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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

Molotof, Harp Bütün Avrupaya 
Sirayet 'Edecek Mahiyettedir, Diyor 

Rusyanın Siyaseti 

VERSAVI 
Kaldırmaktır 

ltalya, Yunanistanla Ademi 
Tecavüz Misakı imzalıyor 

Molotof, Tükiye - Rusya 
Müzakerelerinden de Bahsetti 

ita/yanın A iman 
Politikasını Terk 
Edeceği Söyleniyor 

Moskova, 31 (Hususi) - Sovyetler Birliği Başvekil ve Hari
ciye Komiseri M. Molotof bugün beynelmilel vaziyet hakkında 
bir nutuk söylemif ve beynelmilel bütün meseleleri ayrı ayrı 
mevzuu bahsetmittir. 

Dün mühim bir nutuk şöyliyen 
MOLOTOF 

Balkanların 
Bitaraflığı 

Meselesi 
Yazan : M. Zekeriya SERTEL 

Balkanlar bitaraf kalabilirler 
mi? Balkan devletleri, harbin 

S alkanlara sirayetine mani olabilir
ler mi? Bütün Balkan devletlerinin 
c ayesi ve hedefi bu olduğuna göre, 
bunu nasıl temin mümkündür? 

Sovyetlerin Balkanlara inmesin
d en ve Türk - İngiliz - Fransız an
laşmasından sonra ortaya çıkan bu 
lnesele hala yalnız Balkan devletle
tini değil,Balkanlarla alakadar mem
leketler matbuat ve ricalini de iş
galde devam ediyor. Fikrimizce Bal
kanlar bu harpte kolaylıkla bitaraf 
k alabilirler, çünkü gerek kendileri
nin, gerek Balkanlarla alakadar dev~ 
letlerin menfaatleri Balkanların bi
taraf kalmasını icap eder. 

Tahlil edelim: 
Balkanlar için en büyük teh

like bir nazi istilası idi. Almanyanın 
garp devletleri ile uzun bir harbi gö
re alabilmesi için şarki ve cenubu 

şarki Avrupayı istila etmesi, bu dev
letlerin iktısadiyatını kendi emri al
tına alması lazımdL 

Halbuki Türk - Sovyet anlaşma
sından sonra vaziyet değişti. Alman
ya, Balkanlara inmiye kalkarsa. k'lr
şısında Rusyayı bulacağını anladı. 

Bunun üzerine Balkanlarla ekonomik 
tnünasebetlerini harpten evvelki şe
kilde idame için tedbir almıya te
şebbüs etti. Harple, Balkanlara in

tnek bütün bu memleketleri harap e
debilir, bu sahanın iktısadi kabiliye
t ini mahvedebilir ve Almanya belki 
u zun müddet bu mıntak~dan istifade 

{ Sonu Sa. 6 SU. 1 ) 

' Molotofa göre, beynelmilel vaziyet 
daha fazla bozulacak ve harp A vru
panın her tarafına sirayet edecektir. 
A vrupada kopan harp emperyalist 
bir harptir. Rus siyaseti, Versay ı.:ıi
yasetini kaldırmıy~ matuftur. Avru
pa için kuvvetli bir Almanya lazım
dır. Rusya Baltıkta takip ettif,si siya
setle sulhü korumak istemektedir. 

Almanya ve Sovyetler
Molotof bundan sonra Almanya ile 

Sovyet Rusya arasındaki münaseba
tın bir tarihçesini yapmış ve bu iki 
devlet arasındaki münasebatın git • 
tikçe inkişaf etmekte olduğunu an
lattıktan sonra demiştir ki: 

- Bu dostluğun iyi bir şekilde in. 
kişafının bir delilini Sovyetler Bir
liği ile Almanya arasında dostluk ve 
hudut tahdid i hakkında 28 eylUl Mos 
kovada imza edilmiş olan misakta 
buluyoruz. Bu suretle Sovyetler Bir-

1 

liği ve Almanya münasebetleri ara. 
sında husule gelmiş olan ani istika. 

ltalyan kabinesinden ayrılanlardan : Grand i, General Valle. 
M aater R icci, Dino Alfieri 

met tebeddülü Avrupanrn en büyük 1 1 K b• • d v 
iki devleti arasında husule gelmiş oL ta ya a ınesın e e 
duğu için beynelmilel vaziyetin be. 
yeti umumiyesi üzerinde de kendini ı 

hissettirmekten bittabi hali kalma. F • t p t • • d M •• h • 
mıştır. Hadiseler ali Sovyetin son iç- aşıs ar ısın e u ım 

Değişiklikler Yapıldı 

Taymis, ltalyanın Tuna ve Balkanlar Siy11seti 
Hakkındaki Noktai Nazarını Anlatıyor 

Londra, 31 (A.A.) - " Reuter,, : İyi malumat alan Londra 
mahfilleri Roma ile Atina arasında bir ademi tecavüz paktı için 

müzakerelerin devam ettiğini te y it ediyorlar. Bu paktın 1938 de 
aktedilen ve Londrada bir istikrar muahedesi addedilen paktm 
teyidi mahiyetinde olacağı bildirilmektedir. 
Buna binaen Londra, yeni an

laşmanın akdim müsait bir surette 
karşılamaktadır. Paktın imzasının 

pek yakın olduğu anla~ılıyor. 
Diğer taraftan Times gazetesinin 

Rotterdam muhabirine nazaran, İtal
ya ile Yunanistan arasmda pek ya
kında bir dostluk ve ademi tecaYüz 
muahedesinin imzalanacağı hakkında 

Berlinde şayialar dever.ın etmekte
dir. ::3u şayialara göre, b;,ı hususta ilk 
teşebbüsü İtalya yapmıjtır. 

ltalya ve Tuna 
Peşte, 31 (Times'in hususi muha

biri yazıyor): 
Rusya tarafından l\facaristana kar-

şı bir tazyik vukuu takdirinde, Yu
goslavya ile İtalyanın müzaheret et
meleri meselesi Peştede derin bir :ı.-

lfilca uyandırmıştır.Resmi mahafil bu 
yolda herhangi bir tedbir alındığını ltalyan Erkanıharbiye Rei.aliğinı 
tekzip ediyorlar. Fakat Macar - Yu- getirilen Mareıal GRAZIANJ 

tima devresinde Sovyetler Birliği i
le Almanya yakınlaşmasının siyasi 
sahası hakkında ortaya sürülmüş o
lan telakki tarzlarının yanh~ olma
dığını tamamiyle teyit etmi~tir. 

Polonya Mese lesi 
Versay mahsulü olan bir Polonya

(Sonu Sa. 6, Sil. 5) 

goslav ve Macar - İtalyan dostluğıı_ 1 __ 
nun kuvvetli olduğunu ve Macaris-

Londra, 31 (Hususi) - ltalyada parti ve hükumet v e erkanı tanın bu dost komşularla tam iş bir-
harhiyede dikkate değer mühim tebeddülat' vukua gelmit tir. Bu liği yapmak istediğini anlatıyorlar. 

Siyasi müşahitler, bu mesele üzerin. 
t ebeddü lat derin bir alaka ile takip edilmektedir. de bir centilmen ağriman yapılmış 

1 Romanın Tebliği olmasından bahsetmekte, fakat sarih 
ı------------·---,-------·--------; 1 taahhütlere girişilmemiş olduğunu 

1 B M •1 M 
· Roma, 31 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Sovyet 
Finlandiya 
Müzakeresi 1 t I • • söylemektedirler. 

1 e e C 1S1 Bugünkü tarihli bir kararname ile, Hükumetin sıkı kontrolü altında 
! • kabinede, partinin ve ordunun yük- olan Macar matbuatının Macaristıın 
1 sek makanıatında geniş bir değişiklik ile Yugoslavya arasında ticaretin art 

I• BU • • M • ı ı/\ Ş f • yapılmıştır. masından ve dostluğun kuvv~tlenme-9 un 1 1 e 1 n Duçe, korporasvonlar nazın Lan ti- sinden sık sık bahsetmeleri göze çar-
ı ni'nin, maarü nazırı Alfierinin. mü- pıyor. Bundan başka gazeteler. İtal-

Dün Moskovada 

Tekrar Başladı 

1 N 1 
badeleler ve dövizler nazırı Guarne- yanın Balkanlardaki nüfuzundan, 

1 
Utku le Açı llyor rinin. ziraat na7.ın Rossoninin, mü- Bulgar - İtalyan dostluğunun e- Londra, 31 (Hususi) - Finlandi-

nakalat nazırı Benne'nin. nafia nazı- ya murahhas heyeti yeni talimatı 
<Son u Sa: 6. Sii: 3) b ·1 d'" M k 

1 
rı Cobolli Giglinin, başvekalet müs~ amı en un gece os ovaya var-

Halk Partisi Meclis 

ile Divanı 

Riyaseti 

Riyaset 

Ve Grup 
Ankara, 31 (TAN Muhabiri 

Bildiriyor) - Altıncı Büyük 
Millet Meclisi yarın (bugün) mu 
tat iç t ima devresine Reiıicümhur 
lnönünün mühim bir nutku ile 
baflıyacaktır. Müteakıben Mec
lis Reisi ve Riyase t Divanı seçim
leri yapılacaktır. 

Parti Grupunda bugün 
•eçilecek namzetler tesbit edildi 

Ankara, 31 (A.A.) - Ciimhuriyet 
Halk Partisi Grup Riyasetinden teb. 
liğ edilmiştir: 

.. 

Grupu Dün 

Parti idare 

M ıı h b · mıştır. Fin heyeti ile dün ilk temas 
. teşarı edici del Casce onun, ar ı- 1 !!!!!!!~iii!i!i!!!i!!!f!iii!iiiiii~~!!!~~~~~iiiii!i!i!!!ii"ı yapılınıştır. Müzakerelerin ne netice 

M 1 ye müsteşan ve ordu erkanıharbiye 
1 

1 
ec is reisi Parlani. hava müstesarı ve ha- Ticaret hası ·_ceğini ve Finlandiya murah-

va erkanıharbiye reisi Vallc'in isti- ! ı • haslarınrn yeni talimatl.;ınnın Sov· 
Heyeti falannı kabul etmiş, vücude getiri. Veki /imz•z yetler tarafından nasıl karşılanacağı 

N 1 len eserlerden dolayı kendilerine te- ; henüz anlaşılamamıştır. 
amzet erini Seçti şekkür etmiştir. Deaişti 1 Amerika ve FinlcinJiyanı11 
Parti Grupu Umumi Heyeti bugün Bundan maada, sekiz senedenberi O vaziyeti 

saat 15 de Grup Reisi ve Başvekil Dr. parti sekreteri olan nazır Staracc'nin 
11 

Ankara, 31 (TA...""l Muhabi- Bernden bildirildiğine göre, Mos-
Refik Saydamın reisliğinde toplandı. istifasının da kendi talebi üzerine rinden) - Bir müddettenberi 

1 
kovadaki son toplantı sıralarında A.. 

Başvekil, altıncı B. M. Meclisinin Duce tarafından kabul edildiği haber rahatsız bulunan Ticaret Vekili ı merika sefareti erkanından biri Fi.n-
yarın açılacak olan birinci içtima yı.. ver ilmektedir. Starace, fasist milisi ve Antalya mebusu Cezmi Er· landiya murahhas heyetine Reisi-
lı için Meclis reisliğine Çankırı me- erkanıharbiye reisi tayin edilmis. fa- çin, hastalığının devamına \.'C cümhur Roosevelt'in hıısusi bir mek-
busu Abdülhalik Rendanın, reis ve- sist milisi genel konsiili.i Ettore Muti tedavi ihtiyacına m ebni Veka. tubunu vermiştir. Roosevelt, bu mek 
killiklerine Aydın mebusu Mazhar fasist partisi sekreteri olmuştur. j let vazifesinden istifa etmis ve tupta müzakereler tehdit edici bir 
Germen ve Bursa mebusu Refet ca. Yeni nazırlar şunlardır: 

1 
yerine Aydın mebusu N87.mi şekil aldığı takdirde kendisinin ha-

nıtez ve Sıvas mebusu Şemsettin Gü~ Korporasyonlar nazırı Reneto Ri- Topçuoğlunun tayin i yiiksek !. berdar edilmesini rica etmektedir. 
naltayın parti riyaset divanı tarafın- cei. maarif nazırı Alekssandro Pavo- ; tasdike iktiran eylemiştir. Diğer taraftan Kopenhagdan gelen 
dan namzet göstP.rildiklerini bildir- lini, mübadeleler ve dövizler nazırı ı Cezmi Erçin , dün sahah Ve· haberlere göre Finlandiya teklifleri.. 
di. Umumi heyet bu namzetleri itti- Rafaello Riccardi, ziraat nazın Tas- ' kalete gelerek memurlara veda le Rus ist ekleri arasında mühim fark 
fakla kabul etti. sinari, münakalat nazırı Host Ven- j cylemiştlı mevcuttur. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 4) (Sonu Sa: 6, Sü: %) ~~~~~~~~~~~~~~ CSonu Sa: 8, Sil: 6) 
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Perapalas 
Davasına 
Bakıldı 

---O-

Galip Efgani Areyhine 

Açılan Diğer Davaların 

Reddine Karar Verildi 
Perapalas oteli sahibi Misbah tara

fından Pişaverli Galip Efgani aley 
hine açılan dolandırıcılık davasına 

dün de sekizinci asliye ceza mahke
mesinde devam edildi. Mahkeme ge
çen celsesinde müddeiumuminin dos
yayı tetkiki için talik edilmişti. Celse 
açılır açılmaz hakim Melina Piyos
yan ile, otelci Osman Belir ve ressam 
İbrahim Naci tarafından açılan do _ 
landırıcılık davaları hakkında müd
deiumumiliğin ademi ta.kıp kararı 

verdiğini tefhim ettikten sonra müd
deiumuminin talebi üzerine suçluya 
bir çok sualler sordu ve şu cevaplan 
aldı: 

- Ben ağustosun ikinci haftasında 
Ayasofya kütüphanesinde bir İraklı 
ile konuştum. Misbahın otel ücretini 
Mısırda tediye etmekliğimi teklif etti 
ğini söyledim. Bu İraklı dostum Mis
bah ile yapacağımız işin kaçakçılık 
olacağını söyledi. Ben de hadiseyi 
Misbaha açtım. Ben Misbahla anlaŞ
tığım için bu İraklıyı görmeden ev
vel yanımda bulunan kredi mektu
bunu Yemen Velihadi Seyfül'islam 
Ahmede iade etmiştim. Ben Yemen
den parayı Misbahın hesabına Mısıra 
gönderecektim. Bir turist sıfatile gel
miştim. Türk hududundaki gümrii.k 
memuruna kredi mektubunu ve pa
ralarımı gösterdim. O da pasaportu
mun arkasına kaydetti. Memur kredi 
mektubunu çek zannettiği için öyle 
yazmış. Ben bu kredi mektubunu 
937 senesinde Aden Hint bankasın
dan aldım. Başka mektuplar da var
dı. Onları Avrupada harcadım. 

Ben Misbaha derhal borcumu ver
miye amade bulunduğumu söyledi
ğim zaman hesapta mutabxk kalsay
dık memleketten para getirip hesa
bımı tesviye edecektim. Misbah bana 
faturaları ağustosun yirmi yedisinde 
verdi. Halbuki eylıllde harp çıktı. 

Şimdi paranın Londra vasıtasile gel
mesi liızımdır. Tabii getirtmekte müş 
külat çıkar. Ben Seyfüı'islamdan 

ancak 3 eylıilde çektiğim bir telgraf
la para istiyebildim. Harbi!l bir ey
lulde çıkacağını bilseydim daha ev
vel para istiyebilirdim. Esasen Mis
bah bana yol paramı v?receğini ve 
hatta vapur biletimi de alacağmı 

söylemişti. Rica ederim, kendilerin
den sorunuz. Bir adam Misbaha gel
se de: 

- Ben çok zenginim dese, o der
hal avans verir, bedava otelinde ya
tırır mı imiş. Ben yolda şeker tüccan 
Hayri İpar ile tanıştım. O otele beni 
ziyarete geldi. Misbah bana tütün 
ve sabun işleri yapmam için Tütün 
Limited şirketi müdürü Saffeti, tüc
car Sezai Ömeri tavsiye etti. Ben kcn 
dim bunları ara~ış değilim. Hatta 
Saffete tütün ticareti yapmadığımı 
ve yapanlara kendisini tavsiye ede
ceğimi söyledim. 

Bundan sonra müddeiumumi söz 
alarak davacı avukatının tahkikatın 
tevsii için geçen celsede verdiği on 
beş maddelik istidayı mevzuubahis 
etti ve taleplerini söyledi. Müddei
umumi, davacı avukatının istediği gi 
bi Matmazel Piyosyan, Osman Belir 
ve İbrahim Nacinin şahit sıfatile celp 
!erine lüzum lomadığına ve bunlar 
tarafından açılan davaların bu dava 
ne alakası olmadığı için tev.hidi icap 
etmediğine ve suçlunun yanındaki 
kadınların ahlaki durumlarının tetki 
ki lçin Beyoğlu polis merkezindeki 
dosyanın getirtilmesi icap etmediği
ne yalnız suçlunun pasaportunun a!"
kasındaki muameleyi y:ıpan kambiyo 
ııefi Namığın ve otel ınlic;tahdeınle -
rinden Mentro, Niko, Tana~. Yor~ 
dan ve Antuvanın. Tütün Limited 
şirketi müdürü Saffet. tüccardan Se
zai Ömer, ve Hayri İp'.lrın, Tütün şir
keti memurlarından Kemalin, şahit 
sıfatile celbedilmelerine ve suçluya 
Yemen hükumet reisi tar:liından gön 
derildiği iddia olunan arapça mek -
tubun tercümesine karar verilmesini 
istedi. 

lljkim, bundan sonra davacı avu
katının istidasmdaki bütün taleple
rin reddine, yalnız Per3palas oteli ka 
bul şefi ~entronun şahit sıfatile ce1-
bi ve mektubun tercüme ettirilmesi 
lçln davayı talike karar verdi. 

