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Okyanusta lngiliz lilom tarafından takip edilen "Deutac hlancl,, 'Alman Cep "rhlısı 

BiR BALKAN -jDautschland ve Amiral 
Konferansı Sheer Kruvazörleri 
Ankarada O J 

Tonlanmahdır kyanusta Do aşıyor 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

T ürk - İngiliz - Fransız an-
laşmasındanberi Balkanlar 

meselesi yeniden nüksetti ve bu de
fa Balkan devletlerinin vaziyetlerini 
kati surette tayin etmeleri mecburi
yeti başgösterdi. Balkan devletleri 
artık zıd ihtiraslar arasındaki 
muvazeneden istifade ederek bugün
kü iğreti vaziyetlerinde devam ede
mezler. Ergeç aralarındaki ihtilafları 
hallederek, bir blok vücude getirmi
ye ve hariçten gelen ihtiraslara karşı 
kendilerini korumıya mecburdurlar. 

lngiÜz Filosu, Bunları Tuzağa Düşürmek 
için Mütemadiyen Uğraşıyor, Mücadelenin 

Gittikçe Şiddetleneceği Anlaşılıyor 

Bu sebepledir ki, Türk _İngiliz
Fransız ittifakının ilanındanberi Bal
kanlar diplomasi faaliyetinin ön sa
fını işgal etmektedir. İtalyanlar BaL 
kanlardaki hiıkizn rol oyııama.k: hu
susundaki emellerini açığa vurmuş
lardır. Bulgaristanda için için kaynı_ 
yan bir hareket müşahade edilmek
tedir. Romanya ve Yugoslavya İtal
yanın tesirine tabi görünmektedir. 

Türkiye ötedenberi Balkanlarda 
bir istikrar amili olarak çalışmıştır. 
Senelerdenberi Balkanlarda sulh ve 
emniyetin bekçiliğini yapan Balkan 

Antantı Atatürkün eseridir. Bu an. 
tant mucibince Türkiye, Romanya, 
Yugoslavya ve Yunanistana karşısı
kı bağlarla bağlıdır. Ayrıca son İn-

giliz - Fransız anlaşmasile Türkiye, 
Romanya ve Yunanistana verilen ga. 
rantiye iştirak etmiştir. Binaenaleyh, 
Türkiye Balkanlardaki hadiselerle 
yakından alakadardır, burada büyük 
emperyalist emellerin oyunlarına 

karşı liıkayt kalmamak mecburiye
tindedir. 

Nevyork, 27 (Hususi) - Almanyanın Cep kruvazörlerinden 
ikisinin, yani Amiral Sheer ile Doyçland'ın aylardanberi Okya
nu&ta bulundukları ve birçok deniz hadiselerine sebebiyet ver
dikleri tahakkuk etmişıtir. Keyfiyetin İngilterece malum olduğu 
zerre kadar fiiphe götürmemektedir. İngiltere hükfuneti bu iki 
kruvazörü tuzağa dütürınek için mütemadiyen uğratmaktadır. 

--, Vaziyet şimdiye kadar şüpheli idi. 
J Fakat bundan sonra takibatın azami 

1 

şiddet peyda edeceği zannediliyor. Başvekil 

Bir Nutukla 
Bayramı 

Açacak 
Bütün 

Başa 

Şehir Baştan 

Donanıyar 
Cüınhuriyet Bayramı, bugün 

saat 13 de Ba,vekil Dol..-tor Re
f~ Saydanı tarafından, radyoda 
soylenecek b ir nutukla baflıya
caktır. 

Bu münasebetle resmi daireler, 
mektepler bugün saat 13 den pazar. 
tesi akşamına kadar tatil yapacak. 
!ardır. Bu seneki bayram cumartesi 

ve pazar günlerine tesadüf ettiği İ
çin geçit resmine iştirak edemiye. 
cek olan illi ve ortamekteplerde .bu. 
gün toplantılar yapılarak, bayram 

kutlanacak, muallimler tarafından 
Cümhuriyet devrinin başardığı bti
yük işler hakkında talebeye izahat 
verilecektir. Bu vesile ile her mek. 
tepte bir sınıf, yahut mektep salonu 
bayrakla ve çiçekle süslenecektir. 

Batan Denizaltı lar 
Londra, 27 (Hususi) - Nazistlerin 

İngiltereye karşı deniz ve bav:ı har-
bini şiddetlendireceklerinc dair ileri 
sürdükleri bütün iddialara rağmen. 
İngiltere deniz ve hava harbini tam 
muvaffakıyetle idare etmektedir. Bir 
kere bir Alman tahtelbahiri Good
vins'de kuma oturmuş ve altmış ce
set Dover'e naklolunmuştur. 

Son yirmi dört saat içinde batan 
Alman tahtelbahirleri bu suretle i
kiye varmıştır. 

Diğer taraftan geçen cumartesi 
günü şimal denizinde vukubu1an mu 
harcbede taarruza geçen 12 Al
man askeri tayyaresinden 7 sinin dü
şürüldüğü tahakkuk etmiştir. 

İlk önce düşürülen bu tayyarelerin 
sayısı dört sanılıyordu. Daha sonra, 
kurtarılan Alman tayyarecilerinin is

ticvabından üç Alman tayyaresinin 
daha, en ağır şekilde hasara uğra -
dıklan anlaşılmıştır. 

Denize inmiye mecbur olan bu tay 
yarelerin birincisi bir balıkçı gemi:-:i 
tarafından, diğeri bir muhrip tara-

fından, bir üçüncüsü de bir Dani -
marka vapuru tarafından kurtarıl -
mıştır. Hiçbir İngiliz tayyaresine ve
ya gemisine isabet vaki olmadığı ha-! 
tırlaiılmaktadır. 1 

B alkan ~n.!antr, hariçten gele
C'ek buyuk tehlikelere ve si. 

yasi oyunlara mukavemet edecek 
mahiyette değildir. Nitekim coğrafi 
vaziyetleri itibarile Balkan devletle
rinden bazılarının şu veya bu em
peryalist devletin tazyikine karşı za
af hissettikçe, Balkan Antantının bi
le kuvvetini zayıflatacak: bir yol ta
kip etmiye mecbur kaldıklarına şahit 
oluyoruz. Mesela Romanya, Çekoslo
vakyanın işgalinden sonra Almanla
rın bir nevi iktısadi ültimatomuna 
mukavemet için kendisinde kuvvet 
bulamamıştı. Yine mesela Yugo"i'ıav-

(Sonu Sa: 6, Sii: 3) • 

Radyo idaresi de Cümhuriyet bay. 
ramı günlerine mahsus olmak iizere 
bir program hazırlamıştır. Bu pro. 
grama göre, radyo bugün saat 13 de 
Başvekil Refik Saydamın nutkunu 

Bundan İngiltereye hücum eden 

Alman tayyare filosunun yarısından j 
fazlasını kaybetmesi, son derece mü
hiın bir netice sayılmaktadır. 

Diğeı; taraftan İngilterenin ticare
ti günden güne yükseliyor. Normal 
zamanlara göre yüzde kırk iki dere. 

( Sonu Sa. 6 Sil. 4 ) (Sonu Sa: 6. Sü: 6) 

H A LK GAZETESi 

Kral Leopold 
Bir Nutuk 
Söyledi 

-----<O--

Bitarafhğı İdame 

için Amerikadan 

Müzaheret İstiyor 
Londra, 27 (Hususi) - Bugün 

bitaraflık namına iki ses yüksel
di ve ikisi de hitaraflığa göste
rilmesi icap eden saygıdan bah
setti. 

Bitaraflık namına yükselen : ses. 
lerin birincisi Belçika Kralı Leopol· 
dün sesidir. Kral Leopol, Amerika. 
nın davetine icabet ederek Belçika-

iDEAL BOR O 
l!lu kitap bOrolarının it çıkarma kudretini arttırmak latlyenler 
için kısa, fakat amelT bir kitaptır. O size az maaraflarla çok it 
na1ıl 9ıkarılablleceölnl g!Sıterlr. Fena ve yanlıı bUro uıullerl 
yOzUnden geri kalan, hatta zarar eden veya batan mUesseıeler 
aayılmıyacak kadar çoktur. Bu kitap, bu gibiler! kurtarmak 

için yazılmııtır. Fiyatı 50 Kr. 

'------------------------------' 

Time& kıyınna bomba dü1tüğü takdirde halkın ıığınaccifı 
tünellerin •u hücumuna uğramamcın için bu tünellere 

fasılalarla çelik kapdar konulma,tur. 

Finlô.ndiga Yeni 
Sov§ et Tekliflerini 

Kabul Edecektir 

nın bitaraflığı hakkında beyanatta 1. 
bulunmuş ve şu sözleri söylemiştir: 

"1937 senesinde Belçika müstakil bir va
ziyette bulunduğunu ilan etmiştir. Üç bü-
yük komşudan her bid, Belçikanm arazi
sine riayet ve istiklalini garanti edecefine 
dair kati teminat vermiştir. 

<a.eiı;ıla. l:ıu1rümet ıaraimaan ıı.a::t>ın bı
dayetinde memleketin bitaraf kalacağına 
dair yapılan beyanat bu siyasetin tabii bir 
neticesidir. Bu bitaraflık Belçika milleti-
nin ananelerine ve emllerine uygun olduğu 
kadar memleket menfaatleri için de haya
ti bir eleman mesabesindedir. Belçika bir 
harbe sürüklendiği takdirde, arazisi bir 
muharebe meydanı halini alacaktır. 

Holanda ile yanyana Garbi Avrupa hu
dutlarınm telaki noktasında bulunan Bel
çika, bilhassa muslihane olan vazifesini ifa 
etmektedir. Bütün kuvvetimizle istiklSli
mi:ce riayet edilmesini temine hazrnz. Ta
arruza uğrayacak olursak, bundan 25 st"ne 
evvel yaptrğnnız gibi, bu sefer de k~ndirni
zi müdafaa edeceğiz. Bu takdirde bütün 
memleket, ordunun arkasında yer alacak· 
tır. Fakat muhariplerin bitaraflığrmızı ih-

( Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) 

Londra, 27 ((Hususi) - Sovyet 
Rusya - Finlandiya arasındaki va
ziyet hakkında yeniden bir şey öğ. 
renilmemiştir. Fakat Finlandiya Ha
riciye Nazın Finlandiyanın hürriyet 
ve varlığı bakımından lüzumlu olan 
hiç bir şey feda etmiyeceğini, Rusya 
ile Finlandiya arasında müzakere 
yoluyla halledilmiyecek hiç bir me. 
sele bulunmadığını tekrar etmiştir. 

Sovyet Teklifleri 
Helsinki'den haber verildiğine gö-

re Sovyet Rusya, Finlandiyaya mu.. 
adde! bir askeri misak şekli teklif et• 
miştir. Bu teklif, Finlandiyanın sıkı 
bitaraflığı ile kabili telütir. 

Teklif, Finlandiyanın Rusyaya 
karşı yapılacak herhangi bir taarru. 
zun kendi topraklarından yapılması 
imkanını selbetmektedir. Moskova, 
Şimal blokunun "bitaraf tesanüdü,, 
ne riayet etmek niyetinde olduğunu 
bildirmiş ve Finlandiyaya teklifie· 

(Sonu Sa: 6, Sü: 4) 

Almanlar Garpte Bütün 
Cephe Boyunca Geniş 

T ahşidata Başladılar 

Bir Balkan 
Bloku İçin 
Teklifler 

Alnianyanın lngiltereye 

için de Hazırlandıiiı 
Havadan Taarruz 

Söyleniyor 

Garp cephesinde ileri mevzilerde Fransız askerleri 
(Yazısı üçüncü savfada) 

Köseivanof, Romanın 

Yaptığı T ekrife 

Müsbet Cevap Vermiş! 
Bal, 27 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

Avrupa cenubu şarki memleketlerın. 
den mürekkep bir bit:ıraflar bloku 
ihdası projesi İtalya büyük elçisi ta
rafından Sofyada Başvekil Köseiva
nofa tevdi edilmiştir. 

Basler Nachrichten gazetesin~ ~Ö
re, sefir, Bulgaristanın bu proje kar
şısında nasıl bir vaziyet alacağını sor 
muştur. 

Sofya mahfillerinde söylenrliğine 
göre, sefire verilen cevaplar çok 
memnuniyetbahştır. 

Ayni gazeteye nazaran bugün An
karada beklenmekte olan Von Pap~n 
Almanya hükumetinin Türk _ Fran
sız - İngiliz paktı karşısındaki noktai 
nazarını tebliğe memur edilmiştir 

Temaslar Oluyormuş 
Paris, 27 (A.A.) - Daily Mail ga~ 

zetesine İstanbuldan gelen bir tel
grafa göre, Alman büyük elçisi Von 
Papenin hafta sonunda avdetine in-

CSonn Sa: 6. Sii: :n 
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Kış Harbi 
Yazan: ômer RıZKZ DOGRUL ıli!,~~~~~~~~~!!!!!!!!~ 

1 Sadabat Paktı G arp Cephesinden gelen haber- 11 

. ıere göre, bu cephe üzerinde J Devletleri Toplanmıyor 
enıkonu kış başlamış ve bu suretle il 
mevsımın şiddetleri başgöstermiştir. 1 Ankara, 27 ( A.A.) - Sadahat 

Askeri mütehassı<;lar bu vaziyete paktı devletleri arasında )akın. 

