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Alman Ordusu ek Arazisini işgale Başladı 
Abideler 

liakkındaki . 
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QZcın: Sabiha Zekeriya Sertel 

G nıetelerde, memlekette ev-
ta velce yapılmış ve yapılmak-

0lan .b.d ~ a ı eler hakkında cereyan 
ıı:;:. bir münakaşa gözüme ilişti 
Si i ~ada yapılacak inkıliıp abide
bel'~ın açılan müsabakayı, Fransız 
l:ı:ıı eltraşlarından Poisson kazan-
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ltir~. ~u müsabaka hakkında fi
t\lt l1nı söyliyen Güzel Sanatler 
tak lld_ez:ıisi müdürü Burhan föp
lta ' abıdeler meselesinde israfa 
tll, ~akl:ğımızın doğru olmadığı
dii .~llndıyc kadar sanat kıym&ti 
lar §tik eserlere kucak kucak para
gib·sarfettiğimizi, halbuki Poisson 
~ b~ynelmilel şöhreti olan bir 
gib· tkarın bu abideyi 50 bin lira 
le 1 kıymetine göre az bir bedel
dı.ı ~aPınasının, bize iyi bir ders ol
lb~u söyledi. Ayni zamanda 
tl.!.ıl: l'.t~ bu kadar para sarf ede-
1\3' -u.e, ounı n oana az Dır pa-

Yukarki haritada partalanan Çekoslovakyayı ıörilyoruz: İstlldAllnl llAn eden Slovakya ve RQ~yn ayn ~ işaret edilmiştir. Alınan ordula.ruwı birkaç koldan işgale 
başladıkları saha, Mora\'.Ya mıntakasıd.ır. 

~ ınaı ederek, tasarruf edece
gu,1 Paralarla hastane, mektep 
~· :ınemleketin irfan ve kültür 
ler ıycsini yükseltecek müessese -
liYap:Iması fikrini ileri sürdü. 

<>%addı zatinde gayet mantıki 
btr bu mütalealar, tanımadığım 
~U hcykeltraşın itirazını celbettL 
lir heykeltraş Trabzonda 140 bin 
~Ya bir abide yapmakla meş -
ltend~l~uğu için bu mütaleadan 
)or ısıne hisse çıkarmış görünü
tor' bunun zıddına fikirler yürü
Jtll(lor. Evvela bu işle şahsen ala -
~· ~ o~duğu için bu zatın fikir
bı.ıı llıi, bıtaraf mütalea olarak ka
lll} edemeyiz. Saniyen şehirlerin 
2ll atında yalnız estetik güzelliği, 
b:danıann hacmini nazarı iti -
l>a. a alarak, abideler meselesinde 
'l.ı.: sarfından çekinmememiz la
~ g~cldiği hakkında ileri sürdü-

!tı.utaleaya iştirak edemeyiz. 

li er şehrimizde, mi;sli görül -
lltp :tnemiş sanat eserlerine sa
~lt 0 lmak hepimizin hasretini 
~alttiğüniz, özlediğimiz bir şeydir. 
2lluı at bir memlekette sanat teka
ltı u, o memleketin içtimai terak
)~e iktısadi refahiyle beraber 

r. 

ha~~til~ eski medeniyetler, istilıi 
t~ P erıle ülkelerini genişlettikle
le?i t?ıağıup pükumetlerin bazine
'oı:e .sahip oldukları, raayayı 
de gıbi çalıştırdıkları devirler
da ~e:dana gelmiştir. Avrupada 
s~e(ı~ .. ~ugün parmak ısırarak 
de .. 

1 
ttıgımiz sanat abideleri bu 

v rl.,..;-- .... , mahsulüdür. Hala bn-

(Sonu Sa. '1, Sil. 3 de) 

Macarlar 
Çeklere Bir 
Ültimatom 
Verdiler 

Macar Askeri 

Rütenyayı 

Harekete Geçti 

Dün 

işgal için 

Londra 14 (Hususi) - Bugün Ber
linden verilen haberler, Karpat Uk
raynasmm da, Slovakya gibi istikla
lini ilan ettiği merkezindedir. Be.r
line göre Karpat Ukraynasmın hü
kumet erkanı, Ukrayna liderleri top
lanmışlar ve yurtlarının istiklalini 
ilim etmişler, daha sonra Başvekil 
Volosin Her Hitlere bir telgraf gön
dermiş ve yardım istemiş, bundan 
başka Almanya He İtalya hükumetle
rine Macar askerlerinin hududa te
cavüz ettiklerini anlatarak tecavüzün 
önüne geçilmesini dilemiştir. 

Karpat Ukraynası hükumeti ec
nebi devlet mümessillerine tevdi et
tiği muhtırada hüliısatan şöyle di .. 
yor: 

·"Slovakların istiklallerini ilan 
etmeleri neticesinde Çekoslovakya 
cümhuriyeti ortadan kalkmıştır. Bi
naenaleyh Karpat Ukraynası da, 
Karpat Ukraynası milletine kendi 
mukadderatına sahip olmak hakkını 
tanıyan Münib anlaşması prensiple-

~~~~~~~~!!!!!!~~~ rine istinaden kendini tamamiyle 

Ciimhurreisimizin müstakil bir devlet uan etmışur.,, 
Pragın verdiği mütemmim malu-

kabul Resmi ' mata göre Chust şehrinde Ukrayna-
lı muhafızlar ile Çek askerleri ara

•i ~nkara, 14 ( A.A.)- Rei.- smda vuku bulan çarpışmalar neti
~~llrnhur ismet lnönü, bu- cesinde 30 Çek askeri ve 80 Ukray-
4.~rı ıaat 17 Je, Çankaya nalı maktul düşmü§ ve yaralanmış-

0fk;: d b l tır. Çarpışma sonunda Ukraynalı ~n e, AnkaraJa u u-
llcı muhalızlardan bir kısmının hududu 
4 ~ ı:>rdu subayları için bir aşıp Romanyaya kaçtıkları anlaşılı-
/ er ul resmi tertip eylemif- YOi:. 
erdir. 

~ Prag'dan verilen haberlere 
~~~~~~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~llJ ~, ::ıs:.ıu;pat Ukraynası hükumeti 

. . . ·~ 1 (Somı. 84: 6, Sü 6 da) 
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ece Yarısına 
Kadar Bir Kaç 
Şehir Zaptedildi · 

•• e um ur 
Reisi Berline 
Gitti, Hitler 
İle Görüştü 

Muhtelif MıntakalardanHududu 
Geçen Alman Kıtaatı, Cenubu 
Şarki istikametinde ilerliyorlar 

Bratislava 14 (Hususi ) - Dün bir kaç arkadaşı ile 
birlikte Bcrline giderek Her Hitlerle görüşen eski Slovakya 
Ba~ekni Dr. Tisso, bu sabah erkenden Bratislavaya dönmüş 
ve döniitünü müteakip mühim hadiseler vuku bulmuştur. 
Tissonun dönüşü üzerine kabine toplanmış, daha sonra Slo -
vakya Diyeti içtimaa davet olunmuş ve dört azası eksik olmak 
üzere 62 mebus toplanmıştır. Celse hafi idi. Celsede Tisso be-
vanatta bulunarak Her Hitlerle miilakatının neticesini anlat
mış, ve ''Slovakla:ı.-, ırki mukadderatlanna sahip olmağa karar 
verirlerse Almanya derhal kendilerine yardım edecektir. Ak
si takdirde Slovakl:ırın başına gelecek felakete karşı kendile
rine yardım eden bulunmayacaktır.,, demiş, bunun üzerine 
merlis ittifakla Slovakların istiklalini ilan etmi~tir. 

YENi KABiNEYi TISSO KURDU : 

Anla~ılan Tisso, Hitlerle mülakatını müteakip Sidora telefon ede

rek meclisi bugün içtimaa davet etmiş, resmen Başvekil olan Sidor ka

nunuesasi noktasınd:m hiç bir resmi sıfatı bulunmayan bir şahıs tara
fmdan göııderilmiş hakiki bir ültimatom karşısında kalmıştır. 

Çekoslovakya Cürehurreisi Emil Hacha, vaziyeti kurtarmak için 

son bir gayrette bulunmuş ve Sidor, zevahiri kurtarmak için Diet Mec

lisini ıçtimaa davet E'tmiştir. Sidor, aczini anlayarak ayni zamanda müf
ritlerle uyuşmağa karar vermiş ve siyasi mücrimleri serbest bıraktır

mıştır. Bunların en meşhurlarından biri olan Sano Mach, derhal bir nu
tuk söyliyerek Slovak istiklalinin bugün ilan edileceğini ihsas etmişti. 

Meclisin kararını ilan etmesi üzerine Sidor'un kabinesi çeklimiş ve 
Tisso yeni kabineyi kurmuştur. Slovakya Cüm.h.urreisi 15 gün zarfında 
seçiıecektir. 

Eski Başvekil Sidor, yeni kabinede Dahiliye Nazırlığını deruhte et
mişti ... fsııklal tar::ı[tarlarından· olup Tisso'ya Berlin seferinde refakat 

eden Tuka Başvekil muavinliğine, Durcanski Hariciye Nazırlığına tayin 
olunmuşlardır. 

(Sonu Sa: 6, Sü: 4 de) 

Şehirlerde Almanlarla 
Çekler Arasında Kanl1 
Müsademeler Oluyor 

Prag 14 (Hususi) - Slovakya -
nın istiklalini ilan ettiği ve federas
yondan aynldığı bugün burada hal
ka bildirilmiş ve halk hadiseyi süku
netle karşılamıştır. Umumi intıba, 

halkın Slovaklarla beraber geçen 
beraberlik yıllarını iyi batı;I"alarla 

anacak landır. 
Bugün Cümhurreisi Hacha ile 

Hariciye Nazın Şoalkovski ile bir -
likte Her Hitlerle görüşmek üzere 
Berline hareket etmiştir. Dr. Hcha 
gece yarısına doğru Berline muvasa
lat edecek ve bu gece Her Hitler ta
rafından kabul olunacaktır. 

Berlinden Havas Ajansının bildir
diğine göre, Hacha bazı teklifler 
getirmektedir. l "akat, Hacha ancak 
Çek vilayetleri nan•ına söz -;öyJe
mek salahiyetini haizdir. Slrıvakya 
ile Karpat Ukraynası namına söz 
söyliyemez. Mülakat, yalnız, Çek 
vilayetleri ile Almanya arasındaki 

müstakbel münasebetler etrafında 
cereyan edecektir. 

Kabul esnasında bugün Berline 
muvasalat eden mareşal Göring ile 
Hariciye Nazın Fon Ribbentrop da 
hazır bulunacaktır. 

Berlin haberleri Çekoslovakya ka 
binesinin istifa ettiğini bildiriyorsa 
da istila haberi teeyyüt etmemiştir. 

Çek lıükUmetfınin tebliği 
Bu gece radyoda okunan resmi 

tebliğde, Slovakyanın ilanı istiklfil 
etmesi üzerine yeni ÇP.k devletinin 
dahili ve harici münasebetlerinin te
mamiyle değişmiş olduğu bildirildik 
ten sonra denili)'or ki: 

(Sonu Srı: 6, Sü.: S de) 

SEÇİM 
Her Tarafta 

Bu Sabah 
Başlıyor 

--o-

Rey Sandıkları 

Merasimle Açılıyor 
Bütün memlekette ve şehrimiz • 

de, bugünden itibaren müntebiblsa
ni seçimine başlanacaktır. Bu iş için 
icabeden hazırlıklar bitirilmiştir. 

Dünden itibnren mahallerine ko
nulan ve sureti mahsusada süslenen 
rey sandıklan bugün merasimle açı
lıp reylerini vermek üzere gelecek 
olan ilk müntehiplere gösterilerek 
tekrar kapatılacak ve sonra reylerin 
atılmasına başlanacaktır. 

Cümhuriyet Halk Partisi, bütün 
intihap müddetince devam etmek ü
zere bir faaliyet progrrunı hazırla -
mıştır. Bu program "k i cephe üzerin 
de tatbik edilecektir. "Biri, Parti ka
za heyetleri tarafından Halkevlerin
de, meydanlarda, seçim mevzuu et· 
rafında nutuklar söylenecek, teza -
hürat yapılscaktır. Bu arada Kadı -
köyünde Altıyol ağzında, Üsküdar • 
da iskele meydanında, Kasımpaşa • 
.da, Bakırköy Halkevi önünde, Beya
zıtta, Taksimde ve Halkevleri bina
larında toplantılar olacak, ve nutuk
lar söylenecektir. İkinci program 
çalgı ve radyo He tezahürat yap -
maktır. Bunun için de Partinin rad
yolu kamyoneti şehir dahilidne her
gün sabahtan akşama kadar dolaşa
caktır. Bu esnada, sureti mahsusa -
da hazırlanmış nutuk plaklarile neşri 
yat yapılacaktır. 

Kamyonetteki tesisat vasıtasiy -
le hatipler nutuklar da söyliyecek -
lerdir. 

Kamyonet, bugün saat 10 ile 12 
arasında Kasımpaşada, 15 te Eyüpte, 
16 da Taksim meydanında buluna .. 
caktır. Ayrıca &~hir bandosu da 
Taksim meydanında güzel parçalar 
çalacaktır. 

Prole&örlük yapan mebuslm 
Cümhuriyct Halk Partisi Genel 

Sekreterliği, mcbuslukla beraber 
başka vazifelerin yapılamıyacağına 

karar vermiş ve bu karardan. mül .. 
hem olarak profesörlük yapan me -
buslara gönderdiği birer mektupla 
mebuslukla profesörlükten hangisi -
ni tercih edeceklerini sormuştur. 
Profesör mebusların hepsi dün ak -
şam cevaplarını Parti Genel Sekre
terliğine göndermişlerdir. 

Haber aldığımıza göre. Profesör 
Neşet Ömer Profesörlüğü mebuslu • 

(Sonu Sa: 6, Sü: l de) 

Vatandaş, Bugün 

Reyini Kullan ! 
ikinci müntehip seçimi 

bugün ba,lıyor. Vatandaş, 

-

1 

reyini kullanmayı ihmal et· 
il ç·· kü' ... 1 ! 