TAN 

-~ 

Ankara Palasta Cümhuriyet Bayramı dolayısiyle verilen 
ziyafette Fransız Sefiri •• 

Universite Prolesör, Doçent ve talebeleri rektör Cemil Bilaelin 
açılı, nutkunu dinlerlerken .• 

Lodos 
Fırtınasının 
Zararları 

Almanla Para 
Vermiyorlar 

Üniversitede 
Derslere 
Başlandı 

Marmara, Karadenizde 

Vukua Gelen Yeni 
Gönderilen Mektuplarda Mal Bedellerinin 

Gönderilmesinin Menedildiği Bildirildi 
Rektör Milletin 

Kudretine 
Olduğunu 

itimadı 

Söyledi Kazalar Haber Alındı 
İki gün devam eden şiddetli fırtı

na evvelki gece sabaha karşı hafifle
miş, büyük, küçük bütün merakip 
seferlere başlamışlardır. Liman da
hilinde de münakalat normale avdet 
etmiş, Adalara ve Anadlou hattına 

muntazam seferler yapılmıştır. 

Almanyaya mal göndermiş olan tüccarlarımızın gönder
dikleri mallar Alman hükumeti tarafından gümrüklerden 
çekilmiş olmasına rağmen, tüccarlarımızın paraları '\'erilme
miştir. Dün tüccarlarım1za gönderilen mektuplarda da Al
man hükumetinin emriyle kendilerine evvelce satmış oldukla
rı malların bedelleri verilemiyeceği ve gönderilemiyeceği bil
dirilmiştir. 

Üniversite dün merasimle yeni ted 
ris devresine başlamıştır. Başta rek
tör olduğu halde bütün profesörler, 
doçentler ve talebe dün sabah Üni
versite konfer2ne oalvııuncta toplan-

Lodos fırtınasının civar limanlar
da yaptığı hasarat dün gelen rapor
lardan anlaşılımştır. Silivride Selim
paşa sahillerindeki şamandıra karaya 
düşmüş. Zonguldakta on gemi liman 
dahilinde barınamıyarak denize açıl
mıştır. Bunlardan Zonguldak vapu
runun makinesi bozulmuş, fakat bir 
müddet sonra tamir edilmiştir. 

Karamüselde, Süleyman Gürlü
zün Cihat motörü karaya düşmüş, 

Dursunun Çıplak motörü demirini 
taramıştır. Karamürselden İstanbula 
hareket eden bir çok motörler de 
fırtınaya tutularak civardaki Kavak 
koyuna iltica etmişlerdir. 

Tekirdağında da biri üç, diğer üçü 
ikişer tonluk dört yelkenli karaya 
çarparak parçalanmış, Karabigadan 
gelmekte olan Seyyar vapuru Tekir
dağına yolcu çıkaramam1ştır. Bar
tmdan dün gelmesi icap eden Mersin 
vapuru bugün beklenmektedir. Ev
velki gün İmroz seferini yapamıycın 
Tayyar vapurunun yerine dUn sabah 
Konya vapuru tahrik cdılmiştir. 

Riayet eclilmiyen deniz 

Talimatnamesi 

Almanya hesabına piyasamızdan 

peşin para ile mal satın almak için 
şehrimize gelmiş bulunan Alman ti. 
caret mümessilleri dün de hah tüc
carları ve zahirecilerden bazıları ile 
görüşmüşlerdir. Merkezleri Alman
yada bulunan büyük ithalat firma-
1arının İtalya, Macaristan, Romanya, 
Yugoslavya ve Yunanistanda bulu. 
nan şubeleri aldıkları emir üzerine 
Balkanlardan ve bu arada İstanbul 1 
piyasasından peşin para ile ne gibi 
mallar alınabileceğini tetkike memur 
edilmi§lerdir. Bu şubeler namına ha
reket eden mümessiller de piyasa
mızdan soruc;turmalar yapmaktadır. 
1ar. Bunların istedik1cri mallar ara. 
sında yün halılar, ihracı yasak olmı
yan zahireler ve bazı madenler bu
lunmaktadır. 

Yugoslav ticaret heyeti de 

temaslara başladı 

Türkiye - Yugoslavya arasında ti
cari münasebetlerin inkişafı üzerin

de görüşmeler yapmak üzere şehri

mize gelen Yugoslav heyeti dÜJl ak

şam Ankaraya gitmiştir. Heyet mem

leketimizden mübayaa edilecek bir 

çok maddelerin müba)'aa şartlarını 

da tcsbit edecektir. Müşterek afyon 

satıslarının arttırılması ile beraber 
Türkiyeden zahire, pamuk, zeytin
yağ satın alınması da düşünülmekte
dir. Yugoslav heyeti azaları dün ih
racatçı büyük firma1arımızla da te
masta bulunarak fiyatlar hakkında 
tetkikler yapmışlardır. 

Yirmiden fazla vatandaŞln ölümi

le neticelenen Ereğli faciasından son

ra ihtiyati bir tedbir olmak üzere bir 

talimatname hazırlanmtştı. Bu tali. 
matnameye göre, Zonguldak ve Ereğ

li gibi tehlikeli limanlarda vapurlar 

birikmiyecek, gemilerden biri tahmil 

tahliye işini bitirmeden diğeri lima

na girmiyecekti. Son fırtınada 10 ge

minin birden Zonguldak limanından 

denize açılması bu talimatnameye 

riayet edilmediğini ortaya koymuş- • 
i S - TUrk tabllyetlnd& Rum, lstanbul 

Beledlyeıi hudutları haricinde arazı ala· 
bl11r mi? 

tur. 

Denize açılırken fırtınanın tesirile 
biribiri üzerine bindirerek ikinci bir 
Ereğli faciası meydana gelebileceği. 
ni düşünen alakadarlar bu hususta 
kati tedbirler almıya ve talimatna
meye aykırı hareket edenleri cezalan 
dırmıya karar vermiştir. 

: : 
5 
: 

= 

Türk - Rumen müzakereleri mışlardı. Merasime, her bir ağızdan 
Türkiye _ Romanya arasında yapı- söylenen İstiklal marşile başlanm1ş. 

lacak yeni ticaret anlaşması etrafın. tır. Marşı m~teakıp Rektör Cemil Bil 
daki görüşmelere bugün tekrar baş- sel açılış nutkunu söylemiştir. Ce
lanacaktır. Rumen heyeti bayramı mil Bilsel nutkunda, bu tedris sene
geçirmek üaere Bursaya gitmiştir. sinin Atatürkün ksıybınclıın sonra baş 
Heyet bugün Bursadan dönecektir. lıyan ilk yıl olduğunu söyliyerek E
Görüşmelerin bu hafta içinde bitiril· .bedi Şefin hatıralarını anmak ve o-
mesi ümit olunmaktadır. nun manevi huzurunda eğilmek üze-

T una yoluyla mal geliyor re üniversite gençliğini beş dakika a-
Macar bandıralı Tuna vapuru di.in· ~~kta sükuta davet etmiştir. Gençli

limanımıza elektrik malzemesi ve gın. bu beş dakikalık sükutundan 
sonra, Üniversite rektörii tek.rar nut

makine aksamı getirmiştir. Bu vapur 
Tuna yolile limanımıza son iki ay kuna devam etmiştir. Ceınil Bilsel. 
zarfında üçüncü seferini tamamlamı~ bir aralık dünyanm içinde bulunduğu 
bulunuyor. çok nazik vaziyeti izahla hükiımeti-

Almanya ihracatını Akdenizden mizin hakikaten isabetli tedbirlerile 

yapmağa imki'i.n bu1::ımadığından ih
racat ve ithalatı icin Tuna yolunu da. 
ha müsait şartlar, altında aÇmrştır. 
Tunada bazt yeni tesisat vücude geti
rildiği de haber verilmektedfr. At
manya bu yolla yaptığı ·hracat ve it
halat islerinde kendi vapurlarını 

kullanmaktan ba~ka Macar şileple. 
rindcn de istifade etmektedir. 

---oı----

Ziraat Vekili 
Rusyadan Döndü 

Moskova ziraat sergisini görmek L 
çin Sovyetler tarafından davet edi
lerek Rusyaya gitmiş olan Ziraat Ve
kili Muhlis Erkmen ve refakatindel.ti 
zevat evvelki gece şehrimize dönmüş 
!erdir. Ziraat Vekili bugiin Ankaraya 
dönecektir. Vekil, Rusya sergisinde 
gördüklerini kısa bir zaman içinde 
ve bir kaç cümle ile anlatmak mfun
kün olamıyacağını söylemiştır. 

C - En yakın konsolosluğa veya bir 
mektupla doğrudan doğruya sefire mü
racaat ediniz. Eğer hakkınxzı!d memle
kete avdet etmemehiz icin v~rilmi1 bir 
karar yoksa, avdet edebilirsiniz. 

• 
S - .1ıkenderlkebfr nerede doı'!mU•• 

tur, bab1111 klmdlr, İakenderln ba~ka is· 

mi de var mıdır? 

A vrupada kopan yangmdan simdilik 
uzak bulunnuğumuzu, ancak bütün 
bunlara rağmen tehlike vatanunıza 
yaklaşırsa, Türk milletinin yeni za
ferler yolunda kahramanlıklar ya.rat
mıya hazır olduğunu ilave etmiştir. 
Rektör: 
"- Eminiz ki şuurlu gençliğimiz 

bu vadide vatan hizm2ti mevzuuba
his olurken profesörlerini yanların. 
da bulacaklardır. Türkiyede zaaf 
yoktur. Milletin kendi kudretine iti
madı vardır.,. demiştir. 

Cemil BiJsel nutkuna devamla ge
çen ders yılı sonunda üniversiteyi 
ziyaretle şeref veren Milli Şef İsmet 
İnönüne tazim ve şükranlarını su· 
narak müessesenin verimlerini izah 
etmiş, müessesenin bu sene 610 me
zun verdi~ini, bunlardan :l28 'kişinin 
tıbbiyeden, 101 inin hukuktan, mü
tebakisinin de diğer fa1tültelcrden 
mezun olduklarını, terfi nisbetinin 
tıbiyede yüzde 92.3. discide yüzde 
80, edebiyatta yüzde 75. hukukta 
yüzde 74, fende yüzde 58. iktrsatta 
yüzde 56 olduğunu, bunlar haricin· 
de, ara imtihanlar da dahil olmak ü. 
zere üniversitede bu sene 3486 kisL 
nin sınıf geçmiş olduğunu. muhtelif 

1 fakültelere ve enstitülere venidPn 
2228 kişinin kaydolunduğunu. mev
cutla beraber üniversitede talebe 
miktarının 7335 kişiye baliğ oldu -
ğunu söylemiştir. 
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\4ünakasa 
Müddeti 

Bit i 
11 Vapur lngilterede 

En Müsait Teklifi Yapan 

Firmaya lsmarlanacak 
İngiltereye ısmarlanacak 11 vapur 

için açılan münakasanın müddeti dün 
bitmiştir. İngiliz firmaları teklifleri.. 
ni Londra sefaretimiz .vasıtasile yap
tıkları için bu tekliflerin Ankaraya 
gelmesi beklenecek ve ancak bundan 
sonra hangi firmamn en müsait tek. 
lüi yaptığı anlasılabilecektir. Vapur
lar en müsait teklüi yapmış olan fir. 
maya sipariş edilecektir. 

Deniz yolları tal imatnameii 

Denizyollan memur ve müstahde-: 
min talimatnamesi Vekaletçe tasdik 
edilmiştir. Yolculara ve iş sahipleri.. 
ne nasıl muamele yapılacağı hakkın. 
daki bu yeni talimatname tebliğ edi.. 
lir edilmez tatbik olunacaktır. Deniz
yollarına ait yeni teşkilat kanununun 
tetkikine devam edilmektedir. Bütün 
bu hususlarda Münakalat Vekaletile 
temas kin Ankaraya giden umum 
müdür İbrahim Kemal bugün şehri
mize dönecektir. 

Denizyollan idaresi tarafından 

kaptan ve makinistler için hazırlanan 
yAn1 i-.Ulıı:tıı Lttlh11dtUdJIJt'3i nt1itad 
imtihanların nisan ve eylul aylannm 
ilk haftasında yapılmasına mukabil 
bu defa mayıs ve tec:rinisanide yapıl. 
masım Amirdir. Eski talimatnameye 
göre geçen ay.imtihan yapıldığından 
yeni talimatname bu sene teşrinlsa. 
nide değil, 940 senesi mayısında tat
bilt edilmeye başlanacaktır. 

Etrüskün tamiri 

Bir buçuk aydanberi kızakta bulu
nan Etrüsk vapurunun tamirine de. 
vam edilmektedir. Vapurun kazan. 
lannda esaslı tadilat yapıldığı bildi
rilmektedir. Ağlebi ihtimal Etrüsk 
bir haftaya kadar seferlere başlıya
caktır. 

Diğer taraftan i~kan müdürlüğü 

göC'men naklinin Etrüsk vapurile ya
pılmasını istemektedir. Yolcu vapu. 
ru az oldu~u icin Denizyollan idaresi 
buna tarafdar görünmemekle bera
ber iki taraf arasında müzakereye 
devam edilmektedir .. 

Deniz üstü talimatnamesi 
Gümrükler başmüdürlüğü deniz 

üstii ithalat muamelelerine mahsus 
yeni bir talmiatname hazırlamıştır. 
Bu talimatname 1 kanunuevvelde 
tatbik edilecektir. 

Yeni tersane için tahsisat 
Büyük vapurların memlekette in. 

şası icin yapılması birkaç sene evvel 
kararlaştırılan tersanenin bir an ev. 
vel meydnna getirilmesine çalışıl. 

maktadır. Bazı mütehassıslar Haliçte 
yap1lması mukarrer olan tersanenin 
Beykozda insasını ileri sürmijşler• 

dir. Bu fikir tetkik edilmektedir. Di. 
ğer taraftan bir rivayete göre tersa. 
nenin kısa zamanda inşası için İngi. 
liz kredisinden tahsisat verilecektir. 

T A K V 1 M ve H A VA 

1 Sonteşrin 1939 
ÇARŞAMBA 

11 inci ay Gün: 30 Hızır: 180 
Arab1 1358 Rumt: t355 

Ramazan: 19 Birinciteşrin: ıg 
Güneş: 6,30 - Öğle: ll,57 
İkindi: 14,47 - Akşam: 17.06 
Yatsr: 18,40 - imsak: 4,50 

~ Hava Vaziyeti -Yapak Tüccarlarının 
Müracaati 

C. - İstanbul Belediyesi hudutla.n 
haricinde oturan Türk tabiiyetindeki 
rumlar Lozan ahtnamesi ile tasfiyeye 
tabi tutulmuşlardır. Bu ahtname hü. 
kümleri eHin b::ki olduğuna ve buna 
ait ahkam, mukarrerat ve ni:ıamname
ler el5.n devam ettiğine gör~, sualin, 
cevabı menfidir. Fakat bu ahtname mu
cibince Istanbul Belediyesi l-odutları 

dahilinde ikamet hakkını haiz 7atandaı;
lar, her vatandaş gibi Belediye hudut. 
lan dahil'nde emlak alıp satabitlrlf'r. 

C. - M"ilattan 356 yıl evvel Make. 
donyanın merkezi olan Pla şehrinde 

doğmuş, 33 yaşındayken, Bahil'de öl
müştür. Babası Makedonya kralların
dan Filip, anası da Olimpias't:r. Şark 

ve Garp Ulkelerini kerldi hiikür.ıdarlığı 

altında bulunduran büyük bir hükiimdar 
olduğu için, kendisine (Kebir) lakabı 

verilmiştir. Şark ve Garba bJ.kim olma • 
ımdan veya şapka~nıda iki boynuz ta
,ımaııından kinaye olarak ona (İsken

deri Zülkarneyn) iımi de '7erilmiııtir. 

Rektörün bir saat kadı'lr devam e
den nutkundan sonra üniversitenin 
en kıdemli talebesi olan Tıp fakülte
sinden Muzaffer Baki kürsiye gele. 
rek tedrisat seneleri zarfında talebe- Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı-

. d ·· nan malllmata göre, hava yurdun Doğu Ayni ahkam. Yunani~tan vatancluhğmı 
haiz TlirkJer hakkında da böylece tat
bik edilmektedir. 

• 
S - Dünyanın nUfusu en çok ıehlr• 

lerl han!)llerldlr? 
C. - Nevyork ve Londra şehirleridir. 

• • 

Yapak tüccarlarının <>eçtikleri he
yet, İktısat Vekili Hüsnii Çakırı zi
yaret ederek yapak ihracatının men'i 
üzerine yerli fabrikaların fiyatları 
düşürmek istediklerinden, mal alma 
dıklarından dolayı şikayette bulun- • 
muşlardır. Vekil, tüccarlara vaatte 
bulunmuş ve yapakların fabrikalar- S - TUrklyede ampul fabrikası var 
ca azami nisbette mübayaa edilmesi ds bulunuyorum, arııvatana avdet et- mıdır? 

9 - !fsrezde ılyaıi mUltecl vıızlyetin· 

I mek istiyorum, nereye nıUracaat et· C. - Yoktur. Fakat yapılm~~ı tasav. 
için tedbir alınacağını söy emiştir. mellylm? vur edilmektedir 

Tiftik tüccarları da bu hafta içinde •• _ ... _ .......... ·-·---------------------
toplanacaklardır. 

nin tedris heyetın en gordüğü irşat ve Cenup Doğusu bölgeleri ile Karadeniz; 
edic~ muameleden ve talebenin ilme ve Akdeniz kıyılarının Şark kmmlanmla 
ve okumıya karşı olan zevkinden kapalı ve yağışlı, Orta Anadoluda ı:ok bu
bahsetmiştir. Bundan sonra da üni- lutlu ve mevzli yağışlı, diğer bölgelerde 
versitenin en genç talebesi olan ede- umumiyetle bulutlu geçmiş, rüzı;iirlnr Si~ 
b" t f k"lt · d S b'h S b" mali istikametten Doğu ve Cenup Doğusu 
ıya a .. l1 • esın en a ! a ayın ır bölgelerinde kuvvetlice, diğer yerlerde or-

nutuk soylıyerek zevkle derslere ha-· ta kuvvette esmiştir. 
zırlandıklarını söylemiştir. Dün İııtıınbulda hava çok bulutlu gec:-

Saat 12 de merasim bitmistir. Bu- miş, rüzgar Cenubu Garbiden saniyede 1 -
gün saat 9 dan itibaren de üniversi- 3 metre hızla esmiştir. Saat 14 de havıı 

. h . .. . . ta?!yiki 1015.l milibar idi. Sühunet en yiik-
tenın mu telıf fakultelerınde yenı se sek 16,8 ve en düııük 6,3 ııantigrat olarak 
ne tedrisatına başlanacaktır. kaydcdilmi~tir. 
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B alkan yanmadası var. Bal. 
kan devletleri var. Balkan 

şuuru ve Balkan birliği var. 
Son giinlerde Balkan işlerine kn

nşmak istiyen bir takım amiller or
taya çıktı. Bnnlar Balkanı bala tski
si gibi şunun bunun aleti tanımak is. 

