakat ayni eşyayı Ankaradaıl 
8000 tonluk Landclfes ve 5000 Haydarpaşayn daha pahalıya sevke• 
tonluk Wesgenwald vapurları bir derdiniz. Niçin? Çünkü HaydarpaşD' 
ecnebi petrol kumpanyasının talc- ya gelen eşya yabancı bir memlekct
bi üzerine haczedilmiştir. ten Türkiyeye gelmektedir. Ankara· 

dan Haydarpaşaya sevkedilen eşyıı 
Türkiyeden harici" sPvkPdilecPktir. Rus Kttaları Şimalde 

Norveç Hududuna 

Varmak Üzeredir 
<Bası 1 !ncidel 

metinde Sovyet kıtaları ileri hare
ketlerini huduttan itibaren 10~ kilo
metreye iblağ cıtmişlerdir. Petroza
vodsk istikametinde Sovyet kıtnları 
Pıtkaranta - Sardobol demiryolu ü. 
zerindeki Kitela istasyonunu işgal 

etmişlerdir. Havanın bozukluğu hava 
harekatına mani olınu~tuı." 

Fin mem balarına göre vaziyet 
Helsinkirlen şu malumat veriliyor: 

G ir~ne .kolnylı~, cıkana müşkii• 
lat bır sanayı ve istihsal mcJ11 

leketini bir açık pazar, bir çarşı yal" 
manın elzem şartlarından biridlt 
İmparatorluk şehirleri bu şartıa.t 
içinde kısa zamanda istihsal meJ1'1' 
baı olmaktan çıkmış, bazı ham macl· 
de ve Jirai mnhsul müstesna Avrtl' 
pa malı satılan bir pazar halini al· 
mıştı. Yalnız pazar olmakla da kol· 
mamış şehirlerin beledi tesisatı sıl 
tramvay, elektrik gibi işleri de hLl 
raç şeklinde halkın sırtına vüklctil• 
mişti. 

Cümhuriyet devri Türkiyeyi bÖf 
le bir iktısadi beratla tesellüm etti· 

Refik Saydamın inkişaf yotuıı' 
girmiş olduğunu rakam, rakam ıracl 
ettiği Türkiye ile bu çarşı arasıncl1 

ne büyük uçurum vardır. 
Kuşlarla filler arasında bu kadBf 

tezat yoktur. 

- Ne dediniz?.. Allah göster
mesin, kızımla anım açık olc,un 
benim ... Aman yar:ıbbt.. Allah et

ya ti menfaatlerinin müdafaasına 

Londra, 14 (Hususi) - Başvekil 
Chamberlain, bugi.in Avam Kamara. 
sında Finlandn meselesi hakkında 
beyanatta bulunmuş, "Sovyet hii
lk(ımetin;;ı, Finlere ve Fin1andaya 
karşı tecavüzü, bütün dünyanın vic
danına karşı bir taarruzdur,, decl ik. 
ten sonra Alman hükumetinin açık
ça mütearrızm taraftı iltizam ettiği
ni, hatta Finhmda davasına müzahe. 
ret eden İskandinav memleketleri 
aleyhindeki propagandası ile müte.. 
arrıza yardım ettlglni anlatmıştır. 

Geminin bir tareti tamamiyle tah
rip edilmiş bulunmaktadır. Alman 
gemisinde sahilden 4 büyük yanı bu .. 
lunduğu görülmüştür. Bund·m baş
ka gemi, müteaddit yerlerinden mer 
mi yemiş ve su kesimi üzerinde de 
küçük mermilerle beş yara açılmış

tır. 

Ruslar, Finlan<la mevzııerine kar
şı yapılan hiicumlar esnasında ktil. 
liyetli miktardn insan ve miihimmat 
ziyaıncla tereddiit etmemı>ktedirl~r. 
Umumiyet itibnrile Rns1ar, önce hir 
musademe kuvveti çıkarrnııktndırlnr. 
Finlanda otomatik silfıhlnrı hunları 
hemen daima imha etmektedir. On. 
dan sonra. kuvavikü11ive. sıkışık ni
zamd::ı hüc\.ıma ğec-mektedir 

Refik Saydamı dinlerken bahti· 
yar Türkiye liivhasını bir taraftll~ 
kan deryası haline gelen dünya, bif 
yandan Osmanlı pazarı çerçeve! 
'Ordu. Di.in ile bugün, başkalaril mesin .. 

- Yemin ederim ki. böyledir. 
Gizliyorsunuz. Nimeti, tanımadı. 
ğı yollarda yalnız bırakmanızın 

ba ko sebebi olamaz! 
Felc> in ç;emberinden geçmiş bir 

eda ile b lini kırara!.-, dudaklarını 
bükerek, müstehzi gülüınse<li: 

dokunamaz. 