1 
rağmen bir Alınan taarruzunun vu- ela bir konferans aktedlleceği. 

ku .bulup bulmıyacağını di.işünmrkle ne dair Avrupa ajansları tara. 
meşguldürler. vaziyetin görünfüıiine fından yapılan neşriyat Uzerine • 
göre, Alman kumandanlığı Zigfrid salahiyettar mahfiller nezdinde 
hattına kuvvetler yığmıya devam e. yaptığımız tahkikat neticesin. 
diyor. Ve bu ~·üzden bu~ün Ren ile de, bu hususta kararlaşmış bir 
Mozel arasındaki Alman askeri ıri- şey mevcut olmadığı anlaşıl 

nin (800,000) e vardıkları tahmin o- '--~ıştır. _ .. -·ıı, 
lunuyor. Bu kuvvetlerin bir taarruzu __ 

Almanya Isviçreden 
Hollandaya Kadar 
Hududa Asker Yığdı 

hasarmak i~in kafi olup olmadıkları 
bahis mevzuu değildir. Çünkü Al
manyanın Garp Cephesinde taarru. 
za geçmesi ihtimali, hala çok şüphe. 
lidir. Hele Almanyanın Garp Cep
hesinde bir milyon ki.şiyi feda ede
rek l\lajino hattını mutlaka yarmak 
istediğine dair intişar eden haberle. 
re hemen hiç bir inanan yok gibidir. 
Bilakis askeri mahfiJlerde hükiim 
süren kanaate göre, Alman erkiinı 

harbiyesi harbi kısa kesmek içi:n bir 
kış taarruzu yapnuya muhalefet edL 
yor. Yoksa Almanyanın yapacağı kış 
taarruzu, müttefiklerin ekmeğine 
yağ sürecek bir hadise sayılıyor. 

Çünkü yalnrz bu hadise, Almanyayı 
kökiinden sarsmıya kafi görülüyor. 

İngiltere· ltalya 
Arasında Yeni 
Bir Anlaşma 

Londra, 27 (A.A.) - Bir taraftan 
Holanda hududu civarındaki sahil • 
mıntakasında mühim Alınan kıtaatı 

TEBLİGLER 
Paris, 27 (A.A.) - Umumi karar- 1 

Mevziler arasındaki keşif kolları 

müsademeleri gitgide sıklaşmakta ve 
bunların neticesi olan muharebeler 
gitgide daha şiddetlenmektedir. 

Almanyanın, bir kış taarruzu yap
maktan vazgeçerek baharı beklemesi 
jhti"!ali daha kuvvetli bir ihtim:ıl
dir. 

Fakat nıütchassıslann ifadesine 
göre, Almanyanın bahan bekleme. 
si miittefiklerin kuvvetlenmesine 
yardım eder. Çünkü o zamana kadar 
İngiltere Fransayı azami derecede 
takviye etmiş, Fransaya gönderebi. 
lcceği her kuvveti göndermiş olur ve 
bu sayede Garp Cephesi bugünkiine 
nisbetlc bir kaç misli kuvvetlenerek 
Almanyanın karşısına dikilir. 

Buna mukabil Almanya da bilhas
sa Sovyet Rusyadan ihtiyaçlarını te
min ederek hazırlanamaz mı? .. 

Roma, 27 (A.A.) - Reuter: 
İngiltere ile İtalya arasındaki tica

ret meseleleri için daim! muhtelit 
komisyon ihdası hakkında bir anla"'-s 
manın bugün Romada imza edildiıti 
resmen bildirilmektedir. 

o 

Anlaşma, İngiliz sefiri Sir Percy 
Lorraine ile Hariciye ticaret işleri 
umumi müdürü Amedee Giarnini ta
rafından imza edilmiştir. 

lngiltere • Yunani.tan 
arCl8ındaki müzakereler 

Atina, 27 (A.A.) - Reuter: 
İngiltere ile Yunanistan arasında 

bir ticaret anlaşması akdıne matuf 
müzakereler ilerlemektedir. tngiltere 
750 bin İngiliz liralık korent üzümü 
satın almağı kabul etmiştir ve bu 
miktar bir milyon İngiliz lirasına k.a
dar yükselebilecektir.Tütün tacirleri 
evvelce Almanyaya yapıldığı gibi mü 
him miktarda tütün satışı yapılabile
ceğini ümit etmektedirler. 

Bir Yunan heyeti buna mümasil 
müzakerelerde bulunmak üzere ya -
kında Parise gidecektir. 

A ı....,.,. .. ",. - ç:n.ııvP-t Rusya 
iktı•acli görüfmeleri 

Londra, 27 (A.A.) - Havas: 

tahşit edilirken, diğer taraftan da 
Bale'in Simalinde tahşidat kaydediL 
diği hakkındaki haberler İngiliz 
matbuatını ehemmiyetle meşgul et
mektedir. 

Gazetefor, fngilitereye kar~ı bir 
hava taarruzuna ve denizaltı müca
delesinin şiddetlenmesine intizar et
mektedirler. 

Telefon Muhaberatı 
Gazeteler, Almanya ile bazı mem. 

leketler arasındaki telefon görü~me
lerinin kesilmesinin izahı mü:şkül ol
duğunu kayıt ve bunun yukarda zik
ri gecen tahşidat ile alakadar olup 
olmadığmı merak etmektedirler. 

Almanya, bitaraf memleketlerle 
yapılan telefon muhavereleri üzeri
ne o şekilde tahdidat koymuştur ki, 
fiilen yabancı memleketlerle bundan 
böyle yalnız resmi müsaadesi olan 
kimseler konu~abileceklerdir. 

Almanya ile İskandinavya mem
leketleri arasındaki telefon muhabe
rab ise büsbütün kesilmistir. 

Sansür Şiddetlendirildi 
Son zamanlarda Alman sansürü

nün çok ziyade şiddetlenmiş bulun. 
ması keyfiyeti, cok zaman evvel ha
zırlanmış olan tedbirlerin tatbiki ol
duğunu ve yakında yapılacak geniş 
--"--·--""~ ı..~~ .. _ ---··- : 1 ... kativven 
münaııebettar olmadığım yazan Stok 
holmde münteşir "Wagbeladet,. ga
zetesinin Berlin muhabiri şöyle di
yor: 

bı ·~· : 
gahın te ıgı: 1 

Gece, mevzii keşif kolları faaliyetı 1 
olmuştur. 1 . ..................................................... . 
"Yakında büyük bir taarruz icra 

edileceğine delalet eden hiç bir ala
met yoktur.,, • 

Havasın Tebliiji 
Havas Ajansının askeri vaziyet hakkın

daki mutat yarı resmi raporu: 
Nehirler yükselmekte berdevamdtl'. Ve 

Rhin nehri dün ani surette 57 santimetre 
kabarmıştır. Tayyareler, faatiyetsiz geçen 
uzun gül'llerden sonra, havanın berrakh
fından istifade ederek tekrar uçmağa baş
lamışlardır. Fransız tayyareleri dördii düş
man hatları üzerinde ve biri daha uzaklar
da olmak üzere beş keııif uçuşu yapmıştrr. 
Fransız hatları üzerinden bir tek Alm:ı.n 

tayyaresi beş kilometre kadar ileri geç
mistir . ., 

Fransız kumandanlığına gelen ma
IUmata göre, Alman kıtaatının umu
mi vaziyeti şudur: 

Muharebe bölgesinde tahşit edilen 
kıtaattan başka İsviçreden Holanda
ya kadar bütün Rhin ;ahili boyunca 
kuvvetli kıtaat yerleştirilmiştir. Al
man deniz mıntakasında Polonyadan 
gelen kıtaatla diğer bir tahşidat ya
pılmıştır. Nihayet merkezi Alman
yada mühim bir ordu ihtiyat halinde 
bulunmaktadır. Bu son tertipten bir 
hüküm çıkarmak imkansızdır. Zira, 
PolonyaC!an gelen ıntaat 1çln b"'fr is-
tirahat mevzuubahis olabileceği gibi 
bir veya bir kaç yarma taarruzunu 
beslemiye matuf da olabilir. 

Fakat, harbe iştirak eden kuvvet
lerin gitgide daha ehemmiyet kes. 
betmesine rağmen, keşif kollarının 

yaptıkları bu harekat sırf mahalli 
bir mahiyeti muhafaza etmekte ve 
sadece tabiyevi bir alaka taşımakta
dır. Her iki taraf, birbirinin mevzi
lerini keşfe çalışmakta ve pek ufak 
dahi olsa, bütün haberler bu intizar 
devresinde bilhassa ehemmiyetle 
karşrlanmaktadır. 

lngiliz Amelesi 
Attlee namına beyanatta bulunan • Gre

enwood, Reuter Ajansı muhabirine şunları 
söylemiştir: 

"Bitaraf memleketlerde İngiliz amelesi
nin harp etmek istememekte olduğu \'e 
sulhiln iadesini son derece hararetle arzu 
etmekte bulunduğu suretinde yapılmakta o
lan propaııanda, amele fırkası mahaFilinde 
büyük bir infial tevlit etmiıtir. Halbuki. 
bütün bunlar hakikate uygun olmaktan çok 
uzaktır. İngiliz amelesi, harpten nefro!t et
mektedir. Fakat bu amele, ayni zamanda 
diktatörlükten ve onun haısin usullerinden 
ve tevlit etmekte oldutu netayiçten de ay
ni derecede nefret duymaktadır. 

Papa ve Harp 
Vatikan, 27 (A.A.) - Havas: 
Papa, bütün katolik dünyasına hi

taben neşrettiği ilk beyannamesinde, 
harp esbap ve müsebbiplerindea bah 
setmiş ve ilk amil olarak müfrit ra
sizmı göstermiştir. 

Müteakıben papa, totalıter telak
kileri takbih ve Polonyanın iztırabın
dan hazin sözlerle bahseylemiştir. 

görmliyorlar. Çünkü biitün kış mev. 
siminde Sovyet Rusyadan Almanya. 
ya yapılacak münakalatın müttefik
ler tarafından yapılacak münakala. 
ta tekabül etmiyeceği iddia olunu. 
yor ve Alman erkanı harbiyesinin 
yalnız Rusyaya güvenerek karar 
veremiyeceği ileri siirülüyor. Çünkü 
Alman erkanı harbiyesi. yalnız Sov
yct Birliğine itimat ederek hareket 
ettiği takdirde bütün hesaplarını al
tüst edecek bir arızanın meydana 
çıkmasından endişt' etmesi )azım ge_ 
lirmiş .. Alman erkanı harbiyesi ise 

Berlindcki bitaraf diplomatlara gö
re. Alman ekonomik heyeti Mosko
vadan Sovyet teslimatı bahsinde 
memnun olarak dönmemiştir. 

Önümüzdeki aylar zarfında bir 
milyon ton hububat sevki ümidinin 
suya düştüğü anlaşılıyor. 

Amerika Bombardıman Tayyareleri 
Ve Zehirli Gaz ihraç Edebilecek 

Fransa, Ankara 

Paktını Tasdik Ediyor 

Sovyet 
lçtimaa 

Konseyi 
Çağırlldı 

azami derecede hürriyet ve istiklali- Moskova, 27 (A.A.) - Yüksek Sov 
ni muhafaza ederek hareket etmek yet meclisi, Sovyetler birliği yüksek 
istermiş. O,halde Alman erkanı har. Sovyet meclisini 31 ilkteşrinde Mos
biyesi bir muvaffakıyet kazanmak kovada beşinci fevkalade içtimaını 
fikrinde ise, her ne pahasına mal o- akdetrniye davet etmiştir. 
Jursa olsun bir kış taarruzu yapmak- Garbi Ukrayna Meclisi 
tan başka bir seli.met çaresi bula. 22 ilkteşrinde seçilen garbi Uk-
mazmış.. ... rayna milli meclisi dün öğleden son-

Halbuki kış taauuzunun da yu- ra Lvovda toplanmıştır. 
karıda anlattığımız gibi bir netice Eski şarki Galiçyada bu mıntaka-
vermesine imkan yok gibidir. nın Sovyet idaresine bir an evvel 

Yani mesele tam manasiyle bir geçmesi arzu alunmaktadır. 
dairei fasidedir. 

Vaşington, 27 (Hususi) - Ayan 
Meclisi, bombardıman tayyareleri. 
nin yabancı memleketlere satışla
rının yasak edilmesi hakkındaki tak
riri reddetmiştir. Ecnebi vapurların 
Amerikan bandıl'ası çekmeleri ve 
kendilerine Amerika vapuru süsü 
vermelerini yasak eden takrir kabul 
edilmiştir. 

Bundan başka Amerikadan zehirli 
gaz ihraç edilmesinin menolunması 

hakkındaki teklif te reddolunmuş
tur. 
Amerikalı olmıyan bir devlete kar 

şı meşru bir müdafaa harbi yapan A. 
merikalı memleketler hariç olmak 

üzere gerek sulh gerekse harp za:rna 
nında ecnebi memleketlere silah ve 
cephane gönderilmesi hakkında ya
pı lan teklif de kabul olunmamışhr. 

Bu kararlar ambargonun kal. 
dırılmasına karşı Meclisin hislerini 
ifade eden bir jest mahiyetindedir. 

Reisicümhur intihabı 
için bir tekli/ 

Ziraat Nazın, Avrupadaki harp 
vaziyeti dolayısiyle Amerikayı ihti
laflardan uzak bulundurmak husu
sundaki gayretlerine devam edebil
mesi için Roosevelt'in üçüncü defa 
seçilmesini teklif etmiştir. 

Paris, 27 (A.A.) - Bu sabah top
lanan nazırlar meclisi, Ankara an
laşmasının tasdikine ve imza için 
Reisicümhura arzedilmesine karar 
vermiştir. 

Daladier, askeri ve diplomatik va
ziyet hakkında geniş izahatta bulun
muştur. 

lran Kabinesi Değiıti 
Tahran, 27 (A.A.) - Reuter: 
Şah, dün milli meclisi içtimaa d:ı

vet etmiş ve kabine mutat olduğu 
veçhi1e çekilmiştir. 

Başvekalete Adliye N aztrı Daftari 
ve onun yerine de şimdiki Başvekil 
Cam geçmiştir. 

Vaziyet bu merkezde olduğu için 
bir kimse de yarın ne olacağını veya 
ne yapılacağını kestiremiyor ve va
kalal'ı beklemekten başka çare kal. 
mıyor. 

HADİSELERİN iÇYOZU 

Şuınig, Karısını Bile 
Haftada Bir, Be§ Dakika 

Görebiliyor 
Londa, 27 (A.A.) - Reuter ajansı 

bildiriyor: 
Viyanadan son gelen haberlere gö

re, Şuşnig, Alınanlar Avusturyaya 
girdikten sonra hapsedildiği ndada e
lan mahpus bulunmaktadır. Şuşnigin 
çok zayxf, hasta ve iştihasız olduğu 
söylenmektedir. Kendisini haftada 
bir defa, Gestapo memurları rnuve
cehesinde beş dakika ziyaret etmek 
üzere karısına izin verilmektedir. 