1 

me. un verecegın rev e 

milletin ıiycui kudretini ku-
racakaın! 
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Bir Genç Dün 
Kızkardeşini 

L Öldürdü 

Suçlu, Kazlıçeşmede 

Bu;ağile Tutuldu 
Evvelki gece Beyoğlunda Tütüncü Bulgar Başveki!i Köse !vanof, mn-

çıkmazında bir cimıyet işlenrri~ Ha- J~et!ndeki zeva:t:ı :~e.raLer yarın şch- · 
san isminde bir genç, ab1ası 23 yaıırn- rı~ geleceyktır. !\1'~afir ~aşvckilin 
da Esmayı bıçakla ceş yerin<len ya- mihmandarlıgına tay;n eduen H:ıri-
ralıyarak öldürmüştür. ciye Vekaleti ticaret ve şehbenderlik 
Vakanın tafsilatı şudur: dairesi memurlarından Fikret Özdo-

Emine Dün Bize Gönderdiği Mektubunda 

~österilen AICikaya Teşekkür Ediyor 
Maktul Tütüncli ~ıkınazında kah- ğan da dün Ankaradan şehrimize 

vecil:ik eden Haşimi~ m~tresidir. Ve gelmiş ve Bulgar Başvekilini karşı- Bir kaç gün evvel, ciğeri - Tan gaz-etesi yazı işleri mil • 
avni sokakta 9 numaralı evde otur- lamak üzere dün akşam Bulgar El- ni söndüren hastalığı çocukları- dürlüğiine: 
~aktadır. Esmaıun eski kocası ve çisi ile birlikte hususi bir trenle E- ı na da aşılamaktan korkan, ve Ricamı kabul ederek evime 
halen Eyüpte oturan Aliden i.iç yo.- dirneye gitmiştir. İstanbul matbuat t sırf bu korku ile bir hastahane- kadar gönderdiğiniz muharriri • 
şında bir kızı vardır. Ikinci çocuğu- mü~essili Neşet Halil Atay da Baş- • ye yatırılmak isteyen bir kadın niz Bay Naci Sadullahm acıklı 
nu da bundan yirmi '>"Ün evvel do- vekıle refakat eden Bulgar gazete- dan bahsetmiştik. durumumu tasvir eder şekilde 
ğurmuştur. 

0 

cilerini istikbal için mumaileyhe re- Dört çocuğu ile bir tek ha sayın gazetenizin 10. Mart. 939 
Haşimle Esma bundan üç sene fakat etmektedir. rap oda içinde yaşadığını yaz - giinlemeçli niishasında çıkan 

evvel tanışmışlardır. O zamanlar Es- Köse Ivanof bu akşam saat 22 19 dığımız bu veremli ana, Kasım- yazısı üzerine Kasımpaşa Yok . 
ma henüz Ali ile evli buJunuyorJu. da Edirneye muvasa1at edf'cek ve ~a- paşada, Tabakhane meydanın • sallar Kummu heyeti ve Çocuk 
Haşim de Alinin yakm akraba~mdan at 22,45 te Edirnaden hareket!e ya- da, 68 numaralı evde oturan Ba- Esirgeme Kurumu heyetinin 
olduğundan evlerine te~lifsiz gidip nn saat 10,40 da Sirkeciye muvasa- yan Emineydi. miimessilleri evime kadar gele-
gelebiliyordu. Bundan i.<ıtifade edem Ja~ ~ecek.tir. Misafirler Perapalasa Eminenin acıklı hayatmı an- rek çocuklarımın ve benim ha -
Haşim Esmaya göz koy•auş, günün ruısafır edıleceklerdir. latan yazının intişar ettiği gün- yatımızı kurtaracak erzak yar-
birinde onu baştan çıkarmıya mu- Akşam saat 19,45 te Tophaneden denberi, matbaamıza bir çok dımını yaptıkları gibi hayatımı 
vaifak olmuştur. ilunu haber alan hareket edecek hususi bir vapurla müracaatler oldu: İsimlerini ver ve dolayısiylc ya\'l'ularımın sağ. 
Ali bir gün evlnd-:? bır l"Ürmü meş- Haydarpaşaya geçerek, hususi bir mekten sakınacak kadar fera _ lık durumunu kurtarmak üzere 
hut yaptırmış Vf' iki günahkarı suc trenle Ankaraya har~ket edecekler- i kA hastaneye yatırıhnaklıg~ım hu • • gat ar vatandaşlar, bizden za -
üstünde yakalatmıştır. O zamanlnr dir. Dost hükfım~t Başvekilinin re- susundaki evrakın Kızılay Ku • 
h C.. ·· h t K vallı Eminenin adresini istediler enüz urmumeş u anunu ()]m::ı- fikası Bayan Ivanof1a üveyi kızı Ba- • rumu vasıtasilc takibini temine-
dığından suç ahkfımı mnumiyeye ta- yan Peef te kentlilerine refakat et- , ona yardımda bulundular. Bu deceklerini vandettiler. l\füskü] 
bi tutulmuş ve nihnyet Hasim ve Es- mektedirler. yazımızla, bizden mektupla durumda bulunan bu naçiz ~a • 
ma üçer ay hapis cezasın~ mahküm Köse İvanof cuma günü F.t- ayni adresi sormuş bulunan ha- tandaşlarma insani yardımı e • 
olmuşlardır. noğrafya Müzesine giderek Atatür- miyetli okuyucularımızın arzu- sirgemivcn Çocuk Esirgeme Ku· 

Bundan sonra Alıden boşanan Es- kün mozolasına bir çelenk kayacak- • larını da yerine getirmiş bulu _ rumu Kasımpa. a kolu ile Ka -
ma Haşimle bcrabor yaşamıya haş- tır Bunu "t k' B t nuyoruz: sımpa~a Yoksullar Kurumuna · mu ea ıp ulgar Başveki- t 
lamıştır. Esmanm bu hareketi akra- ı· R · · 

1 
v ı b' ·ı ve bilhassa bana bu yardımı te· ı eısıcümhur tsmet Inönünüu J.:cn- e ev ır a1 eciğin kurtarıl-

b 1 b lh d H 1 tnin işine ön olan aaı:etenize te-a arının ve i ass~ kar eşi asa- di şerefine · · af tt 1 masına o sun tavassut edebilmiş ... 
,_ verecegı z1y· e e bu una- şekkiirlerimi göz yaşlarımla su- ı 

nm pe.I\ gücüne gitmiştir. Hasan ara cakhr. bulunmanın hazin tesellisini 
narım.,, 

sıra kardeşinin evinı~ gidip gelmek- Bulgar Başvekili Pazar günü saat ı duy:rak, zavallı Eminenin yol- Bu yardımı esir~emiyenlere ı 
te onunla sık s1k kavga etmektedir. 19,40 da hususi trenle hareket ede- $ ~dı.gı mektubu aşağıya koyuyo- Emine ile birlikte teşekkür et _ : 
Nihayet evvelki gece Hasan yine Es- rek 21 Martta Tstanbula muvasalat t...:z. meyi de vazife biliriz. f 
manın evine gelmi~ ve yirmi dakika edecektir. Pazartesi akşamı da sa:ı'.t ••••••-•••••••• •••••••••••••• ••••••••••••••••••-J 
kadar içerde kald:ittan sonra çıkıp 23 te Bulgaristana hareket edecektir. 
gitmiştir. 

Biraz sonra eve gelen Haş1m oda
nın içine girdiği zaroan Esmanm yer

de yattığını ve inled;ğini görmüş kö
mür çarpmış zannlyle onu dışarı Çl

karrp hava aldırmak istemiştir. Fa
kat bu sırada y\!rck:kı kan lekelerini 
görünce metresinin yaralı olduğunu 
anlamış, derhal polisi haberdar et
miştir. Bu sırada Esmanın eski koca
sından olan 3 yaşındaki kızı T;.irkün 
da odanın bir köşesine b;jzülmüş ağ
lamakta 21 gün evvel doğan çocuk 
ta beşiğinde m1şıl mışıl uyumakta
dır. Çağrılan bit ' ·tomobille yarnh 
Beyoğlu hastane~ine kaldırılm~ ise 
de biraz sonra ölınüc;tür. 

Zabıta derhal tahkikata girişmiş 
ve vakanın yegane şahidi olan Tl'i.r
kanın ifadesine müracaat etmek m('e 
buriyetinde kalmıştır. Çocuğu kuca
ğına alan Beyo~lu f.mn.iyet amir ve
kili başkomiser Karlrl e!ine bir ci

kolata verip göz yaşlarını dindirdik
ten sonra sormuştur: 

Bir Talebe 
Tren Altında 
Parçalandı 

Dün akşam saat 18 de Bostancı 
ile Küçükyalı arasında tren bir mek 
tepli talebeyi parçalamıştır. 

Saat 18 de Haydarpaşadan ha • 

reket eden 41 numaralı banliyö ka
tan Bostancı ile Küçükyalı arasına 

geldiği zaman demiryolu boyunca i
lerlemekte olan on altı yaşında İs -

mail Hakkıya çarpmıştır. 

Tren geçtikten sonra rayların a
rasından çıkanları gencin kol ve ba

caklarının kesildiği, kafata!:'!İnın da 

parçalanmış olduğu görülmüştür. 

Kazayı yapan trQn hiç durma -
dan ve süratini tenkis etmeden git
miştir. 

Tıbbiyeliler Bayramı 
Heyecanla Kutlulandı 
Tıbbiyeliler bayramı münasebe - kat Tıp tahsili altı yıl olduğu için 

tiyle dün Üniversite konferans sa- ilk mezunlarını TJpta bu sınıfla vc
lonunda Tıp Fakültesi Profesörle - riyor.,, 

Rektör: Milli Şef İsmet İnönü -
nün Üniversiteyi ziyaretlerine te -
mas ederek Üniversite gençliğine te
şekkürlerini ve takdirlerini ve Üni
versite gençliğinin istikbali için te -
minat verişini kaydetti ve: 

ri, bir çok doktorlar ve Tıp talebe -
sinin iştirakiyle bir toplantı yapıl -
dı. Salon hıncahınç dolmuş ve kür
sünün üzerine başta İbni Sina oldu
ğu halde Tıp dünyasına hizmet eden 
Türk hekimlerinin fotoğrafları asıl -
mıştı. 

"Çalışmakta, id.ealde, moralde ve 
Saat 14 te Üniversite gencliği -

karakterde üniversite gençliğinin Tür 
nin bir ağızdan söylediği İstiklal 

kiyenin istikbali için en inandırıcı 
marşını müteakip kürsiye gelen Rek 

delili verdiğini gösterdi. Fazilet ve 
tör Cemil Bilse! toplantıyı açma şe -
refinin kendisine verilmesine te - hizmetleriyle ona zaten bağlı olan 

Üniversite gençliği ona bu sefer ken
şekkür ederek Tıp bayramını; aksaç-

dini ve yüreğini verdi. Dedi. 
lı ve açık alınlı tıp üstadlarından, 
bunlara yetişmek hızı ile çalışan en Rektör, Türk hekimliğini, 
genç talebeye kadar kutladı. memleketin sağlık işlerinin müsta -

Rektör, Atatürkün ölümü ile ağ- kil hakimi yapan Milli Şefe Tıp bay 
laşllan giinlerdenberi bu kürsüye ilk ramında bütün Tıbbiyelilerin şük -
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Tü~kkuşu 
Mektebine Gir 
Şartları Nelerdı 

S - Türkkuşu mekteb 
girmek istiyorum, ne 
şartları vardır? [(aç se 
dir? Askeri mi, sivil mi? 

Evvelki gün geç vakit darpane id'l- C - Tür...kuşunun daimi 

ı r~.si müesseseden pul çalmıya teşei.:ı. mektebi yoktur. Yalnız Ankar 
bus eden Enver, Salih ve Halit is- Hava Kurumuna bağlı bir mot'" 
minde uç memuru cürmümeşhut h&.- mektep vardır. Türkkuşu azaları 
!inde yakalatmış ve Sultanahmct dan isteyenler bu mektebe girer 
Sulh Üçüncü Ceza Mahkemesi dP. Asıl Türkkuşu denilen müessese 
dün bunları birer ay hapse mahJ:iırn vildir. Lise ve Üniversite talebe 
etmiştir. kabul edilir. Müddeti her sene t 

Hadise şöyle olmuştur: •gm::ınlarında r:Jpvı:ı.m etmek üz 
U d .. ı d b bir kamp aevresınaen ibarettır· . ç or sene ~n eri daro~nenin 

sikkehane kısmında çalışan ·Eıw~rle raya kaydolanlar ayni zamanda t 

Salih müesseseden pul çalmayı ta- sillerine de devam edebilirler, ka 
sarlamışlar ve basım kısmından Ha- devresi esnasında planörlük ve pi 
litle anlaşmışlardır. Fakat elde pul luk öğrenirler. 
olmadığı için yalnız Halitle anlaŞ
mak kafi gelmemiş ve mhayet C'c-rlı
haneden Salahattini kandırmıya ı.a
rar vermişler, bir de plan hazırlamış 

• 

lardır. 

Salahattin beş kunışluk pullardan 
aşırarak bunlara verecek. onlar <la 
basarak darpanenin apde<>thanesin le 
paylaşacaklarmış. Salahattin arka
daşlarının bu teklifini şefine arı !at
mış ve cürmümeşhut tertip edilmh
tir. 

Darphane müd;irü Fuat da'!'ıa ev. 
velden bütün tedbirleri aldığı için 
saat on ikiye iki kala ansızın bütün 
memurları bir yere: toplamış "e hep
ı:ıini soyarak araştırmn yapımstır. 
Enverin kasıklarında bir torM icın
de 200 pul bulunmuş Halitle Salihin 
üzerinde hicbirşey çıkına.mı!':f:ır. Hal
buki pulları Salihle Enver iki-şer yüz 
taksim etmişlerdi. Halit torb:•y• ap_ 
desthaneye attığım söylemiş ve ap
desthane taşlan sökülerek buradan 
da atılan torba çıkarı1m1stır. Suçlu
br herşeyi itiraf etmi~lerdir. 

Darphaneden günıüş para çalınmış 
değildir. Hadise yazdığınız gibidir. 