Chamberlain Milletler Cemiyeti 
toplantısından bahsettikten sonra 
şöyle demiştir: 

"- Biz, Finlanclaya tayyareler 
verdik. Ve bu yolda devam e. 
deceğiz. Fin1nndaya harp levazımı 
ela vermek niyetindeyiz.,, 

Başvekil Alman propagandası do
layısiyle de şu sözleri söylemiştir: 

Almanlar, İngiliz kruvazörlerinin 
gaz bombalarını kullandıklarını id
dia etmişlerse de, l\'füter Chaınber-

8 Kanunuevvelde Finhndahların 
Koivitso batnryma bombardımanı. bu 
mühimmat i-srufının tipik bir ni.imu. 

nesidir. 

Almanyanın inhlznmırl{r. Bu 1'edefi asla Sisli bir havafüı Sovvetlc-rin Marnt 
g5zden kac11ınıyıırnf!ız. Sovyetlerin Po- kruvazörü ile diğer bir kruvazör. 
loııya ve Finlıınclnya ltatşı taat-ruzlnrın:ı müteaddit torpido refakatinde bütiin 
Alman t.~arru:ıunun yol açm1 o1dullunu 
asla unutmıyacağız. Tahrip kuvvetlerinin toplarile, bir borda atesi flctılar. AL 

bizim aramrzdaki fark budur. 

takviyeye karar vermistir. 

- Darılmayın ama, ,;ok safsı. 
nı;: dogrusu.. "Başka sebebi ola
maz!,. İşte siz bu kada;::ık tltışi.i
nebilirsiniz . 

- Bu düşüncemde aldanınadı-
ğımdan eminim .. 

- Eger bi.itün inanışlartnız, 

emniyetleriniz, böyle ise, vay ha-

Bulgaristnnın emelleri, ihtilnfın 
dışında da kalsa tamamiyle tahak
kuk ettirilebilir ve Bulgaristan kom 
şu memleketin miiskülatmdnn isti
fade edebilir. Bulgaristan mesele\e. 
rinin harp sahnesinden ziyade sulh 
masası etrafında daha i~-1. halli mUm 
kiindür. Hususiyle ki İtalya gibi bü. 
yük bir devlet herhalde sulh anmda 
bu sahada kati bir söz söyliyecektlr. 
Bu sözün yalnız kendi menfaatleri 
için değil. ona muharebeye girme. 
mek azminde mlizaheret eden ve da
ima sempatisine mazhar olmuş olan 
memleketler hakkında da söyliye

ceklir.,, 

"Alman hükümcti, yapmakta olduğu 

propaganda ile, büti.ln rlilnyanm dikkati
ni .Finlanda meselesine çekme\{ lste·11ek
tedlr. Alman hUldlıneti bu «UrPlle nııitte

flklerin nazarı dikkati esa~ J!~yelerinılr.n 

çcvirmeğe matur bir şaşırtma hc:reke1i 
yapmak istiyor. Müttefiklerin hcde!i, n:ui 

bu son kurbanına elimizden gelen her tür- drkları yegiıne netice. Finlandivnlı. 
lü yardımı yapınnkla nıiikd.Jefiz. Almnn lardan bir ölü ile bir yaralıdan ibaret 
taarruzuna karşı mukavemetimizde btltiin kaldı. 
gayretlerimizi teksif etmek ve fenalığı Mayinler. Sovyet ileri hareketine 
kök!ıııden söküp atınağrı ça1ışnrnk sureti- cok mani olmaktadır. Dilı~r tı:ıraftan 
ledir ki. Avrupa milletlerini kendilerini 
brklemekte olan akıbetten kurtaıabilecc- Tallinden haber verild:ğine göre. 
ğimizi ümit edebiliriz." Sovyet hükumeti, Hogland adasını 

Yine Fin membaların,-ıan verW
11 

mal(ımata göre beş gÜndPnberi so\' 

yet kuvvetleri Kareli berzahı şit'11 ' 
!indeki Taipole mıntalrnsmdaki fi11' 
landa hattını yarma/ta bo~ yere cnl1

\ 

maktadırlar. Rusların, bu mıntukııd 
30 bin askeri ve en az 1 O batar)"ı1~1 

bulunduğu tahmin P:iılmekted1! 
Sovyetlerin gayretleri ~ımdiye k9 ' 
dar semeresiz kalmıstır. 
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Barem Kanununun 
Tatbikatına Ait 

Yeni Bazı Kararlar 
Ücretli 

ile 
Memurlarm 

Kaldırılmış 

Memurların 

Bareme İntibak Tarzları 

Derecelerde Çalışan 

Vaziyetleri T esbit Edildi 
Ankara, 14 (Tan M:.ıhabirindcn)-·

Yeni barem kanunile kaldırılmış ck
recelerde geçen hizmetlerin nasıl he
sap olunacağı hakkında muhasebat 
divanı şu kararı vermiştir: 

"Evvelce yirmi lira maaş almakta 
bulunanların 25 liraya terfilerinde 
16 ve 17,5 lirada geçen hizmetlerinin 
de 20 lirada geçmiş gibi sayılması ik. 
tıza eder. 12 ve 14 lirada gecen müd. 
detlerin 15 ve 22 lirada geçen müd
detlerin de 25 lirada geçmi~ telakki 
edilmesi zaruri görülmüştür. 