Alman Tayyareleri ilk Defa 
Fransa Uzerin·de Uçtular 

tiyorlar. Balkan ise çoktan bu dev. H • l A l K d l A d 
reyiatlatmışvetammanasilekendi ıt er, man uman an arı rasın a 
ba~ına bir varlık olmuştur. BaJkan. 
lann mukadderatı ancak Balkanlıla-

rın elindedir. Herhangi yabarıcı elin Bazı Mu··hı·m De·<iı'şı·kıı·kler ~apacakmzş 
Balkan mukadderatı ile alakadar ol. O 1. 1 

masına Balka~lıların hiçbir suretle 
muvafakat etmiyecekleri bedihidir.~ Paris, 31 (A.A.) - Alman tayyare. 
Balkanlann mukadderatına mi\essir leri ilk defa olarak Fransız toprakla
olmak emelini gütmek isteyen bu a. n üzerinde uzaklarda keşü uçuşu 
miller, eninde sonunda kati bir red yapmışlardır. Alman tayyarelerinden 
cevabı ile karşılaşauklal'dır. en aşağı bir tanesi Fransız tayyarele. 

&kiden Balkanlar şn ve btt entrj. ri tarafından düşürülmüştür. 
kalara ilet edilmek suretile Avrupa Fransız keşif tayyareleri Alman 
siyasetinin en belli ba!ılı oyuncakla- toprakları dahilinde çok derin bir 
nndan idi. Bugün hu eski oyun tama. bölgeye nüfuz etmişlerdir. Bu suret. 
mile tarihe mal olmuştur. Çünkii le yedi ':çuş yapılmıştır. Bütün tay. 
Balkanlar artık milli ~uur ve milli yareler us1erine dönmüşlerdir. 
ruh bakımından kemallni bulmuş ve Fransa dahilinde 150 kilom~tre de
aiyasi varhk itibarile, hiçbir harici rinlikte bir Alman tayyaresi düşu. 
tesire boyun eğmiyecck kadar benli- rülmüştür Diğer birkac tayyarenfo 
ğini idrak etmiş bulunmaktadır. Bu- de ~yni akıbete uğradığı anlaşılmak. 
günkü Balkan de'lrletleri, miiteeanis, ta ıse de, Fransız kumandanlığı bir 
fç ve dış siyasetleri mtistakar ve ida- rakam verebilmek için yapılan aracı. 
releri tecrii.beli ellerde bulunan mo. tırmaların neticesini beklemektedir. 
dem varlıklardır. lngiliz tayyareleri Almanya 

Bundan başka Balkanlıhk şmıru· üzerinde uçtulCJr 
nu tamamiyle miidrik olarak bir de Londra. 31 (A.A.) - Hava Neza. 
birlik kurmu lar ,.e aralal.'ındnki reti bildiriyor: 
menfaat iştirakinin tabii netir.esi ~ İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
JıırAI.. harld ıoi) tt:.etlta imle tnm bir tayyareler, pazartesi günü Şimali Al. 
noktai nazar birliği tesis etmi~lcrdir. manyanın h~v:ı meydanları üzerinde 

Balkanlara karşı şu veya bu cep- kesif uçuslan yapmışlardır. Havawn 
heden uzanmak istiyen herhangi bir fena olmasına ve karşılaştıkları mü~ 
tesir hareketi, evvela her Balkan külata rağmen tayyareler kıymetli 

devletinin tek başına g(istcrcceği ok- malumat elde etmeğe ve birçok fo. 
sülamel, saniyen de Balkan birliği- tograflar çekmeğe muvaffak olmuş.. 
Din herkesçe malfım olan boyun eğ. lardır. Gece yansına kadar yalnız 

mez kuvveti ile karşllac:mıyn ve bu bir tayyare üssüne dönmemi~tir. 

kuvvet karşısında inhilale mahkiım
dur. 

Balkanlar, çok tcci''ill?c gc<;irnıiş, 

bir milletin tarihinde mevcut olaLL 
Jecek bütün meşakkatleri, elemleri , 
ıstırapları çekmiş, esaretin acısını 

görmüş ve nihayet zaferin, istikla· 
lin ve hiirriyetin tadını tatmış olan 
milletlerle meskundur. 

Bugün idrnk edilmiş olan Balkan. 
lıbk şuuru işte bu acı tecl'iibclerin 
muhassalası halinde ortaya çıkmış 
ve dosta düşmana karşı siyasetini a· 
çıkça ortaya koymuştur. Bu siyase
tin Balkanlarda, Balkanlıların haki· 
miyeti tarzında tek bir ifadesi mev. 
cutfur. Ve bu siyaset, artık Balkan· 
!arda, Balkanlıları esir etmeğe ma. 
tuf her türlü hareketi kati surette 
reddedecektir. 

KaraClenizde 
Şiddetli Fırtına 

Garp Cephesinde 
Londra, 31 (Husust) - Avustral

ya Başvekili M. Menzie bugül} bulun
duğu bir beyanatta Avustralyadan 
İngiltereye derhal hava filohı.n gön
derilmesine karar verildiğmi bild1r
rniştir. 

Diğer taraftan Avustralyanm nii
tün fabrikalarında milli müdafaa i
malatı için mesaiye hız verilmiştir. 
Bilhassa tayyare fabrikaları büyük 
bir süratle mal çıkaracaktır. 

Hava kuvvetleri teşkilatı hakkın
da tetkiklerde bulunm.ık üzere Ka. 
nadaya gitmiş olan İngiliz heyeti he
nüz Ottovadadır. Kanadndan da ya
kında İngiltereye büyük bir kuvvet 
gönderilmesi beklenmektedir. 

Avustralya ve Yeni Zelanda he
yetlerinin gelmesi bck1enmektedir. 
Bu heyetler. İngiliz ve Kanad9. mü-

e 

···························• 
Pariı, 31 (A.A.) - Fran•a ordularL 

nm bu sabahki tebliği: 

Cephenin her tarafında gece ııi!kıl

net ic;inde geçmiştir. 

........................... 
Berlin, 31 (A.A.) - Garp cephesin

de hafif topçu faaliyeti olmustnr. Mo
ıelle ile Palatinat ormanı arasında ke. 
şif kolları faaliyeti olmuştur. 

4 dü$man tayyaresi düşüriilmfü;tür. 

dadır. Vapur saat 16 da tekrar hare
ket etmiştir . 

Dün torpillenen Finlandiya 
vapuru 

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

Hull, 31 (A.A.) - Finlandiyanın 
torpillenen Juno vapurunun acentesi 
yirmi altı kişiden mürekkep olan mü
rettebatın Hull'e çıkarıldığını ve ge. 
micilerden birinin sonradan öldüğü. 
nü bildirmektedir. 

messillerile imparatorluk hava kuv
vetlerinin talim ve terbiye programı 
hakkında fikir teatisinde bulunacak
lardır. 

Alman kumandanlan 
d eğiştiriliy.rJr 

Petit Parisien gazete'3l, General 
Von Brautchitsch'in istıfa ettiğine 

dair Zürihde bir §ayia dolaştığını yaz 
maktadır. 

Bazı gazeteler, Budapeştede:l nl -
dıkları bir habere atfen Or. Şaht ile 
Hugenberg'in Almanyadan kaçtık

larını yazmaktadır. 

Y orkshire Post gazetesinin askeri 
muharriri yazıyor: 

Alman valiler geçen haftaki top. 
lantıda Bitlerden, Sovyetler birliği-

nin harbe girip girmiyeceğini sor -
muşlardır. 

HitJer, bu suale menfi cevap ver
mesi üzerine, valiler Rusya olmadan 
müttefiklere taarruz etmenin feci bir 
hata olacağını bildirmişlerdir. 

Söylendiğine göre, Alman başku
mandanlığı Von Brauchitsch'den alı
nacak ve pek yakında genel kurmay
da değişiklikler olacaktır. 

Deniz Harbi 

Londra, 31 (A.A.) - 4666 tonluk 
İngiliz bandıralı Cairnmona vapuru 
batırıldıktan sonra mürettebatından 
üç kişinin kaybolduğu görülmüştür. 
Mürettebattan geri:ve kalan 41 kişi 
bir sandala binerek bugün bir İngiliz 
sahiline çıkmağa muvaffak olmuş. 
tur. 

"Saint - Nidan. balıkçı gcmisfni batıran 
Alman tahtelbahirinln kumandanı ~eminin 
kaptanmı kurtardıktan sonra: 

Chamberlain'i arıyo. Stokholm, 31 (A.A.) - City of - B'z, sizi değil, 
ruz, demiştir. 

Flint dün öğleden sonra Tromsöyc 
gelmiştir. Vapur nazi bayrağını ta
şımakta ve Alman mürettebatı tara. 
fından sevk ve idare edilmektedir. 
Ve Amerikalı mürettebat da vapur. 

Ambargonun 
Kaldırllması 

Polonyaya Dört Milyon 
Vaşington, 31 (A.A.) - Amerika 

federal mebusan meclisi U'iuli.i mü
zakere komisyonu, muhalefet lideri 
Fisch'in protestosuna rağmen, am
bargonun kaldırılması hakkındaki 

kanun projesini muhtelit komisyona 
yollıyan bir karar sureti kabul et -
mi~tir. 

Alman Gönderiliyor 
Kopenhag, 31 (A.A.) - National 

Tidende gazetesi yazıyor: Polonya
nın bab bölgelerine üç ila dört mil
yon Alman gönderilecektir. Bundan 
başka altı milvon Alman doğu Pu. 
rusyasında yerleştirilecektir. 

Baltık memleketlerinden çıkan ilk 

iki bin Alman, Leh nüfusu doğu Po

lonyasına nakledilmiş olan Gdyniaya 

varmışlardır. 

Yahudiler Lehlileı·in yerine 

getiriliyor 

Lublindeki bütün Leh ahali tahli
ye edilmiştir. Bunların yerine Ber. 
linden ve Cekoslovak şehirlerinden 

getirilecek Yahudiler yerleştirilecek.. 
tir. 

1 Eyluldcnberi Prog'da hapis edil-

miş olan iki ila üç yüz yahudi dün 
ailelerini görmelerine vakit bırakıl
maksızın Polonyaya gönderilmişler· 

dir. 

Pol'?nyanın idare 1ekli 

Mebusan meclisinde, umumiyetle 
bitaraflık meselesi üzerinde müza_ 
kereler salı ve çarşamba günü ya
pılacak, kanunun tadili teklifı per
şembe günü müzakere edilecek ve Almanya hükumeti Polonynnın ye~ 

· "d kl' h kk d d ğ' kuvvetle ihtimal verildigine göre. me 
nı ı are şe ı a ın a nesre ece ı . . 
t bl .~i S t K • · t 1 t busan meclısı ambargonun kaldırıl. e ıg ovye onsevının on an ı- h d . . ' • · ~ .. ..1 ması akkm a reyını ya perşembe. 
sından sonraya bırakmtshr. Çunku I .. - k h t .. .. b h 
Almanya bu Konseyin top!a!lmasına gunu akt~am ya u cuma gunu sa a 1 

verece ır. 
ve vereceği kararlara büyük ehem. 
miyet vermektedir. 

Rusyaya ilhak edilen yerler 
Garbi Bielorusya milli me~lisi, 

memleketin Sovyetleştirilmesi ve 
Bielorusya Sovyet Sosyalist Ciimhu
riyetine ilhakı hak.kında ittifakfa 
karar verdikten sonra, mesaisinı so. 
na erdirmiştir. 

Posta Ye Telgrafta 
Yeni Tavinler 

Ankara, 31 (TAN) - Telgraf iş. 
teri reis muavini Fuat To!tat telgraf 
ve posta idaresi yüksek fen heyeti 
azalığına ve fen heyP.ti azasından 

Rahmi Oktay telgraf isleri reis mu
avinliğine tayin edilmişlerdir. 
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Güzel L6flar 
Yazan: B. FELEK 

M uharebeden ziyade, ben 13fın. 
dnn bıktım. Bu kadar gürültü-

ye göre hani bir büyük harp olsa ci. 
ğer yanmaz. Dünkii yazımdaki Halil 
ustanın dediği gibi bunlar fındıkçı. 
lık ediyora benziyor. Onun için ben 
bıktım bu laflardan. Tayyeresi de. 
tahtelbahiri de, Amerika bitaraflı

ğı da, 1\fajrıo<>u da, Zigfridi de onnn 
olsun. Gel, sizinle şöyle başka bir 
ıar edeyim: 

Cerkesta,•uğunu se,•er misiniz? 

Eğer t'e\·izin yağını i~·i cıkarırlar• 

sa ha:nhrım. Giiz<"ke pismis. kemik
leri ayıklanınıs ta,·uğun iizerine ce. 
vizli salcavı döktiinüz mii, onu bir 
kere giize1ce örter ve açıkgözlerin is. 
tedikleri parçalan seçmec;ine mani 
olur. Onun iizerine de lal gibi ceviz 
yaihnı gez'dirdin mi? Aman efendim, 
yeme de :ranmda yat! 

Tavuğun is pilavı da enfes olur. 
Bilmem siz ne dersiniz? Ben pilavı 
komposto ile yerim ''e pek severim. 

Anupa görmüs ziippe arkAdasiar. 
pilavla komposto yenir mi diye be
nimle alav ederler. Halbuki ben Av
rnpada komposto ile tavuk yendiği. 
ni gördiim. Gördihn değil yedim. Bu. 
na ne bu:rurulur. 

Sırası gelmisken söyliyeyim. Ta
vuk iyi mahlltktur. Yumurtasından, 
göğsüne kadar her ~eyi işe y:aTal'. 

Hani aklıma geldi de söylüyorum. 
Yumurta ve limonla yapılan salt'aya 
biz "terbiye., adını veririz. Bu ismi 
verenlerin her halde terbiyenin pe. 
dagoji mnnn<;ma geldiğinden haber
leri olmamalı ki tavuğun oıurasından 
burasından ~ıkan yumurta ile yapı
lan !i'alçaya bu adı \•ermişler. 

L&fı acılmt~ iken artık yemek bah.. 
!l:in; kanafılmayı7., değil mi? 

Diiır:liniin bir kere>. nlll' gihi Yazar. 
mu;, vumurtalan birer Jepiska kakiil 
gihi kenarlarmdan sarkan. altın rengi 
ya!'lsı knda~·ıfına ne huyurulur? 

Gfö·diin mii 13fı edilecek miibnre
ği. Lakin h ınttn da ivisi hol yumur. 
ta ile olur. Üzor· e <le ce\izi döküp 
geı:dirdin mi? Vay anam val'. 

Cevizi dövmeU deyince aklıma 

geldi. 

Ne hikmettir bilmem, her tatlt ye. 

meğin içinde dövülmiiş bir sey var
dn. Giiıtacta dövülmfü~ badem, tara. 

torda rlöYiilmn~ <:anm~ak. gibi 

Acaba dövülen şey tafhlanıyor mu 
dersiniz? Duacınız, çornkluk devrin. 

den sonra dövü1mediğim için tadı

mın artıp eksildiğini bilmiyornm. O. 
kuyuculardan bir haytr <:ahibi bizi bu 

hapta tenvir edemez mi? 
Yasc;1 kadnvıfını da zevkti bahisler 

arasında ?:i)zden gerirdikten sonra 
tala<: kehah1 denilen nesne e el aza. 
tnt'a~ım. Buna el uzntmak. elbette 
varan ~J,.~·hinr. dil uzatmaktan evla. 
dır, df"ğiJ mi? Tnlns ltcbaln <>unn de
nir ki; güzel acılmış bir '.'·nğlı hamu. 
rnn nrasrnrı ilik J?İhi yapılmıc; soğan
lıca tas kehrıhın1 ılöseyip f1rın:ı sAlar. 
lar. Nar gibi piştikten sonra çekip 
yerler. 

Ru :o:aydığım -:evleri yemek. hirbi
rini yemelrtf'n, davıık ,·emekte?'. ha.. 
ram yemekten, riiş,·et yemekten. 

Hopa, 31 (A.A.) - 24 saattenberi 
denizde şiddetli bir fırtına. hüküm 
sürmektedir. Etibankın yaptırmış 
olduğu iskelede çalışmakta olan iki 
İngiliz mühendisi ile genç bir Türk 
tercümanını ant olarak deniz almış, 
Türk tercümanının kurtarılmasına 
imkan olmamış ve boğulmuştur. Bü. 
tün Hopa halkı bu feci hadiseden do. 
layı müteessirdir. 

Limanda bulunan Tan vapuru iş 
yapamadığından denize açılmıştır. 
Denizde yıllardanberi görülmemiş az 
~n bir fırtına bütün şiddetile devam 
etmektedir. 

• 

Almanya S?vyet tersanelerinde denizaltı gemisi 
yaptırmaktan vazgeçmiştir. Buna mukabil Sovyet 
Rusya, ham maddesi kendi tarafından verilmek 
iizere, Almanyaya Sovyet hesabına harp gemisi 
inşasını teklif etmiştir. Bu gemiler Ruslann Bal· 
tık donanmasını kuvvetlendirecektir. 