Etrüsk Lloud 
Şa.rfnamesine 
Uygun Görüldü 

Etrüsk vapurunun bazı kusurla _ 

n olduğu hakkında yapılan neşriya

tı Denizbank mahafili tekzip etmek

tedir. Geminin Lloyd şartnamesi 

mevcut olduğu gibi yolcu selameti 
bakımından da her türlü tertibatı 

haiz ve vapur halkalarının tamam ol 
duğu gerek Lloyd gerek Deniz Tica· 
ret müdürlüğünce de musaddak bu
lunduğu bildirilmektedir. Dün Al -
man teknik heyeti gemiyi tekrar tet 
kik etmiş ve bir müddet fayrap etti
rerek kazanlarını muayene eylemiş
lerdir. 

Mütehassısların tetkikatı bittik -
ten sonra geminin sefere çıkarıla -
cağı söyleniyor. 

S - Lise son sınıfında ve 
sekiz yaşmdayım. Ailem y 
sek talısilime müsaade et 
yip evde oturtmak istiY 
Beni, onlarm isteaiğini ya 
mağa mecbur edecek bir k 
nuni hüküm var mzdır? 
C - Yoktur. Tahsilinize devanı 

debilirsiniz. 

PAZARLIK 

, Dcvl.Pt n .. 7 .. ,.ı.11 ....... ,.1,.,..,~ .. ·fp I· 
çın hır kanun neşrettı . Tatbıka· 

tına geçildi Perakende satı' ya
pan her yerd~ fiyatları gösterir 
etiketler kondu. Hatta buna ay • 
kın harekette bulunduğu içiıı 

bir takJm esna( hakkında taki • 
bat da yapıldı. Galiba sırf bu -
nun kontroluna memUl' müfet • 
tişler de var. 

Bir müddet esnaf ve halk ta 
rafından ciddi suret~ riayet e -
dilen bu yasa bugün fiilen me\'· 
cut değildir. 

Etiketlerin hakiki ve değiş • 
mez fiyatlar olduğunu zanne • 
den ender safdillerden başkası 
eskisi gibi pazarlıkla alışveriı et 
mektedir. 

Bu kanunu doğUl'an ihtiyaç 
neydi? 

Halkı ihtikardan ve esnafı 
ahlaksızlıktan kurtarmak değ-il 
mi? 

- Türkan bu akşam size kin1 g~I
di kızım? Çocuk hiç düşünmeden: 

- Dayım gelmi~ti am\•a: demiştir. 
- Peki dayınla annen ne konuş· 

Bir ispirto Amelesi Yandı 
Paşababçede ispirto fabrikasııı • 

da ispirto fu;ılarmı.n tamiratında ça.
lışan kırk beş yaşında Mehmet fıçı • 
lardak.i ispirto ile ıslanan elbiaele .. 
rini kurutmağa çalışırken ııılbiselerl 
birdenbire parlamış, Mehmet vücu
dü.nün muhtelif yerlerinden yanmı&
tur. Yaralı baygın ve üadeye gayri 
muktedir bir halde Haydarpaşa Nü. 
mune hastanesine kaldırılmıştır. 

defa çıktığını aöyliyerek Ebedi Şefi ranlannı ve bağlılıklarını sunarak derek tesisine mani olmuştu.,, dedi. 
minnetle andı ve bayramın tesadüf- sözünü bitirdi. Profesör Mazhar Osman sık sık 

lerine &eçerek ucümle §unları aöy - Rektörden sonra kürsüy• gelen alkışlanan ve ince nükteleriyle za
looi: eski profeösr General Besim Ömu man zaman salonda kahkahalara vesi 
~- Ba :rıl mezuniyet aınıfı 148 Akalın, memleketimizde tıp tarihi - le veren uzun nutkunda doktorluğun 

klş:dir. Fakülte kuruluşundanberi nin aafhalannı kaydedere~ "Tı~ gü- ebemmivetini ve memleket içinde 
buırllne kadar •erdltl meZUDlar b11 nil yalnu Tıhbiyııılllere aıt delildir. doktorun vazifesinin IÜmulün- . h 
rakama yanasamamıştır. Bu arıezu • Diltün memleketin ~lık Ye uadetl' etti. On dakika ~tirahatten.u ~~:_ 

Acaba şimdi vaziyet kanun· 
dan evvelkinden başka mıdır? 

1ular ve ne yaptılar hatırlıyabilir 

misin? 

-Day:un annemi dövdiı ve bmıkıp 
gitti. 

Polis öğrenece~ni öğrennılş ve 
derhal Hasanın ça\ıştığı Kazlıçeşıne. 
deki fabrikada ve orada oturduğu 

evde araştırma yapılması için Fatih 
emniyet amirliği ile te!fonla temasa 
başlamıştır. Biraz sonra Hasan elin
den yaralı ve üstii başı kanlı olarak 
Kazhçeşmede yaknlan.mı~-tır. 

Doğruca Beyoğluna getirilen Ha
san suçunu itiraf etmiş ve ablasmı 
kendisinin öldürMf:rıinü söylemiştir. 
Niçin öldürdün suaHne de: 

- Zaten kocasmn hıyanet ettiği 
fcin kızıp duruyordum. Dün ak
ş::ım da benimle kavga etmiye ha.5la
d1. Birdenbire kendimi kaybettim. 
Cevabını vermektedir. 

Elindeki yaranın ne olduğu soru
lunca da: 

- Ablamı vunırken bağlrması!l 

diye elimJe ağzını kapamıştım. Bu 
sırada can acısiylc ulimi ısırdı. De
mi~tir. 

Tahkikata el koyan Beyoğlu müd
deiumumisi Hasanı derhal tevkil et
mi§ ve dördüncü istintak hakimliği
ne teslim etmiştir. 

niyet sınıfı 'Üniversitenin ilk mezu • ~ünüdür. Bizim aamanımızda he .. ra Şeıh..ir Bando~\Uluıı ealdıkJ l'J.-
nlyet sınıfıdır. 'Oniverırıite başka Fa· kimlik tamamen n~arivdi. Pac:ll - zik bat'çalan diıılenere.k to tn 

kiilit>ll"rd"' tnenmlaruu •Pl'di.. Fa sala voliıiPthanP.yt niclum. zann• - nihayet ~arildl plantıya 

GUNON RESiMLERi: ·---------------------------~~---1·,,,blyelif er Bayramı Kutlandı [ TAKViM ve 

15 Mart 1939 
ÇARŞAMBA 

3 üncü ay 
Arabt: 1358 
Muharrem: 24 

Gil.n; 31 

Güneş: 6,12 - Öğle: 
İkindi: 15,44 - Akşam: 
Yatsı: 19,47 - İms~k: 

Kasım: 128 
Rumi: 1355 

Mart: 2 
ı2.23 
ıa.ı9 
4,34 

Yurtta Hava Vaziyeti • 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan ııll' 

nan malCımata göre, yurtta hava Karııde"' 
nizin şark kısmı ile Doğu Anadolunun şl' 
mal kısımlarında yağışlı, Trakya ve f:le" 
nin şimal kısımlarında bulutlu diııt 
bölgelerde az bulutlu geçmiş, riligarl~ 
Dotu Anadoluda cenubt, diğer bölgeıet<l 
umumiyetle şark! istikametten orta JtU~' 
vette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava bulutlu geÇ"1Jlo 
rilzgtır cenuptan saniyede 2-4 metre tıı•; 
la esmiştir Saat 14 te hava tazyik1 759. 
milimetre idi. Sühunet en yüksek ıo,8 ~ 
en düşük sıfırın altında 2.2 santiıı:rat olP' 
rak: kayded.ilmlşttr . 



15 - 3 - 939 3 

ClfK 
lovakyanın intihaba iştirak 
~~1,6~!er Rıza ooaRuL Hindistan J S p A N Y A D A Suriye M~:ı::;;~;~;~:~: 
{)tbı toplanan Slovakya diyeti, ı·s+·ıkla"'I Kabinesi dan alakalıyız. 

ettibu nıemleketin istildilini i - 3 o 6 5 1 t a 1 y a n Bu, çoiu milletlerin varmasını 
ve bu istiklal hareketinin reb hasretle özlediği bir rütbedir . 

..;ı.n Başvekil Ti.uo Almanya ı·s+·ıyor ı·s+·ıfa Etti Bir siyasi terbi,Yemiz var. Bunu 
llMl~"1-ıa tefine telgraf çekerek Slovak muhtelif zamanlarda, muhtelif tec -

81 linin himayesini istedi. T 1 f o 1 d rübelerle denedik. o Lo d 14 (A A) H'dist Şam. 14 (A.A.) - Suriye kabine-

' 
Vaklann Çeklerden tamamiw- n ra · · - ı an e e u Milletin devlet işine en müessir 

~'- ., si istifa etmiştir. Cstıfa, ancak iteisi-
L_:--O•.k istedikleri bir müddet • milli kongresi dün kabul ettiği karar müdahalesi intihap işindedir. 
-rı cümhur tarafından kabul edildikten " '•ll"llı•- ICize çarpıyordu. Ba•ta bu - suretinde İngı'lterenin harici siyase - intihap demek, milletin kendi i-

- ""-~ ır sonra katiyet kesbedecektir. 
lr~ ~.ıaso hükiimeti, aynlma ha - tini tenkı't •tmi•, Gandı'ye itimadını şiyle alakadar. olması, yurdunu dil -
-Qfti ~ ır Fransız fevkalade komiseri, Suri-

. te•vik ediyor bu sad-Lat it 1 1 B 1 d B ka 20708 Yaralı şilnmesi ve o yurda hakikaten sahip ır • aa • beyan eylemiş ve Hindlilerin kendi a yan ar Un ar an a§ ı ye ile Fransa arasındaki münasebat 
• tezahürleri karşısında şüphe - . . . hakk ve layık olduğunu göstermesi de -
Gteıı p mukadderatına kendılerının sahip ol ında Suriye hükumetinin nok- meldir. 
bu raı htlkiimeti, Slovakya - 366 Esir Verdiler. 114 Kici de Kaytp tai nazarını ihtiva eden bir muhtı-tfe •çıtını kapamak için ist~ ması hakkını istemiştir. S İmdi bu intihabata iştirak etmek 
1 ra almıştır. ıe.:..c1ınu esirıemiş, ve bu yardı- Milli Meclis gelecek toplantısını Oldu. Bu y ekGnların 1172 si Zabittir Fransız dostluğundan bahseden hepimiz için münakaşa edilmez bir 
,._ etmeden evvel Slovakwa - ilkkanun sonlarında Biharda akte - • b htır d hal p .

1 
vazifedir. Vazife değil hatta üstüne ~k ., u mu a er arise gönderı -

Ollovakya birliğine sadakat decektir. Madrit, 14 (A.A.) - Milli müda- İspanyada 13 şubata kadar uğradık- miştir. en çok kıskanılacak bir haktır. 
~~i istemişti. Slovak htik6- faa meclisi 1915 ve 1916 doğumlu ları zayiat şudur: Medeni memleketlerde bu hak 
-•-c hiikfuneti tarafından is - ihtiyat efradı ile muavin servislenn Ölü 272 subay ve 2793 asker. I ferdin en büyük servetidir. Biz bu 
tenunatı vermiş olduğu için Sümerbankta "İkinci grup,, una mensup efradın Yaralı: 889 subay ve 19.819 asker Bir nek 12 Kitinin senetin kıymetini biliriz. 
p__bertaraf olduğu •nıhmf, terhisine karar vermiştir. Kayıp: 6 subay ve 108 asker. Ö Bunu başka taraflarda oldutu gi-
-·-c hilkfuneti bu teminata Tensikat Miralay Casado, ecnebi gazeteci- Esir: 5 subay, 361 asker. lümüne Sebep Oldu bi dahili keşmekeşlere, millet efndı 

Slovakya hflk6metlnin bir Ankara, 14 (Tan Muhabirinden)- lere Madrit Şurasının "Harbi tasfi- * Chateauroux 14 (A. A.) - Chate- arasındaki sevgi ve bağlan bozup 
bfikA- k rd·~· · .. 1 iş ve Komünistler tarafından rehine tu- kırın k kild 

1..1 umet yaparak Çekoslo • Görülen lüzum üzerine Sümerbank ye,, ye arar ve ı6ıru soy em auroux istasyonunda bulunan bir aia vesile vermiyece d~L- le 
1tıı •• • rliiini bozmak istedic.ıne da. şunlan ilAve etmiştir: tularak tahliye edilen Madrit valisi . - terbiye ile fakat pur ve --t e 
~6-at alnuı ve buna mani ol • Umum Mtidürlüğü organizasyon ser- "Franko'nun ne suretle hare- Johe Gomez Ossorio ile 51 yüksek vagondan kaçan bir mek, gan geç - kullanmz ve kullanmalıyız. 
~lll tedbir alarak Bratislava i- vfsinn lağvına karar verilmiş, bu ket edeceğini henüz bilmiyoruz. rütbeli ve 200 küçük rütbeli zabit mekte olan bir marşandiz treninin Her yerde intihaplann manasını 

tehirleri işgal etmiş, Alman serviste çalışan memurlar bankanın Mümkün olursa şu iki esas dahilin- kendilerine fena muamele yapıldı- iki vagonunun yoldan çıkmasına se- oraya iştirak edenlerin adedi ve ma-

~kıtalan ta1'%1nda teşkil olu • diğer servis ve fabrikalarına nakle - de şerefli bir sulh akdetmek istiyo- ğından ve paralarının ve eşyalannm bebiyet vermiştir. hiyeti ile ölçerler. 
ı · 1 .. t k'l ralındıX-.""dan şiklyet etmişlerdir. ... .. 