Eski Madrit Müdafii 
MahkGm Oldu 

Madrid, 27 (A.A.) - D. N. B. A
jansı bildiriyor: 

Meliladaki siyasi rnesuliyetler mah 
kemesi, General Myayayı en yüksek 
ceza olmak üzere 15 sene sürgün° ve 
bütün servetinin müsaderesine mah
lCüm etmiştir. 

Madam Myaya bir milyon peçeta 
l*!'a cezasına mahkum olmuştur. • 

Ahnanyada, teşkilatı küçük şehirlere kadar yayılan, 
g_izli. bir muhalif cemiyet teşekkül etmiştir. Cemiye. 
tın ısmi "Hür Almanya Cemiyeti,. dir ve programı 
dokuz maddeden ibarettir: 
1 - Bitler ve Nazi rejimini yıkmak, 
2 - Bu gaye tahakkuk edince biitiin sınıfların mi.i. 
messillerinden mürekkep muvakkat bir hükôınet 
kurmak, 

3 - Muvakkat hükumet sulbü temin için derhal mii
zakerelere girişecek, Çekoslovakya, Avusturya ve 
Polonyanın tahliyesini kabul edecek, l'e silahların 
tedricen tahdidini teklif edecek, 
4 - Muvakkat hükumet, mülkiyete riayet etmeklç 
beraber, milli serveti koruma tedbirleri alacak, 

5 - Muvakkat hükömetin ilk vuifesi. söz, matbuat, 
içtima hiirriyetlerini iade etmek olacak, 
6 - Nazi rejiminde yapılan haksızlıkları muhakeme 
etmek üzere hususi bir mahkeme kurulacak 

' 7 .,,.- Muvakkat hükumet sulhü temin ettikten sonra 
umumi intihabat yapacak, 
8 _ Teşekkül edecek milessisan meclisi ilk Cümhur
reisini ve meşru hükUıneti seçecek. 
9 _ Yeni Almanya şu dört prensip üzerine kurula
cak: Siyasi hürriyet. ferdi emniyet, ictimai terakki 

\'e harici sulh. * 
Hitler dahili bir ihtilale karşı. tedbir almak üzere 

• 

Himmler' e lazım gelen emirleri vermiştir. Himm
ler fimdiye kadar dahili ihtilallerde muvallak ol
mak için kullanılan uBulleri gö.zönünde bulundu
rarak, radyo merkezlerine, po•ta ve telgralhane
lere, istasyonlara, köprübaşlarına, hükumet mer
kezlerine mitralyözler yerlestirmi.Btir , . 

* Nazi mahafiJiuden öğrenildiğine &öre, Alman Ziraat 
Nazırı Barre, İktısat Nazırı Funk, General Loeb ve 
General Hunncuken, göringe müracaat etmişler ve Af. 
manyanın ya kış başlamadan derhal harbe girmesi. 
:rnhut ta, lu~r n~ pahasına olursa olsun, sulbü temin 
etmesi lüzııınuuu bildirmişlerdir. 

* Fransada, I l Alman casusu tevkil olunmuştur. 
Başka milletlere mensup olan ve Almanya hesa
bına çalışan bu tanınmış caBuslar arcuında bir 
Merear muharririyle, çok meşhur bir Binema yıldı
zının ela bulunduğu •öyleniyor. Senelerclenberi 
Fransada yQ.faclığı, ve, her Fır.atta Almanya aley
hinde konuştuğu Böylenilen bu me,hur yıldızın, 
teokil olunacağını anlayınca intihara kalkışhğı 
bildiriliyor. Fakat yıldız, bu teşebbüsünü muval
lakıyetle neticelenclirememiştir. 
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.ff:i.EK 
Anlayan Varsa 
Beri Gelsin ! 

Yazan: B. FELEK 

B eni arasıra yoklayıp ağzımdan 
lfıf almıya çalışan mahut ar

kadaş ta dahil olduğu halde kimi 
görsem: 

- Yahu! Sen gazetecisin! Anlat 
bakalım! Ne var ne yok? Diye yaka. 
ma yapışıyorlar. 

Lakin siyasi işlerden, harp vRka
yiine kadar hadiseler o şekle geldi 
ki; hani Nasrettin Hocanın oğluna 
patlıcan gösterip sordukları zaman: 

- Gözleri açılmamış sığırcık ynv
rusu! Demiş tc, Hoca bu cevaptan 
mağrur olup: 

- Vallahi ben söylemedim! Ken. 
di buldu. Diye övünmüş. Biz de tıpkı 
öyle olduk. 

Sade biz değil, bütün Avrupa öyle 
oldu. -Başta Alman Hariciye Nazı
rı Her Fon Ribbentrop olduğu hnl
de- en bahayiğit siyasiler bile harp 
olınıyacak kanaatinde idiler. Halbu. 
ki harp oldu. Harp olunca herkes, 
dünyaya bomba ve zehirli gaz yağ
muru yağacak korkusi:de büyük şe
hirlerden çocuklarla ihtiyarları çı. 

kardılar. Sinemaları, tiyatroları ka· 
pattılar. Ll'tkin harp umdukları ve 
sandıkları şekle girmedi. 

Bu tedbir de boşuna gitti. Tayya
relerin en biiyük deniz filolarını mat 
edeceği dfü;i.inüliirken iş ber'akis ol. 
duğu gibi, tahtelbahir harbinden bü
yük faydalar uman Almanların da 
iimitleri boşa çıktı. Herkes İtalya. 
nın, Almanya ile birlikte harbe gi~ 
receğini bekliyorlardı. Harp patladı, 
İtalya girmedi. Almanya: 

- Polonyayı yenmiye benim km·. 
vetim kafidir; teşekkür ederim. 

Sözleriyle bunu guya kendi arzu· 
su ile vukua gelmiş bir hareket say .. 
dı. Lakin arkadan tngiltere ile Fran
sa Ahnanyaya ilanı harp ettikleri 
halde İtalya bitaraflığını ilan etti. 
Şimdi de, evvelce İtalyaya karşı 
mevcut bir takım takyidatı, Fran
sızların kaldırmış olduklarını ı..da öğ_

reni~·oruz. 
Hadiseler bu derece bütiln tnh. 

minleri altüst etmek için sendika 
yapmış görünürlerken benden olnn 
biteni değil de olup biteceği sormak, 
niyet şekerlerinin ,·ecizeleriyle js

tikbali keşfetmiyc benzer. 

Ne dil'·eyim? •, 

İtalya harbe girecek nıi? 

Bana sorarsan, ben İtalyanların 
yerinde olsam girmem. Çünkü Al-• man ihracat ticaretinin yüzde altmı-
şını eline aldı. Almanyanın gönde
receği mallann nakliyatını da de. 
ruhte etti, denizler açık, karalar a
çık, havalar da açık. Kimsenin bur
nu kanamadan İtalya böyle biT sene 
dursa ihya olur. Şu halde mantık o
nu emreder ki, İtalya· harbe girme~ 
sin. Lakin bu fikrimizi 1ıaranti ede. 
meyiz. 

Ya Rusya? 

O da ayni vaziyette. KuvvetU ve 
hınçlı Garp komşusunu, bir harbe 
atıp onun zayıflamakta olduğunu, 

hatta günün birinde yiyeceği ekme
ği kendisinden istemiye kadar mec
bur kalacağım gören Rusyanın bir 
silahlı maceraya atılmak istemesine 
lüzum yok. Hele Polonyanın yarısını 
da kolayca aldıktan sonra. Lakin bu 
fikrimizi de garanti edemeyiz. 

Amerika? 
\ 

Gerçi o bir muammadır. l\fuhnk
kak olan şudur ki bir ay sonra biitiln 
Amerika fabrikaları İngiliz ve Fran
sızlar için top, tüfek, tayyare, , .c 
tank yapıp ıııatacaktır.• Bunu gören 
Almanların hıza gelip Amerikaya 

sataşmaları pek muhtemeldir. Bu 
satasma hadisesi tahakkuk edince 
de Amerikanın demokrasilerin ya
nında yer alması da mantık icabıdır. 
Lakin bu fikrimizi de garanti ede
meyiz. 

İskandinav devletleriyle Hollanrla 
ve Belçika İngiliz ablokasının miiın
kiin olduğu kadar kendi memleket. 
lerini ezmemesi için İngiliz ,.e Fran
sızlara mümaşat edeceklerdir. Böy

lelikle onlardan Almanyaya geçehi. 
lecek kontra banda maddelerin mik. 
tan azalacak ve hu hal AlmanJnrı 

gazaba getirecek ise de hu yiizden 
bu bitııraflara teca\'iiz ctmiyecektir. 
Lakin bu fikrimizi de garanti cde-

<Lutfen savfavı ccviriniz ) 
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Sofya Mektubu: 

Avrupadan Yeni Dönen 
Bir Yolcu Neler Görür? 
Bulgaristan da Askeri Tedbirler: Alıyor, Gıda 

Maddesinin Tahdidi Hoşnutsuzluk Uyandırdı 
Solya, 25 B ulgaristanda gerek demiryol-

larının ve şoselerin tamiri, 
gerekse yeni yolların inşası için 
sarfedilen hummalı faaliyet, Yu
goslavyadan Bulgaristana giren 
her yolcunun nazarı dikkatini cel
beder. 

Başlanılmış olan işlerin kış gel
meden bitirilmesine gayret edildi.. 
ği görülür. Yugoslavya tarafında 
ise, yollar üzerinde büyük barajlar 
göze çarpar. Bu barajların ancak 
bir otomobile geçit verebilecek ka
dar dar methalleri vardır. 

Trenimiz Sofyanm merkez istas
yonuna üç saatlik bir teahhurla 
girdi. Çünkü yolda posta vagonu 
r aylardan çıkmıştı. Onu yine ye
rine koymak için üç saat uğraşıl
mıştı. 

Sofyaya hakim olan Viloş dağı 
şimdiden karlarla örtülü bulundu
ğu için şehir sokaklarmda dondu. 
rucu bir ax_az esmektedir. 

Şehrin her sokağında bir veya 
bir kaç gazete satıcısı kulübesine 
rastlanılır. Bu kulübeler almanca 
gazeteler seline boğulmuş gibidir. 
Almanca gazeteleri her hangi baş
ka bir devletin gazetelerinden da
ha mebzuldür. Alman propagan
dası bu silahından Sofyada azami 
istifade etmektedir. 

B ulgar gazeteleri çok ucuz sa
tılmaktadır. Bir gazetenin 

fiatı 1 levadır. Yani bir buçuk ku
ruştur. Bulgaristanda çok gazete o
kunmaktadır. H~rkes politika ile 
meşgul gibidir. Kahvele•, mektep
lilerle doludur. Bunlar uzun ve 
gürültülü münakaşalara girişirler. 

Bulgaristanda "kuvvet, ittihat
t an doğar,, diye söylenen bir laf 
vardır. Fakat tatbikatın sözden ne 
kadar farklı olduğu a511 burada 
görülür. Kuvvet ittihattan doğar 

sözleri bir levalık sikke!are, basıL 
rnış ve altın harflerle de Sobr an
yanın yani parlamento binasının 

üstüne yazılmıştır. Buna rağmen 
Bulgarlar biribirinin taban tabana 
zrddı olan siyasi tezleri boğaz bo
ğaza gelircesine müdafaa ediyorlar. 

On sene evvel tethişçi ve komi.. 
tacı İvan Mihailofun rejimi esnasın. 
da siyasi görüşler sözden ziyade 
tabanca ile müdafaa edlıırdi. 'Eğer 
Sobranya binasının önündek i mey
danın dili olsa idi, tab:mca kur. 
şunu ile siyasi noktai nazar fark
larının kurbanı olmuş olan yüzler
ce insanın adlarını birer b irer sa
yardı. Bu meydanda mebuslar b ile 
doğrudan doğruya muh alifleri ve
ya muhaliflerinin adanılan t ar a
fından öldürülmüştü. 

Bir gazeteci, içini teessüflerle çe. 
kerek bana dedi ki:. 
"- Hani o günler? O zaman ga

zetecilerin işleri yolunda idi. Bila 
istisna her gün ikinci ve üçüncü ta
bı çıkartacak heyecanlı havadisler 
olurdu.,, 

"- Her günkü hayatın can sıkı
cı yeknesaklığını gideren bir harp 

mevcut ya!., 
"-Harp başka. bellibaşlı bira

damın durup dururken vurulması 
ise başkadır.,, 

Cevabını verdi. Belki de haklı i
di. 

F akat on sene evvel Bulga -
ristanda hüküm sürmüş o

tan Amerika kovboy filmi havası 
esip gidelidenberi çok zaman geç
ti. Kral Borisin aldığı tedbirler sa

yesinde Bulgaristan normal bir ha
yata rücu etmiştir. Fena görülen 
şahsiyetlere bir benzeyiş dolayısi-

meyiz. 
Giiriilüyor ya! Bir takım t ahmin 

lerimiz vardır. Vardır amma n eyli
yelim ki: hadisat o der ece vefasız 
çıkh ki: hcrgiin değil beni, en erbap 
siyasileri hile l ades aldatır gibi al
datmaktadır. Bunu göriip te h ala be
nim fikrim ~aşmaz demek artık ena
yilik olur. Onu da benden b eklemez.. 
siniz! Değil mi canım? 

le durup dururken öldürülmek teh. 
likesine artık maruz kalmmıyor. 

Umumi Harpten çıkan Bulgaris
tan, büyük arazi parçalarını kay
betti. Fakat hiçbir zaman onları 

geri almak ümidini kaybetmedi. 
Bulgaristanın Balkan paktına gir
meyişinin de sebebi budur. 

Avrupadaki harbin ve Ankara 
paktının Bulgar harici siyasetine 
tesiri, büyük olmuştur. Bunun için 
Köseivanof kabinesinin yeni baş
tan teşekkülüne lüzum görülmüş
tür. Kabinenin siyasi fırkalardan 
üstün bir iş kabinesi olmasına dik
kat edilmiştir. Bu hükumetin ilk 
beyanatı bitarafhkta kalınacağı 

hakkında ısrar etmektedir. Bulga
ristanm kendisini yalnız kalmış 

hissettiği muhakkak gibidir. 
Bulgaristan da, düı1yanm her 

devleti tarafından alınan askeri 
tedbirlere benzer tedbirlere baş
vurmuştur. Rivayetlere göre ya
kında on beş sınıf silah altına alı
nacaktır. 