Diğer taraftan Maliye Vekaleti ye
ni barem kanununun muvakkat ikin
ci maddesi mucibince ücretli memur. 
!arın ne şekilde terii !:?ttirilecekleri 
hakkında yeni bir karar ittihaz et
miştir. Bu karara göre, memurların 
almakta &ldukları ücretle tesblt e
dilecek ücret arasındaki fark, 25 
ayda tayin edilen derece ücretine in. 
dirilecektir. 

Ancak, bütçenin tesbitinden 
artan sene ve küsurat ile farkın iza
lesi için geçecek müddette memurun 
daha yukarı dereceye terfi edebil
mesi için muktazi üç veya dört se
nelik müddet te nazara alınacaktır. 

İntıbaktan artan müddet, tesbit o
lunan ücretin intıbak tarihine kadar 
fiilen alındığı tarihi intibakta artan 
müddet tesbit olunan ücretin intibak 
tarihine kadar fiilen alındığı mücL 
detten noksan olduğu takdirde, inti
bak hükümlerine göre tesbit olunan 
ücreti hak kazanıldığı tarihin ma
fevk dereceye terfii de mebde it
tihazı icap edecektir. 

0

Tesbit edilecek ücreti, almakta ol
duğu ücretten fazla olmtsı halinde 
memur almakta olduğu ücreti muha
faza edecek ve bu iicretlc birinci 
maddede yazılı ucretlerden bir :ı1e 
tetabuk ediyorsa, o derc;,;~ye, etmi
yorsa buna en yakın dereceye barem 
kanununun neşri tarihınde almakta 
olduğu ücretle dahil olmuş sayıla

caktır. 

Bu vazifeye göre, memurların ma
fevk dereceye terfüet'ine mebde 
ittihazı lazım gelen tarih kanunun 

neşri tarihinde almakta bulunduk
ları ücretleri filen almıya başladık
ları ücretleri fiilen almıya başladık
nunun birinci maddesinde yazılı üc
ret derecelerinden birine uymaması 
halinde memura bir üst derecenin 
ücreti verilebilmek üzeı·P. salahivetli 
makamca terfi yapılacaktır. 

Türk Hava 
Kurumunun 
Toplantısı 

Ankara. 14 (TAN Muhabirin-
den) - Türk Hava Kurumu merkez 
heyeti dün altı aylık toplantısını 
yaptı. Mesai raporları ve bilanço 
tasvip edildi. Raporda bilhassa Türk. 
kuşunun hava ordumuza daha mü
essir yardımlarda bulunabilecek ha
le getirilmesine çalı~ıldığı zikredil
mektedir. 

Bundan başka teşkilatın merkez ve 

şubelerinden ceman 351 kişinin açı

ğa cıkarılarak, senevi 205 bin lira

nın tasarruf edildiği bildirilmekte 

ve Kurumun son altı aylık geliri 

1541566 lira olarak ııösterilmekte

dir. 

Kurum, şubatta as:~eri makamata 

teslim edebilmek üzere 100 gedikli 

Türkkuşu genci yetiştirmektedir ki, 

bunların her biri halen tek başına 

bir tayyareyi idare edebilecek hale 

gelmiş bulu:1maktadırlar. 

Bunlardan başka, bu yıl 312 liseli 

amatör talebe İnönü kampında kurs 
görerek A, B ve C brövesi almışlar
dır. Rapor şu suretle sona ermekte

dir: 
Türk Hava Kurumu, genç;liğin 

milli müdafaa bakımından daha fay
dalı bir kuvvet olarak yeti~tirilıne
sini zaruri görerek çalışma program
larına, Genel Kurmay Başkanlığın
dan aldığı direktiflere göre yeni bir 
veçhe vermiştir. 

MeşhutSuçveMahakim 
T eşkilitı l(anun?arında 
Değişiklikler Ya pı!dı 
Ankara, 14 (TAN) - Asliye teş. meksizin ayni günde Cümhuriyet 

kilatı olınıyan merkezlerde sulh ce- Müddeiumumiliklerine teslim eder. 
za hakimlerine ait vazifelerin tevsi- Zab1t varakası yakalan-9.n şahsın 
ine dair layiha, adliye encümenin. kim olduğunu, sübut delili olan 
den geçerek, Meclis ruznamesine a- maddelerin ve izlerin neden ibaret 
lındı. bulunduğunu ve şahitlerin hüviyet. 