* Almanlar So,'yetlerle birlikte italvan faaliyetine kArsı 
Balkanlarda tekrar faaliyete geçi;orlar. Yuı?oslavyn, 
Macarista., ve R'>manyada bulunan nnzi teskila+larına 
harC'kete geçnıel~ri bildirilmiştir. Nazi teşekkiHleri lıu 
memlcketleı·de thıhili huzursuzluklar tevlit edecekler, 
bitaraf bir blok teşkilini giiçleştirmeğe çalışacaklardır. 

her revi silah ve harp cihazı vermiyet"eğini ve Sov. 
yet • Alman ademi tecavüz paktının ancak ~ıda mad
dcl<.'t!nİn ihrar.ını kabul ettiğini bildirmiştir. Ve Fran. 
su ilf' Sovyetlerin, İngiltere ile kemafissabık ticari alı"? 
\·crictc, ve pesin pare üzerine muamelede hulunaca~ı, 
A •ı11nn~·aya gidt>t'ek malların Rus limanlarından Al. 
m:ın vapurlarile, İngiltere ve Fran-ıaya gidet'ek malta-
1'11' j,.,.. Rus vapnrlarile Alman vo Fransız limanlarına 

götüriHcce~ fasrih edilmiştir. 

* 
1 

para yemekten. :zılgıt yemekten, fır
tına vemckten. gol yemekten. ce7.a 

, vemekten, hattii karısık hesaplı mi
ra<> \"emekten evladır. 

• 
St l • • ·k· 'h • * a ının ı ı ı tımale göre hazırlanmı1 iki plam 

Bitlerin Nazi şefleriyle yaptığı son toplantıda, 

Führer ilk defa olarak bir Alman askeri mağlU
biyeti ihtimalini derpiş etmiş, ve bu takdirde alı
nacak tedbirler hakkında kararlarını bildirmiş· 
ti.r. Bu kararlara göre, Almanlar muntazaman 
rical mecburiyetinde kalır da gerideki Reichs
vehr bir hatta cephe tesis ederse, Reich sulh te
febbüsiine giri,ecek, ve Reich'in ıtatüko'ıu Mü· 
nih mucibince tamamiyetinin teminine çalışacak, 
ve yalnız Danzig'i almakla iktifa edecektir. 

İ<>te size fRth mevzular. YiyemeT.. 
seniz bHe lafını edin efendim! 

Yassı kndav1fı mı kibardır. bakla. 
va mı? Ccrkt'siıwul!u mn temkinli. 
dir. me~elil hiruli ılo1mnsı mı? Dün
vadıı hö,·1e tatlı 1M1ar varken: ,·ok 
homharılıman tnn•nre<:i fmic;, yok 
tehtelhahirmi... Nf'mi:r:r ıterek rfen. 
rlim. Ama dh·l'cek inİ7. ki herikilerin 
Hifını yiyenler f'fcıin! Bunlann da la. 
fını ~;venler ehin. o:iikiir Allaha bi
rlm hö,·le c;ev f,!'Öl'diiirtimfü y1>k! 

Adam! AJdırmnv1n! Fani <!i.inya, 
höyle J?clmis, hö:rlf' aider! 

Atatürkün Annesinin 
Kabrine Çelenk Kondu 
İzmir, 31 (A.A.) - Dün akşam 

Karşıyaka halkevinde toplanan de
niz kuvvetlerimize mensup askerler
le mektepliler, izciler, kalabalık bir 
balk kütlesi tarafından bir fener ala
yı yapılmış ve Ebedi Şef Ahıtürkün 
annesinin Soğukkuyudaki kabri zL 
yaret edilerek celenklcr konulmuş. 

tur. 

mevcut olduğu anlaşılmaktadu. Bunlardan biri, 
uzun bir muharebe dolayıaile Garp devletleri za
yıf düştükleri takdirde, Almanyayı Bolşevikleş
tirmiye aittir. Diğeri de, harp müzmin bir şekle 
girip fiddetli ve mütekabil bir çarpışmaya mün
cer olmazsa toplanacak sulh konferansında, sulhü 
temin eden ba,lıca amil olmak. Bu iki ihtimalin 
ikisi de Sovyetlerin Almayaya ehemmiyetli yar
dımda bulunması, veyahut Finlandiya ile kanlı 
bir müsademeye girişmesi ihtimallerini bertaral 

eder. 

Bu neticeyi temin için Hitlerin iıt;lan lazım ge
lirse, kendisi, büyük davasının uğruna, bu le
dakarlığa da katlanacağını bildirmiştir. * Başvekilin Teşekkürü 

Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Müdürlüğü 

Ankara, 31 (TAN) - Maden Tet· 
kik ve Arama Enstitüsü umum mü
dürlüğüne Enstitü fen heyeti reisi 
Hadi Bener tayin edilmiştir. 

• ftal:va hiikl,meti, ticaret gemilerinin bütiin denhterde Ankara, 31 (A.A.) Başvekil 
hareket halinde bulunmakta d<"vrın:a edeceğini. bu me. doktor Refik Saydam, Cümlıuriyetin 

.- y:ında Tfirk limanlanna dıa e-itmektl! bulunduitunn bil. 16 mcJ yıldönümü münıı~eh('tivle 

Stalinin H\tler~ ı.~rşı aldığı vaziyetin ~ok sırrih ve knH direrek hitt.raflık siyasetinde dcnm edeceğini ilan yurdun her kösesinden ı!Önclerilen 
olduğa anla§rlmtstır. Bu arada Moskova, Almanyaya etmi~tir. 

1 

tebriklere te~akkürlerinin ve karsı-

:....---------------------·-----------------------------------..,,; lık1ı tebriklerl':lin iblağına Anadolu 
Ajansını tavsit buyurmuşlardır. 
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Vç halta evvel böyle görünen Taksim meydanı .. 

Şehrin Yeni Ve 
Mühim Bir Kazancı 

Yazan : 

Vefa Birson 

u zaktaki harp, muharebe, 
top, mitralyöz, taarruz, 

bombardıman gürültülerini biribi
rinden ayırdetmiye çalışırken, ken· 
di şehrimizde, gözümüz önünde ce
reyan eden mühim hadiselera bile 
ehemmiyet veremez olduk. 

Halbuki hadise mühiın. Çok mü· 
him. Taksim meydanı ile Ayaspaşa 
arasındaki ada (binalar adası) ga.. 
rajları, atelyeleri, dükkanları, ga
zinoları ile beraber bir kaç gün i
çinde ortadan kalktı. vakıa biz bu 
şehirde böyle bir ada değil, koca 
mahalleler ve semtlerin bile 
hem de bir kaç günde değil bir kaç 
saat içinde ortadan kaybolduğuna 
şahit olmuşuzdur. Bunlara felaket 
derdik. Bu seferki yangın felaketi 
değil, ha geldi, gelecek diye bu ka
dar senedir beklediğimiz "imar,, 
cereyanıdır. Ve bu öyle bir tarzda 
ve şekilde yapılıyor ki, bir çok 
ba.kımlardan bu faaliyete şehir i
çin bir hadise denebili:. 

f.i~ 

E !bette ki mühimdir. Her işi 
"müteahhide ihale,, etme

sini pek tabii bulduğumuz belediye 1 
bu sefer "ihale,, hastalığından kur
tulmuşa benziyor. Çok mühim bir 
şehir meselesini müteahhitsiz ken
di başına hallediyor. Hem de imar 
faaliyetlerine alışmış, Avrupa Şf'

hir leri belediyelerine yaraşır bir 
intizam ve süratle hallediyor. 

Bol amele, çok kamyon, gece ve 
gündüz farkı gözetmeden mütema
di ve fasılasız faaliyet sayesinde 
!deta koca bir mahalle 20 günde 
ortadan kalktı. Tabii şehrin ve 
memleketin lehine olarak .. Toprak 
tesviyesi de bitince Cümhııriyet a
bidesinden ta Ayaspaşaya kadar 80 
metre genişliğinde bir cadde orta
ya çıkacaktır. Cadde değil, koca 
bir meydan .. Daha doğrusu avuç i
çi kadar olan Taksim meydanı şim
di Ayaspaşaya kadar uzayacaktır. 

Şehrin bu taraflnda da "meydan,, 
sözünün delalet ettiği manada bir 
genişlik kazanılacaktır. •-ı:..-

B u mühim şehir ve imar faa
liyetinin takdir edilecek di. 

ğer bir safhasın! haber verdiler. 
Belediye yıkılan ada içindeki dük
kan, atelye, garaj gibi sanat erba
bına Taksim kışlası altl!'lda ve L 
çinde yer gösterdikten sonra ve 
ancak bunlar taşındıktan sonra a
dayı yıkmıya başlamıştlr. Hem de 
ellerindeki mukavelelerinde, iste
nildiği anda tahliye mecburiyeti 
vardır, tarzında beledıyenin lehi
ne olan çok mühim bir maddenin 
bulunmasına rağmen, yani beledi
ye. "bir halk müessesesi,, olduğunu 
fiilen isbat etmiştir. 

Böyle imar faaliyetinin iktısadi 
trymeti ise gün gibi aşikardır. Pa
~a memleket haricine çıkmadan, 

memleket içinde bir elden öbür e
le devrediyor. Belediyeden haL 
ka, halktan kazanç ve vergi olarak 
tekrar hükumete ve belecl~yeye ge
çiyor. 
Diğer memleketlerde çoktanberi 

anlaşılmış bulunan bu mühim eko
nomi kaidesinin nihayet bizde an
laşılmıya başlamış bulunması ise 
ayrıca bir kazançtır. Kalılı ki, be
lediyenin bütün bu işteki masrafı, 
işin ehemmiyetine nisbetle, hiç de-

On, on beş gün içinde bu hale getirilmiştir. Meydan tamamiyle 
ortaya çıkınca şehrin neler kazanacağı şimdiden belli değil mi? 

necek kadar az olduğu söylenmek
tedir. 

F akat diyorlar l:::i, bu yeni a-
çılacak Taksim meydanının 

Ayaspaşa cihetine düşen ucuna bü
yük Şehir tiyatrsou yapılacaktır. 

Yani tiyatronun meydana nazır 

cephesi şimdiki Ayaspaşa jandar
ma karakolunun bulunduğu saha
da ve hizada bulunacaktır. !şte bu 
fikir bana mülayim gelmedi. Bu
rada tiyatro biraz sapa düşecektir 
fikrindeyim. Sergi sarayı ise hu -

raya çok münasiptir. Çünku arka
da eski Ayaspaşa mezarhğırun ko
ca arsası bomboş duruyor. Sergi 
yerinin ise büyük sahaya ihtiyacı 
vardır. 

Vakıa şimdilik tiyatro veya ser-
gi sarayı diye bir münakaş<'I y">k
tur. Buna vaktimiz vardır. Simdi
ki hadise belediyenin şehre çok 
az para ile, çok az zamanda 
büyük ve çok mühim bir meydan 
kazandırmasıdır. Bunun için de 
şehir ve şehirli kendisine müteşek. 
kirdir. 

Ticaret Odası Umumi 
Heyeti Toplanıyor 

JIJJD _____________ , . 

Ticaret odası umumi meclisi bu
gün toplanacaktır. Mecliste mühim 
tekliflerin müzakere edileceği söyle
niyor. İhtikar tetkik heyeti de ya
rından sonra toplanacaktır. Kağıt 
tüccarlarının hepsi mevcut kağıtla. 
rile fiyatlarını heyete bilclirnıişler -
dir. 

Beyoğlu Halkevinde 
Konferans 

Beyoğlu Halkevinden: 1 - 2 lkinciteıı
rin 939 Perşembe günü saat 18,30 da Evi
mizin Tepebaşmdaki merkez binasında do
çent B. Recai Okandan tarafından "Amme 
hukukunda tanzimat devri,, mevzuunda 
konferans verilecektir. Herkes gelcbiJir. 

Dinamit ile Kuyu Açan 
ameleye ihtiyaç vardır. 

Posta kutusu 406 numara
ya mektupla acele müra-

caat edilmesi. 

Bayanlara yeni tenzilat 
devam ediyor. 

F E R A H Sinemada 
. Tel: 21359 

Bugünden itibaren 3 türkçe film 
J KEŞİF ALAYI 

(Türkçe) 

2 DENiZ AL Ti D. 1 
(Türkçe) 

Sinemamız hesabına Marmara 
Stüdyosunda çevirttiğimiz 

Cümhuriyet Bayramı 
\ıı• Resmi geçidi - Türkçe • 

Yarın Akşam 

Birinci Viziyon Filimler serisine başlıyan 

SAKARYA SiNEMASI 
tik Film olarak: Sinemanın bir incisi olan ve 

HARY BAUR'un 
PRENSES NATHALIE PALEY. 

ve 9 Büyük Yıldızla beraber yarattıkları 

AŞK ve ŞÖHRE1 
Büyük ve muhteşem filmine başlıyor. Mevzuu mükemmel, Sahne· 
leri ve Tabloları pek müessir olan bu film, SAKARYA sinemasının 
" Pl"li ve birinci Vizyon filmler serisinin başlangıcı olmağa rnvık bir 

Şaheserdir· Biletler evvelden satılmaktadır 

Filmi Gören ve izdihamdan göremiyen 
10 binlerce müşterimizin ARZU ve İSRARI üzerine, senenin en 

nefis ve en hissi Fransız Filmi 

ÇIKMAZ SOKAK 
CORİNNE LUCHAIRE - ANNIE DUCAUX 

un şaheseri 

MELEK Sinemasında 
Daha bir kaç gün temdit edilmiştir. 

Dikkat: Suareler için numaralı biletlerini daima evvelden aldırınız. 

Telefonla kapatılan yerler en geç saat 8.45 e kadar aldınlmalıdır. 
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Deniz Harbinden Bir Salıne: 

Bir Destroyer, SuAltından 
• 

Atılan Torpito- ile 
Bir Denizaltıyı Batırıyor 

Kaptan Ve Makinistlerin 

Toplantısı 

Kaptan ve Makinistler Cemiyeti 

umumi heyeti dün toplanmış, yeni 

cemiyetler kanununa göre nizamna

mesini tadil etmiştir. Senelik idare 
heyeti ve hesap raporları okunarak 
kabul edilmiş ve yeni idare heyeti 
seçimi yapı lmıştır. Birinci reisliğe 

Emrullah, ikinci reisliğe Sabri, umu
mi katipliğe Kemal. muhasipliğe 

Burhan. muamele şefliğine Fethi in.. 
tihap edilmişlerdir. 

1 - Destroyer tahtelbahire doğru 
hızlanıyor. 

2 - Destroyer Hidrofon aletne· 
tahtelbahiri buluyor. 

3 - Bir denizaltı şarapneli endaht 
ediliyor. Mermi havada iken kova
nından ayrılıyor. 

4 - İsabet vaki oluyor. 
5 - Batan tahtelbahirden yüze 

yağ ve hava habbeleri çtkıyor. 

Pazarhksız Satıı 

Kalkmadı 

Pazarlıksız satışın kalktığı doğru 

değildir. Pazarlıksız satış kanunu me 

riyet mevkiinde bulunduğu gibi, be
lediye ve Ticaret VPkt.. tetiut:! ınerbut 

dairelerce bu kanunun tatbiküçin sık 
sık kontroller yapılmaktadır. Kanu
nun meriyet mevkiinde bulunduğu 

müddetçe pazarlık suretile kanuna 

aykırı hareket edenlerin cezalandm

lacağı tabii görülmektedir. 

YENi NEŞRIY AT r 

VARLIK - Bu on beş &iinlük fikir 
mecmuasının 152 inci saym intişar etmia,. 
tir. 

KONYA - Konya Halkevi tarafmdaıt 
neşredilen bu derginin 30 ncu aayı111 çık .. 
m1ştır. 

KÖYLERIMİZ - Köylerimizin diink\ı 
vaziyetinden, bugün nastl olduğundan, ya
rın nasıl olması lbmı geldiiinden bahia o
larak Maraş Mebusu Hasan Reııit T ankut 
tarafından yazılan bu eser kitap halinde 
çıkarılmıştır. 

(La Bay de Türkiye) - Türkiyenin Se. 
si - Albert Kohen'in direktörlüiü :1ltxnda 
neşrolunan bu içtimai ve ilmi mecmaannı 

7 inci sayısı çıkmıştır. 

~---- Yarın Akşam S A R A y Sineması -----~ 
Şimdiye kadar görülen bfüün güzel aşk filmlerini gölgede bırakan .. . KADIN, için yeni ve müessir bir 

mevzuda yaratılan . . . Annelerle maşukaların kalplerini titretecek olan • •• 

EBEDİYEN SENİNİM 
(Stella Dallas) 

Fransızca sözlü şaheseri takdim ve sayın müşterilerinin görmelerini hassaten tavsiye ediyor. Baş rollerde: 

BARBARA STANWYCK • JOHN BOL ES 
• 

Büyük bir aşkın . . . Büyü~ bir istirabm .. . Büyük bir ihtirasm Romanı. Biletler evvelden satılmaktadır. 

Metro Goldwyn Mayer .filmi. Şirketinin 2 senede hazırladığı ve Milyonlarca dolara mal ettiği mevsınıin l 
en muhteşem filmi. 

MARJ ANT'UANETTE 
Türkçe Sözlü 2 devre tekmili birden 

Baş Rollerde: NORMA SHEARER _ TYRONE POWER gibi 2 büyük artistin san'at hayatlarında fil h a. 
rikulade temsilleri güzellL'!tlerine asla erişilemiyecek bir sinema eseri. 

BUGÜN Matinelerden itibaren 

MiLLI ve ALEMDAR 

-
Bir ( Onda Bir ) 

Milli PiYANGO 
Biletinin girdiği cebe : 

8, 000 

10,000 

15,000 

Lira da 

Lira da 

Lira da 

girer 1 

girer ! 

girer 1 
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1 İkinciteşrin 939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TUrklye Ecnebi 

1400 Kr, 
750 .. 
400 " 
150 " 

1 lene 
il Ay 
1 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
100 

Kr. 