A lrnanya ile akteclile:n son ti
cari anlaşmanın neticelen

mesi eşya mübadelesini biraz da
ha genişletmiştir. Her tarafta sıra 
sıra Alman vagonlarının beklemek
t e olması bu hakikatin bariz deli
lidir. 

Almanların en büyük arzulan 
mümkün mertebe çok ve :;abuk o
larak memleketlerine gıda madde
leri götürmektir. Bulgaristan baş.. 
k a bir müşterinin yokluğu yüzün
d en emtea ve mahsulatını Alman
yaya satmak mecburiyetindedir. 
Fakat Bulgaristanrn mahsulatına 

mukabil, Almanyadan bozuk kali.. 
teli eşya gelmesi memnuniyetsizlik 
uyandırmaktadır. 

Bulgaristanda, bazı tahdidata 
tesadüf ediliyor. Bu cümleden ola
rak salı ve cuma günleri et satışı 
memnudur. Ve lokantalarda liste
ler, zerzevata inhisar ettirilmekte
dir. Bulgaristan et ve gıda bolluğu 
ile marui bir memlek<?t olduğu i
çin bu gibi tahdidata baş vurul
ması garip görülmektedir. 
Almanyanın Bulgari5tandaki ik

tısadi hareketleri ve tahakkümü 
Bulgaristanm siyaseti üzerinde 
mahsüs bir şekilde tesirini göster
mektedir. Nitekim yeni Bulgar hü
kumetinin birinci beyı:ınatında.ı da 
anlaşılmaktadır ki Bul.~aristanm ha 
rici siyaseti veçhe değiştirecek ve 
yepyeni bir istikamet tutacaktır. 

Deniz ve Hava 

Nakil Vasıtalarına 

Verilecek lhrakiye 
Ankara, 27 (Tan muh;ı.biri bildirL 

yor) - Mayi madeni mahrukat ve 
madeni yağ1ar hakkındaki kararna
menin tatbik suretine dair talimat

me bugün mcriyet mevkiine girdi. 
Bu talimatnameye göre, tariienin 
615 inci maddesinin 51 inci pozis-

yonuna giren ağır madeni yağlar ve 
tortulardan deniz nakil vasıtalarına 
ihrakiye verilebilmek için Ticaret 
Vekaletinden ihrakiye lisansı almak 
lazımdır. 

Hava sefinelerine ihrakiye olarak 
verilecek benzin ve yağlar için Tica
ret Vekaletinden ihrakiye lisansı al
mak lazımdır. 

İhrakiye lisansı için bir talepname 
ile Ticaret Vekaleti Dış Ticaret dai
resi reisliğine müracaat edilecektir. 
Ticaret Vekaletince kabul edil~n ta
lepler için ihrakiye l isans1 tanzim e
dilecek ve aslı gümrük idaresine, 
kopyası da müracaat sahıbine gön
derilecektir. 

İhrakiye linsansları, yalnız talep
nameyi tanzim eden firmaya mahsus 
olup bunlar başka bir firmaya devre
dilmiyecektir. 

İhrakiye lisansları, ihrakiyenin ve
rileceği deniz nakil vasıtalarının ve
ya hava sefinelerinin hareket tarihi
ne kadar muteber olacaktır. 

TAN 28. 10 - 939 

İŞİN ŞAKASI ; 

Moskovada 
Büyük Bir Kaza 

Yazan: NACI SADULLAH 
• 
1 ngiliz - Fransız - Türk anlaşmasının 

bütün dünya matbuatında uyandır-

dığı büyük alaka, hala devam edip duru
yor! .. 

Sakm bu satırlara bakıp ta, işi ciddiyete 
dökmemden, ve siyasi makale yazmamdan 
korkmayın. 

Bu anlaşma, bermutat, siyasi makale 
muharrirleriyle birlikte, mizahçıları, kari
katürcüleri de harekete getirdi. Ben ise, 
dikkatimi daha ziyade, mizahçıların ve ka
rikatüristlerin eserlerine çevirdim: Zira 
onların kalemlerinden doğan çizgilerden 
ve nüktelerden bazdan, bu anlaşmanın ma
nasını, ve mahiyetini, birçok siyasi maka
lelerden çok daha belağat ve kudretle te
barüz ettiriyordu. 

Meseli, gözüme çarpan karikatürlerden 
bir tanesi Boğaziçini gösteriyordu. Boğa
ziçinin bir sahilini, öteki sahiline bağlryan 
muauam bir köprü, orta yerinden yıkılıyor 
ve bu köprüden geçmekte olan tren. deni
ze dökülüyordu. Trenin lokomotifinde, ga
zetelerde her gün admı okuduğumuz, res
mini gördüğümüz bir zat görünüyordu. 

ı. Karikatürün üzerinde: "Bosforda büyük 
bir tren kazası!,. cümlesi yazılıydı. 

Trenin üzerindeki tabelada ise, şu keli
meler okunuyordu: 
"- Berlin - Bağdat sürat postası! 

• 
Bir FranSllz Nüktesi 

Almanyanın en güvendiği diplomatlar
dan birisi, hiç şüphe yok ki, "Von Papen 
dir. "Von Papen., i, Almanyanm "Haııaİi 
müşkülat .. ı sayabiliriT.: Zira Çek ve Avus
turya devletlerini, emsalsiz bir manyatizi:ir 
maharetiyle uyutup, istediği yolda yürü
tebilmek. ve o memleketlere nazizmin to
humunu serpmek, bu kuvvetli ]ermen dip
lomatına nasip olmuştu. Bunun içindir ki 
şimdi, bazı Fransız gazeteleri, "Von Pa~ 
pen., den şu isimle bahsediyorlar: 

"- Von Pepin!,, 
''Pepin., kelimesinin 

karşılığı da şudur: 
'-Tohum !,. 

Fransız dilindeki 

• 
Bir Firma 

Raşit Rıza, Ertuğrul Sadi Tek'le bir
likte, temsiller vermekte berdevamdır. Bu 
kumpanyanın, gazete reklamlarında intişar 
eden firması, "Raşit .• , "Ertuğrul., , "Sa
di., ve "Tek.. isimlerinin ilk harflerinden 
teşekkül ediyor. Bu harfler ise bi" ;>r•va 
gelınce, şu kelımeyı te§kil ediyorlar: 

"- Resti., 
Geçen gün, kıymetli sanatkarnm:mı ya

kında sahneyi bırakacağını iddia eden bir 
dostuma, duyduğu haberin asılsız olduğu

nu söylemiştim. O, kulağına gelen rivaye
tin hakikate uyduğunu ispat için, bahsetti
ğim bu firmayı gösterdi ve: 
"- Canrm, dedi, bu havadis asT!sız olur 

mu? Görmüyor m usun? Üstat "Rest çe-
kiyor!,, " 

Ben güldüm ve: 
"- Sen, dedim, üstadı bilmezsin: O, 

elinde çok sağlam kafıt olmadan "Rest,, 
çekmez. Onun için parayı verip "Rest., e 
gidenler ne kadar çoğalırsa, Raşit Rıza 0 

kadar karlı çıkar ... Ve benim bildiğim Ra
şit Rıza .... Kardayken. oyunu bırakmaz ı 

• 
Yenilmez Ordu 

Luksemburg devletinin ordusu, 300 kişi
likmiş.. Ve bu 300 kişi, bugün, 27 kilo
metre uzunluğunda bir hududu bekliyor
muş. Bunu kendisine söylediğim bir a r
kadaş: 

"- O halde, dedi, o ordunun maC"lup e-
dilmesine imkan yok .. 

Merakla sordum· 

"- Sebep?,, 
Dostum gülerek cevap verdi: 
"- Düşman onları bulamaz ki, 

etsin!., 

EVLENME 

mağ!Qp 

Felaketzedelere Yardım Eden Yavrular Moskovadaki 

Heyetimize Gösterilen 

Hüsnü Kabul 
Moskova, 27 (A.A.) - Burad a bu. 

lunmakta olan Ziraat Ve1<ili Muhlis 

Erkmen ve beraberindeki heyet bü

yük elçimiz H. Aktayla birlikte dün 
Leninin mozolesini ziyaret etmişlert 

ve bir çelenk koymuşlardır. Akşam 

da büyük elçi Haydar Aktay tarafın

dan bir ziyafet verilmiş ve bu ziya .. 

fette yüksek Sovyet meclisi divanı 

reisliği umumi katibi, Hariciye k0c 
Tekirdağındaki ilk mekteplerde 

Dikili felaketzedelerine yardım mak
sadile kollar teşekkül etmiştir. 1lk 
elde üç mektepte ceman 4436 kuruş 
toplanmıştır. Minimini yavruların 

gündeliklerinden ayırarak verdikleri 

bu paralardan en çoğunu Süleyman- miserliği protokol şefi, Şark işleri 

Maliye Memurları 

Arasında 

paşa okulundaki yavrular vermişler

dir. Resimde Süleymanpa:şa okulun

dak i talebelerden bir kısmı ve ho

ca]arı görülmektedir. 

Bahk Avlarken 

Yaralandılar 
Ankara, 27 (TAN) - Birinci sınıf Kızılcahamam (TAN) - Çeltikçi 

maliye müfettişlerinden Tevfik Ku- nahiyesinin K urumcu köyünden 

ral Vekalet tahsilat müdürlüğüne, i- Mehmet oğlu Hasan, Değirmen ci
kinci sınıf maliye müfettişlerinden varındaki çayda dinamitle balık av
Emin Kalafat ve Kemal Savun birin- lamak isterken dinamit el inde patla

ci sınıf maliye müfettişliklerine, tef- mış ve sol bileğini uçurmuştur. Arka

tiş heyeti kalem müdürü Muammer daşı Ali oğ1u Yusuf da muhtelif ma
posta müfettişliğine, Hakkı Balamir hallerinden tehlikeli surette yar alan
de teftiş heyeti kalem müdürlüğüne ı mıştır. İkisi de Ankara hastahanesi-
tayin edilmişlerdir. ne gönderilmiştir. 

YILDIZ Sinemasında 
2 Büyük film birden 

ALİCE FAYE ve GEORGES IUURPHY'nin en güzel filmi.. 

Milyonerler Revüsü 
Ze\'k ve Ncş'e ile geçecek saatler temin eden bir :ıaheser .• 

Aqrıca B A S K O N 
VİCTOR Mc. LAÖLENİN en güzel filmi.. 

~ ................. ~ .............. ~' ı 

~-----·---------------------~ 
M 1 L L f ve

8 

u Atı.:: E M D A R il 
MISHR MOTONUN ~UN l\UZU 'I 

On binlerce kişi tarafından seyredilen ve daha kalabalık halk 
kütlesi tarafından görülmek istenilen bir şaheser. 

KANATLI iNSANLAR 
Bugünkü harbin en kuvvetli silahını temsil eden dehşet ve 

heyecan içerisinde seyrolunacak bir film. ......................................... 

umum müdürü, Voks müdürü ile di

ğer bir çok Sovyet erkanı bulunmuş. 

tu r . Ziyafette iki memleket arasın

daki dostluğu tebarüz ettiren karşı

lıklı nu tuklar söylenmiş ve b u top

lantı samimi bir h ava içinde geç vak

te k adar devam eylemiştir. 

, ' COMHURIYETIN 16 ncı 
Yıldönümü 

LALE 
Bayramını 

Sineması 

2 Büyük Filimle birden 
tes'it ed iyor. 

1 - Saatlerce kahkaha ... Gün· 
lerce neş'e... Aylarca saadet 
bulmak is~iyorsanız. Komik. 

lerin şahı 

JOE. E. BRAWN 'ın 
TORKÇE 

POLO ŞAMPiYONU 

1 filmine koşunuz... Gülünüz ... 
Gülünüz... Gülünüz .. 

• 2 - Amerikayı yerinden sar
san haydutlar Akınları, Ameri
kayı seferber eden zulüm tu
fanları. 

ÖLÜM HABERi 
ni hazırladı 

HUMPHREY BOGGARD -
GEORGES BRENT 

3 - METRO JUR NAL'da MA
JİNO HATTI ve 
HAKr "ABl:RLl:KI 
Bugün saat 1 ve 2.30 da Ucuz 

matineler. 

i Z M İ R D E LALE Sinema
sında: Bugün Türkçe 
POLO ŞAMPİYONU .. ___ - _____ , 

,------------------------·--------------------, Bugün S A R A y ve İ p E K Sinemalarında Birden 

Senenin ilk büyük T 0 R K F I L M 1 

.ALLAHIN CENNETi 1 Sean~lar : 12 ve 2 - (Tenzilatlı ) 4.15 · 6.30 ve 9 da , __________________________________________ , 
,-- F evkalade muvaffakıyetler A s R Ô 

kazanan: Tepebaşı: 

.z E N E 
sn nemada-... 
B i 1". 

Şimdiye kadar görülen Şark filimlerinin en fevkaladesi TÜRKÇE SÖZLÜ, ŞARKI ve Rakıslı nefis film. 
Bestekar ARTAKİ'nin idaresinde Sahibinin Sesi saz heyeti: Gazelhan:NUMAN İÇLİSES, muğanni: NA
DİR NAMAÇLAR, m uganni: HAMİT DİKSES, muganni: MUHİDDİN BEYRUTLU ve muganniye: 

SUZAN GÜVEN ve 
Meşhur 

Bursa Orhaneli Milis taburu ku- Rakkase 
mandanı şehit Mehmet Ali Beyin oğ- Kemani: ALİ DEMİR ÇİMEN, u di: YORGİ, kemani: İSMAİL ŞENÇALAR cümbüş: İHSAN DARAMA, 

SIE:MIRA MUHAMMET 
lu Hozat 11 inci bölük komutanı üst- Klarnet: ŞÜKRÜ TUNAŞ, darbuka: HASAN TAHSİN TARSADAN, sureti mahsusad a bu film için bes-
teğmen Turan Ergüngör ile sabık '11111&111•••• telenen nefis gazeller, şarkılar. Biletlerinizi evvelden tedarik ediniz. Telefon: 49369 •••••P 

Mardin hukuk hakimi Bay Emin , •••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••-, 
Güvenin kızı Naimcnin akitlerinin 1 B ·· Baş Rolde 

::~~~:~ıi~::~,~::~~:d~E 5s~~~d~YA, RACANIN HAZiNESi 
haber alınmıştır. 