'k.. · • nıUhafızlarını dajıtmış, dilmişlerdir. ruz: spanyanın tamamıy e mus a ı x 6~· Ayni dakikada Paris • Toulouse Bm de her devresi bir teklm'° 
'lllllO ile bilmisil tedb' 1 Komünist kıyamı şehrin merke-

arkadatlarlDI azletmiş, Bundan başka Banka Merkez teş- olması, mukabelei ır e- zinde tamamen bastınlmıştır. Ko- treni gardan geçerken yoldan çıkmış merhalesi olan Millet Meclisinin al-
il t bir hilk6met kurmuştu. . rin alınmaması.,, 

1 
tıncı içtima devresine bu sefer me -

""- lllukabil Tluo ne arkadaıla killtı kadrosunda da bazı değişik - münistlerin tardedildiği binalarda ve vago ara çarpmıştır. b~ seçerken yekpare bir rey kitlesi 
~ ciderek Her mtlerle gi - likler yapılacağı bildirilmektedir. /tal~ n myiatı kıymeti milyonlara yükselen sanat 12 kişi ölmil§, 30 kip yaralanmıt- halinde ve her birimiz kendi intihap 

R d 1 resmi bir teb- eserleri ve mücevher ve mühim mik- t \'e derhal ıeri dönerek par- oma a neşro unan ır. dairesinde ciimhuriyet umdelerinin 
111 toplamış ve memleketin liğe göre, İtalyan gönüllülerinin tarda yiyecek bulunmuştur. ve medeni devlet mefhumunun tim-

eratını tayin etmekte 1erbest Resmi Kağıtların Döviz yerine MGZI sali olan Parti namzetlerine rey ver-

11 bildirmi" parlamento da • T •• k p H tayın miye sttmeliyiz. 
....__ ~ vermittir. Antetlen ur arası a lhral!!. Edilecek Bu phsımız için bir hak, memle-
~an Çeklerden ayırmak 1- ~ kete kartı bir vazifedir • 
• ~ edenleri tesblt etmek bir Ankara, 14 (Tan Muhabirind~)- R A p Old Bunu bir kalemde yazdıktan son-
..:lltkUidür. Dairelerde kullanılan resml ki§ıt - esmı arası u Ankara, 14 (Tan Muhabirinden)- ra içinizden bana fÖyle bir sual sor· 
~ akya, BUyftk Harp IJOllUDa lann antetlerindeki Türkiye Cüm _ Türkiyede icrayi faaliyet eden yerli, duğunuzu seziyorum: 
~ "-caristana aitti, Macar emel huriyeti ibaresinin bazı daireler ta- Antakya, 14 (A. A.) - Millet Madde 4 - Suriye parası üzerin- yabancı şirketlerin hariçte bulunan - Peki Felek! Likin kimler me-
'-.' biri, Macarlstanm ita eski af d tam b k 1 Meclisi, Abdülgani Türkmenin baş- den tediye edilmekte olan maaş, üc- hissedar ve tahvilAt hamillerine gön bus olacak acaba? Ondan bize haber 
\. ~~"1ıeri -'--L _ Mac--'..4.-- r m an amen, azı . ma am ar kanlıA>.. .. da toplannn•, hüktimetin ret, tahsisat, tazminat, tayinat, yem versene! 
~ llUIUI& ""' 11n11.... T c 1 basıl 6~ ---. dermek mecburiyetinde bulunduk -

" 

tır. tarafından da · · rumzıy e - teklif ettiği Türk parasının Hatayın bedeli ve bu mahiyetteki bilcümle Sayın okuyuculanm? 
akta ld A>... - "ld" ıH; d d lan paralarla bugün Türkiyedeki taraftan ~n da ita m o u6.. goru u6 .. n en sa e- resmi parası olarak kabulü hakkın - istihkakların aynen Türk parası o - Bir çoklan mebus olacak. Buna 

~ R?o mkı allkadarlık g&ter - lfk ve yeki'ıasakİığı temin için bun - daki kanunu müzakere ederek itti - larak tediyesine devam olunur. Bankalarda muhtelif suretlerle blo- şüphe yok! Bu mel> .. o,l.ıl~!\Jfta ~an 
~tttt va&yada yaşayan Alman ların merkez ve mülhakatta resmi fakla ve alkışlarla kabul eylemiş - Madde 5 _ Umumi ve hususi ke bulunan paralarının gülyağı, ha- bir kısmı bunun farkında, bir kumı 
"-"" '1nlık ~ -.ıan Slo • daire ve müesseselerde normal ya - Ur. bflt el it ı rd hal lı, maden111y.u. fU&P ,,. Ukörluıe .l- arkında delil! 
lıııL - llltlzaheret ıöstermekteydl. la 1 üh" 1 d 1 . . Kanunun metni •ndur· ç ere a vezne e e en mev-

s:-~ Si ak lld 1 _._1_ ılL zı r a m ur er e o duğu gıbı ba - .. ır- • cut Suriye parası resmi kur üzerin- liveten mazı ihracı suretiyle de Pek çoldan da mebus olmaya • 
.. _ ov er enıuu ua • la . Madde 1 - Turk parası Hatayın cak Bunun da kı b 

h." uerUnde Almalan ve Alman sıt o rak T. C. şeklmde kullanıl - • dır den Türkiye Cümhuriyeti Merkez transferi için hazırlanan kararname- · sm• azamı enim C':' > • . resmı parası . . gibi farkında, bir kısmı da farkında ~~lrdım dilemeleri de Çekos • muı Vekiller Heyetmce kararlqtı - Madde 2 _ İ§bu kanunun neşri B~asının Hataydaki şubesine dev- nin menyete konulması Vekiller He- değil. 
federasyonunu parçala...k nlmı§br. tarihine kadar Suriye parası üzerin- redllir. yetince kararlaştınlmıştır. Bu iı iıçln bir tek alamet var: 

>~bilha11111 Almanyaya da • den tarh ve tahakkuk ettirilmif bi • Kanunun diğer ilç maddesi bu Mavi boncuk! 

8L._ --• izah ediyor. Z hl B 16mum vergi. resim, harç ve para kan~na muhalif ahkaı_nın ilgasına, Patrik Miron Mavi boncuk kimdeyse gönlü -
'b.~"""ak1anın Çek hftk4metlnden a re OrSaSI cezalan bu kanunun ne....c tarihin • neşrıne ve icrasına aıttir. Kanunun 
-...~~.. ~· k bul'. ·· b t' ı Mili M 1 milz ondadır. Buna göre kimlerin . ~ ne kazanacaiuıı anla - Ü • 1 • de Türkiye Cümhuriyeti Merkez a u mu~_ase e ıy e et ec i- D f • 
--. ~ hakikaten milpüldür. Mil • Creff ndinldİ Bankasınca kabul edilmiş olan kur sinde tezahurat yapılmış, mebuslar- e nedildl mebus olacatını kestirebilirsiniz! 
~ ~ Slovaklara tam mah- üzerinden Türk parasına tahvil edi- dan Dr. İbrahim Ünal, Dr. Vedi Bil- M.alfun ya "keskin zeki keramete 
ta..."'." ~iı ve bu suretle bunlan An.kara, 14 (Tan Muhabirinden)- lir ve Türk parası olarak tahsil edi- gin nutuk söylemişlerdir. Maliye Ve- Bükreş, 14 (A. A.) - Kral Karo- fink attınr,, derler. 

Sı..ı."' f tanb 1 Ti t z hire bo k li lun, Veliaht Mihai'nin, bütün bük' .'\ - w ~L: ., Jaelellm vl bo -L •tnıitti. Slovakya Ud milyon s u care ve a rsası lir. i · Cemal Baki ve Başvekil Abdur- u --.un .e • ma ncua 
tı.... · bir talim tn · · yirmi birin i ah M 1 k be met azasının, askeri mülki ve ruhani bende diyenlerde hakikaten boncuk .,.._ IMh -..~ memleket oldatuna göre a amesmm c mad- Madde 3 _ Umum! ve hususi r man e e yanatta bulunmuş-
ta.ı.. .~ 1 rd yüksek ricalin ve büyük bir halk var mı? il~ 1.eQı ln~e? nas~ istifade e~e - desi değiştirilmiştir. Bu değişikliğe bütçelerin varidat muhammenatı ve a ır. kitlesinin huzuru ile, bugün saat 11 Ses çıkarnuyanlarda 
~~ deiiidir. Çünkü bu istik - göre Borsaya mukayyet olan abone- masraf cetvellerindeki rakamlar i - Türk parasının resmt para olarak de büyük kilisede, sabık Başvekil mavi boncuk yok mu? 

da acaba 

..ı._,._:ı~etli komşulannın biri lerin tlbl oldukları senevt ücretler kinci maddedeki esas dahilinde Türk kabulü Hatayın her tarafında büyük Patrik Miron Cristeanın defin mera- t
1 

burada! 
~. b istismar, yahut ilhak e • yan yanya tenzil edilmiştir. parasına tahvil olunur. sevinçle karşılanmıştır. simi yapılmıştır. 
t •zırlamaktadır. 1 •ı • 
~~t SlovakyaıWı yahut R8ten- ngı terenin 
~ .. tlkı&unı ilin etmesini biY n• N E V Y C> R k S E R O 1 S 1 Japonyaya 'hrıak yanlıı olur. Bu hldise -

~ :~~.~k bllyflk 1ı1 • Protestoları 
~ 'Ilı için claha bir çok hadise -
~llunu beklemek lhımdır. 

~•killer . Heyeti 
:~· 14 (Tan Muhabirinden)
~~ lieyeti bugün saat 15 te 
~ ;ette mutat toplantısını yap
.'""l ~ Oplantı geç vakte kadar de-
~ir. 

:~-· -· .. -·A-iE-· ~~:~~:: ] 
~~ "• talebe mQfettftf Reşat Şemaetttn 
~~>tta 'A~biye heyeti lzaJ.ıtına, Ankara 
~~ -.ıtıÜhendlsl Muammer Nafıa 
·~ ~•pı İşten Umum Müdürliliüne 
la~ Jt.ba '4lerdlr. 
~ .\lrrı burg hanedanına alt bQttln em-
~ an devletine intikal ettltfne da
~ t~ kararname netredllecektir. 
~~ll v:ra Kraijçeıd Marle, İrıgil
>ıı:'.llftıı. Ve Kraliçesi tarahndan kabul e-
~e · ~Ükibndarlar, Kraliçe Marie'7l 

ııı' .\ı,: ko:rınuşlardır. 
~it~ •n:ra 100 milyon ton buldayı ay
~' :ııe elrnendlfer malzemeel ile mo
lla~ ltf14~ek üzere Arjantin ile bir tlca
"llt Ja1t •rnesı müzakere etmiştir. ttillf

"ı' ltııtı ında lınza edilecektir. 
~ ıs ha ~enin Uzak Şark filosuna men
.. ~l>ltr rp ıemisl önümüzdeki hatta 
~ n &ahil müdafaa bataryalaril.e 
~ ~anevralarda bulunacaktır. Bu 
~ "-bn n hedefi, geçen 1ene yapılm11 
~~annı ve temlerlnl tec-

Londra, 14 (A. A.)- Dün Avam 
Kamarasında kendisine sorulan muh 
telif suallere cevap veren Butler, 
İngiliz tebaasının emval ve emliki
nin mutazarrır olmasına sebebiyet 
vermiş olan 22 hadise dolayısiyle 

Tokyo hükumeti nezdinde yapılan 
protestolardan sonra İngiltere hük6-
metinin Jenkin hastanesinin bom -
bardımanını. şimal; Çinde Japon dö
vizinin tedavül mevkiine konulmuş 
olmasını, Tiyençinin imtiyazlı mın
takalarındaki vaziyeti ve Chuntah 
ve Poltonun depolarının Japonlar ta 
rafından müsadere edilmesini daha 
geçenlerde yeniden protesto etmiş 
olduğunu beyan etmiştir. 

Komünistlerden Gallacher, 
suali sormuştur: 

şu 

"Harbin başlangıcındanberi İn • 
giliz emval ve emlakine ve İngiliz 
tebaasına karşı yapılan taarruzlar 
dolayısiyle Tokyo hükumetine kaç 
protestoname gönderilmiştir? 

Butler. şu cevabı vermiştir: 
"Yirmi iki. Dokuz meselede Ja· 

ponlar, özür beyan etmişlerdir Dört 
meselede bize tazminat vermişler 
ve hukukumuza riayet vaadinde bu
lurunuşlardır. Oç meselede de bize 
hukukumuza riayet edileceğini ye . 
niden temin etmekle iktifa etmişle~ 
dtr. 



Davasının Ne Olduğunu Unutan 
Bir Kadının Muhakemesi 

R'e1' gözlüğünü Çlkararak 
davacı kadına baktı ve davasmm 
ne olduğunu sordu. 

50 yaşlarında, zayıf, uzunca boy
lu ve gôzlüklu bir kadındL Ayağa 
kalkarak etrafına bakındL Cevap 
veremedi. Ha.kim tekrar etti: 

- Davan nedk, anlat bakalım. 
Sol tarsfta miiddeıaleyh mevki

inde oturan k1Sa boylu, kuçük yUz
lü, sakal tıraşı iyice gelnıi§ bır a
dam fırladı: 

- Boşanmak istiyoruz efendim. 
Davacı kadının hiç sesi çıkmı

yordu. Hakim sualini bir daha tek
rar edince elini kulağına götüre
rek sagır oldu!;tUnu anlattL 

Hakimin bir işareti üzerine za
yıf ve uzun burunlu mübaşir ka
dının yanına geçti her suali onğı
ra bağıra kulakhırınn söylcnuye 
b~ladı. 

Fakat iş bu kadarla kalsa yine 
iyi.. Kadıncağız cagır olduğu gibi 
davasının ne cıldugunu da unut
muştu. 

- Canrm bir parçaClk hatırla
mıyor musun? N:~ diye arzuhal 
verdin? 

Müddeialeyh hiç fırsab kaçır
mıyor, ikide bir !ırlıyarak: 

- Boşanmak istiyoruz efendim, 
diyordu. Sanki haklın onun sözüne 
bakarak hemen boşanma kararı 

verecekmiş gi.bi i~ gürJiıtüye ve 

Yangın 

Yerinde 
Keşif Yapıldı 
~üddeiumumi muavini Necati Kıı

tiıkçüoğlu ile, Sultnna.hmet Sulh 
Birinci Ceza HSKımi Hcşi.t ve iki e
lektrik mühendisinden müteşekkil 

ibir heyet dün Sultnr>hamamı yı.ngın 
yerinde !keşif yapını~1ar ve ortaya çı
kanlan trikotaj imalathanesinın bu
yük ütilsünü muayene etmişlerdir. 
Utüde suikasti gö5tcrecck hiç bir a
rıza. görillmemiş ir. 