" 
" 
" 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olrnıyan memleketler için abone 
bedeli müddet suraslyle 30, 1e, 9, 
1,5 liradır. Abone bed~li peeindir. 
Adres deilştirmek 25 kunııtur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul illvesl ltızımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Yurdun Bu 
Bayram 
Kazandıkları 

H ayll uzun ıilren ve hayli feda. 
klrhta, hayli masrafa mal o

lan çok çetin bir mücadelenin muu
:um semeresini, Erzurum hattınına. 
~ıhı sflnUnde tatmııtık. Bize sene. 
)erce harcadıjunız her zahmeti, kat
Jandıjunız her masrafı, her . yorgun. 
Jutu unutturan bu 'netice, büyilk kıy. 
metini, her Yıl biraz daha iyi takdir 
edecejimiz azametli bir zaferdir. 
Şimdi iıe, bu büyük neticeyi, ldl

~tlldtl bUytlldU birçok yeni zaferle. 
rin takip editine ıahit olmakla bahtl. 
3'anz: İki ıün evvel, Gazi köprtlsU 
açıldı. Bu yeni İstanbul valisinin ta
mamladığı ilk bUyük eserdir. 

Bunu, İstanbul tehrinde, Kadıköy 
malmildilrlüğU blnasımn, Fatih maL 
müdürlUğU binasının ve Pendikteki 
yeni istasyon binaslDlD kilpt resim. 
Jeri takip etti. 

Yine dün, Anadolunun muhtelif 
kötelerinden gelen müjdelerden öf. 
reniyoruz ki, Tokatta içme suyu te
ıisatı tamamlanmıı, Turhalda. mer. 
kez Pazar nahiyesinde modern ilk. 
mektepler açılmış, Uç diier nahiyede 
pansiyonlar Uç ilk okul kurulmuş ve 
tam 13 köy, ilkmektep binasına ka. 
vu1turulmuıtur. 

Gaziantepte, mezbaha, soluk hava 
deposu, baltnaklwıe. .H . .tehir fidan
biı lle bir kili teşklı elen hayvan pa. 
sarı ve deri satıı binalan tamamlanıp 
merasimle açılmış. 

Tirede şehir içme suyu tesisatı ta. 
mamlanmış, hayvan pazan açılmış. 

Bayburt elektrik santraline, yeni 
bir Halkevi binasına. modem bir ay. 
sır deposuna ve 36 eiitmen okuluna 
kavuşmuş. 

Kayıeride muazzam bir Jnz ensti
tUsil açılmış, ve yeni, büyük bir ese. 
rin temeli merasimle atılmış. 

Kızılcahamamda Z9 köy mektebi 
açılmq. 

Zonguldak, gilmrllk binasına, iyi 
au tesisatına. soğuk hava depoı.ııuna 
kavuşmuş, bir şehir gazinosile, bir 
phir otelinin de temeli atılmış. 

Kastamonu kız enstitüsune, ~e di. 
fer bazı yeni binalara, Erzurum köy. 
!erinden 13 tanesi ilkmektep binası
na, Merzifon su tesisatına, Elazıt 
bilyük bir mektebe, Yozgat vali ko. 
nalına, modem mezbahaya, Karı.ıı 
yeni elektrik tesisatına, Giresun bir 
J'eni ve modern mektebe, Siirt asri 
fınna, Tirilye bir iskeleye, bir rıh
tıma kavuşmu{ 

Eter, yurdun diğer köşelerinden ve 
hu saydığımız yerlerden gelen bütün 

11mran müjdelerini havadis ııUtunla
nndan ayıklayıp okuyuculanmı7.R bir 
arada vermive kalkışsak, bu siitunu 
rtJnlerce sade bu mevzua ayırmamız 
llzım. 

Bittiln o saydıfımız binalar, tama
men bitirilmişler, ve cumhuriyet 
bayramının, birinci, ikinci veya ü. 
çilncil günlerinde, merasimle açılmış. 
tardır. 

Ktlçilk veva büyük bir eser yarat. 
manın güçlükleri gözönUnde tutu
lana, Uç bayram günü içinde. bu ka. 
dar eserin tamamlanmasına şahit ol. 
mam1zın büyük ehemmiyeti daha be. 
lAgatle tebariiz eder. Cümhuriyet 
devrinde, milli yapıcılık, kuruculuk 
ve yaratlrıhk va"dlanmızın ne ~e
nlş bir inkişafa kavuştuğunu kavra. 
mak iııtiyorsak, sade bu bayTam ta. 
mamladığımız eserlerin zengin ve ~e. 
reni listesine bakmamız bol bol ka
fidir. 

Mektebe kavusan köylerin. tadde. 
lere kavuşan şehirlerin. suya kavu. 
şan nahiyelerin, 1şıia kavuşan kaza. 
Jann, gazinoya, otele, modem fın

na, sinemaya, tiyatroya, okuma sa. 

Cümhuriyet Bayramı mümuebetiyle AnkaraJa verilen nvareJe, Milli Şel lnönü lngili:z büyük Elçin ile konuıuyor. Suvareden 
evvel verilen ziya/etten bir intıba: lnönü, Bayan lnönü ue Meclia Reiai •• 

in ot Ka 
B u mevzu üzerinde gerek 

devletin almakta bulundu
ğu kararlar, gerekse mimarlarımı.. 
zm beyanatı, hedefe müteveccih fi
kir ve kanaat hututunun yekdiğer
lerine az çok muvazi bir istikamet 
arzeylemekte bulunduğunu gös
terdi. Artık meselenin bağlanma
ıı, net ve müsbet bir progrclDl çi
zilmesi lazımdır. 

Fikrimce; evveli: 
1 - Bir beynelmilel müsabaka 

açılmalıdır. 

2 - Konkur programını Türk 
mimari te§kilitı ihzar etmelidir. 
(İyi bir program yapmak, iyi bir 
proje yapmaktan ekseriya daha 
zordur.) 

3 - Konkur mahiyeti itibarile 
mutlak anket esasına dayanmalı
dır. 

4 - Konkur programında eser 
için ıarfedilecek para miktarı bi
liltizam zikredilmemelidir. 

5 - Bu konkurun jürisınin yer· 
li ve ecnebi salahiyetler teşkil et
melidir. 

Saniyen: 
A - -Y.ukardşkl maddelerde 

zikredilen mesainin neticelenmesi
ni müteakıp i§in ikinci ve esaslı 

faaliyet devresine geçilerek, hiç
bir tesir altmda kalınmaksızın da
vanın halli. Türk mimarlar teşki
latının intihap edeceği üç kişilik 
bir mimarlar komitesine havale e
dilmelidir. 

B - Bu komite iş için lüzumlu 
bulunan kadroyu ve büroyu kur
maktan ve eserin esas projesinin 
ihzar ve ikmalinden, devlete karşı, 
mesul bulunmalıdır. (Mesuliyet ve 
salahiyet derecesi, işin başarıla

bilmesi için, şümullü ve vasi ol
mak iktıza eder.) 

C - -Burada mühim nokta dev 
letin salahiyettar erkanının Türk 
mimarları arasında bu muazzam 
ifi başarabilecek şahsiyetlerin mev 
cudiyetine inanıp inanmıyacaldarı 
meselesidir. (Şahidi bulun~uğu -
muz vlkıalar, haklı olarak, bize 
bu enditeyi veriyor.) 

D - Anıt - Kahirin faal ve 
mütehassıs azası ayni yerde. ayni 
atmosfer dahilinde çalışmalıdır. 
(Neticesi itibarile disiplinli bir fa
aliyet: Sanat eserinin doğması için 
elzemdir.) 

E - Faaliyetin makarrı: Devlet 
makam olmalıdır. (Dekorun ve 
mahalli inşanın ehemmiyeti nazarı 
dikkate alınmak iktıza eder.) 

F - Bütün milletin bu iş üze
rinde vazife alması gayet tabıi. 

ws LE&± 

tonuna, mezbahaya, istasyona, Jima. 
na, rıhtıma kavuşan, ve büyük mah. 
rumiyetlerinden birer birer kurtulan 
mesut yurt köşelerinin ümit, gurur 
ve sevinç veren vakur ve enerjik 
manzarası, derin heyecanlyle sarsıl. 
dıtımız bu büyük bayramın çehresi. 
ne emsalsiz bir asalet katmaktadır. 
cumhuriyet. on altı yaşında. melek 
yilzlll, müşfik bakışlı, altın yürekli 
bir perl, beyaz başhit kırmızı hilalli, 
ve yumuşak ellerinin narin parmak. 
lan sihirli bir "hemşire,, gibi, yur. 
dun bUtün yaralannı birer birer sar
maktadır. Artık, • eğer hala varsa -
mftrtecller, hainler, nankörler ve ka
ra mhlu muhaJlfier, yobazlar bile 
yUrektftl inanmıştır ki. Cilmhuriyet 
bayramı, umran bayramıdır. Ve her 
reçen yıl, bu memlekete, bu hakika· 
ti isbat eden yeni eserler kazandıra. 
caktır!. 

Yazan: 
Mimar Sevki Balmumcu , 

dir. Fakat bu fikir projenin tahak
kukupdan sonra ve tatbikat dev· 
resinde mevzuubahis olablUr. 

6 - Anıt - Kabir ihzar ve 
inta bürosunun hangi makam hi
mayesinde çalışması lazım gelece. 
fi meselesi hükumet kararına bağ
hdır. 

Salisen: 

I - Yukardaki maddelerle zilc
redilen ihzarat• ve ameliyatı mü
teakıp projenin tatbikatına ge
çilmeli ve f şte bu devrede bir ta
raftan detay projeler bahsı geçen 
büro tarafından ikmal edilirken di
ğer taraftan güzel sanatların isle 
allkalı kolları faaliyete sevkedil
melidir. (Bu yardımcı ve ikmal e
dici elemanların esas bür_, tara -
fından verilecek proje ve umumi 
direktifler altında çalışması tabii. 
dir.) 

A nıt - Kahirin nasıl bir pro
gram altında inşa edilmesi 

lazım geleceği hakkındaki ph.<ıt 
fikirlerimi böylece ve kısaca t~bit 
ettikten sonra stil meselesine do
kunmadan geçemiyecebrim. 

Bu stil kelimesi münevverleri· 
mizi ve matbuatımızı fazlaca meı
gul ediyor. Doktoru düştinen bir 
vatanda§ın reçeteyi hatırlaması 

gibi! 

Halbuki hiçbir milli sanat faa. 
liyetinin ilk eserlerinde derhal ve 
mütekamil bir stil, barız, vasıfla

rile, kendini veremez. Stil, ocak ü
zerinde kaynıyan bir ,ekerli suyun 
vakti gelince kıvama girmesi gibi, 
bir cemiyetin ve onun sanat faa~i
yetinin mütemadi bir tekemmülün
den sonra kendiliğinden meydana 
çıkar. Yani zoraki stil yapılmaz. 

Bilhassa Anıt - Kabir gibi bir 

eserde geçmiş bir devrin motifle. 

rinden i!tüade etmek zekasına 

kapılmak pek garip ve tehlikeli o

lur. Eski eser, bütün müesseseleri

le eski devir demektir. Eski eser

lerin motiflerini tekrar etmek ve 
böylelikle milli bir mimari doğur

mıya yeltenmek, değişmiş bir de. 

vir içinde, sadece aldanmaktır. Bu 
aldanıpn kolleksiyonunu bize Ke
malettin verdi. Artık bu yolda ça
lışmıyalım. 

Güzel sanatın anası da, bab9 -

ıı da insan ruhurcfa sanat
klrın derunundadır. Milli sanat
klrın karşısında dikildıği eski eser, 
ancak eski bir' devirdir. Doğrusunu
söylemek lazım gelirse, «.'skiden 
yeni çıkarmak, milli adam için, 
doğrudan doğruya yeniyi yapmak
tan çok daha güçtür, hatta gayri 

LOKMAN HEKiMİN ÖGÜTLERİ 

Öksürük çocuklarda en çok mey. 
dana çıkan bir a18mettir. Çocuk 
nezle olur öksürür, bofaz hastalı. • 
iına tutulur öksllriir. göğsüne nez.. 
le iner, bronkopnömonl hastahlt
na, zatiilcenp hastalıtına, grip hH
talığına tutulur hep öksiiriir. Ço. 
cuk öksürüklerinin en ziyade can 
sıkanı da, bilirsiniz, boğmaca ök. 
silrüğüdür. 

Bu öksüriiklerin hemen hiçbi· 
rinde (OCUk göğsünden bir 'ey çı. 
karamazsa da ona öksürme, öksil. 
riiğiinü tutmağa çalış demek. şilp. 
hesiz, fayda vermez. Kuru öksiirii. 
ğU tutmaya çalışmak çocuk olmı. 
yanların, iradelerinde kuvvet bu. 
lanlann işidir. Çocuk utanacak 
yerde bile kasınmasını tutamadığ'J 
gibi, boğazında en hafif bir gıcık 
duyunca da öksürmekten vazgeçe. 
mez. 

Bir çocuk ökıııürmeğe ba'llayın
ca ilk iş onu evde, oda içinde mu. 
hafaza etmektir. Dısanya bırakı. 
lıp da biraz soğuk alınca haslan. 
gt<'ta pek ehemmiyetsiz bir öksU
riik olan rahatsızhiı ciddi bir has. 
tahğa çevirebilir. 

Pek küçük çocuklann baukla. 
nna çizme gibi pamuk sarmak. da. 
ha bUvilcek olanlann ayaklanm ve 
hacaklannı, hardal tozu ilave edi
lerek. sıcak suya batırmak. ha. 
l'aklarına hardallı keten tohumu 
lapası sarmak • bir 7.arar vf!rme
den - öksüriiğe kar!?ı faydalı olur. 

Çocuklann ökıııllrllğilnU geçir. 
mek idn de türlti tllrlil ilaçla?' var. 
sa da bunlardan sakınmak daha iyi 
olur.Çoculu öksUriik llicının veJ'fJ. 
CP.ği keyife alıştırmak hiç de iyi 
bir şey delildir. Zaten sıcak ıhla
mur gibi şeyler nöbetle ıelen ıııid. 
detti öksüri\kleri bile haflfietirler. 
Çoculun boynunu sıcak tutacak 
şeylerle sarmak da çok defa fayda 
verir. 

ÖK~~RMESI 
Bununla hcraher, öksiiriik nö.. 

hf'tle 1""1ir. uzunrR ıdirer ve C'ncuk 
ötrl' J?İbi ıııe!ll t'ıkarnııvR hac:•arsa 
hnhnara haft1'R ,elmt>li.th·. 811na 
ka,.._1 ~·Jtt'll lR<'I' le ""'' de. Xksiirrn t"n• 
t'n~nn ölcııfl"ilil'iinii fpc:M,, etm.-k. 
ten 7lvntfe. hnc:ı.-n rncukları bulaıı
m11ktan korumaktır. 

Kuı mev .. imindP "'k 411k f"ni'rii!ll 
nP7.lt>ııin.- tntnlıu·nk öksih·rn. {)kcii. 

rfince dP cık cık ve "Ol'SOJn nt'fc>ıı 
alan t"~nklR1'dR . VÖi?fİ'~ irPncinde· 
ki hP7.lerin hiiviimfic: nlahil.-,.PP.I u. 

notulmamahdı". Onla'""" tfa ökdi. 
Tfik nnheH.- f'C'Jir. !il(' .. kalı11 V" ho. 
iuk rıkllr. Kimic;inin ökciiriiP.ii a· 
deta bo~ara ölcdiril~ine hen""""· 
Fakat ı?öiHlc:tc>n Mr 111pv rıkc:n bile 
hni'Fmnra öksilriiğiindeki kadar çok 
deeildir. 

Bö:vle sık sık ök111üı-iiie tııtulan 
tocu2'tın v.öl!diniln ic;:indeki hede. 
rln hih·üdü~nil tahmin etmek irin 
en kolay care ço,.uihı 41nvttp f?iibii
ne bakmaktır. Gö~süniin yukarı 
kısmında ve göğsün ortasındaki 
uzunca kemilin boyunca, deritı1inin 
altınd,.ki kara kan damarlannın 
trenisliverek btı111 olduklarını 2ö. 
rflneniz o h e z 1 e r i n bil. 
yUmfic: olduklanna hOyiik ihtimal 
VPrehi1irıııiniz. Cnc.-u!?un vii7i1 de 
!IOlf?un ve ııiıı l!İhi olur. C"ncuğ'un 
bovnunda da bUyiimils he7.ler hiııı. 
sedilir. Nefes alışına dikkat eder. 
seniz nefes aldıktan ıııonra hJr dur-
madan nefes verditini hem de bn. 
n11n uzunca silrdüğilnii göriirsil. 
nUz. 

GöhUndeki bezlerin büyümeıııin. 
den dolayı sık sık ıöğils nezlesine, 
öksürüğe tutulan cocuiu iyi bes
lemek, kuvvetlendirmek, bn işte 
hlc ihmal edilmemek lazımdır. 

mümkündür. Misaller meydanda .. 
Bu yolda ısrar etmek e§has için bir 
zevk olabiline de milli müessese
ler için tehlikelidir, müdahaleyi i· 
cap ettirecek kadar tehlikelidir. 

Sanatkarlar cemiyetin en nazik 

uzuvlarını teşkil ederler. Bu uzuv. 

lar şümullü manasile hayattan al
dılcları küçük ihtizazları büyülte

rek, zenginleştirerek, hissedilir bir 

hale getirerek cemiyete verirler. 

Burada dikkat dilecek nokta. şü

mullü manasile yirminci asır me
deniyetinin icaplarına erişmek gL 

bi bir intikal devresi yaşamakta 

bulunan bir cemiyette: Sanatkirın 
millilik vasfmı tebarüz ettirerni
yecek bir halde bulunacağı, bu 
yolda bir takım parazıtler kay • 
detmekten ileri gidemıyeceği ha

kikatidir. Acıdır, fakat böyledir bu! 

S üphesiz bu sözlerim (milli 
sanat) isteklerine karşı ya

pılan bir izaha aittir. Bu ifadeden 
Türk mimarının, Türk müzisyeni
nin. Türk heykeltrqının (mahalli) 
eser, (teknik) eser veremiyecekleri 
manası çıkarılamaz. Kaldı ki, her 
(mahalli) eserde, cüzt de olsa, bir 
(milli) lik mevcuttur. 