RAM ON 

NOVARRO 
Genç evlilere refah ve saadet için

de uzun ömürler dileriz. 

• 
Mutlu Bir Doğum 

Eyüp orta mektebi muallimlerin
den ve Eyüp Parti Başkanı B. İbrahi
min dün akşam bir çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Yavruya uzun ömürler di
ler, ebeveynini tebrik ederiz. 

Bir Posta Va9onu Yandı 
İstanbul -- Diyarbakır arasında 

işliyen katarın posta vagonu Malat
yada bir kaza neticesinde tutuşmuş, 
vagonda bulunan 20.10.939 tarihli ga
zetelerle bilcümle mektuplar yan
mıştır. 

T ürk çe Sözlü - Şark Musikili 

ilaveten: 500 metrelik Fevkalade bir RENKLi 
Bugiin saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler .• 

MIKI 

~ ...................................................... ... 
BUGON Unutulmaz "GÜNAHKAR KIZLAR" FiLMiNi YARATAN 

CORiNNE LUCHAiRE MELEK 
Sinemasında 

ve ANNIE DUCAUX 
Senenin en güzel ve en NEFiS Fransız Şaheserinde 

ÇIKMAZ SOKAK 
Programa ilaveten: TÜRK • FRANSIZ • INGILIZ Anla§masının imzası 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 



28-10-939~================================================= T A.N 

28 !lkteşrin 939 

TA 
ABOtiE BEDELi 

TOrklye Eenebl 

1400 
760 
400 
1&0 

Kr. 

" • 
• 

1 Sene 
e Ay 
a Ay 
1 Ay 

2800 
1600 

800 
100 

Kr. 
• 
• 
• 

MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tçln abone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 18, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 26 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul iHlvesi JAzımdır. 

GÜNÜN . MESELELERi 

Müzmin 
lhtikôr 

. 

Mevzuu 

M aalesef, bugün, şu müzmin ih
tikar mevzuuna bir defa da. 

ha girmek lüzumunu duyuyoruz. Bes 
lenildiğinden emin bulunduğumuz 

hüsnüniyete, gösterildiğinden şüp.. 

helenemediğimiz alakaya rağmen, 

aldığımız şikayet mektuplarının ardı 

arkası kesilmiyor. Ve tahkikat ya
.pmca, şikayet sahiplerine hak ver
mek mecburiyetinde kalıyoruz. Za
ten, kendi görüşlyerimiz de, o mek. 
tuplan yazanlann kanaatlerinden 
farklı değil. Bugün teessüfle kabul 
etmek mecburiyetinde bulunduğu
muz acı bir hakikat var: Yapılmakta 
olan mücadele, ihtikarın henüz bir 
tohum halindeyken kurutulmasına 

kafi değil. 
Bundan da anlaşılmaktadır ki, ih

tikarla mücadele komisyonunun 
haftada yaptığı toplantılar, ihtikarın 
kaldınlmasma kafi gelebilecek .bir 
tedbir değildir. Ve bunun içindir ki, 
bir çok müesseselerde fiyatlar, eski 
hadlerine hala indirilmemiştir. Biz, 
bugün. ihtikarla mücadele komis
yonundan, ve bilhassa doğrudan 

doğruya belediyeden, çok daha ge
niş bir faali~·et istemek mecburiye
tini hissediyoruz: İhtikar insafsız 
bir dü mandır. Bu itibarla, onunla 
mücadelede mu~fe.r olmanın tek 
çaresi de in!'lafsız davranmaktır. Ev. 
velce de yazdığımız gibi, devanılı 

bir kontrolün çok sıkı, ve şiddetli 
cezaların çok ani olması lazımdır. 

Eğer böyle davranılsaydı, bugün, ce
zalandırılmış bulunanların sayısı, fi. 
yatları hala eski hadlerine indirme
miş bulunanlann sayısiyle mütena
sip ohırda. 

Halbuki, maalesef, fiyat1an ka. 
.rarlaştınlan hadde indirmemiş o· 
lanlann sayısı, bu karara muhalif 
davranmak suçu ile ceza görmüş bu
lunanlarm sayısından çok, hem pek 
~ok fazladır. Bu da, muhtekirlerin 
takibinde, kafi derecede şiddet ve 
sürat gösterildiğine inanmamızı giiç. 
leştiren bir ,·akıadır. 

Eğer belediye, derhal faaliyete ge
çip te, sattıkları malların fiyatlal'ınt 
lıila 31 Ağ'ustos tarihindeki hadle
rine indirmemiş olan tüccarlan ara. 
mak külfetini gösterirse, bize hak 
vermek için, fazla yorulmak mecbu
riyetinde kalm1yacakhr. 

Aksi takdirde, ihtikar. zayıf bün
ye bulmuş mikrop gibi, biitçelerimi. 
zl kemirmek imkanından mahrum 
kalmıyacaktır. 

Ya ihtikara karşı insafsız davran
mayı, yahut ta ihtikarın insafsızlı

ğına kurban olma:n göze almak mcc. 
buriyetindeyiz: Zira ihtikar, giiler 
yfizle deliğine sokulabilecek bir yı· 
Jan değildir. Bilakis, bir çok yerle
rinden bıçaklandığı halde, ' 'Ücudü
niin her parçası a:rrı ayrı kımılda

nan ve ;\'aşıyan zchir1i bir soğulcann 
benzetebile<'cğimiz ihtikar, miitema
diyen, ,.e şiddetle. sabırla yumruk. 
lamadan ezebileceğimiz bir düşman 
değildir: 

Bunun içindir ki, bcledi~·eden bu 
sabrı, bu şiddeti beklemek mecburi
yetini duyuyoruz! 

Mektup~ular Arasında 
Ankara, 27 (TAN) - Bitlis mek.. 

tupçusu Osman Nuri Sinoba, MaI'
din mektupçusu Asım Tekin Balıke
sire, eski kaymakamlardan Nedim 
Sezer Bingöle, Sinop mektupçusu Mu 
za!fer Mardine. Balık~sir mektupçu
su Süleyman Sami Bitlise, Çerkeş 

kaymakamı Ömer Naci mülkiye mii
fettişliğine naklen tayin edilmişler

dir. 

Terbiye ve tedriste tatbik' edileceli usul, 

malOmatı, insan için fazla bir süs, bir 

vasıtai tahakküm, yahut medenf bir 

zevkten ziyade, maddi hayatta muvaf· 

fak olmağı temin eden amelt ve kabili 

istimal bir cihaz haline getirmektir. 

K. ATATÜRK 

o 

416 
Vo~onon 

• 

o 

Maarifin millt, IS ili ve teli mekteP. 

esasına müstenit olması umdemizdir. 

Terbiyede hedefimiz, milli cemiyetin 

medeni ve içtimai kıymetini yüksel· 

tecek ve iktısadi kudretini arttıracak 

vatanda§lar yetiıtirmektir 

1. INÖNÜ 

o 

a15a aarrnu o 
C ümhuriyetimizin on al

tıncı yılını kutladığı
mız fU sevinçli günde, aaırlan 
senelere sığdıran Türk mille
tinin maaTif alanmda başar. 
dığı büyük i~leri efkarı umu
miyeye tanrtmağı en zevkli bir 
vazife biliyoauz. 

Yazan: tır. Binaenaleyh bizim takip ede
ceğimiz maarif siyasetimizin te. 
meli. evvela mevcut cehaleti izale 
etmektir. Teferruata girmekten 
içtinaben bu fikrimi birkaç kelime 
ile tavzih etmek için diyebilirim 
ki alelıtlak umum köyliilere oku. 
mak, yazmak, vatanını, milletini 
ve diinyasını tanıtacak kadar coğ
rafi, tarihi ve ahlaki malUmat 
vermek ve amali erbaay1 öğret
mek, maarif programımızın ilk 
hedefidir. 

Sakarya harbine takaddüm eden 
günlerde (15 Temmuz 1921) An
karada (Maarif Kongresi) nin top
lanması, Cümhuriyet hükumeti. 
nin, milli kurtuluş ve İstiklal Sa. 
vaşının en çetin günlerinde bile 
maarif işlerine verdiği büyük e
hemmiyeti göstermiye kafidir. Bu 
kongreyi bizzat açan Ebedi Şef 
Atatürk. maarifin milli inkişaf ve 
terakkideki ehemmiyetini şu su
retle tebarüz ettirmiştir: 

( ... Ancak, vasi ve kafi şerait ve 
vesaite malik oluncıya kadar ge. 
~ecek eyyamı cidalde dahi, kema. 
Ji dikkat ve itina ile işlenip çizil
miş bir milli terbiye programı 

vücude getirmiye ve mevcut maa
rif teşki1ahmızı bugiindcn, miic;. 
mir bir faaliyetle çalı~tıracak e
saslan ihzar etmiye hasri mesai 
eylem eliyiz.) 

Yine Atatürk 1922 senesi Mil
let Mecliiini açış nutkunda, muh
taç olduğumuz maarif programı. 
nın mahiyetini, şeniyetçi bir gö
rüşle. tayin etmiştir: 

( ... Maarü umurunda muvaffak 
olabilmek için öyle bir program 
takip etmiye mecburuz ki o prog
ram, milletimizin bugünkü haliy
le. içtimai ve hayati ihtiyacile, mu
hitin şeraiti ile ve asrın icabatı ile 
tamamen mütenasip ve müteva. 
fık olsun. Bunun için. muazzam, 
fakat hayali ve muallak mütaıa. 
alardan tamamen tecerrüt ederek 
hakikate nazarı nafizle bakmak 
ve el ile temas etmek lazımdır. Te
şebbüs edilecek şeyin neden iba. 
ret olduğu ancak bu suretle ken. 
diliğinden tebarüz eder.) 

Milli Şef İsmet İnönü de (5.5. 
1925) de Ankarada topla. 

nan (Muallimler Birliği Kongre
si) nde söylediği nutukta, maari. 
fin memleketin terakki ve inkişa. 
fındaki büyük rolünü göstermiş
tir: 

( ... Yirmi sene sonra tarihler, 
Türk milletinin en az bir za
man içinde en yiiksek bir terak. 
ki de\'resine nasıl çıktığını kay. 
dede<'ek ve esbabını anlatırken 
en başta, Türk Cümhuriyetinin 
bugiinkü muallimlerini işaret ve 
ilan edecektir.) 

Bugün iftiharla görüyoruz ki, 
Cümhuriyetin ilanındanberi yal
nız on altı sene geçtiği halde, Bü
yük Şeflerin arzuları ve temen. 
nileri -büyük bir mikyasta- ye. 
rine gelmiş, maarif alanında da, 
evvelki devirlerle kıyas edilemi
yecek kadar mühim işler başanl- · 
mıştır. 

Cümhuriyet devleti 3 Mart 1924 
te çıkardığı; hilcifetin ilgası, ev
kaf ve şeriye vekaletlerinin ve 
medreselerin kaldırılması ve tev-

hidi tedrisat kanunu ile, tam ma
nasiyle milli ve laik bir maarif 

sistemi kurmuştur. Türk çocukla
rının ilk tahsillerini Türk mektep
lerinde yapmaları mecburiyetine 
dair 1931 senesi neşredilen kanun. 
la da, Cümhuriyet maarifinin mil· 
li karakteri kuvvetlenmiştir. 

Sadrettin Celal ANT EL 

Bir şanat mehtebi.nde talebeler atelye mesaisi yapıyorlar 

Teşkilatında en geniş bir halk
çılık esasını hakim kılan Cümhu. 
riyet maarifi, evvelki rejimlerde 
ancak mahdut ve imtiyazlı bir 
zümrenin çocuklarının istifade et
tiği tahsil müesseselerini -mad
di imkanlar nisbetinde çoğalt

mış--, kapılarını bütün vatan ço. 
cuklarına geniş açmış; bir kelime 
ile, İmparatorluğun ümmet ve 
zümre maarüi yerine, bir millet 
ve halle maarifi kurmuştur. 

Cümhuriyet, muallimliği bir 
meslek haline ·koymuş ve devlet 
bütçesinin müsaadesi nisbetinde 
muallimlerin terfihine çalışmıştır. 

İlkmektep muallimlerinin Ciim
huriyette ve evvelki devirlerdeki 
vaziyetlerinin mukayesesi bu hu· 
susta bize sarih bir fikir verir. 

Filhakika, Cümhuriyetten ev
velki devirde ilkmektep muallim
leri asgari 300, azami 1000 kuruş 
maaş alabiliyorlardı. Bir ilkmek
tep mualliminin yirmi beş senelik 
meslek hayatı sonuuda aldığı ma· 
aş, bir kaza kaymakamının me
muriyete başlarken aldığı maaş

tan fazla değildi. 
Cümhuriyet hükumeti 1936 da 

neşrolunan bir kanunla, ilkmektep 
muallimlerinin asgari maaşını 

1500 e çıkardı. Bundan başka mu
allimlere mesken bedeli, başmu
allimlere makam ücreti temin etti. 

1930 kanunu, ilkmektep mual· 
limlerinin 27 sene sonunda Bare. 
min yedinci derecesine kadar çık
malarını mümkün kıldı. 

En son tadil edilen Barem Ka
nunu da, muallimlerin · mesleğe 
20 lira asli maaşla girmelerini ve 
terakki ederek diğer devlet me
murlarının vaşıl olduklan yüksek 
derecelere çıkmaları imkanını te. 
min etti. 

Milli, laik ve halkçı olan Cüm
huriyet maarifinin diğer bir vas
fı da, modern olmasıdır. 

Filhakika, Cümhuriyet maarifi· 
nin teşkilatı, ders programlan, 
tedris metodları, ders kitapları .. 
en sağlam terbiye esaslarına da. 
yanmaktadır. 