Kcsü esnasında "'nkaz tekrar a
levlenme istidadı gösterdiği için it-ı 
fniye çağrılmış ve su sıktırılmıstır. 

Dün yapılan k::ızı sonunda enknz 
altından muhtelif mües~eselcre alt 
on dört te kasa cıkarılm1ştır. Bun
lardan ilçü Ata Refik mUessesesine 
aittir. Bunlar oksijenle açılmıştır. 

·Bugün de diğer k.:ıs:ılar açılacuktır. 
Heyet açılan kasalar hnıı:kındaki ra
porlarını bugün mılddeıumun,Ulğe 
verecektir. 

DENiZ ve LiMANDA : 

Karadenizde 
Fırtına Var 

Knradcnizde beş gün stlren şiddet
li fırtına baiiflemiştir. Uc gün <:vvrl 
kömür yuklcmck iızerc Ercğlıye ha
reket etmış olan lkbal, Sebat, Pek, 
Şadan, Zuhal, Reşit, He.tay şilepleri 
bir kazaya uğramadan güçlukle A
masra ve Zonguldak limanlanna gi. 
rebilmişlerdir. * Liman işletmesinin alb numa
ralı mavnası Amasra istimbotunun 
yedeğinde olarak Galata köprüsür · 
den çıkaııken Şirketi Hayriyenin 76 
numaralı vapuruna çarpmış ıse Je 
hiç ibir kaza olmamıştır. 

Raml Otobüsleri 
Sirkeci ile Rami arasuıda ~liyen 

otobüsler çok eski ·>idukları için se
ferden kaldırılmışlardı. Hcrgün Ha
miden şehre gidip selenler bu yüz
den sıkıntı çekmiye başlamışlardır. 
Bunun için kısa zamanda bu ııattn 
bir kaç araba tahsis edilmesi temen
ni edilmektedir. 

HALKEVLERINDE l 
Konser 

be. snat 20,45 de 
16 Mart 939 perşcm dıkÖY Halkevi 

Süreyya sinemasında ~a ·--t.ndı:ın bir 
koro ve orkestra heyeti ı<Y.....-

aceleye getirmek :;cvdasında idi. 
Ha.kimin sert bir ihtarı üzerine o
turdu. 

Ha.kim zabıt katibine dava arzu
halini okuttu. Her cümlenin c:o
nunda duruluyor, cümlenin müb~ir 
ağzından davacının kulagına hoğ

nlması bekleniyordu. Arzuhalin o
kunmnsı bin müşkülatla bitti. Ve 
davacı davasını hatırladı. Yalnız 

arzuhal muhteviyatı ve kadının 
habrlıyabildiği dava mevzuu müd
de"aleyhin iddiasiylc birıbirini tut
muyordu. Mudcialeyh. - Boşana
cağız. Dlyip dururken davacı ka
dın evvelce imam nikahı ile ya
pılan evlcnme1erinin tescilini isti
yordu. lhtilfıf bu kadarla da \.al
mıyordu. KndıncalTız mübaşiri ba
ğırta bağırta sorufan sunllcre ve
rebildiği cevaplm la Durmusıan 
yirmi dört sene evvel avrıldılrını, 
iki sene sonra da, Cyani 22 sene ev
vel) bu Ahmetlc evlendi~inf "ddla 
ettiği halde Ahmet 'on beş scm~~ir 
evliyiz., diyordu. 

lkamctgahta da ihtil f vardı: 
Kadın Akaret soka ı, erkek A

vukat sokağı diyordu. Sanki bu 
müddei ve müddPialevh karı kocn 
de~illerdi, biri'ıi,.lcrini tanımıyor
lardı ve yanlr lıkla ayni davanın ta 
raflannı tc kil ediyorlardı. 

lkametgahta, evlenmenin Müd
detinde, davanın mevzuunda biri-

Şehzadebaıında 

FERAH Sincmadn 
Tel: 21359 

birinden bambaşka şeyler söylJyen 
bu çifti birleştıren yegane şey ka
n - koca olduklarını inkftr etme
meleri idi. Nihayet haklın bu ka
rışık işin içinden ancak vcsaikle 
çıkabileceğine knrar vererek elle
rinde kağıt olup olmadığını sordu. 

Gazete kağıtlarmdan yapılmış 
paket açıldı. içinden kırmızılı be
yazlı bayrak gibi kai,rıtlar çıkarıl
dı; ve hakimin önüne erildi. Bun
lar izinname vesaire Jdi. 22 yıl ev
vel Arap lmaının kıydığı ntk~hın 
tafsilatı anlatılmak istendivse de 
hA.klın müsnnde etmedi. Mliı:mı-;ir 
yoruldu, katip siııtrlendL Hfildın 
kararını yazdırdı: 

"Evli olup olnıadıklar:nın tah
kiki ve müstencdaunın tesb"ti tım
nında mezkur nüfus daıresine ya
zılmasına ve davanın ... tatihine 
tdl1kinc ... ,. 

Kndm kararı anlıyar.'.ladı Mü
başir bir pnrti dnhn nefes tükettik· 
ten sonra rnuhnkemenin talik edil· 
diğl günli bir kağıtla yazdırıp eli
ne tutuşturdu. Dnv:.cı. dinlEml'ye 
gelm" olnn mahallcfütnin ÇPkic:
tirmclerile dışanyn do~ru sürilklc
nirken mübaşir ondan snnrRlcı cia
vanın taraflarına ltorıdorda nvaz 
avaz bağırıvordu : 

- Yani... Evkaf .. 
Evkaf .. Yani._ 

Gedikpaıada 

1. K. 

AZAK Sinemada 
Tel: 23542 

Gilndüzleri devamlı sennslnr, suareler tam 8.30 da 

fstnnbul Sinema mernklılannın sabırsızlıkla bekledikleri 

PAR i S ÇiÇEGI 
DANIELLE DARll!UX ·un en son şahest:ı ı. 

Ayrıca: FERAH 'da 

RADYO POLiSLERi 
Senenin en meraklı ve heyecanlı 

siııema romanı 

Ayrıca: AZAK 'da 

ŞARK CESARETi 
Şarkılı kovboy 

BOR BAKER tarnfından 

22 Mnrt Çarşamba programında fevkalade bir fedakarlık 

Beyoğlu Sinemalarından Evvel Türkiyede ilk Defa 
Şeyh Ahmet ... Aşkın gôz Yaşlan ... Yaşasın aşk .... gibi yalnız 

birinci sınıf filmleri kusursuz ve fövknlade bir surette türkçeleş

tircn memleketimizin milli müessesesi MAR:\1ARA STÜDYOSUNDA 

KENDİ SiNEMALARIMIZ NAMI HESABINA 

iMAL ETTiRMiŞ OLDUGUMUZ 

Çöl Kızı CEMiLE yahut ŞEYH ABDULLAH 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve TÜRK MUSiKiLi ıaheser. 

Kızgın çollcrde geçen Rşk, ihtiras ve maceralar romanı 

22 Mart Çarıamba matinelerinden itibaren 

FERAH ve AZAK Sinemalarmda -VEFAT 
lş Bankası Başvczncdarı Bay Etem 

Riiat Akta ın valldcıerl gumruk me
murluğundan mutckait Bay Vehabın 
refikalan Bayan Zahide 1'ısa bir has 
talıktan sonra dunkü gün vefat eyle
miştir. Cenazesi bugünkli Garşaınba 
günu Paşabahçcsind • Incirkoy ca
miinden öğle namazını muteakıp kal 
dırılarak aile kabristanına nefnedi
lccektir. Vapur köpnidcn saat 11 de
dir. Gerek kıymetli arkada ınıu: Bay 
Etem Rifata ve gerekse a lesi efradı
na beyanı taziyet eder mevtaya rah
met dilerj~ 

• 
OLUM 

Konya Valiliğinden mütekatt., Ulc
cardan, Reasi.ırans, Tütün ve U) uş
turucu maddeler mhisarlan eski 
meclisi idareleri özasından ve bnle
diye iktısat müşavırlen heyeti reisi 
Narda eşrafından lbrahim oğlu Bay 
Hüsnü Zadil vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün saat on bir buçukta Beyazıtta 
Takvimhane caddesınde (23) No. lu 
hanesinden kaldırtlnrak namuı Bcyn 
zıt camiinde kılındıktan sonra Edlr
nekapı Şchitliğıne de!ncdllecektir. 
Allah rahmet eylesin. 

Dolmabahç• Havagazı 

Kok Kömürünü 
Tercih Ediniz. 

TAN * ..................................... ..... 

NEW YORK 
SERGiSiNE KAFiLE VE MÜNFERiT SEYAHATLER 

14 NiSAN 5 TEMMUZ 
l\IANllATTAN • NORl\fANDIE ' QUimN l\IAHY • .ı. 'ORJ\tANDIB 

1 Gün Roma 4 Gün Pariı 7 Gün Pariı 16 Gün New York 
21 Gün New York 13 Ağustosta dönüt 

Bu ayın yirmi beşinde kayıtlar Dünyanın en lüks bo transatlan-

15-3-939 

RADY( 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Türkiye 

T. A. Q. 
T. A. P. 

Radyodifüzyon 
Radyosu Ankara Ra 
Dalg" Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 12 
19,74 m. 15195 Kes. 20 
31,70 m. 9456 Kes. 20 

Çar§amba, 15. 3. 193 
kapanıyor. Pasaport muamele- tiklerindeki yerlerinizi hemen 

leri başlamıştır. kapatınız. 12,80 Program, 12,a:ı Türk mil 
--·----- Pl) 13 Memleket saat ayan, ajans. 

9 TEMMUZ 29 TEMMUZ teoroıojı haberleri, ıs,1s - 14 R 1 
TALEBE MUALLil\l REKS • ROMA ctımlıur Bandosu - Şef: :thsnn l< 

2 Gün Bi.ikre§ l GUn Roterdam Pir.C - Na110li • Ni Ccbclüttarık 1 - Mo:ıart - Türk marşı, 2 -
9 Giln New York 2 Giin Paris New York G61 kenannda bir akşam... (Obu• 

D fantezi) 8 - A. Thomaıı - Roynı 
olmakta olan bu ucuz ve zevkli Tek olarak seyahat etmC!k isti- pernsının uvertürll, 4 - Kalınan -

seyahat için hemen kamaraları- yenlere de gidip gelme bilet bazhanc prensesi operetinden potpu 
nızı alımı verilir. 18,30 Program, 18,35 MOzlk - pı. 

Seyahat acentabğı •••'• konserto), 19 Konuşmn, 19,U TQrJc 
Galatasaray, İstanbul !.iği (Fasıl heyeti - Cellll Tokscs ~ 

kndaşlan), 20 Ajans, meteoroloji h 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapalı zarfla mlinakasa ilam 

İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve eb'atta adi döküm aksa
mı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus için tanzim edilen şartname Idaremiz Levazım Servi
sinden parasız olarak satın alınabilir ve nümuneler aynı serviste gö
rülebilir. 

2 - Talipler, şartnameye göre hazırlıyacak1an kapalı zarflarını iha
le günü olan 10 Nisan 939 Pazartesi günı.i saat ''15,, e kadar Taksim 
İdare Merkezinde Müdürlüğe vermelidirler. 

Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edilmez.. (1715) 

AŞK ve SPOR... Futbol ve Holivud yıldızları .• ; 
BAHRiYELiLER. .. BAHRiYE MEKTEBi... MESLEKLERiNE 
AŞIK GENÇLER... AŞKIN EŞIG1NDE GENÇ KIZLAR .... 
tşte: 

SARAY SiNEMASININ 
YARIN AKŞAM gostermeğe başlıyacağı ve 

Florence Rice • Robert Youn9 ve James Stevart 
Gibi müstesna yıldızlar tarafından harikulAde bir tarzda yaratılan 

DENİZ NAMZETLERİ 
Fransızca sözlü aşk ve gençlik filminin mevzuu . - • 

Belediye Sular idaresinden : 
Kapalı zarfla miinaka5a ilinı 

İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve eb'atta bronz musluk ve 
teferrüatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus için tanzim edilen şartname İdaremiz Levazım Servi
sinden parasız olarak alınabtlir ve nlimuneler Idaremizde gôrülebilir. 

2 - Talh:ıle'r ~t"tt·uım~v,. .ati .. ıa hıı..,, .. J,.,.,,. .. ı,1,. ... ır ...... -ı. ---n---· u..-
le günü olan 5 Nisan 939 Çarşamba günti saat 16 ya kadar Taksimde 
İdare Merkezimizde Müdürlüğe vermiş olm.a1ıfürlar. Bu saatten sonra 
getirilecek zarflar kabul edilmez. (1716) 

m 
Bu akşam TURAN Tiyatrosunda 

Ses Kraliçesi HAMiYET YÜCESES 
ve arkadaşları, ERTUÖRUL SADi 

TEK ve hey'cti temsiliyesi 
SEVDA MACUNU 

Vodvil 3 perde, Mlçe Pançef Varyetesi 

Telefon: 22127 

lerf, ziraat borsası (fiyat), 20,15 Tilr1' 
j zfğl: Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahire 

1 

can, Refik Fcrs:ın. Okuyanlar: M 
Çağlar, Safiye Tokay, ı - Refik 
san - Scddiareban peşrevi. 2 - F• 
Badel wslat itilsin, S - Ktıwn trı 
Gam seni terkeyleme7.Se, 4 - Şcıtı5 
Ziya - Ey gonca açıl, 5 - Blmen 
om Ol!am, 6 - Cevdet çanla - 'l'a 
7 - Refik: Fcrsnn - Yaktı cihanı at 
8 - Ali Galip - Her lAhz.a eeni f 
Şemsettin Ziya - Olalı ben sana 
10 - Refik Fcrsan - Oyun havası 
Mt!mlekct saat ayan, 21 Konuşma 
:ı:el Sattatlar), 21,15 E!ham, tah 
knmblyo - nukut borsası (fiyat), sı 
Neşeli pltlklar, 21,80 Tem il (YU 
hcrşcy senin için! ... ) Yn:ı:an: Tcymen 
mil Akıncı, 22 Müz.ik (Kücfik orke trt 
Şef: Necip Aşkın), ı - Lahr - 'ttlC 
teml)O - GalOll, 2 - Johann strıı11 

Sabah havadisleri (Vals), 8 - Tonıııfl 
Viyana hillyalan (Vala), 4 - KaıınııD 
Kontes Marlça operetinden - pot 
5 - Zander - Polka, 6 - Löhr -
ğiln marşı, 23 M!l:ı:Ik (Cazband - J'l-
23,45 - 24 Son ajans baberlerl ve 
ki program. 