Mahakim teşkilatına dair olan lerini ihtiva eder. Şikayet veya şahsi 
kanunun ikinci maddesini değiştiren dava yolile takip edilen suçhrda şi. 
bu liıyihaya göre, yeni ikinci mad- kayet edilenin zabıt varakasına 
de şu şekli almaktadır: yazılması ve şikayet edenin bu va. 

İ rakayı imzalaması la~ımdır. l\füddei. 
" cap eden yerlerde asliye ve sulh 

salahiyetini haiz olmak ve z.yrı ay. umumi yakalanan şahsı sorguya çek
tikten sonra amme davasını açmıya 

tı hukuk ve ceza davalarını rüyet 
lüzum "'ÖrÜr ve umumi hükümlere etmek ve lüzumunda biri diğerine e 

· ·r 1 · ·· k ·· ··t d göre takibat yapılmasını zaruri kıla. 
aıt vazı e erı gorme uzere mu ea -
d·ı h""'·· b 1 d ı b"l ~· "b' cak sebepler mevcut bulmazsa duruş. 

ı d.Klln u un uru a ı C<"egı gı ı, • • 
"' 1 lh h"k" · b ı 1 d ma yapılmak üzere maznun ıddia. .,aruz su a 1mı u unan yer er e .. . . 
b h .k. l ı· h k ı · 1 · · ı name ile o gun vazifelı mahkemeye u a ım ere as ıve u uK ış erını . 
g .. k ı·h· t• -d r'leb"l' B gönderir. Bundan evvelkı fıkralar. orme sa a ıye ı e ve ı ı ır. u . . . . .. 

1
. 

t, kd" d b ı d k. lh h.k. da delıllerın teshıtıne muteal ık ol. a ır e, u ver er e ı su a ım. .
1 

. 
1 leri müddeiumumilerin huzuriyle mak Üzere zabıtaya verı ~~ş 0 a~ 

·· "lm · · d · · - k vazife ağırceza mahkemesmın vazı. 
gonı esı Jcap e en ya.::, ısım ıe a. .. .. 
Yıt tashihi gibi hukuk daualarını fesine giren meşhut c~ırum~e~de 

' · h "dd · 1ve aıttır onların huzuru olmaksızın tetkik ve mun asıran mu eıumum. · 

intac ederler. Bu suretle verilen ka
tarlar aleyhine sulh mahkr.melcri. 
'hin mensup oldukları mahkeme 
ttıüddeiumumıleri tarafından kanun 
Yollarına müracaat edilebilir.'' 

Meşhut Suç Kanunu 
Diger taraftan meshut suç kanunu

llun dordtinciı maddesinin :::u şekil
de tadili kararlasmıstır: 

"Ağır cezalı cürümler dışında 

l'lı.eşhut bir suç islendiği zı:ı.nan za. 
bıta yakalanan sahs1 tanzim edeceği 
Zabıt varakası ve elde eclec-egi maddi 
8iıbut delillerile birlikte vakit gecir. 

Müddciı,mumi ağırceza mahkeme. 
sinin vazifesine giren meshut cü. 
rüm lerde sabitlerin ifade1er:ni zap
tettikten ve yakalanan şahsı da sor
guya cektikten ve lüzum görecği di
~er tahkikatı da yaptıktan sonra 
davasını acmıya lüzum görür ve U

mumi hükümlere tevfikan takibat 
yapılmasını zaruri kılacak sebepler 
mevcut bulunma:zsa duruşma yapıl. 
mak üzere maznun iddianame ile va.. 
zifeli mahkemeye gönderilir. 

Müddeiumuminin takibatı fasıla.. 

s1z vanması ve işi azami iiç gün ir,in. 
de mahkemeye vermesi lazımdır." 

TAN 7 

• 

11 Benden Başka 

Herşey Yükseliyor! .. TAN KITAPL 1 
(Başı 3 ncü de) 

- Ne yapayım? Elime sen e:ectin 

de onun için! 

- Demek ki; herşey yükseliyor ... 

Veriyoruz. Bu Defa Okuyucularımıza İki Seri Kitap Birden 

Her Seriye Dahil Kitapları 250 Kuruşa Al ilir iniz 
- Evet! Herşey! Ha!.. Bir iki 

müstesnası var: Mesela: Sığır, ko. 
yun, torik, kaz ve .. ben. 

- Hulasa. havvanlarda vükseliş 

yok! 

- Evet! Bir de sen! 

Bir de Benim 

Görüşümle! 
(Başı 2 incide) 

kı11armı başlarına devşirecckler, ve 
oraya yeniden alınmak için, nıihrace 
mihrace dolaşıp, etek öperek. iltimas 
\'C tavsiye mektubu dileneceklerdir. 