Cümhuriyet maarifinin ana va
sıflarını kısaca tesbit ettikten son
ra, muhtelif tahsil derecelerine 'ait 
müesseselerde on altı sene içinde 
vukua gelen inkişafları sırasiyle 

tetkik edelim. 

ilk Tahsil: 
M aarif meselelerinin en ba

şında, hiç şüphesiz, vatan. 
daşhk terbiyesini veren ilk tahsi. 
li yapma işi gelir. 

Ne Tanzimat, ne de ;vreşrutiyet, 
ilk tahsil sahasında kemiyet ve 
keyfiyet baitımlarından büyük iş
ler göremem;şlerdir. 

(1913 - 1914) senesi İmpara
torluk içindeki ilkmekteplerde o. 
kuyan çocukların miktarı 182.000 i 
geçmiyo!"du. Cümhuriyet ilanında 
bu yekun ancak 300.000 i bulmuş. 
tur. 

Bugün ise. ilkmcktep1erde oku
yan Türk çocuklarının miktarı 

800.000 i geçmektedir. 
Bu, şüphesiz düne nazaran. bü

yuk bir inkişaf ve terakkidir. Fa. 
kat asırları senelere sığdırmak 

mecburiyetinde olan Cümhuriyet 
devleti, bununla iktifa edemezdi. 
Çünkü memleketimizde mecburi 
tahsi1 çağında olan çocukların 

miktarı 2.000.000 u geçmektedir. 
Bu çocukların şehirlerde % 75, beş 
senelik ilkmekteplerde, köylerde 
ise ancak '6 25 umumiyetle üç sı. 
nıflık mekteplerde okumaktadır

lar. Yani köylerimizde, mektepsiı
lik ve muallimsizlik yüzünden o. 
kuyamıyan 900.000 çocuk var de. 
mektir. 

Köylünün milletin efendisi ve 
iktısadi hayatın temeli olduğu bir 
memlekette bu feci vaziyete niha
yet vermek zarureti vardı. 

Atatürk 1922 senesi Meclisi a
çış nutkunda bu zarureti gayet 
açık bir surette göstermişti: 

( ... Demistim ki, bu meın1eketin 
sahibi aslisi, heyeti ictimniycmi. 
:zin unsuru esasisi kö~·liidiir. İcıte 
bu köyliidür ki bugüne kadar nu. 
ru marifetten mahrum bırakılmıs· 

Efc~diler! Bu hedefe vusul, ta
rihi maarifimizde mukaddes bir 
merhale teşkil edecektir.) 

Atatürkün bu sözü de boşa git
memiş ve Cümhuriyet Maarif Ve
kaleti, İmparatorluk devrinde ta. 
mamiyle ihmal edilmiş olan köy 
maarifini ciddiyetle ele almış ve 
planlı bir surette inkişaf ettirmiye 
baslamıştır. 

Bugün ancak 4638 tanesinde 
mektep bulunan 40.000 köyümü. 
ze yakın bir zamanda muallim te
min edecek sistem, eğitmen sis
temidir. 

Bu sistem üç senedenberi mu. 
vaffakıyetle tatbik edilmektedir. 
Bu üç sene içinde yetişen 4000 e
ğitmenle 130.000 köy çocuğunu o
kutmak imkanı temin edilmiştir. 

Her sene yetiştirilen eğitmen

lerin miktarı çoğaltılmaktadır. 
Bu suretle yedi sekiz sene için. 

de, bütün köylerimizde tahsil ca. 
ğında bulunan çocukları okuta
cak, ayni zamanda onların köy is
tihsalindeki müsmiriyetlerini ço
ğaltacak bir eğitmen ordusu mey. 
dana gelecektir 

Maarif Vekaleti, bir taraftan 
eğitmen kurslarını çoğal

tarak acil ihtiyaçları karşılıyacak 

unsurlan yetiştirmiye çalışırken. 

diğer cihetten, ilk tahsillerini bi
tiren köy çocuklarını alarak onla. 
ra, muallimlik için Hızım olan umu
mi ve mesleki bilgilerle beraber, 
Türk köyünün içtimai ve iktısadi 
kalkınmasında rehberlik edebil
mek için lazım olan ameli bilgileri 
ve meharetleri kazandıran, köyiin 
ihtiyacı olan teknik istihsal \"ası

talarını öğreten yeni tipte (köy 
muallim mektepleri) ni de çoğalt. 
maktadır. 

Türk köyünün şiddetle muhtaç 
olduğu başarıcı unsurları yetişti
ren bu mektepler, ayni zamanda 
müstait köylü çocuklarının unı

versiteye kadar yükselmelerini 
mümkün kılacağı içindir ki, bu te
şebbüsü, Türkiye maarüind~ halk
çılık zihniyetinin derinleşmesi te
zahürü olarak hararetle alkışlıyo
ruz. 

Bundan başka, üç senelik tahsi
lin köy çocuklarına kiıf i gelmedi
ğini gören Maarif Vekaleti. köy 
mekteplerini de be~ seneye çıkar. 
mıya karar vermiştir. 

Son senelerde köylerde, içinde 
muallimin oturma ve odası, mut
bak ve yıkanacak yer bulunan 500 
yeni mektep yapılmıştır. Önümüz
deki senelerde bu tipten 1400 yeni 
mektep daha yapılacaktır. 

Orta Tahsil: 

C ümhuriyet devrinde orta 
tahsilde de büyük bir inki

şaf görülmektedir. 
Ciimhuriyetin ilanında bütün 

imparatorlukta 72 orta mektep var
(Devamı 7 incide) 
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ra 0 ::ıu1m 
Deryaya Hakim 
Bir Kabzımal 2 

q--. ''°· 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

T orik balıkları İstanbul halkı. 
na karşı pek cömerttirler. 

Her sene Boğazdan akın akın gelen 
torikleri balıkçılar hiç bahasına sa
tar, hatta pek çok kereler fiyatları 

dü~ürmemek için balıkları denize 
dökerler. 

Bu torik bolluğunu inhisarı altına 
almak istiyen bir kabzımal, bu ba. 
lıklara talip olan İtalyan firmaları 
ile yaptığı hususi bir anlaşma ile, 
bu müesseselere balık verme imti
yazını üzerine almış. Balık miistnh. 
silleri, bu sene Boğazdan akın halin. 
de gelen torikleri, ' burada bekliyen 
İtalyan ve Yunan gemilerine sata. 
madıkları, fiyatları da düşürmek is
temedikleri için balıkları denize dö. 
küyor, ve denizlere hakim olan bu 
kabzımaldan şikayet ediyorlar. 

Balıkçılar şikayetlerinde haklı· 

dırlar. Bahkpazarından, korsan ge
misiyle denizlere açılmış bir kaptanı 
derya gibi, tabiatin cömert eliyle 
Boğazlardan geçirdiği balık bolla· 
ğuna inhisar koymak ne bir tek kah. 
zımahn, ne de kabzımallardan mü
teşekkil bir tröstün hakkı değildir. 

Fakat İstanbul halkı daha fazla şi. 
kayete haklıdır. Haftada bir defa et 
,·eya balık yiyemiyen fakir hir halk 
dururken, tabiatin cömertliği karşı
sında cimri bir hotkamlıkla balıkla. 
n denize dökmek tc kimsenin hakkı 
olmamalıdır. 

Bu balık meselesi lstanbulun eski 
bir derdidir. Balıkhane belediyenin 
idaresi altında olduğa. için, bu mese
leye el koymak, ve da,·ayı balık 

miistahsilleri ile halkın lehine hal. 
letmek heledi~·enin vazife idir. Der
ya;va hakim kabzımal veya kabzı. 
mallan derkenar ettikten sonra, be-
1edi~·c kiiçiik müstahsillerin yaşama 
haklarını gö:r. öniinde tutarak bir fi
yat ta~·in edebilir, bundan öteye ar
tan balıkları kısmen konsen·e etmek 
suretiyle hem belediyeye bir kin te. 
min etmek, kısmen de fokir ·halka 
belediye namına dağıtmak, hakka ve 
adalete çok daha yakın bir iş olm. 

Miitehassıslarının iddia ettiklerine 
göre, İstanbul belediye i denizlerin 
eline tc lim ettiği hazinenin iizerine 
kilit \'urmus, ,·aridat menbalan bul
mak için kı\'rım kıvrım, kıvranıyor. 
Yalnız torik değil, İstanbul denizle. 
rinde cömert bir bollukla ka:vnıyan 
balık, Türki~·e için ti.ikenmez bir is
tihsal menhaıdır. Belediyenin bu işl 
organize etmesi de güç bir iş değil
dir. Şimdiye kadar gazetelerde hu 
hususta yazılan yazılar, cami kub· 
besine akseden. aksi sada gibi, hoş. 
ça bir akis bile bırakmadan geçti .... 
Balıkçıların şikayeti ile, i tanhu1 
halkının temennisi hu defa, bu kub
bede bir aki bırakırsa, deryaya ha. 
kim kabzımaldan gayri hiitün bir 
halk bunun minnet ve şükranını tn
şıya<'aktır. 

Kara, Hava ve Deniz 

Yolları Biletleri 
Ankara, 27 (Tan Muhabirinden)

Münakalat Vekaleti Devlet Hava, 
deniz ve kara yolları arasında halk 
lehine bir koordinasyon tarifesi yap. 
mışhr. Bu tarifeye göre, hava yolla
rında gidip gelme bileti alıp ta hava 
muhalefeti veya herhangi bir sebeple 
avdetleri tayyare ile kabil olmıyan 
yolcuların hiçbir munzam ücret ver
memek suretile ayni biletle demir ve 
ya deniz yollarile geldikleri yerlere 
dönmeleri kabil olacaktır. 

Mısırın Pamuklarını 
lngiltere Ahyor 

Kahire, 27 (A.A.) - İngiliz ve 
Mısır hükumetleri 1.750.000 kantar 
Mısır pamuğu mübayaası hakkında 
bir anlaşma imza etmişlerdir. 

Anlaşma. şimdiye kadar Almanya, 
Polonya. Çekoslovakya ve A vustral. 
yaya sevkedilmekte olnn pamuğa der 
hal müşteri bulmak itibanlc Mısır 

için çok faydalı olmuştur 
---<O---

lnCJiJİZ Krah, Muhalefet 
Liderler-ile Tanışıyor 

Londra, 27 (A.A.} - Muhalefetli
derlerile tanışmak istiycn kral. bu
gün de işçi parti liderlerinden mebus 
Greenvood'u kabul etmiştir. 



• 
Belçikada Hissedilen 

Korku ve Endişe Arttı 

BiR BALKAN 
Konferansı 

Ankarada 
Toplanmalldır (Başı 1 incide) 

fut edeceklerini zannetmiyoruz. Sulh ve 
anedeniyet ainmda Amerikan milletinin 
ba va.ziyetimizin idamesi için bize yardmı 
ıedeceiini ümit ediyoruz.,, 
Diğer taraftan ~elçikada büyük bir 
endişe hüküm sürdüğü anlaşılmakta
dır. Almanya, Belçikanın bitaraflığı
na riayet edeceğine dair sarih temi
nat vermiştir. Buna rağmen, bu bita
>raflığı ihlal edecek mahiyette bir ha-
ırekete geçeceğinden korkulmaktadır. 

Roos.,,elt'in Sözleri 
Bitaraflık namma yükselen ikinci 

ses Amerika Cümhurreisi Mister 
Roosevelt'in sesidir. 

Mister Roosevelt demiştir ki: 
"Avrupa harp sahnesine Amerika 

kıtaatı gönderilmesini düşünen me
sai tek bir Amerikalı yoktur. Bir
leşik Amerika devletinin bitaraf ka. 
Jacaiı ve katiyen harbe sürüklenmek 
niyetinde olmadığı bir vakıadır.,, 

Mister Rossevelt, bugün de Ame
rika donanmasına hitaben yazdığı 
bir beyannamede Amerika bitaraf. 
hğınm Amerika donanmasının kuv
vetine dayandığını bildirmiş ve do. 
nanmanın son derece kuvvetli olma
sı lAzım geldiğini ·izah etmiştir. 

* Mister Rooseveltin ve Kral Leo-
pold'ün bu beyanatı bitaraflann bi
taraflıklannı müdafaaya hazır oL 
duklarını gösterdiği halde bu vazi
yetten şüphe eden taraf yine Alınan.. 
lar olmuştur. 

Berlinde çıkan "Nachtausgabe,, 
gazetesi, Almanyanın Belçika tara. 
fından ittihaz edilen hattı hareketin 
bitaraflığa uygun olup olmadığını 

tetkik etmesi 1izım geldiğini yaz_ 
maktadır. 

Alınan radyosunun bildit'diğlne 

göre, Belçika gazetelerinin Almanya 
aleyhinde propaganda yapmaları bu 
lhtara sebebiyet vermiştir. 

* Bugün Belçika Başvekili Spaak, 
radyoda söylediği bir nutuk ıle bü
tün Belçikalıları, Belçikanm bita. 
raflığım tehlikeye düşürebilecek 

hlcHsef~den içtinaba davet etmiştir. 
Nafıa Nazırı Valf tier Porten de Fla. 
manca ayni mealde bir nutuk söyle. 
miştir. 

Berllnde lstiıareler -Londra, 27 (Hususi) - HeT 
1 Hitler istip.relerine devam edi
yor. Bugün de Maref8l Göring, 
Hava Nezareti erkinı, Ba.tku
mandan General Bravçiç ve Er
kimharbiye Reiai General Kei
tel ile göriitmüttür. 

Bu görüşmeler, Almanyanm bir 
karar vermek hususunda son derece 
güçlük çektiğini göstermektedır. Ni
tekim kı§ taarnızunun yapılıp yapıl
mıyacağı gün geçtikçe şüpheye düş
mektedir. 

* Times'in diplomatik muhabiri §U 

malumatı veriyor: 
"Alınanyadan gelen malıimata gö

re, .Nazi partisi Sovyetleşme istika
metinde sola doğru temayülü muay. 
yen bir nisbet dahilinde teşci ve teş
vik etmektedir. 

Hitler ve yakınlan, bu propagan
danın, nazi şeflerini garp kapitalist
lerine karşı Alman ?roletaryasının 
müdafii olarak göstermek suretile Al 
man maneviyatını canlandırmak 

mümkün olacağı kanaatindedirler.,. 