1, ~.~"E~ :~ F~' ve ampullere 

'~!!!!!!~o:tK~K~A:T!___!!!!!!S:~ 
TEPEBAŞINDA art.fol 

lnfllllllllllf Bu aksam saat 20 Bil 

ij 1 111 
~~;::J:K~:::~ 

111 Çocuk Tiyatros0 

""'"'' a ı R M uHAsı fl"'AltA~ 
Istanbul 5 inci kca Mmurhı~ 

dan: Satılmasına karar verilen ı1l 
telif cins ve fazla rnıkdarda erke!' t 
kadın ayakkapları 20-3-939 t 
hine müsadif Pazartı?si gunü saat~ 
te Çarşıkapı lskcııdcr Boğaz 5D ., 
lu dükkiın önünde satılacnğındall ?' 
lip oJanların yevmü mezk(ırda \)9 
hallinde hazır bulunacak mcmut 
müracaatları ilan olı.1nur. 

BU AKŞAM M E L E K Sinemasmda 
Tarihe mal olmut bir B.fkm, en büyük pir GöTE'ye en müessir romanma 

mevzu olmuf bir qkın hiklyesi 

VERTER 'in BUYUK A$KI 
LOTTE rolünde Fransız yıldızlarının en aüzeli AN N 1 E YER NA Y. 

ve VERTER rolünde P I E R R E R. W 1 L L M 
Aynca: Paramount Dünya havadisleri. 

Dl~T: Bu aece için localar aatılaııttır. Koltuklar erkenden aldırılmalıdır. 

YARIN AKŞAM İ p E K Sinemasında Büyük Bir Fransız Filmi 

SAHRA BEKÇiLERi 
Atk - Heyecan • Müthit hadiseler • Muazzam aahneler 

Baı rollerde: Jean Pierra Aumont • Martha Labar • Charles Yanel 

SUMER ve TAKSİM 
SINEMALARINDA 

BU GECE TAM 8,45 te 

ABDOLVAHAB'ın fie en son Arap dlyannuı 
ıeı kralı LEYLA MURAD çevirdikleri 

Şark ıinemacılı.k Aleminin en biıytik eseri: 

YA$ASIN A$K 
T<lrkçe tazın arapça tarkıh fimdiye kadar görllp lfitilen prk fllmı. 
rinl gölgede bırakan a§kın, ,Urtn terennümU. BU GECEKİ ŞEKEi' 
GALASI için her iki sinemada da bUtUn localar satılrnııtır. 

Filin gayet uzun olduğundan liitf en tam vaktında teşrif olunması 
Bu film aynı zamanda cumadan itibaren tımir TAYYARE ılnema11D

da gösterilecektir. 
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Gündelik Gazete 
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TAN'ın heden: Hııber

de, fikirde, her,eyde 
temiz, dUrUıt, tamimi 
olmak, kıriln gazeteıl 

olmıyı çalıımıktır. 

-'BONE BEDELİ 
'l'Urkiye Ecnebi --1::: Kr. 1 Sene 2800 Kr. 

400 ,, 6 Ay 1500 ,, 

150 ., 3 Ay soo ,, 
t.tu u l Ay 300 ,, 
0lnıleUerarası ııosta ittihadına dahil 
beıı 1Yan mcmlekeUer için nbunc 

3 S eU ntfiddet sıroslyle 30, 16, 9, 
~dr liradır. Abone bedeli peşindir: 
c es değlşUrmek 25 kuruştur. 
lu~ap için mektuplar 1 O kuruş

Pul illıvesl lAı.ımchr. 

lnıı:•iiwn 
'reni Bir Buhran 
~rifesinde miyiz? 
Ç tkoslo\'akyadaki hadiseler, bi

'te~ ~ Münih konferansından ev • 
~I 11kıntıh günleri hatırlatıyor. 
&it• relen ilk sual şudur: Yeni bir 
~ buhran arefesinde miyiz? 

d.._ rltiz gazetelerinden biri Lon -
•U~ lonıa, BerPn v.e Pariste bu su
te)'ıe cevabını araştırmış ve şu neti-

Varnıı§: 

~ 
~liı Hariciye Nezaretinin te -
llıitıe 111e göre A vrupada yeni bir 
tltt tler arası buhranı tehlikesi yok
•lit: \>~)'et iyiye doğru ~tmekte-

~11 llfkblnliğln en mühim sebebi, 
' hasilerin .son eünlerde aldık -
~ddi tavır, ve söyledikleri nu • 
1' dı~. İspanya harbi biter ~it -
)~ iti bu neticeye vanlması pek 
~ dır • İtalyanın Fransaya karıı 
~ lbilU emellerini ortaya atman 
~lliyor. Diplomasi mahafilinin 
~ tine göre Mussolini fimdi bir 
~~ tehlikesini }föze alabilecek va
"'4ı'ıır•ellıdir. Çfinkil Almanya • 
~ ~ gorccc ne ) uzac :y uz 
1- lal det;Jdir. Böyle olunca da blöf
~'lll>affak olmanın zamanı r~ -
~b · Onun için Mussolinlnin me
~·t~ıı~ diplomasi kanaliyle ileri 
4, e&ı ıhtimali çoktur. Bu takdir • 
" ::aeıe kolaylıkla ve ıürilltilsüz -
~~ llectilebilir. Ve bugünkü vazı -
c~. C6re İtalya için en doiru yol bu-

SJo k "-ıı 
1 

\ta meselesine gelince, bu 
teıt •il bir meseledir. Slovaklann 
\ı.ı "eh Alman himayesi altında 

lltını k 
~ a istemelerine kimse karı • 
~ lal •e bu hadise beynelmilel 

TAN 

Lloyd George bu yazısında diktatörlükler karıısında Avrupa demok·· 
rasilerinln nasıl ezildiklerini anlatıyor, demokrasilere kartı diğer 

devletlerin itimat ve emnlyetlerlnln sarsddığını ifade , ediyor. 

o o o 

ispanya Faciası 
Sona Erdi mi? 

A vrupa demokrasilerinin: dik
tatörler karşısında ncat • 

leri, yeni bir merhaleye vardı. Bu 
merhale Frankonun, kayıtsız, şart 
sız tanınmasıdır. Frankodan İs -
panya Cümhuriyeti uğrunda kah
ramanca dövüşenler için af ilim et
mesi, İspanyayı siyah - beyaz ya
bancı lejyonlardan kurtarması, 

İspanyollara diledikleri idareyi 
seçmek imkiınını vermesi için söz 
alınmamıştır ve bu suretle İngil -
tere ile Fransa her hürriyetin düş 
manı olan diktatörlere boyun eğ
miştir. 

Chamberlain ile Daladier, İs -
panya faciasını teyit etmekle ken 
dilerini her mesuliyetten kurta -
ramazlar. Çünkü bunların ikisi a
dım başında boyun eğmemiş olsa
lardı, İspanyadaki hürriyet mü -
dafileri mağllıp olmazlardı. 

İspanyada harp başladığı za • 
man, ordu onun tarafına iltihak 
etmiş ve bu yüzden Franko bir 
takım sürprizler yapmağa imkAn 
bulmuştu. O zaman cüınhuriyetin 
tecrübeli askerleri, kumandanla -
n, topları ve harp malzemesi yok
tu. Fakat cümhuriyetçiler zerre 
kadar askeri terbiye görmemiş a -
damlarla döğüştüler. Bu adam -
ların ellide biri daha önceden sl -
liıh kullanmamıştı. 

Sarih olan bir hakikat, harici 
müdahale vuku bulmadığı takdir
de İspanya Cümhuriyetçilerinin 
harbi kazanacaklanydı. 

H'r.:ınlrn ilo •~rı:ıftsın nl;ın mür
teciler, tek başlarına kalmış olsa-
lardı, bir sene içinde imha edile -
bilirlerdi. Fakat o zaman dikta -
törler ademi müdahale maskesini 
yüzlerinden attılar ve Asilerin ta
rafını açıktan açığa tutarak bun -
lara asker ve silAh gönderdiler. 
Mussolini ile Bitler İspanyada de
mokrasiyi yıkmağa ve İspanyanın 
çok mühim vaziyetini totaliterlik 
lehine kazanmağa az:metmişlerdi. 

1-·--·--· ..... YA Z A N : •·· .. -·---·-= i 
1 Llogd GEORGE 1 
1 --·· ••.••••••• : 

- Bir fatih fethetUtf yerlere bir eöz 

demi müdahaleyi her istediklerini 
yapmak için ileri sürüyorlardı. 

İtalyan ve Alman askerleri a -
çıktan açığa İspanyaya akmaktay
dı. İtalyanlar, Majorkaya tayya -
re gönderiyor ve burada hava üs
leri vücude getiriyorlardı. 

Alıuau l.tıJ J 11J. cı ... l F • cu~cl\lou 

İspanyaya uçuyor ve Fransa hü -
kumeti de bunu biliyordu. 

Nihayet Frankistlerin cümhu -
riyetçilere karşı silah ve techizat 
bakımlarından faiklyetleri yirmi -
de bir derecesine vardı. Hiç bir 
kimse, ne kadar cesur olursa ol -
sun, bu faikiyete karşı gelemez. 

atıyor. (New•York TlmH) 

Mister Chamberlain bütün bun
ları biliyor ve kendisinin Musso -
lini ile dostluk misakı yapmasın
dan ve Mister Eden'in 1938 çekil
mesinden sonra vaziyetin bütün 
hızıyla bu yola döküldüğüne va • 
kıftı . Mister , Edenin Hariciyede 
'bulunma:n :.ırasında İtalyan mü • 
dahalesi bir dereceye kadar dur
gundu. Fakat Mussolininin ma -
nevralan yüzünden çekilmeğe 

mecbur olunca, müdahale btün 
açıklığı ile devam etmiş ve Mister 
Chamberlain de zerre kadar utan
mamıştır. 

Deniz yollarında Nyon paktı 

bir iş görmüyor ve Mister Cham -
berlain İngiliz milletinden ve par
limentosundan hakikati saklıyor
du. Belki onun sözleri, bildikleri -
nin tam zıddı idi. 

Onun bütün hedefi, İspanya 
harbine son vermekti. Çünkü ön -
ca bu yol, tutulacak yegane yol -
du. Bu yol, belki şercfsizdi. Fa -
kat biricik sulh yolu buydu. 

D oaladier ile Bonnet, hakikat -
lere göz yummaktaydılar 

ve huduttan geçirdikleri bir mık -
tar mühimmatla taraftarlarının 

gözlerini boyuyorlardı. 
Bütün bunlar iğrendirici bir 

sahtekarlıktı. Fakat onu yapanlar, 
yaptıkları işin muvaffak olduğu -
na kanidiler. Chamberlain ile Da
ladier'nin Frankoyu tanımaları -
nın hikmeti de budur. Nitekim da
ha evvel, Habeşistan satılmış, Çe
koslovakyaya ihanet edilmiş, ni -
hayet İspanya cümhuriyeti de cel
latlarına teslim olunmuştur. 

Artık İspanya faciası son mu 
buldu? Diktatörlerin ve İngiltere 
ile Fransa hükumetlerinin bütün 
dileği facianın son bulmasıdır. 

Çünkü Madrit kahramanları 
nın daha fazla dayanmalarına ih
timal verilmiyor. Sonra bunlara 
herhangi taraftan yardım gelme • 
sine imkan kalmamıştır. Fakat 
bunlar teslim olurlarsa, İs -
panya hürriyeti, bugünkü İtalyan 
ve Alman hürriyeti gibi, ezilecek
tir. 

İspanyanın milli istiklaline ge
lince, bu da kelimeye vereceğiniz 
manaya bakar. Franko, İngiliz, 
Fransız altını mukabilinde Alman 
ve İtalyan dostlarından feragat 
etmiyeceğini iddia ediyor. Yani 
Franko İngiliz ve Fransız maliye
cilerinden müstakil kalmak fikrin
dedir. Çünkü İtalyan yardımm -
dan uzak kalarak İspanya içinde 
tutunmasına imkan yoktur. 

Frankonun Chamberlaine de bir 
dereceye kadar borçlu olduğu söy 
Ienebilir. Fakat Franko, Cham -
berlain'in, Mussolini ve Bitler ta
rafından yapılan azimkiirane blöf
lerden korkarak hareketsiz kal -
dığını da biliyor. 

Şükran ve sadakat hisleri ber
taraf, fak at sırf kendi menfaati i
çin, kendini zafere kavuşturan 

devletlerle birlikte harekete mec
burdur. 

Çin, Habeşistan, Avusturya, 
Çekoslovakya ve nihayet cümhu -
riyetçi İspanya hadiselerinde sim
siyah bir sicil sahibi olan devlet
lere kim güvenebilir. 

~ eaeıe dojuramu. . 

'tf ste ::,•, ~ l1V 

~ -··~--
~ barı. ınahaf1nnln kanaatine gCJ -
)~ 11 

••tada Avrupanın beynelmilel 

'1 bir buhranla karşılaşıp karp -

' >'•carı Mussolininin battı ha -
'4tlne baflıdır. Onun için iki yol 

Mussolini, Faşist bir İspanya 
vücude getirmenin, ikinci bir bü
yük harp vukuunda Akdenizl bir 
Faşist gölü haline getireceğini bi
liyor. 

Çünkü Faşist toplan Cebelilt -
tank boğazını tehdit edecek ve bu 
kapıyı İngilterenin yüzüne kapa
yacaktır. 

Diğer taraftan Balear adala -
nnda vücude getirilecek hava ve 
tahtelbahir üsleri Fransanın ıimali 
Afrika ile muvasalasını kesecektir. 