Bunun içindir ki, l\lilletler Cemi
yetinin harekete geçişini, beşeriyetin 
selameti namına emsalsiz bir devlet 
saymak lazım: Zira, bildiğimiz ezeli 
kudret ve maharetile ... Finlerin işini 
de o bitirecektir! 

lsık Lisesinin 54 üncü 
Yılı Kutlandı 

En eski kültür mi.iesseselerimiz
den biri olan Işık (Feyziye) liser.i 
dün elli dördüncü kuruluş yılını <lol 
durmuştur. Bu münasebet!~ mektep
te bütün Işıklılar toplanarak mera
simle bu yıldönümünii kutlamışlaı-

Anadolu Hastaneleri 
İçin Eşya Geldi 

' 

Seri: 1 
Bahçemde blr 

Gül Açtı Mahmut Yesari 

Küçük Hanımın 

Kısmeti Seliimi izzet 
Büyük t{slbler A. Remzi 
Üç Kızın Hikayesi Aka Gündüz 
Kırlangıçlar 

Kalbimin Suçu 
Papeloğlu 

Meşhedi Arslnn 
Peşinde 

Mahmut Yesari 
Mahmut Y•sarı 
Ercüment Ekrem 

Ercüment Ekrem 

15 kupon getirene bu kitaplar 250 
kurusa verilir. 

YENi NEŞRIY AT : 

GENÇLİK GAZETESİ Üniversiteli 
gençlerin çıkardıkları Gençlik Gazetesi
nin 28 inci sayısı intişaı· etmiştir. Bütün 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 
1) Beynelmilel camla hukukunda salalı!· 

yet. 2) İktısadi devlet te,kküllerlnln huku· 
ki mahiyeti, 3) Eski ve yeni tabii lıı.ıkuk, 

Anadolu hastahanelerind~ kulla - 4) Hukuki mesuliyet -Hukuk ilmini Yay-
rulmak üzere temin edilen 325 parça 
ameliyat ve muayene eşyası İstanbul 
sıhhiye müdürlüğü binasına gelmiş

tir. Sıhhiye müdürlüğü bu eşy?.yı, 
peyderpey Anadolu hastahanelerine 
göndermektedir. 
~ 

Nahiye Müdürlerinin 
Harcırahları 

Ankara, 14 (TAN) ·-Nahiye mü
dürlerine harcirah mukabili he:- ay 
maktu olarak verilmekte olan onar 
liranın hiçbir vergiye tabi tutulma
ması kararlaştırılmıştır. 

""'""'" 1111111111111111 111111111 

mu Kurumu nnmııın verilmiş olıın kıymet
li konferanslardan dördü dnha Adlıye Ve
kaleti tarabndan yukarıdaki namlar al
tında kitap halinde çıkrılmıştıl', 

Üniversite Ordinaryüs profesörlerinden 
Dr. J. Savard'ın "Muhtasar Fiziki Kimya., 
eseri Üniversite neşriyatı meyanında ki
tap halinde çıkarılınL5hr. 

1001 ROMAN - Baştanbaşa re~tmli. he
yecanlı romanlarla siıslü olan bu haftalık 
gençlik gazetesinin 23 cü sayısı çıktı. 

TIP VE TERBİYE BAHISLE'Rl - 11-

kahtan itibaren on sekiz yaşına kadar ço
cukların geçirdiği tekamül safhcılıırından, 

cinsi terbiye probleminden, asab! çocuklar
dan bahseden bu kitap, Dr. İbrehim Zatl 
Öget tarafından yazılmıştır. 

111111111 111111111111 111111111111 

'NEVR·OZi,N. 
. . ,., . . ~ ' 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, RO· 
MA TIZMA, Soğuk Algınllğı 
f 

ve hii1ün ağrılarını derhal keser. Li.ı7mnnnrl!'l 
günde 3 kaşe alınabilir. 

Haliç Vapurları işletmesinden: 
31/ 12/939 tarihinde kuntrat müddetleri bitecek olan Köprü, Kasım

paşa ve Fener iskelelerimizdeki büfelerin yeniden bir sene müddetle 
arttırma ve ihaleleri 21112/933 perşembe günü saat 11 de İdare ::\forke
zimizde Müdürlük Komitesi huzurıle yapılacağından isteklilerin daha 
evvel şartnameleri görmek üzere Gala tada Mehmed Ali Paşa hanında 
51 No. lı İdare Merkezimiz Bürosuna gelmeleri. 

İnhisarlar · Umum . Müdurlüğü ··· ll~nları . 
I - Şartname \'e keşfi mucibince idaremizin Cibali fabrikası ittisalindel~i bina

nın hedmi ile bahçe dıvıırı inşası 550 lira muhammen bedelle pazarlıkla ek.~Utnıe

ye ve yıkılacak bina enkazı da 350 lira mu ham men bedelle pazarlıkla arttırmaya 
konmuştur. 

II - Pazarlık 30 - XII - 939 r.umortesi günü saat 10 do Kabataşta Le\·azım ve 
mübayaat §Ubesindeki aluıı komisyonunda yapılacaktır. 