Attlee'nin Sözleri 
Avam Kamarasının dünkü celse. 

isinde Chamberlain'den sonra söz söy 
!liyen amele muhalefet lideri Attlee, 
Alman denizaltılarının bu seferki ta. 
arruzlanndaki şiddetin 1914 harbi. 
~in ikinci devresindeki kadar hafif 
.olduğunu teyit etmekle beraber, AJ. 
nıanların hiçbir insani mülahazaya 
bakmaksızın denizaltı harbine şid

detle devam tasavvurunda oldukla
nmn Aşikar bulunduğunu söylemiş 

-ve Von Rlbbentrop'un nutkuna te. 
·mas eder.ek, demiştir ki: 

"Alınan Hariciye Nazın tehdidini 
elinden geldiği kadar ileri götürmüş_ 
tilr. Fakat İngiltere korkmıyacak ve 
vazifesinin ifasına devam ed~"'ektir. 
Düşünmek işi İngiliz milletine değil, 
Alman milletine dü§Mektedir. AL 
man milletinin sulh istediğini Von 
Ribbentrop•a ve diğer Alman ğeflerL 
ne söylemesi icap eder. Ve zamanı 
gelince bunu yapacağını ümit ediyo. 
ftm ... 

Belcika Kralı Leopold 

Daha sonra, söz söyliyen muhalif 
liberaller lideri Sinclair: Türkiye ile 
muahedenin imzasından dolayı B. 
Chamberlain tarafından gösteril'" 
büyük memnuniyete iştirak ettiğini 
söylemiş ve demiştir ki: 

"Türkiye hakkındaki siyasetimiz. 
le Sovyetler Birliği hakkındaki si
yasetimiz arasındaki münasebete 
ben esasen nazarı dikkati celbetmiş. 
tim.,, 

Sinclair, ticaret müzakerelerini 
ilerletmek lüzumuna kanidir ve de
miştir ki: 

"Kalay veya kau~uğun kereste ile 
mübadelesi mükemmel bir iştir. Fa. 
kat Sovyetler Birliğinin bize bir 
miktar petrol ve manganez fazlası 

verip vermiyeceğini de tetkik etmek 
liğimiz icap eder.,, 

lngilterede Memnuniyet 
tngilterede efkarı umumiye, B. 

Chamberlain'in son günler zarfında
ki İngiliz zayiatının 22.000 tona ba. 
liğ olduğunu açıkça itiraf etmesin-
den ve ele eeçirilen Alman vapurla. 
n tonilatosunun da 33.000 tonu bul
masından dolayı çok memnundur. 

İngiliz deniz kuvvetlerinin ümit 

edildiğinden fazla muvaffakıyet ka. 
zandıklan anlaşılmağa başlamıştır. 

Cenubi Gd'deki Argus gazetesinin 
bugün verdiği yeni tafsilat bunu tak-

viye etmektedir. (!;azete, Alman de. 
nizaltısı taarruzuna uğrıyan bir İn

giliz ticaret vapurunun büyük bir 
cesaretle kendini müdafaa ederek 
denizaltı gemisini batırdığını kayde. 
diyor. Muharebe, iki gemi arasında 

sıkı bir mermi teatisi şeklinde ol
muştur. 

Bağdat Göriımeleri 
iyi Bir Şekil Ahyor 

(Başı 1 incide) 

ya, kamşusu İtalya ile dost geçinmek 
mecburiyetinde bulunduğu için siya. 
setini az çok onun siyasetine uydur
mak mecburiyetini duymaktadır. Ni
tekim bu defa da İtalya, gfıya Bal
kanlarda bir bitaraflar bloku tesisi-

ne teşebbüs ettiği zaman evvela bu 
iki devlet üzerinde miiessır olmıya 

' : çalışmıştır. Halbuki İtalyanın mak-
i sadı Ti.irk - İngiliz - Fransız itti. 
fakının Balkanlardaki tesir ve nüfu
zunun önüne geçmek, ve Balkanları 
parçalamaktır. İtalyanın Balkanlarda 

. istikrar ve sulbü idameye yarıyacak 

1 

olan Türk - İngiliz - Fransız an
~ş~~sını beğe~emesinin ve ken
dısının ayrıca bır Balkan bloku vü· 
cude getirmek istemesinin sebebi bu-
dur. 

Halbuki Balkan devfotlerinin bii
tün bu harici tesirlerden kurtularak 
kendi aralarında 70 milyonluk bir 
blok vücude getirmelgri en salim 
yoldur. Hariçten gelecek emperyalist 
emellere karşı durabilecek, harbin 
Balkanlara inmesine mani olabilecek 
ve Balkanlarda sulh ve emniyetin 
devamını garanti edebilecek yegane 
kuvvet, böyle bir blokun vücude ge
tlı'eceği kuvvettir. 

Böyle bir blokun teessilsünde en 
kuvvetli rol sahibi yine Türkiye ola
bilir. Türkiye, Bulgaristan da dahil 
olduğu halde, bütün Balkan devlet
lerini Ankarada bir konferansa davet 
edebilir. Bu konferansta Balkan dev· 
!etleri kendi aralarındaki hudut ve 
arıµi ihtilaflarını izamt müsamaha 
ve barış zihniyeti ile hailederelı mu
azzam bir Balkan blokunun •şiarı
m teabit edebilirler. Son senelerin 
tecrübeleri bütün Balkan memleket-

lerine bu lüzum ve zarureti anlatm?ş 
olduğu için, böyle bir konferansın 

muvaffak olacajına yüzde yiiz ina
nabiliriz. 

Nitekim Romada akdi tasavvur 
edilen böyle bir konferansa karşı bL 

le bazı Balkan devletlerinin sempati 
gösterdiklerine şahit oluyoruz. Ha~
buki böyle bir konferansın içtima 
yeri Roma değil. Ankaradır. Balkan 
devletleri, yabancı ve emperyalist 
bir devletin tesirini hissetmeksizin, 
serbestçe ancak böyle bit' konferans
ta konuşabilir ve kendi ihtilaflarını 
huzur ve sükun içinde hal imkan.. 
larını bulabilirler. 

Onun için biz Balkan blokunu te
sis işinde Türkiyenin mühim ve ta
rihl rolü bulunduğuna ve böyle bir 
konferansın süratle Ankarada top. 
!anması lüzumuna kani bulunuyo-

Beyrut, 27 (A.A.) - Havas ajansı ruz. 
ahiren Bağdatta başlıyan görüşmele-

Bir Balkan Bloku 
için TekRfler 

rin ehemmiyetine dair olarak. yük -
sek konsey azasından birinin beya- · 
natını kaydetmektedir. 

Arap mahfillerl, süratle bir anlaş. 
ma yapılacağı ümidini beslemekte 
ve İngiliz makamatı tarafından mem 
nuiyetin kaldırılması üzerine baş.. 
müftünün yeğeninin Filistine avdeti
ni, iyi bir alamet olarak karşılamak
tadır. 

Bağdat görüşmeleri mun'has1ran u
mumi affa ve ona benzer meselelere 
mütealliktir. Filistin meselesinin ka
il surette halli, müttefikan Avrupa 
harbinin neticesine kadar tehir edil
miştir. 

lbnissuudun Büyüli 
llçlsi Poriste . 

Paris, 27 (A.A.) - Kral İbnissuu. 
dun bü;ük elçisi Fuat Hamza bu sa
bah Parise gelmiştir. Lübnanlı olan 
Fuat Hamza bir çok senelerdenberi 
İbnissudun mesai arkadaşı olup şim 
diye kadar Hariciye Nazır Vekilleri. 
ğinl yapmaktadır. 

-0-

Bahklar Denize Dökülüyor 
Sarayburnundan denize dün de bir 

motör dolusu torik dökülmüştür. To
riklerin çifti 100 paradır. İtalyan 
balık gemileri kısmen mübayaat yap. 
maktadırlar. Fakat balık çok fazla 
çıkmakta ve tacirler de fiyatı düşür
mek istemediklerinden ucuz müba
yaa taleplerini reddederek denize dö. 
külmesini münasip görmektedirler. . . 

(Başı 1 incide) 
tizaren siyasi faaliyet gevşemiştir. 
Fakat muhtelif devletlerin diplomnt
larile, Balkanlarda yeni bir antant 
yapılması için iptidai temaslar vuku 
bulmaktadır. 

Ankara, 27 (TAN) - Berlinde bu.. 
lunan Alman büyük elçisi Fon Pa
penin teşrinisaninin haftasından ev. 
vel Ankaraya dönmiyeceği öğrenil

miştir. 

Mesken Buhranına Karıı 
Tedbir Ahnıyor 

Ankara, 26 (TAN) - Alakalı dai
reler, belediye hudutlan içindeki 
mesken buhranını ortadan kaldırmak 
şehir ve kazalarda fakir halka ucuz 
ev temin etmek maksadile bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. Projenin hu
susiyetlerinden biri de boş arsaların 
halka uzun taksitlerle verilmesi ola-
caktır. 

Sovyetler Hollandadan 
Mal Ahyorlar 

Amsterdam, 27 (A.A.) - Roter. 
dam gemi tezgihlarile fabrikaları, 

yakmda bir Holanda vapuruna Sov. 
yet Rusya tarafından sipariş edilmiş 
bir miktar malzeme yükliyecektir. 
Bu malzeme meyanında 150 tonluk 
seyyar vinç, bir açık denız rornorkö
rü ve daha ufak diğer iki romorkör 
vardır. 

'l' A N 

Finlindiya Yeni Rus 
Teklifini Kabul Edecek 

• 

DE.Nl~~İ 

Finlôndiya hudutlarını gösterir harita 

(Başı 1 incide) 
rinden hiç birinin Finlindiya istikla 
linl tehlikeye maruz ,,ırakmağı 'istih
daf etmemekte olduğuna dair temi
nat vermiştir. 

Hududa ıttmek i1zere yurdlannı 
terketmif olan bir çok kimseler, şim 
di )'Uldlanna avdet etmektedirler. 
tllmıekteplerln ekserisi, Helsinki'
dekiler müstesna olmak üzere, tek
rar açılmıştır. 

Lltvanyablar Vilnoda 
Kaunas, 27 (A.A.) - Litvanya or

dusu bugün hudut hattını sekiz nok
tadan geçmiş ve IVilnoya doğru iler
lemiye ba§lamıştır. Şehir yarın işgal 
edilecektir. 

* Kopenhag, 27 (A.A.) - Rigadan 
bildiriliyor: 

Rigada ecnebi mahafllinde Sovyet.. 
lerle Letonya parlamentosunun 20 
sonteşrinden evvel içtimaa davet e. 
dilmesini talep etmiş olduklanna da
ir bir takım şayialar deveran etmek
tedir. 

Bu şayialar teeyyüt etmemiş ol • 
makla beraber mezkUr ecnebi maha
filinde parlamentonun zikri geçen 
tarihte içtimaa davet edilmesinin he
men hemen imkansız olduğu söylen
mektedir. 

Ulmanisin iktidar mevkiine gelmiş 
olduğu tarih olan 15 mayıs 1934 ten
beri paıı.lamento-toplanmtmnşttr. Me
busların ekserisi hapse atılmış ve 
yahut ta memleketi terketmek mec. 
buriyetinde kalmışlardır. Qeri kalan 
mebsular da her tür\j.i siy.ııst faali
yetten vazgeçmek meeburiyctinde 
bırakılmışlardır. 

Dautschland ve Amiral 
Sheer Kruvazörleri 
Okyanusta Dolsıvor 

Bir Alman tahtelbahiri açık denizde dolGftyor 
(Başı 1 incide) Amerika Vapurunun 

cesinde düşen ticaret hayatı birden- Vaziyeti 
bire yüzde (33) e yükselmiştir. Sovyet makamatı City of IDint 

Gıda maddeleri ise memlekette adlı Amerika vapurunun "Mir. 
son derece mebzuldür. Bu mebzull. monsk" ten hareketine müsaade et. 
yetin devamı takdirinde tahdidatın mişlerdir. Gemi derhal limandan ay
kaldınlmasına lüzum hissedilecek- nlmıştır. 
tir. Diğer taraftan Amerika hükftmeti * bu vapurun iadesi için teşebbüslere 

İngiltere bakımınd~ vaziyet bu devam ediyor. Moskova ve Berlin. 
merkezde olduğu halde bitaraflar deki Amerika diplomatları bu işle 
son derece müştekid.irler. Belge A- meşguldür. Vapur mürettebatının a
jansının Berlin muhabirinin bildir- fiyette oldukları anlaşılmıştır. 
diğine göre harbin bidayetindenberi * 
Alınanlar tarafından batırılan düş. Hull ve Hariciye Nezareti yüksek 
man ve bitaraf gemilerin mecmu memurları, Moskovada ve Berlinde 
tonilatosunun 500.000 i bulduğu su- City of Flint hakkında malumat aL 
reti umumiyede iyi haber alan mab.. mıya çalışan diplomasi makamları.. 

fillerde söylenmektedir. nın, uğradıklan mükerrer teahhur. 

zs. 10 - 939 

Başvekil Bir 
Nutukla Bayramı 

Açacak 
(Başı 1 incide) 

neşrettikten sonra, yarın ve pazart 
si günü de üçer servis yapacaktır. 
Yarınki ve pazartesi günkü ilk ne 

riyat servisi, saat yedide başlıyaca 
saat dokuza kadar devam edecekti 
İkinci servis saat 12 de, üçüncü ser 
vis te saat 7,30 da başlıyacaktır. 

Bu servislerde musiki neşriyatı 
dan başka muhtelif hatipler tarafın 
dan Cümhuriyet devrinin başardı 
büyük işler, vücude getirdiği büy" 
eserler hakkında hitabeler iraded" 
lecektir. 

Şehir Donanıyor 
Bayramın ilk günü olmak dola 

sile bugün sabahtan itibaren bütü 
şehir bayraklarla, gece de elektrikl 
donanacaktır. Bayram münasebeti! 
Taksimde yapılan renkli su tesisatı 
bugün saat 13 den itibaren işliy 
cektir. Parmakkapıda, Galatasaray. 
da, Şişhane karakolunun, Köprünüıı 
iki başında, Sirkecide, Sultanahmet. 
te, Türbe Belediye önünde, Evkaf f. 
deresi önünde ve Beyazıtta yapılaıı 
taklar ve süsler bugünden itibaren 
gündüz çiçekler ve bayraklarla, ge. 
ce de elektriklerle süslenecektir. 