Bütün bu izahat ı Anıt - Kahi
rin stili hakkında bir sualin varit 
olamıyacağın'ı isbat içindir. Yine 
bu izahattan anlaşılır ki, Anıt -
Kabir belki bir milli mimarinin 
doğmasını temin edecektir. 

Çünkü: mevzu hakikat.en muh
teşem ve derindir. 

Çünkü: zaman itibarile hayli lo
gunlaşılmış bir devreye tesadüf e
diyor. 

Yeter ki, biz bu sanat davasının 
hava ve mayasını bozabilecek hal
lerden hazer edelim. 

Cümhuriyet 

Bayramında Açllan 

Müesseseler 
Ankara, 31 (A.A.) - Cümhuriye

tin 16 ıncı yıldönümünü kutlama me
rasimi ile birlikte yurt içinde açılıŞ
lan veya temel atma merasimleri ya
pılan kültür ve bayındırlık eserleri 
etrafında aldığımız mütemmim ha-

berlere göre, Çanakkalede Yenice ka 
zasmda yapılan hükumet konağının 
Ezine elektrik santralinin resmi kü. 

şadı ve Hamdibey Kalkım nahiyele
rini Balıkesir - Çanakkale şosesine 
bağlıyan yol üzerindeki büyük köp-

rünün temel atma merasimi yapıl -
mıştır. 

Vilayet merkezinde de büyük par
kın açılma merasimi yapılmıştır. 

Kaşta, Akşam kız sanat mektebi 
açılmıştır. 

Samsunda 170 bin lir.ıya mal ola
cak halkevi binasınm t"!meli atılmış. 

V\. Hava kurumu, TürkkufU binala
rının küşat resimleri yapılmıştır. 

TRAKYADA: Lüleburgazda otel 
ve sinema binalarının. Geliboluda 
asri mezbahanın, Uzunköprü ve Ye. 

nice hükfunet konaklarının ve Saray 
ile Kırklareli arasında dört betonar. 

me köprünün ve birçok köy mektep
lerinin açılıştan yapılmıştır. 

TOKAT'TA: Zile kazasma Ubl iğ. 
dır nahiyesinde Atatürk anıtı açıl
mı$br. 

ta•!l!M 
Amerikanır .. 
Harpten 1. ' 1. 3 q 

Kazançları 
Y a.zatt: Sabilaa Zekeri;rn Sertel 

A merikada bitaraflık kanununun 
dolayısile ambargonun kaldı

nlması, Avrupa servetinin Amerika. 
ya akması demektir. 1914 harbi hat
ladığı zaman, Amerika büyük bir 
iktısadi buhran için.ıe idi. Ciball 
Harbinde İnl[iltere ve Fransa lehi
ne harbe girmesi, ondan evvel bu 
milletlere verdiği mühimmat. ve bl. 
taraflarla yaptığı ticaret sebehile A. 
merika dünyanın en zengin memle. 
keti seviyesine çıktı. Fakat 1933 
buhranından sonra Amerika bu iktı· 
sadi faikiyetinden çok şeyler kaybet. 
ti, işsizlerin miktan 14 milyonu buL 
du, son zamanlarda Uzak Şarkta ve 
Latin Amerika cilmhuriyetlerinde 
uğradığı iktısadi mağl6biyetler, A
merikayı yeniden büyük bir iktısadl 
buhrana maruz bıraktı, Roosevelt'in 
işsizlere tahsis ettirditi Z milyarlık 
tahsisatın azaltılması da dahildeki 
huzursuzluktan arttırdı. 

1939 harbi ansızın patlamış 'bir 
harp değildir. Bütün Avrupa devlet
leri bu harbe karşı senelerdenberi 
hazırlıklannı arttırdıklan gibi 193' 
den sonra harp hazırlıktan heT ta. 
rafta şiddetlendi. Bu yanşta Amerl
ka da kenarda kalmış değildi. 1934 ele 
479.000,000 dolar olan harp bUtçesl 
1937 de 909,000,000 milyon dolara 
çıktı. Orduva ve bahriyeye munzam 
kabul edilen tahsisatın mlktan 
600,000 den %78,000,000 a yttkseldl. 
Amerikanın harp bütçesi 1938 de 
4,800,000,000 u buldu. Amerika 1939 
harbine tamamile hazırlanmış bfr va. 
zi:vettedlr. Harp sanayii ikinci bir Ci
han Harbine uypn bir $9kilde Ol'l[a. 

nize edilmiştir. 

Şimdi Amerikada bitaraflık kanu
nunun kaldırılması demek, Amerika 
harp sanayiinin kendisine çok zengin 
bir pazar bulması, bu vesile ile için. 
de bulunduğu iktısadi bahrancln 
muvakkaten dahi olsa kurtulma11 de
mektir. Avrupa servetinin Amerlb. 
ya akması, mühimmat fabrikalanmn 
5ilratle işlemesi, bir müddet için it
sizliği de azaltacaktır. Bu suretle A· 
merika bir taşla birkaç kut vurm111-
tur: 

1 - Avrupa servetinin Amerika. 
ya akması, 

2 - fktısadi buhranın muvakka. 
ten geçiştirilmesi, 

3 - İşsizliğin azalması, 
4 - Roosevelt'in tiçünc8 intiha• 

batı kazanması ümitlerinin ~ 
ması. 

Avrupa meselelerile alikadar ol
mamak için, Milletler Cemiyetine 
girmtyen Amerikanm, Avrupa harltL 
ne bu suretle iştirakinin, yann Ame
rikayı da harbe silriiklemesi muhte. 
meldir. Zaten 4 milyan bulan harıı 
bütçesi ve çoğaltılan harp hazırbk. 
lan da buna alamettir ... 

Fakat bu defa Amerikanı• 
iştirak edtteği bir harbin yalnu 
demokrasilere yardım sahasında ka-
lıp kalmı:vacatJ belli delildir. Bb 
türlü başlamı:van harbe bu savlyecleı 
bakanak Amerikanın ambargoJ"I 
kaldırması, harbin sOratle bitmesin• 
yardım edecektir. Fakat harp başla. 
dığı zaman, sirayet ıahas1nın 1M 

de~elere kadar renişlfyecellnl, Ja 
ponyayı hattl Latin Amerika htlk6 
metlerinden birkaçını da içine almı 

yacafı henUz belli değildir. Amerl. 
kanın harpten kazancını, bu vaziyet. 
ler tavazzuh ettikten sonra anlıyaca. 
kız. 

Yasağa Rağmen Prag'da 
Çekler Mlllf layramlan• 

Kutladllar 
Londra, 31 (Hususi) - Evvelkl 

gün Pragda Çekoslovak Cümhuriye. 
tinin teessilsil yıldönümünO tesit ~ 
den Çekler, A1manlann yasaJdannı 
tanımıyarak millt bayramlannı tesl. 
de devam etmişlerdir. Alman maka· 
matı lokanta. bar ve ılnemalan er. 
kenden kapattırmış, bazı yerlerdt 
ub1ta ile halk arasında müsademe. 
ler vuku bulmuştur. Birçok kişiıih: 
yakalandığı. fakat lS kişinin tevkU 
edilmit olduğu ve Almanların tedil> 
tedbirler alacaklan bildiriliyor. 
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Balkanların 
Bitaraflığı 

. Meselesi 
(Başı 1 rncide) 

edemez. Mesela Alman orduları yü
rür yürümez, Rumen petrollerinin 
tayyare ile imha edilmiycceğini kim
se iddia edemez. Onun için Almanya, 
iktısaden zaten kendisine bağlı bu
lunan Balkan memleketlcrile sulh 
içinde yaşayarak eskisi gibi bunlar
dan iktısaden istüade etme~ tercih 
etti. 

B iliyoruz ki, Macaristanın. Yu
goslavyanm, Romanya, Bul

garistan ve Türkiyenin harici tica
retlerinin yüzde 50 - 70 i Almanya 
tarafından kapatılmıştı. Almanya, 
Romanyanın petrol ve buğdayına, 

Macaristanın hububatına, Yugoslav
yarun maadin ve canlı hayvanlarınn, 
Bulgaristan ve Türkiyenin ham ve 
gıda maddelerine muhtaçtır. Alman
ya, ham madde ve gıda madde.;i ihti
yacının yüzde 13 ünü Balkanlardan 
temin eder. Kendisi tara!ından istila 
edilmedikten sonra da Almanyanın 

menfaati Balkanlarda sullıün deva
mında ve Balkan dcvlP.tlerinin bita
raf kalmasındadır. Şu halde Balkan 
devletlerinin harpten uzak k::ılmak 

için bitaraf bir blok teşkil etmeleri. 
Alman siyasetine mugayir değildir. 

Sovyetlerin de menfaati Bal
kanların bitaraf kalmasında

dır. Filvaki Rusyanın Balkanlarda 
iktısacli alakası yoktur. Fakat Bal
kanlarda sulhün devamı Sovyet Rus
ya için zaruridir. Çünkü Sovyctlr;>r, 
Balkanların ve Boğazların bugünkü 
vaziyetinin olduğu gibi dev:ımında 
menfaattardırlar. Balkanlarda bir 
harp zuhuru Türkiyenin ve Boğazla

rın vaziyetinde bir tebcddüfü intaç e
debilir. Balkanlara her hangi bir bü
yük devletin girmek istemesi Sov
yetleri Balkanlara müclaheleye mec
bur edebilir. Hatta Balkanlarda atc
şlıı başlaması derhal So'rJetlerle Al
manları karşı karşıya getirir. Halbu
ki Sovyetler şimdi harbe girmek is
temiyor, bilakis harpten uzak kaL 
mak için ellerinden geleni yapmak
ta~kinmiy9rlar. Polonyayı işgnl e
derken ilk te4lıilir olmak üzere A 1-
man ordularının Karadcnize inmesi
ne mani olmıya teşebbüs etmeleri de 
Ruslann menfaati Balkaniard:ı sul
hün devamında o 1 d u ğ u n u 
gösteriyor. Şu halde Balkan
larda sulhün devamından başka bir 
gayesi olmryacak olan bitaraf bir 
Balkan blokunun teşekkülü Sovyet 
Rusyanın menfaatine uygundur. 

• 

1 tal yanın da menfaati Balkan-
larda sulhün devamındadır. 

Nitekim Balkan devletleri arasında 
bir bitaraf blok tesisi için Romanın 
el altından çalıştığı sezil:nektedir. 
Bu harpte mümkün olduğu kadar ve 
mümkün olduğu müddetçe bitaraf 
kalmak istiyen İtalya, kendisini bir 
harbe sürükliyebilecek olan bir Bal
kan harbinin başlamasına şiddetle 
muhaliftir. 

Balkanlarda sulhün devRmmda en 
ziyade alakadar olan Balkan devlet
lerinin ise, bu harpte 'oitaraf kalmak
tan başka bir emelleri yoktur. 

Türkiyenin İngiltere ve Fransa ite 
akdettiği ittifak da Balkanlarda bi
taraf bir blokun teessüsüne mani \re 

mugayir değildir. Çünkü bu anlaş
manın zaten hedeflerinden biri de 
Balkanlarda sulhün idamesini te
mindir. 

I• ngiltcre ve Fransamn Balkan
larla olan alakasına gelince, 

Daily Telegraph gazetesi, bu nokta. 
da bizi tenvir etmektedir. Dail Te
legraph gazetesinin siyo:ısi muharriri 
diyor ki: 

"İngiltere Balkan devletlerinin 
lıarbe sürüklenmesini istemez. İngil
tere, Fransanın yanında harbe gir
diyse, münhasıran Almanyanm ceb
ren bütün Avrupaya haklın olmasına 
mani olmak için girmiştir. Balkan
lılar bitarafhklarıru müdafaa husu
sunda birleşik kaldıkları müddetçe 
İngiltere onların bu kiyasetini. takdir 
ve onlara dostluğunun sarsılma.2 mü
zaheretini temin eyliyecektir.,, 

Bu tahlilden çık::ın netice şudur 
ki: Bizzat Balka'fı devletleri

nin ve Balkanlarla alakadar bulunan 
büyük devletlerin siyasetleri ve he
defleri bir noktada birleşmektedir: 

Balkanlar bitaraf kalmalı, ve Bal
kanlarda sulh bozulmamalıdır. 
Şu halde Balkan devletlerine dü-

TAN 

Italya Kabinesinde 
Değişiklikler Yapıldı 

> (Başı, 1 incide) 
tun, nafia nazın Adelchi Serena, 
Mareşal Graziani ordu erkanıharbi. 
ye riyasetine, General Soddu harbi. 
ye müsteşarlığına, General Pricolo 
hava müsteşarlığına ve hava erkiınr
harbiye riyasetine, eski milis erkanı 
harbiye reisi General Russo, başve
kalet müsteşadığına tayin edilmiş
lerdir. 

mana taşımakta, ne olursa olsun, si
yasi sahada bir gedik, hatta beliti de 
bir nevi istikamet tebdili mahiyeti 
arzetmektedir. 

Ayni gazete, kabine ha'!'icinde ka.. 
!anlar meyanında bir çoklarının ba
riz bir Alman dostluğu ile ve Alman 
ricalinin teveccühlerine mazhar bu
lunmakla tanınmış olduklarını ha
tırlatmaktadır. 

İtalyan Afrikası nezareti müsteşa. Bund gazetesi, diğer taraftan, ye-
n olan Groeral Teruzzi, şimdiye ka- ni nazırların, harici siyasette işle -
dar Duçe tarafından işgal edilen ay· rinde daha büyük bir ihtiyatla hare
ni nezarete tayin edilmiştir. ket etrni;:; olduklarım, diğerlerinin 

Alfieri, gönderileceği mahallin mesela Mareşal Grazianinin, kral sa-
tesbitine intizaren elriliğe tayin erlil. r~ı ile hassaten iyi müna<:t'betlcr i
miş ve Lantini "Azienda Generale dame ettiklerini kaydetmektedir. 
İtaliana Pctroli" reisliğine, Cornelio Roma, 31 (A.A.) - Havas Ajansı bildi-

riyor: 1taly11da yapılan kabine değisiklif,i. 
Dimarzia, Pavolininin yerine. serbeşt ni, İtalyan matbuatı, faşist ananesine ta-
meslekler ve artistler fa~ist birliği mamen mutabık bir tedbir olarak mem-
riyasetine tayin olunmuşlardır. nuniyetle karşılamakta, kabine tzasrnm. * bir kaç senede bir milli hayata yeni bir 

Seki"'. senedcnberı' f · t t• 1 hamle verebilecek kabiliyette yeni adamlar 
" ac:ıs par 15 tarafından istihliif edilmeleri bu anane ik-

genel sekreteri bulunan Achillc Sta- tizıısından olduğunu söylemektecfü. 
race, vazifesinden affed'lm~"ini ta. 
lep etmiş ve bunun üzerine bu talebi 
kabul olunarak, kendisi Milis genel 
kurmayı başkanlığına tayin ohın

muştur. 

Değişikliğin Aldsleri 
Roma, 31 (A.A.) - Reuter r:ıuh.ıbiri 

bildiriyor: 
Kabinede yapılan tadilat ve bu ıuada 

bilhassa Maarif Nazırı A tfieri İl.! Faşist 
partisi genel sekreteri Starace':un ist'
fasr, diplomatik mahfillerdıa m5.nidar gö
rülmektedir. Filhakika. bu devlet adıımlıı
rınm her ikisi de Almanlara karşı büyük 
bir sempati beslemekteydi. 

Starace'mn yerine geçen Mutti, 3' y3_ 
şmd:tndır, Roma ilzer:ne yürüyil'i krtah
rında hizmet etmİ<ı, Habeş muharebelerin
de pilot olarak bulunmuş ve İspanya har
b;ne de gönüllü olarak iştirak eylemiştir. 
Diğer taraftan gerek Gr:ızhni, gerek 

Ternızzi, Habe' harbinde mühim vaziie. 
lcr ifa etmişlerdir. Graziani, '1talyan 
Lyautey'ı .. adile tanmmr~tır. 

Pariıı, 31 (A.A.) - İtalyan kııbinesinde 
yapılmış olan tadilat, Fransada Ttalyanın 
başlıca kaygusunun bilhassa Alm;my;ıya 

karşı c;ok sıkı siyasi bir istiklal mnh:ıfaza 
etmek olduğunun yeni bir emaresi adde
dilmektedir. 

Mussollninin ek~eriya bu kabll tadilat 
icra etmiş olduğuna işaret edilmektedir. 
Yalnız bu defa lstffa etmiş olanhnn kH
fesinin İtalya ile Almanya ara,mdıt en sıkı 
bir anlaşma mevcut olduğu zıımaı:ıda vazi
fe başında bulunmuş oldukları dlklmte ş::ı. 
yan görülmektedir. 

Beme, 31 (A.A.) - H::ıvll!I Ajansı bildi
riyor: Bertin siyaf:i mahafili Mu-:;solinin;n 
kararlaştrrdığı geniş kabine deği'iikliğine. 
sadece bir "Nöbet değistirme,. manası at
fetmekte ve Faşizmin ikt' dar mevkii ne ge
!i,indenberi bu u~u!Un !talyada cari oMn. 
ğunu söylemektedirler. Bu mahfiller, hu 
hadisenin harici siyaset bakımınıian bir 
mana taş ıdığını red ve inkar etmektedirler . 
Bununla beraber, Alman Harlriy~ Ne?.are
tinin noktai nıı.zarı Berlind,.ki Alman ve 
yabancı mahafilde, Duc;enin ıı.ldr~ı tedh:rle
rin türlü türlü muhaverelere mevzu teşkil 
etmesine mini olamamaktadır. 