III - Keşifnııme ve :ıartnameler her gli n sözü geçen şubeden parasız alı'labilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

lorile birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunur. (10391) 

Maliye VekCiletinden : 
1 - 2257 numaralı maden! ufaklık para kanununun sekizinci maddesi muci

bince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk kuruşluklarla 
nikel bir kuru~luklar 31 - K. evvel - 939 tarihinden sonra devlet borçlarına muka
bil gerek mal.sandıklan ve gerekse Hazine veznedarlığını ifa eden M.erkez ve Zi
raat bankalarınca dahi kabul edilmiyecek tir. 

Binaenaleyh: Ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezkur tarihe k~dar 
Devlet borçları mukabilinde malsandıklarile Merkez ve Ziraat bankası şubelerine 
yatırmalar,ı illn olunur. (80H) 

TA..V, bu defa yine bir neşriyat 
müessesesile anlaşarak. oku;rucu
larma maruf romancılarmuzm te. 
lif eserlerini vermekted!r. 

Bu eserlerin her biri 200 • 300 
'>nyfalık büviik romanlardır. 

Biitiin okuvucu1arımızın istifa. 
de edebilmesini temin i!:in bu de
fo iki seri kitap hirıien \'Crivornz. 
Birinci seride 8, ikinci seride 10 
hiiviik roman mevcuttur. lkr 
cıerive dahil eserlerin hensini hi7 
iki kitan fivahna, yani 250 kı1ru
c;a. posta ile göndnilecek yerler 
icin 300 kuru~a veriyorm:. 
Okuyucularımız bu iki scrideıı 

birini seçmckfe vevalrnt 500 ku. 
rus vererek iki seriyi 
makta m11htnrrhrJar. 

hiı:rfon aL 
Yalnız her 

seri icin t 5 ktmon ırctirmek ,·eya 
aöndermek mecburidir. 

Geçen defa geç kaldıklan için 
kitap alamıyan okuyuculanmızın 

hu defa kitapsız kalmamaları için 
kuponları bir an ev\rcl toplayıp 
a;:ıı.fiTn-1~ ln-ritt; fuu~i,,.o otln.iT 

Seri: il 
Su Sinekleri Mahmut Yesari 
Aysel Aka Glindüz 

Ölilnlln Gözleri Mahmut Yesari 
Kodam-ın Ereümeııt Ekrem 

Çalınaıı Göni.il Server Bedi 

Onların Romanı Aka Gündüz 

Ben Öldürmedim Aka Gündüz 

İki Çift Göz Suplıl Nuri 

Birkaç Hiknye Necip Fazıl 

Sinema Deli<:i Kız Server Bedi 

15 :kupon getirene bu kitaplar 250 
kurusa verilir. 

----

İlk dolu kumbarayı Bankaya götürürken duyduğunuz sevinç, ilk 
mahsulü taşırken duyduğunuz sevinçten çok daha tatlıdır. 

Tüı·kiye Cümhuriyetj Ziraat Bankası para biriktirenlere 

her yıl kur'a ile 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Para biriktirirken zengin olabilirsiniz. 
Keşideler 1 Eylül. l Birincikanun. 1 Mart, 1 Hazir:m tarihle. 

rindedir. 

Ikramiyelerin listesi : ~ 

4 Tane 1000 Lira 
4 

" 500 
" 4 

" 
250 

" 40 
" 

100 
" 100 

" 50 
" 120 

" 
40 

" 160 ,, 20 " 
Kur'aya ancak 50 lira biriktirmiş olanlar girebilir H"<ı::ıpTarmda 

ki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı diı.şmivenlcr ı.k.amivelerL 
ni % 20 fazlasiyle alırlar. 

TÜRKİYE CÜM~~U 

ZİRAAT f5A 

İstanbul Belediyesinden: 

ETİ 

Si 

Şehrin muhtelff mahallerindeki han, mağaza ve tiearetlıane ve emsal' l'T'eth lle
rinin işgal edilmemesi hakkında a~gıda yaz.ılı .fıkranın Belediye zabıtası t lımat
namesine bir madde olarak ilavesi Umumi Meclisin 29 - XI - 939 gıınl ıçtima
mda kararlaştırılmıştır. İlan olunur. 

FIKRA: 

(Han, apartman, ticarethane gibi umu mı mahsus blnnl11rın metlıallerlnl di'kka ı 
ihdası veya seyyar satıcı ikamesi suretlle işgal etmek "• ettirmek memnu-lur Bı.ı 
memnuiyete pasajlar da dalılldlr.) (103!'6) 
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350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer nişanlarile büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

Ll·MON Cf CE KLERI · HASAN KOLONYASININ 
Benzerine A~pada bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve ş_ifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıstırapları azaltan bu meşhur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor, hayran 

ve meftun memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki Ingiltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalanna faiktir. 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi: BAHCEKAPI Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısında 

SABAH, öGLE, AKŞAM her yemekten sonra CJÜnde 
3 defa dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. 