Diktatörlüklerin Hazırladıkları 
Bu/ıran Niçin Gecikti ? 

~ 1• diplomasi tarikiyle ve mil 

•~ >'oli'Yle istediklerini ortaya 'be "eyahut Afrikada bir askert 
~ l~e ite başlamak. Bu ikincisine 

.. ilıunıaı verilmemektedir. 

~ - ---- -~~ 
~ lalli .•run kanaatine g8re, yakın -
' 1Jı hını bir buhrana phit olma -
""'- tfnıau pek varit delildir. Bu
~eııe:.11 lnühim sebebi, İtalyan kav
~.... ilin Yorgun olması, ve hava 
1':tlerinin takviyeye muhtaç hu-

I ••dır. 

'
11
1illa: •e Fransızlar hava 

>, oı:tlerini arttırdıktan halde İtal -
~ ~ 11h Yerde kalmıştır ve ancak 
1-t.ıı e sonra bir tehlikeyi göze a -
ltt. etek b~ vaziyete ıelebilecek • 

Mussolini bütün bunlan dü -
şündüğü halde bu ihtimallere l~
ret edenler, İngiltere ve Fransız 
ricali tarafından alık gülümseme
lerle karşılanıyorlardı. 

I ngiltere ile Fransa İspanya 
Cümhuriyetçllerine sllah 

satmamışlardır. Halbuki bunla -
rın ikisi de totaliter devletler ta -
rafından takip olunan hattı hare -
keti biliyorlardı. 

Bu yüzden İngiltere ile Fran • 
sa, bir ,ey yapmamak btedikce a
demi müdahaleden bahsediyor, bu 
na mukabil İtalya ile. Almanya, a-

ğı ve hazırlanmakta oldutu muhak
kaktır. 

• ~ Bu nikbin mfttalealara rafmen 
' ı,~11 

lçfn bugtlntilk MussoJlnJ - Avrupada hlcliseler, evvelce yapı -
't~t harp tehlikesini göze alması lan tahminleri bop çıkaracak bir sfi
llL IÖ!iilınemektedir. 
"" ratle inkipf etmektedir. Slovak hl-
~hade disealnin Orta A vrupada ne gibi ka-
~ / nııklıklara sebebiyet verecelf tfm • 

~d 1'lanyan1n kanaatine g5re, Av- diden keatirllemes. 
~ .. • heynelraitel yeni bir buhran Avrupayı tehdit eden tehlike 
'• "1evzuu değildir. ÇilnkU Al - yalnız İtalyanlann talepleri detfl, 
'te •tın istedikleri, kuvvete mUra- totallter devletlerin tehditklr vazl -
4ılec ihtiyaç kalmaksızın temin e - yetleridir. Onlar, demokrasilerin 

'tektir. kuv•etlne inanacaklan güne kadar 
~lnıı Almanyanın herhangi bir dünya dalma yeni bir huhran karp

İhtlınaline kup, hazırlandı - amda bulunmata ıuumettlr. 

Martın başlangıcında Avrupa 
payitahtlannda bulunan ga 

zete muhabirleri diktatörlerin ye
ni bir buhran hazırladıklarını ha
ber veriyor ve hatta daha ileri gi· 
derek bu buhran için 6 mart ta • 
rihinin seçildiğini bildiriyorlardı. 

Fraıua hariciyesinden mülhem 
olmakla maruf olan mefhur Fran
sız muharriri Pertlnaks şu habe
ri veriyordu: 

"İtalya Libyadaki hazırlıktan • 

m tamamlamakla meşpldilr. 

Orada harp levanmı biriktir • 
mekte ve Kufrada hir tayyare 
kara11rihı kurmaktadır. Fransız 
Somalisi huclutlannda uker tah 
fit etmektedir. Almanya iıe al
tı marta kadar aillh altına l mil
yon bet yüz bin uker almq ola· 
caktır • ., 

Şanghaydan bir Amerikan ga-
zetesine şu haber veriliyordu: 

"Bitler 1 martta lnglltereye bir 

ultimatom verecettni Japonya 

htiktimetine bildirmittlr. Japon

,.. ela o ıttn tela hazırlanmakta • 
clır.,, 

London Taymlsbı Vaff.ng • 
'ton muhabiri, Hltlerin altı mart 
için demokrasileri korkutacak bir 
darbe hazırladıj'ım bildiriyordu. 
İngiliz gazeteleri de bayle bir 
buhran arifesinde bulunulduğunu 
haber ftriyorlardl. 

6 Mart ni~in sessiz g~ti? 

Fakat altı mart hiç bir hldi -
se olmadan geçti. Gazete 

muhabirleri aldanmışlar mıydı? 
Hayır. 

İngiliz mahafillerinin aldığı 
malumat şudur: 

Yeni senenin ilk günlerinde 

Hitler ve Mussolini yeni yapacak

lan hareketin mart içinde yapıl -

masında mutabık kalmışlardı. Fa· 
kat haftalar geçtikçe Berlin • Ro
ma mihverinin siyaseti biraz ta -
havvüle uğradı. 

Bu tahavvüliln bir çok sebep • 
leri vardır: Evvela Almanya ma
li bir feliketin arif esinde bulun • 
maktadır. Alman iktısat makine -
sinde çatlaklar başlamıştır. 

İkinci sebep: İngiliz Başvekl • 
linin Avam Kamarasındaki fid • 
detli nutkudur. 

Uçüncü sebep: Almanyada or
duda bulunan mutedil zabitlerin 
yerine Nazi Partisine mensup za
bitlerin konması ameliyesi henüz 
bitmeml§tir. 

İngiltere ve Fransa tahmin e -
dildiğinden daha süratle hazırlan
mıılardır. Varşovanın müzahereti 
temin edllememi~lr • 

Bu sebeple Hitler Mussollnlye 
acele etmemesini tavsiye etmejo 
mecbur olmqtur. 

Göring ltalyaya Nifin gitti? 

V az:iyeti yakından tetkik et
mek ve Berlln - Roma mih

verinin takip edeceği istikameti 
tesbit etmek üzere Mussolini Hıt
lerle mülakat etmek arzusunu iz
har etmi~ir. Fakat Hitler bu tale
be cevap vermemiştir. 

Onun yerine Almanya Harici -
ye Nezareti, Göringin yakında is
tirahat etmek üzere İtalyaya gi -
deceğini, ve her meselenin onunla 
konuşulabileceğini bildirmiştir. 

Göringin İtalya ziyaretinin t~ 
ki sebebi vardı: 

Biri Kont Cianonun Varşova 
ziyaretinden Almanyanın mem -
nun olmadığını bildirmekti. İtal -
ya Hariciye Nazırı Varşovadan e
li boş dönmüştü. Halbuki vazüesi. 
Fransaya bir taarruz vukuunda 
Polonyanın bitaraflığını temin et
mekti. Polonya Hariciye Nazın bu 
teklife Londraya gideceğini bil -
dlrmekle mukabele etti. 

Kont Clano muvaffak olama -
yınca, dönü~e Alman toprakla • 
nndan geçtiği halde, Alman rica
linden kimseyi görmedi. 

Göringin İtalya ziyaretinin i -
kinci sebebi: İtalya ile Almanya
nın hava kuvvetlerini birlikte kul 
lanmak için bir plan tanzimiydL 
Ergeç İtalyanın metalebatı orta -
ya atılacalı için hazırlıklı olmak 
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m@:-mm 
Adalet Niçin 
Gecikiyor? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

A li on yaşındadır. Üç gün üç ge
ce, kış gecelerinin karanlı • 

ğında, kış gecelerin"n soğuğunda, so
kaklarda yatmıştır. Tesadüf, polisin 
ayağına takılmış, bu ayakları idare 
eden bir şuur gibi onu Alinin baygın 
yattığı bir çöplüğün :ranına getir -
miştir. 

Ali açlıktan, soğuktan bayılmış • 
tır. Babası evden kovmuştur. Karnı 
şiştir. Biitiin bunlar onu dinlene din· 
lene çıktıi;TJ adliye merdivenlerin • 
den müddeiumuminin karşısına ge • 
tirmiş tabibiadil muayenesinden son 
ra, çocuk hastanesine göndermiştir. 
Hastane raporu geldikten sonra, ba
bası hakkındaki takibatın başlaya • 
cağını, gazetenin mahkeme sütun -
larında okuyoruz. 

* Alinin yaşadığı Samatya sokak -
Jarmda acaba bekçi hiç mi dolaı -
maz? Üç gün üç gece bir çocuk, so • 
kaklarda, çöpliiklerde açlıktan kıv • · 
ranır da, bu sokaklardan hiç mi in
san oğlu geçmez? .. Ali sokağa fırla
tılmış bir paçavra kadar cansız, renk..ı 
siz, hareketsiz biT cisim midir ki, ge-, 
çenlerden kimsenin gözüne ilişmez?. 
Ya tesadüf polisin ayağına takılma
saydı, Ali çöpliiğü eşeleyip te yiye-, 
cek bulamayan bir fare gibi mi öle
cekti? ... 

Bunlar kafamıza takılan kilçük 
istifhamlar .... Ali talili bir kul gibi, 
mahkemenin önüne geliyor, muaye
ne ediliyor, hastaneye gönderiliyor .• 
Hoş ... Amma, babası hakkında taki • 
batın başlaması için, hastane raporu 
niçin bekleniyor? •.. Bu da ikinci bir 1 
istifham ..• 

* Ortada bir cürüm, ve bu cfirmü 
işleyen bir mücrim var. Muhaffef se
bepleri ne olursa olsun, çocuğunu üç' 
gün üç gece sokağa atan, aramayan, · 
kimseye haber vermeyen baba bir 
mücrimdir. Çocukla baba arasında - ' 
ki münasebet, insanla pabuç arasın • 
daki miinasebet mıair ki, a)"'ıltım 
sıktığı, veya eskidifi Jçin sokağa a • 
tar gibi onu atabilsin? 

Çocuk belki kabahatlidir. Hiç bir 
kabahat, hatta hiç bir gunah, ma -
sum bir çocuk şuuru ile işlendiği i
çin b:T cinayet olamaz, ve bunun ce
zasını bu şekilde, ormandan boşanıp 
şehre inen bir pars gibi, yavrusu • . 
nun canını yemek suretiyle babası, 

veremez. Hayvanlara karşı zulüm 
ve işkence yapanlara ceza tayin e -
den kanun, insanı ve kendi yavru -
suna zulüm ve işkence yapan baba
yı, adalet sınırlarının haricinde hı • 
rakmarnıştır. 

O halde, hastaneden gelecek ra
poru niç:n bekliyoruz. Çocuğunun 

ölümüne meydan veren, tesadüfün 
yardımı ile kurtulan bu çocuğun ha 
basını neden adaletin karşısında gör. 
miiyoruz?. 

lazımdı . Zaten Libyaya Almanlar 
asker ve mühimmat göndermişler
di. Geçen haftalar içinde İtalya 
tarikiyle Habeşistana bir Avus -
turya kıtası gönderilmişti. Hava 
kuvvetlerini de birleştirerek Ak • 
denizde mühim bir darbe vurmak 
için hazırlıklarını tamamlamak is
tiyorlardı. 

* lngilizler nikbin görünüyor 

.... 

fakat bütün bu hazırlıklara 
rağmen İngilizler nikbin gö 

rünüyorlar İngilizlere nazaran ar
tık İspanya meselesi kalmamıştır. 
Franko İspanyanın istiklalini te
min edeceğini vaad etmiştir. Fran 
ko zaferinden sonra İspanya artık 
beynelmilel bir mesele olmaktan 
çıkacaktır. 

Beynelmilel havayı bulandıran, 
Fransız - İtalyan ihtilifına gelin
ce: 

İtalya, metalebatını şu nokta-
lara inhisar ettirecektir: 

l - Tunusta İtalyan tebaasına 
imtiyazlı bir vaziyet vermek. 
Z - Cibutiden İtalyanların isti
fadesine müsaade etmek. 
3 - Siiveyş kanalında tarifeyi 
indirmek. 

Dava bu kadar basitleşince İn
giltere, Fransa ile İtalyanın ara • 
sını bulacağına ve bu suretle bu 
ihtillfı da balledecekine kanidir. 
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Seçim Bu Sabah Her 
Tarafta Başlıyor 

Çekoslovakya Parç~);~dı ) 
Bir Kaç Şehir 1 Çek Cümhur 1 M acaristanın 

•• 
Zaptedildi Reisi Berlinde Ultimatomu 

CB•ı• 1 incide ) ılık, Muharrem Nan Taner, Mahmut Ce- Clmsln, Muhittin Zepban, Mustafa Kur-
ğa tercih edeceğini, Üniversite ede - lAl Slnangir, Mi.imtaz Sayıner, Mustafa taran, Mehmet Kantarcıoğlu, Mehmet E
biyat fakültesi profesörlerinden Meh Saro, Mustafa Gürkan, Murat İdil, Meh- mln Uysal, Mehmet Emin Özduygu, Ah
met Fuat Köprülü, İsmail Hakkı U- met Ali Kuraner, Nazml Madanoğlu, Nu- met Rıza Togaz, Ahmet Enver!, Eyilp Tu
zunçarşılı ve Mehmet Şemsettin ise ri Onan, Nadir Ersöz, Nazım Tunçdoğan, na, Daim Bağcıoğlu, Hasan Bahri Ünal, 

.. .. . Nazım Slnanoğlu, Nedim Ongan, Nuri Hüsnü KLral. 
mebusluğu profesorluğe tercıh ede - Köklenmişefe, Orhan Ökten, Rasim Bilir 

kl 
' · b'l 1 ' FENER NAHiYESi: Muzaffer Kılıç, Sa-

ce erını ı dirmiş erdir. SıbkatuUah Hüdaverdi, Saadet Mustafa Ö ml Sönmez, mer Özglray, Hümü Çalım, 
Üniversite Rektörü Cemil Bilse - Demlrkök, Sami Yağcıoğlu, Sıtkı Tuga, Necati Boran, Şanl Alp Arslan, Rıfkı 

lin de münhal mebusluklardan biri- Şefik Sağman, şem .. etUn Almak, Şevket Tongslr, Halil KAni Sıdal, Hüsamettin 
sine seçileceği ve yerine Eski Sıhhı- Tannan, Yası! Temel, Vahdet Pekel, Veysi Engin, Ali KAml Akyüz, Sadri Aka, Tev