Amc;terdam, 31 (A.A.} - Havas a. 
jansı bildiriyor: 

İtalyan kabinesinde yap1lan değ;_ 
şiklikler, Holandada, züyük bir tc.. 
sir bırakmı~tır. Bütthı gazeteler bu 
haberi, ilk sayfalarında iri baş1ıkfor
la neşrediyorlar. Henüz bu hususta 
tefsirler yapılmnmıs olmakla bera
ber Algemeen Ifarndlc;blad g-azetec:;i 
bu kabine değisikliğinin Alman • İ

talyan münac;ebatmda yeni bir so
ğukluğa delil teşkil ettiğini söyle. 
mektedir. 

Berne. 31 fA.A.) - 1svicre nıatbu. 
atı. bütün dikkatini Romadan gelen 
haberler üzerind"' teksif ctmektc,Ur. 
Berlinde söylendiğinin hilafına ola
rak bu haberleri çok mühim karşı
lamaktadır. 

Bernde cıkan Bund gazetesi sövTe 
yaz1yor: Romadaki Alman elcisinin 
hayrt't uyandıran Bcrline avdeti, şirn. 
di alakaya değer bir manA alml] bu
lunuyor. Mussolininin aldığı heyeca
naver sayılabqccek tedbir, Von Ma
kensenin seyahatini zaruri kılmıştır, 
denilebilir. 

Zira, Mussolininin kararları. hatta 
çok büyük bir kaydi ihtirazi ile kar
şılansa dahi, İtalyan kabinesinde ve 
faşist partisinin idaresinde, arızi ola
rak yap1lan şnh1~lar üzermcleki te _ 
beddüllerin çok fevkindedir. 

Evvela. yap1lan değişiklikler, bun
dan evvel yapılandan çok şümullü
dür. Sonra alelade bir kabine deği
şikliği mefhumundan çok ilerde bir 

şen mühim tariht vazife, bu vaziyeL 
ten istifade ederek bir an evvel böy
le bir bitaraf blok vücude getirmek
ten ibarettir. 

Roma gazetelerine göre, yeni k:ıbine er_ 
kanının mesaisi, bilhassa, memleketi her 
türlü ihtimale kıırsı kovabilecek madıii ve 
mar.evi bir şekilde hazrrlamıya masruf ola
caktır. 

/falya, A lman 
Siyasetini 
Terkediyor 

(Başı 1 incide) 
hemmiyetinden de bahsediyorlar. Mu 
harrirlerin biri bir Macar abidesinin 
üzerindeki şu yazıyı hatırlatıyor: 

"Roma hepimizin anası,, ve bu mü
talea bugünkü Macar gazetelerinin 
umumi havasını hulasa ediyor. 

Sovyetlerin Macaristanı tehdit et
meleri endişeleri günden ~üne aza -
lıyor. Sovyetlerin Rütenyay.ı inme
leri gayri ameli bir hareket sayılı
yor ve Macaristanın İtalya ve Yugos
lavyaya müzahereti dolayrsi!e siya~i 
tazyike da.ha fazla mukavemet edece
ği söyleniyor. 

Matbuat, İtalyan liderliği altında 
bir Tuna - Balkan bitı::.raf bloku vü
eude getirmekten bahsediyorlarsa da 
ciddi müşahitler bunu pek mümkiin 
görmüyorlar ve Rusyanın vaziyetini 
daima gözönünde bulunduruyorlar. 

Sovyet nüfuzuna karşı gelmek icin 
Balkan birli~ini koruma lazım gel
diği muhakkak ise, buna ancak Bal
kanlıların muvaffak olabilecekleri 
şüphe götürmez. 

Times'in İstnnbul muhabiri de şu 
mahlmatı veriyor: 

"İtalyan diplomasisinin Balkan -
!arla münasebet tesis etmek için sar
fettiği mesai Ankara tar.?fmdan rlc
rin bir alaka ile takip ediliyor. İtal
yanın son senelerde Türkiyede uyan
dırdirrt süphe iki sebepten ileri geli
yor: Birincisi eski Roma imparator
luğunu yeniden tesis ı:!tmek i.ilkii<ii.i -
dür. Türkiye bu ülküde kendi mülki 
tamamiyetine bir tehli!te görüyor. 
İkincisi- Roma - Berlin mihveri ve 
ona bağlı olan antikomintern paldtır: 
Bunlar İtalyayı garp demokrasileri
ne ve Sovyetler Birliğine karşı düş
man kılmakta idi. Tiirkiye ise bun
larla mü5terek ideal ve müşterek 
menfaat sahibidir. 

Bugün ise vaziyet büyiik mikyasta 
değismiştir. İtalya, genişleme emel
lerini zahiren ve hiç olmazsa muvak
katen terketmiş ve mihver ile anti
komintern pakt hakkında sükutu il
tizam etmiş olduğu için Balkanlarda 
sulh ve emniyeti tutar görünüyor. 
Türk siyasetinin de en belli başlı he
defi budur. Nitekim bütün deJail ele 
bunu gösteriyor ve İngiltere, Fransa 
ile imzalanmış olan pa~ü ta bu ma
hiyettedir. 

İtalya hakikaten Bı:ılkan devletleri 
ile miic;avat ve mütekabil itimat d::ıi
rcsinde iş birliği yapm:ı k istivorı:a 

Türkiyeden daha kuvvetJi bir mü -
zahir bulamaz.,. 

Lisan Bilen Memurları 
imtihan Edecek 

Heyetler Kuruldu 
Ankara, 31 (TAN) - Barem ka

nunu mucibince bir derece yukarıya 
geçmek için yabancı dillerden imti
han vereceklerin imtihanlarını ya
pacak iki komisyon profesör ve öğ

retmenlerden mürekkep olarak ku
ruldu. Bu komisynolarda.n biri An
karada ve diğeri İstanbulda faaliye
te geçecektir. 

Komisyonlara fransnca, ingilizce, 

B. M. Meclisi 
Bugün Açılıyor 

(Başı 1 incide) 
Yine riyaset divanında Parti Gru. 

pu reis vekilliklerine namzet gösteri
len Seyhan mebusu Hilmi Uran ve 
Trabzon mebusu Hasan Saka umumi 
heyetçe ittifakla seçildiler. 

Bundan sonra B. M. Meclisi idare 
azalıklarile riyaset divanı katiplikle
ri için yapılan serbest intihapta. ara 
tasnifi neticesinde evvelki idare il. 
mirleri Beyazıt mebusu Halit Bayrak 
ve Mardin mebusu İrfan Ferit Al paya 
ve Manisa mebusu Dr. Saim Uzer bü
yük bir ekserivetle secildiler. 

Divan katiplikleri icin yap1l~m se
cimoe yine evvelki divan katipleri 
Vedit Uzgören (Kütahva), Bekir Ka. 
leli (Antep), Kr>maI Ünal <İsparta), 
Cavit Ural (Nii!de), Dr. ~adi Konıık 
<Bursa). Ziva Gevher Etili (Çanak
kale) kazanmıshırdır. 

Parti grunu idare heyeti üyelikle
ri için yapılan serimin tı:ısnifinne eski 
üyelerden Abdülhalik Fırat (Erzin
can) , Rı:ısih Kap~.,n (.Antalya), Drırna,.. 
J\r1knğJu (Sf'vhnn), Emin :!:nanknr 
(İçen. Şükrü Koçak (Erzurum). f "
met Eker (Corıım), Atıf Tüzün (Co. 
ruh), General İhsan (Giresun), K&
mil Dursun (İzmir), ekseriyetle se .. 
çilmislerdir. 

Ruznamede başka bir şey olmadı
ğından saat 18.30 da içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

Müdahil Grup ta dün bir 
toplantı yaptı 

C. H. P. Müstakil Gurupu Reis 
Vekilliğinden: 

c. H. P. Miistakil Gurupunıın 31 . 
10.1939 tarihinde, reis vekili İstan. 
bul mebusu Ali Rana Tarhan'ın re
isliğinde yapılan toplantısında. Tür. 
kiye Büyük Millet Meclisinin yeni 
içtima senesi için Müstakil Gurup 
idare heyeti azalıklarrna: Konya me
busu Ali Rıza Türel, Muğla mebusu 
Hüsnü Kitapçı ve Rize mebusu Fuat 
S\rmen intihan cdilmic;lC'rdir. 

Hatay-la Mebus intihabı bu 
Pazara yapılıyor 

Ankara. 31 (TAN) - ÖnümüzdC'
ki pazar günü Hatayda yeni mebuc: 
c;eçimi yapılacaktır. Parti namzet· 
leri bu cuma günü ilan edilecektir. 

Nevyorka Hediye 

Ettiğimiz Çeıme 
• 

Ncvyork, 31 <A.A.) - Anadolu a-
jansımn hususi muhabiri bildiriyor: 

Memleketimizin Nevyork şehrine 
hediye ettiği )eşmenin takdim töre. 
ni. Cümhuriyetin 16 ncı yıldönümü 
ve~ile~ile yapıldı. 

Btiyük ekimiz nutkunda <'eşme 
ba~larının cok defa kalb maceralan. 
na sahne olduğunu anlatmış, hediye 
ettiğimiz çeşmenin Türk • Amerikan 
milletleri arasındaki sevginin bir 
sembolü olmasını dilemiştir. 

Belediye meclisi reisi yedi buçuk 
milyon Ncvyorklu adına teşekkür e
derek, terakkiyi seven iki milletin 
bugün birbirine her vakitten ziyade 
yakınlık duyduklarını, Tiirk çesme
sinin yeni parkın en güzel bir nüve
si olacağını bildirmiştir. Nihayet de 
türkc:e olarak: "Bu çeşme bası:ıda 
Türk milletine selam ve sevgiler,, 
demiştir. 

Aksam Tiirkler büyük el<;imizin 
reisliği altında toplanarak bayram. 
!aşmışlardır. 

Devlet Resim ve 
Heykel Sergisi AçırdJ 

Ankara, 31 (Tan Muhabirinden)
Birinci devlet resim ve heykel ser
gisi bugün saat 17 de Maarif Vekili 
tarafından bir nutukla açılmıştır. Me 
rasimde, Başvekil Refik Saydam. ve
killer, mebuslar ve ecnebi devletler 
elçileri hazır bulunmuşlardır. 

Maarif Vekilinin nutkunu mütea
kıp, sergiyi Başvekil m'..lvaifakıyet 
temennisi ile açmıştır. Sergide on 
ressamın mahalli renk ve karakter
leri tesbit eden 101 parça tablosu i
le ayrıca 270 tablo ve ;ıltı heykeltra
şın on parça eseri teşhir edilmekte
dir. 

----"0'---

Bornova içme Suyu 
İzmir, 31 (A.A.) - Bornova Bele. 

diyesi tarafından Belediyeler Banka
sından aktedilen istikrazla tesisatı 
ikmal edilen içme suyunun açılış 

töreni yapılmıştır. 

almanca, rusça, macarca, italyanca 
bilenler seçilmişlerdir. 

1 -11- 939 

Rusyanın Siyaseti 
Versayı Kaldırmaktır 

(Bap 1 incide) 
nın yeniden ortaya çıkmasına imkan 
yoktur. 

Rusya, Finlandiyadan Aland ada
larını istemiyor. İstediği mütekabil 
bir yardım paktının akdidir. Çünkü 
ancak bu sayede Leningradı bir taar
ruza karşı korumıya imkan vardır. 
Finlandiyadan istenen şartlar da bun 
dan ibarettir. Fakat bunların nasıl 
karsılandığı belli değildir. 
Diğer mühim biıdisehr Polonyanın 

askeri inhidamı ve Polonya hükume
tinin dağılması keyfiyetidir. Polon
ya zimamdaram sırası geldikçe hükü
metlerinin, sağlamlığından ve ordu. 
larının kuvvet ve kudretinden bah
setmekte perhiz etmemişlerdir. Hal
buki Polonyaya evela Alman ordusu 
ve arkasından Kızılordu tarafından 
indirilen birer darbe bir Versailles 
cenini olan ve ancak idaresi altında 
ekalliyetleri tazyik sayesinde yaşa
yan bu hükumeti tuz buz haline in
kılap ettirmiştir. Artık Almanya ve 
Sovyet birliği arasında ananevi siya
set telakki olunan prensipsiz oyun u
su11eri tamamile iflas etmiş vaziyet
tedir. 

. Bugünkü Harp 
:Bidayette Almanya ile Polonya a· 

rasında başlıyan bu harp bilahare 
bir tarafta Almanya ve diğ';!r tarafta 
İngiltere ve Fransa olmak üzere ye. 
ni bir şekle girmiştir. 

Almanya ile İngiliz - Fransız blo. 
ku arasında başlıyan harp ise, §im. 
diki halde birinci safhasında bulun~ 
maktadır. Bu harp, bugüne kadar 
hakiki inkişafını göstermemi~tir Bu
na rağm,en bu harbin hem Avrupada 
hem de Avrupa haricinde b!r çok de
rin tahavvüller vücude getlreceğı 

anlaşılmaktadır. 

aydınlatmaktadır. Sovyet Rusya 
Birleşik Amerikanın tam bir istinkaf 
vaziyeti almasına intizar ettiğinden, 
Almanya ile bir dereceye kadar el. 
birliği yapmayı kabul etmişti. Bina. 
enalcyh, Sovyet matbuatının bugün. 
kü neşriyatı, efkarı umumiyeyi şim
diye kadar tesbit edilenden gayri bir 
istikamete sevketmiye matuftur. 

Moskova. 31 (A.A.) - İ~gal edil· 
miş olan Polonya arazisinden 121 
murahhas Moskovaya gelmiştir. 

Bunlar, bu akşam toplanan yüksek 
Sovyet Meclisinin celsesine iştirak 

edeceklerdir. Bu içtimada bu mınta. 
kaların Sovyet Rusyaya ilhakı tas. 
dik oluncaktır. 

Sovyet-Fin 
.Müzakereleri 

(Başı 1 incide) 
Bazı noktalar üzerinde ısrardan 

vazgeçmiş olan Finlandiyanın yeni 
tavizlerqe bulunmasına imkansız gö .. 
zile bakılmaktadır. 

Balhk memleketlerinde 
Riga, 31 (A.A.) - 10.000 Sovyet 

askerini nakletmekte olan 10 Rus 
treni, Laepajaya vasıl olmuştur. Bun• 
lar, işgal heyetinin ilk kısmıdır. _ 

Tallin, 31 (A.A.) - Rus ekalliye. 
tine mensup 90.000 kişi, kendilerine 
has ve muhtariyeti haiz kültür mü. 
esseselerine sahip olmak talebinde 
bulunmuşlardır. 

Riga, 31 (A.A.) - Dün imzalanan 
Alman - Letonya muahedesinde bil. 
hassa şu hükümler nazarı dikkati 
celbetmektedir: 

Memleketten daimi olarak ayrıl
mak arzusunu izhar eden her Alman 
1939 kanunuevvelinin 15 inden iti. 
baren Letonya tabiiyetini kaybede. 
cektir. J.etonya hü:!;umeti, Almanla. 
rın hicretine müteallik işlerin tanzi· 
mi icin bir büro tesis etmiştir. Al. 
manya da ayni teşkilatı vücude getir. 
miştir. 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiye Rad,-osu Ankan Radyosu 

Dalıı-a Uzunlu~u 

1639 m. 183 Kes. 120 !tw. 
r. A. Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 

l'. A. P. 31.70 m. 945fl Kc:" 20 Kw. 

Çarıamba, 1. 11. 939 

Beynelmilel vaziyette husule ge
len bu mühim tebeddül!crle ınüna
sebettar olarak yakın zamana kadar 
kullandığımız ve heplmizin alışmış 

bulunduğumuz bazı eski formüller 
kuvvetten 'düşmüş ve atiyen kulla
nılamıyacak bir hale gelmiştir. Av
rupadaki yeni siyasi vaziyeti takdir 
ederken kaba hatalara düşmemek i
çin bu noktayi iyice an hcak icap e
der. Mesela, şu son bir kaç ay zar
fında, "mütecaviz ve tecavüz,, gibi 
kelimeler yeni birer mana iktisap 
etmişlerdir. Bu sebeple bu kelime
leri mesela üç veya dört ay evvelki 
mana1arile bugün kullanmıya kalkı
şımız yanlıı bir hareket olur. Bugi.in 
büyük Avrupa devletlerinden balı -
sedildiği vakit, Al~anya harbin bir 
an evvel bitmesine ve sulhün yeni
den vücude gelmesine hahişger bir 

· .. B ) • 12.30 Program ve Memleket saat a,.arı. 
devlet vaziyetinde görunuyor. i a- 12.35 Ajans ve Meteoroloji haberled, 12.50 
kis düne kadar tecavüz aleyhtarı o!- Türk Müziği (Pi.), 13.30/14.00 Miizik (KU
duklarını iddia eden Fransız ve İn- .çük orkestra _ Şef: Necip Aşkın), ı - Be
gilizler şimdi harbin devam etmesi- ece: Serenad, 2 - J. Strauss: Bahar sesle
ne ve sulhün imza, edilmemesine ta- ri, 3 - Heinz Munkel: Kara Orman Pol• 

kası, 4 - Ziehrer: Aşık (Romans). 18.00 
raftardırlar. Program, 18.05 Memleket saat ıtyarr. Ajana 

Şimdiki harbi Polonyayı ihya gn. ve Meteoroloji haberleri, 18.25 Türk Mü

yesini takip ederek idame ettirmek ziği (Fasıl heyeti), 19.25 Konuşma (Dıı 
mecnunane bir hareket olur. Fransa politika hadiseleri), 19.40 Türk Müziği. 

- Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan, Refik 
ve İngiltere hükumetleri bu noktayı Fersan. Cevdet Çağla. ı _ Okuyan: Me. 
pek iyi anladıkları halde. yine muha- tek Tokgöz. ı - Kürdilihicazkar peşrevi, 
rebeye netice vermemek ve sulhü 2 - Cevdet Çafla - Kürdilihi~zk.ir şar• 
yapmamak için ha::-eketlerine yeni kı: (0 yar bir gece geldi), 3 - Bcdrite • 

Kürdilih:cazkii.r şarkı: (Mıdrıpta mı). 4 -
müeyyideler aramaktadırlar. Son za. Boğos _ Kürd:lihicazkar şarkt: (Giiller aç• 
manlarda bu iki hükumet zimamdar. mış). 5 - Sadettin Kaynak • Bayatiara• 
lan kendilerini demokrasi hukuku- ban şarkı: (Dağları hep kar ald1), 6 -
nun şampiyonu olarak ileri gecirmi- Cevdet Çağla: Keman Taksimi. lI - Oku-

l yan: Mefharet Sağnak. 1 - Ali Riiat Bey. 
ye çalışıyorlar. Bu cümleden ° ara~ SuzinAk şarkı: (Kir etmedi zalim), 2 -
İngiltere hükumeti kendisi için harp Latif Ağa - Hicazkar şarkı: (Yoktur za
gayesi olarak "Hitlerizmin yok edil- man gel), 3 - Cevriye - Muhayyer şarkı: 
mesini., ilan etmiştir. (Bahara bak gönül gibi), 4 - Halk tür. 

küsü: (Ay doğdu batmadı mı), 20.20 Tem-
Türkiye ve Sovyetler sil, 20.50 Konuıµna (Haftalık Pnsta kutu-

Sovyetler . Birliği Türkiye ile de su), 2ı .10 Müzik (Riyaseticümhur Bando
Karadenize ait meselelerde bir mü- su - Şef: İhsan Künçer), 1 - Beethoven: 

Marche Turque, 2 - E. Gillet: Loin du 
tekabil yardım paktı yapmak istemiş Bal (V11ls), 3 - F. Liszt: Tasso, Lamen• 
ve bu suretle hiçbir düşmanın Kara- to e Triunfo, Symphonische Dichtung No. 
denize girmesine imkan vermek is. 2. 4 - H. Klose: Helena (Khrinet için 
tememiştir. Fakat Türkiye buna razı Melodi), 5 - Cari Goldmark: Aus der 
olmadı ve buna mukabil İngiltere ve Oper: Die Königin Von Saha. 22.on Mem-

leket 11aat ayan, Ajans haberleri. Ziraat, 
Fransa ile pakt imzaladı. Esham - Tahvillit. Kambiyo _ Nukut Bor-

M. Molotof'un beyanatı bir buçuk sası (Fiyat), 22.20 Serbest saat. 2.?.30 Mu-
saat sürmüştür. zik (Ravel: Piyano icin sol - el Konser. 

tosu - Pi.), 22.50 Müzik (C:;zband -
Rusya ve Amerika Pl.), 23.25/23.30 Yarmki program ve ka-

Paris, 31 (A.A.) - Havas bildiri- panııı 

yor: Moskovadan gelen mi.iteadd•t ---------------
haberler. birkaç gündenberi orada RADYO LAMBALARI 
matbuatın Birleşik Amerikaya kaqı Radyo makinelerinden iyi randı-
şiddetli bir müdacele açtığını gö~- man almak için muhakkak surette 
termektedir. radyoların kalbini teşkil eden lam-

Rus efkAn umum!yesine vedlen bu balarını arasıra muayene etmek ve 
yeni direktifleri izaha yanyacak bir ölçtürmek Iazımd1r. Bu işin bilAbe
çok faraziyeler ileri sürülmekte ise del yapılmasını arzu E>rlenlerin hit
de, Pittman projesinin kabulü key- fen 41014 numaraya telefon etmeleri 
fiyeti aranılan sebebi kafi dereced~ lazımdır • 

• 
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Güzelliğinin 

Sırrı Yok 
Sebebi var. 

Dişleri mikroplardan, çürükler-
1 

1 

den, iltihaplardan koruyarak 

sağlamlaştıran, hem de minele

rinin bozulmasını ve sararması

nı menederek daimi bir güzel
likle muhafaza eden asrın en 
kuvvetli diş macunudur. 

Her Sabah, Öğle ve Akşam 

yemeklerden sonra günde 3 defa 
1 

1 RADY_9LiN 1 · 

KAYIP: Seyrüseferden aldığım 
2496 sicil numaralı şoförlük ehliyct
namemi kaybettim. Yenisini alaca. 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Aşir oğlu Ahmet Öz~ alçın 

PETRO~ 
N 1 ZAM Saç Bakımı 

güzelliğin en birinci şartıdır. 

KAYIP: Eminönü malmüdürlü. 
ğünden almakta olduğum maaşa aıt 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu Başkanh9ından: 
Yiyeceğin ciı:ı&i 

Ekmek 
Sadeyağ Urfa 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Elma 
Ayva 
Kavun 
Taze üzüm 
Portakal (80 llk) 
Çilek 
Kiraz 

Çok 
Kilo 

20000 
3000 
3000 
1000 
1000 
1000 

1500 A. 
800 

125 sandık 
300 
400 

Kilo 

18000 
2500 
2500 

800 
800 
800 

1200 A. 
600 

ııo s. 
200 
300 

İlk teminat 

Lira K. 

142 50 
225 00 
63 00 
15 00 
15 00 

7 50 
16 88 

7 20 

23 44 
1 42 
7 50 

Tahmini 
fiat 

K. S. 

g 50 
100 00 
28 00 
Zv 00 
20 00 
IO 00 
15 00 
12 OCI 

250 00 
33 00 
25 00 

Tarih Günü 

16/11/939 Perşembe 
16 .. 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

16 
16 
16 

.. 
,. .. .. 
" .. 
" .. 

" 
" .. .. .. .. .. 
" .. 

Saat 

10 
10 
ıo 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Yüksek öfretmen okulunun 940 mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan ve yukanda nevi ve miktarı yazılı yıyecek eksiltme 
şartnamelerine göre ayrı ayrı gösterilmiştir. Bunların açık eksiltme usulile elı:siltmeleri yapılacaktır. Ve eksiltmenin hangi gün 
ve saatte yapılacağı ve bunlara ait ilk teminat miktarları yanlarında yazılmıştır. Eksiltme eski Düyunu umumiye binal"ı ya
nındaki yüksek rnektepler muhasebeciliği binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 939 yılı 
Ticaret Odası vesikasını ve vekilet~ hareket edenlerin de noterlikten alacakları vesikaları göstermeleri mecburidir. 

İsteklilerin belli gün ve saatten evvel teminatlarını yüksek mektepler muhasebeciliii veznesine yatırmaları ve şartnamele-
ri görmek üzere Vefada yüksek öğıetmen okuluna müracaat etmeleri ilan olunur. (8901) 

GRlP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK ALGINLIKLARI ve 

AGRILA RI TESKiN EDER. 
,ı 

Maliye Vekaletinden : 
1 - 2257numarah madeni ufaklık para k::ınununun ı:ekb:lnci maddesi muci

bince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk kuruşluklarla 
nikel bir kuruşluklar Sl/K. evvel/939 tarihinden sonra devlet borçlarına muka
bil gerek mal,;andıklan ve gerek~e Hazine veznedarlığını ifa eden Merkez ve Zi· 
raat bankalarınca dnhi kabul edilmlyccektir. 

Binaenaleyh: Ellerinde bu nevi para bulunanlann bunlan mezk:Or tarihe 
kadar Devlet borc;ları mukabilinde malsandıklarile Merkez ve Ziraat bankası ~u-
belerine yatırmaları ilan olunur. (8041) , ............................................... _._ 

Avrupada Harp devam Ederken ••• 
Tatil Yiyip Tatlı Konuşmağa 

Her zamandan ziyade ihtiyacımız var. 

HAC 1 B E K i. R 
Mamulôtl, yenecek tath ıeylerin en iyilerfdir ••• 

~------------... -------------' · ı S taftb'UI .-· ·· a,ıediyesi . · > llGnlGrı 
..· .. "!:: ..... ,• . .. . ' . '1 • < • ,' ' • • 

İlk 
teminat 

150.-

. 
3.60 

Muhammen 
bedel 

Senelik kirası 

48.-

Bebek • tstinye yola üzerinde Emirglln 
caddesinde 58 No. lu Sahilhanenin enkaz 
satışı. 

. Unkapanmda Haraççı Kara Mehmet ma· 
halleııinin Kayık iakelesi sokağında 15 

No. lu kahve yerinin kiraya verilmesi. 
Tahmin bedelleri ne ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı, ayTI 

açık arttırmaya konulmuştur. IhaJe 16/11/939 per1embe günü saat 14 de Daim~ 
Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve MuameHtt mUdUrlüğii kaleminde 
&"Örülebilir. Taliplerin ilk tt>minat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (9034) 

DETA 
DEMiR VE TAHTA FABRIKALARI T. A. Ş. 
Merkezi: Ankara, Selônik Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adresi: Deta - Adapazarı. 

Soba, Poyra, Etüv~. Her Nev'i araba 

BİR PUDRA 
Tecrübesi Karşısmda 

10.000 

KADININ 
il Hayreti 

Daha 
Genç ve 
daha sevimli 
görünmenize 
yarayan kat'i 

BiR TECROBE 

Bugiin bu 

TECRÜBE 
Pudra aleminde yİ yapınız. 
yeni, cazip ve son 

tatbik mührümü kaybettim. Yenisini~ ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehassısdır. 
yaptıracağımdan eskisinin hükmü \a Bilumum döküm, Demir ve tahta işleri yapılır. 
yoktur. - 1172 maaş kayıt numara. •••ır 

1 ( Memleketimizin en kıymetli sanatkin _, "\ 

MÜNİR NUREDDİN'in 
''ALLAHIN CENNETİ'' 

Filminde okumuş olduğu 

~70914 No. - AŞKIN SESi ~ ~c~ 
1 inci 

270915 No. - Atkın ıstırabı 2 nci 

270916 No. - Deli Gönül 

ŞARKILARI '-------· 
ODEON 

Satışa çıkarılmıştır. Pliklannda J 
Ticaret Vekaletinden: 

Ölçüler ve Ayar müdiirlili:ü kadrosunda münhal bulunan 300 ve 250 Ura licretli 
'1htisas mevkii,, Fen mfü:ıa,•iı-liğine elektrik ve maki na mühendisleri alınacaktır. 

Talip olanların tahsile ve askerliklerini ifa ettiklerine dair evrakı mü!!bite
lerile birlikte iç ticaret Umum müdürlüğüne bizzat veya tahriren müracaat etme. 
teri ilan olunur. (5601) (9009) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Istanbul limanına r.-elen ''e boğazlardan ııeçen gemilerin seyrüseferlertııin ıe. 

llmetine engel teşkil edı'l .. ek surette batmış bulunan Alıırkapı önünde Mı..ri Val
yano ve HaY,darpaşa mendireği açığında Margarita ismindeki vapurlann sahip ve
ya acenteleri tarihi ilandan itibaren bir hafta zarfmda riyasetimize müncaatla ta
sarruf ve aidi:vetlerir.i ispat etmek fiBrtile mezk<ir vapurları bulunduktan mahal
den çıkarmadıkları takdirde 618 numaralı limanlar Jı:anuı:ıunun ıpuaddel yedinci 
maddesine tevfikan nıuamele yapılacağı alikadarlara ilan olunur. (9037) 

, Dökümcü Alınacak , 
DEMİR ve TAHTA FABRIKALARI 

TURK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Adapazarmda bulunan Fabrikamız dökümhaneleri için on adet dö. 
kümcüye ihtiyaç vardır. İsteklilerin sarih tercüme! hal ve bir kıt'a 
Fotografla (DETA • ADAPAZARI) adresine tahriren müracaatları. 

~........... , 
: peyıet Demiryollan ·.v,etimanlan işletme U. idares_i)_l~nıar ı . 

Muhammen bedeli 4230 lira olan muhtelif eb'atta iiç kalemden ibaret 9000 
Kf. adi cins çıplak çelik elektrod JQ.1!.1939 Cuma günü saat (10,30) on bucııkta 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulilc sa
tm alınaı-aktır. 

Bu İlle girmelc istiyenlerin 31f lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ııünü saatine kadar komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Bu i5e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8865) 

,,.. Satdık Yeni Kamyon " 

1 Galatada Tünel caddesinde No. 48 mağazada 2. 1/2 tonluk yeni Kamyon satı
lıktır. Taliplerin fazla malQmat ve tafsilat almak iizere müracaat etmeleri. 

Telefon: 40308 ••••••••••• 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden: 
---. 

İdare vasM.lan için 3~0 ila 450 ton mazot kapalı zarf usulilc eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 32940 lira ve mııvakkat teminatı 2470 lira elli 
kuruştur. 

İhalesi 17 /11/939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Galata rı''ıtrmm. 
daki umum nıildurlük bi;ıası•ıcta toplanan satrnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu husustakı ~artname !65 kuruı mukabilinde sözü geçen komisyondan alı-

nabilir. (8957) " .. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Talibi çıkmayan 20 ton Amelgama çinko pazarlıkla abnacakttl'. 

2 - Muhammen bedel (10.000) muvakkat teminat (750) lira olup pazarlık 

24/İkinciteşrin/939 .:uma günii saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum müdürlük 
binasındaki satmalma koın:..;yonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin l"artlnrr öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa i~tirak etmek 
için mezkftr gün ve saatte o komisyona müracaatları (5583) (9004) 

SATILIK DENiZ MOTÖRLERI 
10 - 145 beygir kuvvetine kadar müceddet Dizel deniz motörleri gelmiş. 

tir. Taliplerin Galatada Tünel caddesinde 48 numaraya müracaatları. 
Telefon: 40308 

sında Yahya Yaman , ______ ..._ 1 O Ton Göztaşı Ahnacaktır, 

Ziraat Müdürlüğünden: 

bir keşif... CİLDİ GÜZELLEŞTİ. 

REN şayanı hayret ve yeni bir un· 

sur, şimdi ipekli elekten geçirilmiş 

en ince bir pudra ile müdekkik:ıne 

bir tarzda karıştırılmıştır ki hu sa • 

yede cilde bir parlaklık ve yeni bir 

hayat verir. Esmer ve çirkin bir ten, 

gençliğin tabii renkleriyle giizcUe · 

şir. Fazla olarak terkibindeki şavanı .... % .................. llllıfUQJll 
Londra ve Parisin en meşhur 

fabrikal.!rindan gelen 
BAYANLAR 

için son moda ve yüksek fantazi 
MUSA-'1\ıiBALAR ve MANTO
LAR, Beyoğ1 unda BAKER ma
ğazalarında teşhir edilmek ve 
gayet müsaid şerait ve ucuz fı
atlarla satılmaktadır. Çeşitler 

tükenmeden evvel ihtiyacınızı 
şimdiden temin ediniz. 

~-------' 
Dr. HAFIZ CEMAl 
Pazardan maada ctaat (14.30 dan 13 e 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar ti.karaya. Dl· 

vanyolu No. 104. 

lstanbul 
Asgari yüzde 98 ~afiyetli ve mµ.otJIZl.m. aa.ı'rlam anbali.ilı olarak 10 tnn ıı:öz-

taşı açık eksiltmeye konulmuştÜr. · 
Muhammen bedel 1900 liradn-. 
Taliplerin yüzde '!,S muvakkat teminatTarile ihale tarihi olan 17/11/939 cuma 

günü saat 14 de Vilayet b:nasında Ziraat Mübayaa Komisyonuna müracaatlıu-ı. 
(9026) 

Adli Tıp işleri Smum Müdürlüğünden: 
31/İlkteşrin/939 salı günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacağı "'1Velce ilin 

edilmiş olan 140ıJ kilo dağlıç eti ile 400 kilo süt için bugüne kadar istekli zu
hur etmedlğinden acık eks:ltme 11/İk:inciteşrin/939 cumartesi l"aat on bire tehir 
edildiği bir defa daha ilin olunur. (9035) 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1/11/939 tarihinden itibaren mevsim dolayıslle 

tatil edileceği ilin olunur. 
Tayyare yolcu seFerlerlnin 

(9006) 

hayl'et bir unsur olan "Krema köpü. 

ğii" imtiyazlı usulü sayesinde iki 

misli fazla zaman sabit durur. 

HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yüzünün bir tarafım 

"Krema kCSpiiğü,, J1a,•i Tokalon pud. 

rası ile ve diğer tarafını da herhungi 

bir pudra ile pudralayınız. Şayet 

"1'rema köpüğü" havi pudl'a iJe 

pudraladığınız taraf diğer tarafa na· 

zaran daha taze, daha genç ve daha 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Rom af izma 
Nevralii, kırıkhk, ve bütün ağrılarınizl derhal keser. 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
cazip göriinmüyorsa aldığınız TPka- •

7 

ı • w Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 
lon pudrasının para~ını iade ederiz. 

TOKALON pudrasının fevkalade 

raibet bulan yeni 10 rengi vardır. 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil LOtfü OÖROÜNCO. Gazctecılik ve 

Nesnyat T . L. S . 8:1c;tldt~ ve? TAN Mnthnnq 
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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

150 KURUŞA 

BiR KÜTÜPHANE 
TAN, yakında okuyucularını yok pahasına zengin 

bir kütüphaneye sahip edecektir. Bir iki güne kadar ve
receğimiz tafsilatı bekleyiniz. 

Garp Cephesi • • Majino-Zigfrid 

Chambley \\\\~~ 
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lki Hat Arasında Umumi ve 1eknik Bir Mukayese 
Majino hattı uzun müddet devam edecek bir taar

ruza dayanacak surette inşa edilmiştir. ~füdafil<.'r!n 

her türlü istirahat esbabını ihtiva eder ve hiç bir. 
mevkide va vazifede müdafilerin düşman ateşile vu-

rulması : htimali yok gibidir. Zigfrid hattı, pek acele 
olarak kısa bir zamanda inşa edilmiştir. Bu hattın 
in)asile istihdaf edilen gaye, Alman kuvvetleri l;>aşka 
yerlerde meşgul iken, ekonomik bir saha olan Sar-

re'ın düşman tarafından işgal edilmesine mani ol
maktır. Zigfrid hattında alelale bir kışlada bulunan 
istirahat esbabı bile mefkuttur. Hat, pek muvakkat 
bir zaman zarfında istimal edileceği gözönünde tutu.. 

larak inşa edi1diği için sıhhi şeraiti de haiz değildir. 

Binaenaleyh Zigfrid hattı ani ve delici bir hare
kete dayanabilirse de, metotla sevkedilen anut bir 
tazyika uzun müddet mukavemet edemez. 