... Bu Hakikati Herkes Bilmeli .... ı 
Grip, nezle, enfloenza, sıbna gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BlOGENINE 

kan ve derman haplarile aigortalayınız. 
BlOGENlNE; en birinci kan, kuvvet, iştih'a yaratan ve tesirini d~rhal gösteren bulunmaz 

bir devadır. 
BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek her 

türlü mikrobları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı 
yükseltir. Bel gevtekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BlOGENlNE; kullananlar kafiyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değitmesin 
den müteessir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede 
müthi9 i.kibetlerle neticelenen GRiP, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu 
hastalıklardan korunmak için büyükler ıabah, öğle, alqam birer, sekiz Y&fından üstün ço
cuklar yalnız aabah, aktam birer BIOGENlNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması idn de 

) bu miktar bir m~sli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. (--· ı 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
'>r. SUPHI SENSES 

1 tdrar yollan hastalıkları milteha!lsı:c 1 
'3eyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek-

Aşağıda yazılı iş 18-12-939 Pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla ihale edile
cektir. 

ı - Mevcut nümuncsine göre 25X23 cb adında 1000 ııdet tel peçetesi. İhale bedeli 
50 liradır. ler anın1ıman. FakirlPT"P nıır:ı.,1? 

' Tel : 4392 I 2 - İsteklilerin belli günde B::ışmüd ürlükteki Komisyona gelmelerı il;in 
olunur. (10366) 

Hükumet Konağı inşaatı 
G. Antep Vilayeti: Pazarcık Kazası l\lalmüdürlüğünden: 

Pazarcık kazasında yapılacak 23743 lira 42 kuruş keşif bedelli hükılnet konağı 
inşaatı kapalı zarf usulile ve on bin lirası bu yıl bakiyesi 940 mali yılında öC .)ll

mek şartile yeniden eksiltmeye çıkarılrnı~tır. 

1 - Dosyasındaki evrak ~unlardır: 

A - Hususi şartname, 
B - Mukavele projesi, 
C - Birinci kı~ım kesifnamesl, 
D - İkinci kısım keşifnamesi. 
2 - Dosya G. Antep Nafia müdürlüğün de ,.e Pazarcık malınüdürlüğünde görüle

biUr. 
3 - Mukııvvat t eminat 1780 liradır. 

4 - İstfklilerin ihale gününden asp;arl sekiz ~ün evvel G. Antep vmıyenne yap
tığı işler, bonserviı;lerile mürac::ıat ederek vesika veren komisyondan alacağı eh
liyet vesi~asile 939 yılı Ticaret Odası vesi kası ibraz etmesL 

5 - Eksiltme 25-12-939 gününe müsa dif pazartesi günü saat 15 de Pazarcık 
malmüdürlüğünde müteşekkil eksiltme ko misyonunda yapılacaktır. 

6 - isteklilerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlıyacakları teklii mektup
larını 25-12-939 günü saat 14 de kadar komisyon r iyasetine vermeleri. 

7 - Postada vaki gecikmelerin kabul eo ilmiyeceği iIAn olunur. (6098) (9845) 

BAKLAVA! _ _., 
" Cennette de böyle tatlı olmaz, 
bir baklava elli katlı olmaz ,, 

Şairin ; bu iki mısraı meşhur 

HACI BEKiR BAKLAVASINI 
vedikten s onra söylediğine ~üphe etmeyinh . 

ALİ MUHİDDl.N HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 
......................................... , 

Tiftik ve Yapağı İhracatçtlarının 
Nazarı Dikkatine: 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : . 
T ürk.iye Tiftik ve yapağı ihracatçılar birliği esas mukavelesi İ~a Ve.k~eri ~ilk: 

sek HeyeUnce tasdik edilmiş ve tasdikli nüshası Ticaret Vekill~ti~den gonde~ılmış 
olduğundan tiftik ve yapağı ihracatile i§ti gal eden ruhsatnameli tüccarın birlik te
sis umuml heyeti halinde 15-12-939 saat 16,30 da Ticaret ve Sanayi Odası içtima 
salonunda hazır bulurunalan rica olunur. Cl.0390) 

M üe•lı terden: 
şerafettln Alemdar • Zlya Kınacı • Karnlk ı<aupyan 

Kunduz Ormanları 

Türk Limited Şirketi •; 

Direktörlüğünden : 
Samsun Sinop arasında vaki Kumcağaz 

ve Kürsüfet limanlarından İstanbula ke

reste .,Uklemek isteyen motör ve gemi 

sahiplerinin şeraiti öğrenmek üzere İs

tanbulda İş Han 1 numaradaki hüromuza 

veya Bafra Kereste Fabrikası Dil'ekt.öl'lU· 

ğüne müracaat etmeleri. 