Bundan başka Taksim bahçesinhı 
içindeki havuzla, Saraybumundald 
havuzda da bu akşamdan itlbareıı 
renkli sular fışkırtılacaktır. 
Bayramın iltincl günü olan yamı 

yapılacak geçit resminden başka, öğ. 
leden sonra, 50 yerde yapılan mtı1!. 
telif müessesenin küşat resmi vanL 
lacaktır. 

-.0-

Kızllcahamamda Yeni 
Bir .. Köprü 

Kızılcahamam (TAN) - Kışın ge. 
çit vermiyen Ahılar köyü önündeki 
Perçin Yabanova çayının üzerine 

iki sene evvel beton bir köprü yap
brtmlf olan Oğlakçı köyünden 
Molla Mustafa, Sey çayı üzerine de 
yeni bir beton köprü inşa ettirtm11-
tir. 

:::::.-o-::: 
Polonya HükOmetlnin 

Bir Protestosu 
Parie, .Pc;tar (A~.) - Polonya ıe. 

fareti, Garbi Prusya ile Posenin iki 
yeni eyalet olarak tesisi tasavvuru 
ile Polonya Cümhuriyeti arazisinden 
bir kısmının Almanyaya ilhakına ve 
hali hazırdaki Alman Silezyası ve 
Şarki Prusya eyaletlerinin büyütül
mesine karşı Polonya hükdmetinin 
Protestosunu tebliğ etmektedir. 

Ege Denizinde Bir 
Yunan Vapuru Battr 

Atina, 27 (A.A.) - 45 yolcusu lle 
Volos•dan Pireye gitmekte olan Yu
nan bandıralı Amvrakia vapurunun 
Koloid civarında bir kayaya çarpa. 
rak battığı teyit edilmektedir. Kaza 
neticesinde 15 kişi ölmüştür. 

lardan dolayı, gitgide artan bir ilbL 
rar göstemektediler. Haidye Neza. 
reti yüksek memurlan, Birleşik A. 
merika hükftmetine malftmat verme. 
den, haberleri ajans vasıtasile Defo 
rettiklerinden dolayı Sovyetleri pd. 
detle tenkit etmektedirler. Bug(ln, 
Bay Hull, matbuat toplantısında de. 
miştir ki: 

"Sovyet hükfımetinden malQmat 
almak üzere yapılan teşebbüsler ta. 
mamen ihlAI edilmiştir.,, 

Sovyetlerln Protetoıu 
Londra, 27 (A.A.) - Times gaze.. 

tesinin diplomatik muhabiM, Sov. 
yetler Birliğinin İngiliz ablokasına 
karşı verdiği protesto notası hak. 
kında diyor ki: 

"Sovyetler Birliği Berllne de bir 
protesto notası vermeliydi. Zira Al
manyanın t~sbit ettiği kaç•k listesf 
İngiliz listesinin hemen hemen ayııf.. 
dir.H ... 

Meksiko, 27 (A.A.) - D. N. B. ~ 
jansı bildiriyor: 

Howeland eski Alınan vapuru, 
Mafettan limanına gelmiş ve orada 
yük boşaltmıştır. Panamerikan bi. 
taraflığının ihlalinden korkulduğu i. 
çin, Amerikanın Crine torpitosu ge. 
miye refakat etmiştir. 

Howeland, iltica etmek niyetinde 
olduğunu bildirmemiştir ve Meksika 
resmi makamatı, geminin yoluna de. 
vam edeceği zannmdadır. 
Diğer taraftan Punta Aravas isim. 

li Amerika bandıralı vapurun da AL 
manyadan gelmesi beklenivor. 
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Şiddetli BAŞ ve DİŞ ağrılarını keser, 
ağrılarına karşı bilhassa müessirdir. 

ROMATİZMA, SİNİR, ADALE, BEL 
SOGUK KIRIKLIGI, NEZLEYİ, 

ALG 1 N L 1 K LA R 1 N DA N mütevellid 
• • 

geçırır. icabında günde 
bütün ağrı, sızı ve sancılarını 

kaşe alınabilir. 3 
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Buruşuklukları 
. ,, ... -----...,~-----------·· 

939-940 Senesi Mahrukat Kanununun Tatbik M U J D E: 
ve lekeleri 

NAS 1 L 
Temizlemeli? 

Olunduğu Yerlerin Nazarı Dikkatine 

Etibank Mahrukat Bürosundan : 
Hey'eti Vekile kararı ile 939 - 940 kışında mahrukat kanununun tatbik 

edildiği "Balıkesir, Bandırma, İzmir, Bayındır, Buca, Bornova, Menemen, 
Ödemiş, Tire, Torbalı Uşak, Manisa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu., Akhisar, 
Kırkaağaç, Soma, Afyon, Dinar, Sandıklı, Çay, Bilecik, İnönü, Osmaneli, 
Burdur, Eskişehir, Adapazarı, Kütahya, Tavşanlı, İzm it, Darıca, Gebze, Sa
panca, Karaman, Konya, Argıthan , Çumr a, Ereğli, Ilgın, Kayseri, Niğde, Sı

vas, Samsun, Çarşamba, Ankara , Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Giresun, İne
bolu, Sinop, Trabzon, Sürmene, Hopa, İsparta, Ordu, Fatsa, Ünye, Akşehir, 
Ama~ya, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Çankırı, Rize, Bozöyük,, Şehir ve kasa-
balarında mezkOr kanunun şümulüne giren devair müessesat ve sair binala
rın soba ihtiyaçları için kok, sömikok, briket, linyit ve taş kömürü gibi ku
rumlu ve dumanlı kömürleri kurumu ve dumanı ile birlikte yakacak ve so
ba borular·mı tıkamıyacak, sıhhl, fenni, metin, zarif ve ucuz muhtelif boylar-

Son Paris Modelleri 
KADIN lPEKLl 

ve her cina F antazi 
Muf&Dlbalarnmz 
geldiğini aaym 

mü~teri,lerimize 

memnuniyetle bildiririz. 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazası 

daki sobalarımız yukarda ismi geçen yerlerdeki mahrukat ve soba acen~ıa- Galata • Kar~ ako·· y 
rınıız tarefından s:ıtılmaktadır. 

AlAkadarın ajanlıklara müracaatları ilAn olunur. (5432) (8737) 

~ ................................... ı , .................. , 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Muhafaza Deniz teşkilatnıda 5 sayılı motörün yaptrrılacak tentelerinin 

müteahhidi namı hesabına 2/11/93'.> perşembe günü saat 11 de açık eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Tasarlanmıs tutarı 325 lira ve ilk teminatı da 26 liradır. Şartname ve bez 
nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat rnakbuzlarile Galata Rıhtım 
caddesi Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (8941) 

Bu Yeni ve 
Cazip Gü
zellik Re
çetesini 
Tecrübe e
d iniz. 

Cilt hüceyre. 
lerinden çıka

rılmış ve genç 
ve sağlam blr 
cildin unsurla. 
nna müşabih 

ye!li ve kıy

metli cevher 

1 lstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve Eksiltme 
1 Komisyonundan: 

Okulun eksiltmeye konulan ve 30.X.939 günü saat 14 de ihale edileceği ilan e
dilen kimya ezzasile aletlerinin ihalesi ulusal bayram dolayısile 2.XI.939 perşem
be günü saat 14 de tehir edilmiştir. 

İsteklilerin bu gün ve saatte Yuksek mektepler muhasebesindeki Komisyona 
müracaatları ilan olunur. (8839) 

DETA 
DEMiR VE TAHTA FABRİKALARI T. A. Ş. 'ı• ılasa.sı: "Bİ

OCEL,, tabir edilen ve Viyana 
üniversitesinin :neşhur bir pro- Merkezi: Anliara, Selanik Caddesi Arda Apartmanı 
fesörü tarafından keşif ve genç Fabr ika adresi: Deta - Adapazarı. 
hayvanlardan gayet itinalı bir •• ı• 
tarzda istihsal edne:ı bu kıy- Soba, Poyra, Etuv ~ Her Nev ı araba 
metli cevher, cildin unsuru olan ' • .. 

be nkt k . T kalo kr . ve yedek alaamı ıle kereste kurutma hususunda mutehassı&dır. 
pem re e ı o n emı 1 
terkibine karıştırılmıştır. Bu ı '- BilUınum döküm, Demir ve tahta itleri yapılır. •••il" 
kremi her akşam yatmazdan ev. 1 

vel kullanınız. Siz uyurken, cil- [ 
diniz bu kıymetli cevheri mas 
eder. Her sabah uyandığınızda 1 

cildinizin daha açık, daha 
taze ve daha genç olduğunu 

göreceksiniz. Gündüzleri de yağ- r 
sız beyaz renkteki Tokalon kre. 
mini kullanınız. Bu kolay tarzı 
tedavi sayesinde her kadın 10 
yaş daha genç görünebilir ve 
genç kızların bile gıpta. nazarile 
seyredeceği şayanı hayret bir 
cilt ve bir tene malik olabilir
siniz. Tokalon kreminin müsmir ı 

neticeleri garantidir. "-------
Osmanlı Bankası 

l L A. N 
Cümhuriyet bayramı miinasebetile 

Osmanlı Bankasının G:ahta merkezi
le Yenicami ve Beyoğlu şubeleri 30 
ilkteşrin 939 pazartesi günü kapalı 
bulunacaktır. 

İnh~sarlar Umum Müdürlüğü llcinları 

1 - 25/X/939 tarihinde talip zuhur etmediğinden eksiltmesi yapılamıyan 50 
takım zımpara taşının eksiltmesi 10 gün temdit edilmiştir. 

1I - Eksiltme 3/.Xl/939 cuma günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve muba-
yaat şube!lindeki alım komisyonunda yapılacağı ilan olunur. (8960) 

Sıhhat VekCiletinin Resmi Ruhsatlnı Haiz 

KA ş E 

Baş, DİŞ, ağrılarını, ROMATİZMA sancılarını, SİNİR rahatsızlıkla
rını DERHAL Gecirir. 
GRİP. NEZLE ~e SOGUK ALGINLIGINA karşı müessir ilaçtır. İca

bında günde 1 - 3 kaşe alınır. Her eczanede bulunur. 

Osmanlı Bankası 

ı L N 
Osmanlı Bankası c;.aıata idare mcr

kezile Yenicami, Beyoğlu şubeleri 

veznelerile kiralık kasa daireleri 1 
sonteşrin 939 çarşamba gününden i
tibaren diğer bir işara ·kadar aşağıda 

yazılı saatlerde açık bulunacaklar
dır: 

Vezne saatleri: 

Saat 9.30 dan, saat 15 e kadar. Adi 
günler, saat 9,30 dan, saat 11,30 aka
dar cumartesi günleri. 

Kiralık kasa dairesi saatleri: 

Saat 9 dan saat 16,30 a kadar. Adi 
günler, saat 9 dan, saat 12,45 e kal dar cumartesi günlerL 

Tuvaletinizi yaparken 
P udra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve 
vazolan vardır. 

Sah ibi ve Neırlyat M UdUrD Halli LOt f i; 
DÖRD ÜNCÜ, Gazetecilik ve Neırlyaı 

T. L. Ş. BHıl d ı!i ı yer TAN Matbu11 

1 

ÖKSÜRÜK SURUBU 
1 

.ı. .. . .... . . 

~ ı•ii ;ı;·ı~:ıı ı ,,·:ıı I;:; 
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"Sirop Pectoral 11 

E ski ve yeni b ütün öksürük

leri g eçirir, balgam söktürür, 

brontları temizler, nezle ve 

gripten korur, göğüaleri zayıf 

olanlara b i)haasa tayanı 

tavsiyedir. 

INGILIZ· KANZUK 

ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Deniz İnşaiye Mühendisi Aranıyor 
Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden: 
1 - Devlet Limanları Umum Müdürlüğü İzmir Şubesi emrinde çalıştırılmalı: ü

zere bir deniz inşaiye mühendisi alınacaktır. 

z - İsteklilerin aşafıda yazılı vesikalarile İdaremize müracaat etmeleri ilb o-
lunur . ., 

A - Diploma. 
B - Şimdiye lı:adar c;alrştığı yerlerden alman vesikalar 
C - Fotoğraflı bir istida. {8944) 

1 Satdık Yeni Kamyon il\ 

1 Galatada Tünel caddesinde No. 48 mafazada 2. l/Z tonluk yeni Kamyon ıatJ

lıktır. Taliplerin fazla ma!O.mat ve tafsilat almak üzere müracaat etmeleri. 

'ır Telefon: 40308 ••••••••••r 
Hayvan Sağhk Memurları ve Nalbant 

Mektebi Müdürlüğünden : 
Malın cinsi Miktarı 

Azı Çoğu 
Tahmin T utan 
Fiatı Lira 

Ilk teminat 
Lira Kr. 

Eksiltmerıfn 
Günü Saati 

Ekmek "1. nci,, 10000 12000 9,5 Narh 11 40 85 50 20/11/939 14,5 
Pazartesi 

Mektebin 939 mali yılı ekmek ihtiyacı eksiltmesi açık olarak yukarıda yazılı 
ırün ve saatte İstanbulda Cağaloğl•ında Yüksek Mektepler Muhasebeciliiinde top
lanan komisyonda yapılacağından vericilerin muayyen saatten evvel teminatlarını 
vezneye yatırarak komisyona gelmeleri. ( 8932) 

Yalnız bizde değil 
Bütün dünyaya Türk §ekerciliğini tanıtan 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
Ticarethaneleridir. Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, 

Karaköy, Kadıköy. 

Ramazanı Şerif münasebetile KAYMAKLI LOKUM, 
KESTANE ŞEKERi, BAKLAYA ve TULUMBA 

TATLISINI tavsiye ederiz. 
Vilayetlerdeki saygı değer müşterilerimizden Bayram için şeker si

parişlerini bir an evvel Ticarethanemizin Merkezi olan Bahçekapısın. 

daki Kadim HACI BEKİR mağazasına vermeleri rica olunur. 

Toptancılara tenzilat vardır. 
...................................... -