İstanbul 3 üncü İcra l'demurlu. 
ğundan: 

Bir borcun temini için mahcuz v e 
satılmasına karar ve rilen <30) l:ra 
kıymetli bir n ikelaj karyola ve (20) 
lira kıymetli taban halısı 19/ 12/ 939 
Salı günü saat 9 da Aksaray Sofular 
14 - 6 numaralı evin önünde açık 

arttırma ile satılacağı birinci arttır
mada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin 7o 75 ini bulmazsa ikinci 
arttırması 20/ 12/939 Çarııamba gü
nü ayni saatte yapılacağından almak 
istiyenlerin yevm ve saati m ezk urda 
mahallinde bulunacak memurun a 

müracaatları ilan olunur. " (22652) 

Or HAFl7 rFMAI 
Pazardan maada saat (14,30 dan •ıs e, 

Salı. CUma.rtes1 12 ye kadar tıkaraya. Di · 

vanvolu No 104. 

SEHHAR ve CAZiP 

TENi 'ni NASIL 

MUHAFAZA 

EDİYOR? 
10 Seneli!< 
izdivaçtan 

sonra 

Her kadın - hatta 40 tan yukarı 
olanlar bile - açık, taze ve ku. 
sursuz bir tene, genç krzların 

bile iftihar edebileceği ner min 
ve yumuşak bir cilde malik ola
bilirler. Bun u, Tokalon ile te
davi, _ günde 3 dakika • 10 
günde garanti edebilir. 

Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renk. 
teld Tokalon kremini kullanı

nız. Terkibinde Viyana Üniver
sitesinin meşhur bir profesörü 
tarafından keşif ve "BİOCEL., 
tabir edilen kıymetli gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil
dinizi besler ve gençleştirir. 

Buruşuklukları giderir. Her 
sabah da yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Si
yah benleri er itir ve acık mesa. 
meleri srklastırır ve cildi yu_ 
mu~atıp genclestir ir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
edeceksiniz. 

GRİP. NEZLE. 

BAŞ 

DIŞ 

NEZLE 

GRİP 

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

..JI>. 

,,, . ' . . -

lstanbul Belediyesi ilanları 
iık 

teminat 

35,10 

2,25 
9,00 

9,00 
45,00 

10,80 
22,50 

20,70 
371,25 

45,00 
18,00 

9,00 
18,00 

Tahmin 
bedeli 

468,00 

30,00 
120,00 

120,00 
600,00 

144 00 
300,00 

276,00 
4950,00 

600,00 
240,00 

120,00 
240,00 

,, __ . _ __--.... 

Taksim kışla geçidi ar alığı sokak 11 No.lu 'mağazanın kirası 

" " il " 9/6 
,, 

Üst katta iki ufak oda ,, .. ,, 25/7 .. İki odalı ikametgah 
il " 

,, 
" 25/9 " .. " ,, 

" 
,, 

" 25/1 " Üst katta biıyük 1 salon 

" ,, ,, 
" ,, 25/8 " Üç odalı ikametgah 

" Cürnhuriyet cadd desi " 32/22 " Benzin satış mağazası 

" " 
., 

" 28 " Berber dükkanı ,. 
" 8/10 il Garaj ve mağaza 

" " " 26 " Kışla altında 2 oda 
" .. ı " 10 " Kışlada müfrez ev üstte 
" Mete caddesi • 8/.1 " Kışla altında cami yl"ri 
" Panorama geçidi 14 " Mağazanın kiraya ve-

rilmesi 

Tik teminat mikdarları ile tahmin bede tleri yukarda yazılı emlak kiraya \•eril
mek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 21- 12- 939 perşembe günü 
saat 14 de Daimi encümende yapılacaktır. Şartnamler ~abıt ve Muamelat Müdür
Iüği..ı kaleminde iörii.lebillr. Taliplerl n ilk teminat makbuz veya mcktupls.rı ıle iha-
le günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (1009ıl} 

• 

~ ............... lllil ...................... ... 

ASIPIN KENAN 
Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ 

ve bütün ağrılardan ve kırıklıklardan koruyacak ilaçtır. 
, ................................. .......... 1 

NEVRALJİ, · BAŞ; DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK 

ALGINLIKLARI ve AGRILA RI TESKiN EDER. ________________________________________ , 

• • 

1940 

ZAYİ - 11245 No. lı ve 13.12.39 
tarihli İstanbul İthalat Gümrüğüne 
ait vezne makbuzunu zayi ettim. 
Yenisini çlkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Bovetes ve Baruh 

Dr. Hayri Omer 
tOhrevt ve ctıt hastahkfarı mOtettan• 
ığJeden sonra Beyoğlu Ağaca.nı 
-ıırmıunrtı. "1n 1:t1 l'Ph~tnn · 4~!'\I. 

• 

1939 
31 

• 
J LK 

KANUN 

10 
LlMV 

Sahibi ve Neşriyat Müdilril eali1 

Liitfi DÖRDÜNCÜ 
Gazetecilik ve Neşriyat T L. ş. 
Basıldığı yer TAN matbaası 