Ulutepe, Kenan Utku, Kı\mI Dllman, KA- !ik Yarkın, İhsan nnyal, Şefik özkök, A-
ye müsteşarı Hüsamettin Kuralın il E ti5 T #ik u m r r, evı Solmaz, Tevfik Turan, zlz Karsan, Ahmet Hamdi Erdoğan, Mü-
getirileceği söylenmektedir. Turan Kavran, Tahir Sarıoğlu, Ziya Ala- nevver Gökalp, Sabriye Koray, ZOleyha 

Bütün yurtta hazırlık yay, ZekAi Ycdekçioğlu, Ali Akça, Saffet Tanal, Fahri Erten, Sabit Kemerbaşıl!ll, 
Ankara, 14 (A. A.) - İkinci mün $avlı, Maclt Berk, Rıfat Kalpakçıoğlu, Mellha Kemerbaşıgll, Nadir Gün, Asım Ö-

Neyir Levent. get, İ!'lmail HaJlt Dönmez, Yunus Akcan, 
tehip se ... imine memleketin her ta - BEYLER ı ı ı r BEL NAH YES: Rftna Tar- Halil İlyas Akben, Ethem Ruhi Gök, Be-
rafında 15 mart 1939 çarşamba sa - han, İhsan Tav, CelAl Kocaer, Hayrettin, kir Erman. HUsamettln Gökengln, Hfüe
bahı başlanacak ve 21 mart 1939 gü- Faika Ulçay, Nedim Akyüz, Sallh Arif, yln Hüsnü İlkbaş, Nlyaz.l Eröz, Hilmi Du
nü akşamı bu seçim her tarafta bit- Sadri Seven, Mehmet İsmail, SolAhattin, ran, Hamdi Sevencan, İsmail Tanrıverdl, 
miş olacaktır. Abdurrahman Naci, Faik, Münür, Necati, Enver Olcay, Sever Üstünbaş, Mehmet Vi-

Rıza, Saim Erkun. dlnllgll, Mehmet Emin Ak<;-akıl, Mehmet 
Parti Umumi Merkezine vilayet- KISIKLI NAHiYESi: Yusuf Kemal salt Bilgin, Nafis Toker, Mehmet Cemil 

lerden gelen mallımata göre yurdun Tenırilşenk, Muhittin Atayiğit, Salt Aktan, Başsaka, Nusret Bahri Pakyüz, Emin 
her yerinde intihap faaliyeti büyük Cf'mil Erkan, Mehmet Ali, İhsan Rüştü Soylu, Osman Nuri Tilrkfü:, Sabri Ertürk, 

h 1 
· k Bllcan, Ahmet Özyener. Haydar Ersö7., Şilkrll Göken, Tevfik Okyaltırık, T~, hsln 

araret, a a a ve neşe ile devam et - " HulOsi Sanver. Ahmet Köktekln, Tevfik Akbulut, Recep Saraçer, Vasfi Yüce Ya-
mektedir. Bütün vilayetler ga?:ete, Kubanç, Cerrı ... 1 GOneT. kup Sayfi Oktürk, Ziya Domanlk, Mitat 
mecmua gibi neşir vasıtalarmda in- Eyüp kazan Teker, Vehbi Demlrtaş, Fe.,7J Işık, Hıfzı 
tihabın devamı müddetince bu hu - MERKEZ NAHiYESi: İbrahim Tarım, Glzlev, Tahsin Kurtal, Sırrı Turuntay, İb-
susta neşriyatta bulunacakları gibi Mesut Naz.lld, Hutn~ı Ertuğrul, Feyzullah r~im Öz.gen, Ali Haydar Tikgil, Neşet 
bu akşamdan itibaren şehir ve kasa- Önol, Ziya E~m, Hikmet Atlamaz, BOr- Yucel, Atıf Süreyya Paşaoğlu, Ahmet Ya-

han Gl\nahkAroltıu. Emin Kadri Esener, şar, Şükrü Tenkiz, Hayri Süreyya Paşaoğ
balarımızdaki bütün Parti Ve Hal - Avni Gökçe, Musiafa Çolban, Zehra Ta- lu, Hüseyin Rıfkı Tilrkten, Avni Baysal, 
kevi merkezleri donatılmış hopar - nm. Nuri Tulnn, Yflhya Galip Kargı, KA- Selami Gündoğdu, Ali İçer, Ali Özgen, 
lörler ile ayni zamanda Halk Parti- şlf Öztoprak, Rahmi Günay, Muhittin GI- Vasfi Aktın, Mehmet Durkan .. 
!eriyle ve diğer vasıtalardan da fay- ny, Abdullah Şovan. Faik GOneri, Hilmi SAMATYA NAHiYESi: İ7.7.et A~osman, 
dalanarak Cümhuriyetin feyizli se- Kat. İhsan Erkılıc, Sıtkı Öncnç, Necati Hasene Ilgaz. Ziya Emin İnakur, Nail GO-

i T<aptan, Mehmet Yılmn:ı:, Ali Alan, Bekir nizi, Bilrhan Hanibu, Nuri Ergin, Fuat Ali 
mereleri, Cümhuriyet Halk Partis ÖZben, Cevat İpteş, Fikri Balkanlı, Agtıh Bezmen, Remzi Özdiyen, Hamdi Sanal, 
prensipleri ve inkılap esaslan ve bu ~harar, Arif Beşer, Kemal üçer, Haşim ROştü Dlktnrk, Sırrı Yasa, Pertev Topuz
intihabın memleket ve millet için ha Kuvan. oğlu, Refik Ör.gen, Mustafa TU:zün, Nuri 
iz bulunduğu büyük kıymet ve ma- RAMi NAHiYESi: Haydar Basanın. E- Sayıl, Abdullah Taktaş, Nuri Osman, Re
na hakkında söz ve yazı ile neşriya- tem Ene:ln, Asım Giirsoy, Naşit Ülken, cep Knplan, Mahmut Cengiz. Hayret Dik-

Nazmi Akol, Recep Akçay, Şaban Balcık. 1 tilrk, Mihriban Peker, Bergüzar Erkan, 
ta başlamışlardır. KEMERBURGAZ NAHiYESi: Kerim Fahime Esenkur, Mukadder Kınay, Cevat 

İkinci müntehip listesinin dün i- Tunç, İbrahim Güreş, Malik Yılmaz, Ke- Yilrür, Arif Ülkü. Emin Kutlu, Gıylısettin 
lan edilen ikinci kısmını da aşağıda mal Çetin, Mehmet Özkan. Numan, Salt Bezmen, Hasan Cellktaş, Hu-
neşrediyoruz: Beykoz kazan IOsi Çatalca, İsmail Çakar, İhsan Akker, 

Kemal Sun, Mehmet ROştü GUner, Os-
Kadı/ıöy kazaaı MERKEZ NAHiYESi: İhsan Kurtan, man Fikret Arkun, Recep Uras, Sadık Bul-

MERKEZ NAHiYESi: Aziz Samih İlter, Sabit Tapan, Ferit Erlnal, Hilsnil Aşıtman, gar, Ali Başar, Ali Rıza Erçeln, Kudret 
Abdülhak Fırat, Arif Yönter, Atıf Kamçıl, Şeref Hasar, Sabri Altıok, Bahriye Kurtan, Arkun, CelAl Öget, Suphi Caymaz, Kennn 
Ali Haydar Uzel, Avni Barkınay, Abdür- Mahmure Ergüven, Mesat Işıtman, Hilse- Satılmış, Galip Alnar, İsmail Sıtkı Bilgiç, 

yin KöktOrk, Faruk izzet, Abdullah Ta- Osman Yonca, Salp Öngel, Salih Kil""Ü, rezzak Okatan, Ali Kafadar, Behçet Ya- ,, .. 
zar, Cemile Vicdan Erel. CelAl Esat Arse- pan, CelAlettin Taşpınar, Hasan Çaka, HQ- Sadi Mete, Kemal Tunalı, Recep Arsan, 
ven, Cemal Öney, C~~l Cero, Cenap Ak- seyin Hallkanlı, Asım AryOz, Atıf Tirya- Memduh Türker, Tevfik Maral, Gallp Öz
su, Celı'll Sofu, DanlJ~erfen,'Ekrem Aka- kiollu, .Nıaf ~ka1'}~rıııl JÇN\WJl~ll. Rıfat can, Fatih Gencer, Kı\mil Kesedar, Avni 

Aktat, Nami Ö:ıan, Sadettin Geçen. Meh- Durman, Sablre Dejin. 
lan, Emin Anm_,.,F~ Buri, Faruk De- met San, Ragıp Yamaq, Mehmet-:Suef. KARAGUMRÜK NAHlYESI: Hikmet 
reli, Faıırenrn-xerlm Gökny Dr., Fazıl ı ı ı R t ANADOLUH SAR NAH YES - eşa Onat, İhsan Sakızlı, Hayrünnisa Sakızlı, 
Zaim, Faruk Tırnakçı, Hakkı Şinasi Erel, t Yılmaz. Ali Şahin, CelAl Dikmen, brahlm Sedat Büyük Aksok, İsmail Hakkı, C<tn 
Hakkı Kılıç, Haslp Göle, Hasene Clmcoz, 

l Ann, Ziya Kantemtr, Sadi Akant, Cevdet Bora, Selim Kunter, Hüsovln Avni, Etem 
Hilmi Rıza Göner, Hamit Şatar, Hilm t ....., · Fahri Nomer, Remzl sman, Mustafa Ce- Altay, Halit Tamer, Rü ... ü Çelik, Naci 
Seçkiner, Hüseyin Rami Yetiter, Hilmi .,. beci, M87.har Seyhun. Dilman, Atıf Tanyeri, CelAl Odman, Ta-
Uran, Hamdi Halim Mayatilrk, Hüseyin 1 ı 

t MAHMUTfEVKETPAŞA NAH YES: Ne- nk o"'rte"en, SalAhattin Erlm, Faik Tabak-
Ocak, Hayri Gumüş, Hilmi Kutlubay, s- 6 

i 
cip Ünlü, Hilseyin Ergün, Ahmet GUr, o"lu, Zeki Emre, Na1.mi Tuna, Osman Göl-

mail Hakkı Uzunçarşılı, brahim Tolun, 6 

İ İ Mehmet, Ahmet Köktür. tepe, Halil Büyükörer, Şahap Yilney, Yu-
smail Hakkı Ceyhan, brahim Cimcoz, 
İsmail Katlan, İzzettin Taner Dr., Kemal Sanyer kazan suf Ziya Tunk, Dr. Zlya Cemal Bilyük Ak-
Alkan, KAmll Sporel, Kemal Cenap Kerk- MERKEZ NAHiYESi: Dr. Ali Turhan, soy, Refik Tezcan, Yasin Delikanlı, Salft-
son, Klmll İrdelp', LAmia Emin Anm, Ferit Hamal, Tevfik Amca, Nurettin Al- hattın Kurç, Huseyln Hilmi Tükel, Kadri 
Leman Eral, Münlp Boyacıoğlu, Melek "an, Muhittin Okyay, Cevdet Erdemi, Nec- Özgen, Kema\ Uyar, Nuri Tunalı, Şevket 
Şevket Keçeci, Muhtar ürer, Muhittin Ta- det Arpat, Haydar Doğ, Nuri Hamamcı- Kuran, Mustafa Kır, HUsamettin Saygıner, 
yanç, Melek Sofu, Meftune Faruk Dereli, oğlu, Emine Çeviker, KAzım Esen, Mesut Salm Elilstnn, İbrahlm Ürer, Tevfik Çel
Mellha Refik Gorbon, Mustafa Burl, Mem- Karakoğlu, BOrhan Ceviker, Fahri He- tikçl, All lsman Tanhan, Hasan Fehmi, 
duh Kızılağaç, Mahmut Mazhar Yüce, Mu- mif, Nuri Alkan, Ali Bayrak, İsmail Tez- Mustafa Cevat. 
ammer Göker, Mustafa Menemenci, Mu- can Zehra Çevik, Agah Özdemlr, Hüsa- Eminönü kazan 
rat Başkaya, Nazım Por<>y, Niyazi Tevfik mettin Atasü., Osman Görgün, Hasan Yıl
Yükselen, Neyyire N. Tevt!k Yükselen, maz. 
Nurettin Babacan, Dr. Netet Ömer İrdelp, YE!'tlKÖY NAHiYESi: Hasan Hayri 
Nuri Torunoğlu, Necip Kotan, Nlyazi E- Tan, Vesile Tan, Dr. Rasim Ferit Talay, 
renbllge, Resmiye Hakkı Şinasi Erel, Re- H•kkı Saydam, Recai, Şevket Dağ, Fuat 
fik Gorbon, Ramiz Bakanollu. Reşat Kök- Fazlı Akg{ln, Mahir Temruk, Hilsamettln 
sal, Reşat Başkaya, RU.tü Turaç, Rıfat Ca- Karaeyvat, Sezaf Selek, Güldeste Selek, 
fer Sıdal Dr., SalAh Clmcoz, S.lm Ali Dl- Azmi Varel, Yqar Oyal, Ferit Demlrtaş, 
Jemre Dr., Sırrı CelAl Atamer, Şükrü Ali İbrahim Ziya, Raıit Erıün, Reelt Deni:tçe

Acl.cJar lıaza.ı 
Ogel, Şevki Sungur, Tevfik tnua, Tevfik lebL 
Bilgiç, Vasfi Tuna, Vasıf Somy{lrek, 
Vecih Bereketoflu, Vehbi Sandal, Veysi 
Gazloğlu, Yilmnil Eğilmez, Yusuf Çapan, 
Ziya Bilgin, Ziya Kocainan, Zihni Törecl. 

MU•K•Z NAHiYESi: Şevket Altunaln, 
Silleyman Hararlı, Avni Yalız, Sabri Kar
ter, Mehmet Hanlfollu, Galip Bektaı, En
ver Demirci. 

HIYBILI NAHiYESi: Emin All Duru-

ALEMDAR NAHiYESi: Recep Peker, 
Süeda Recep Peker, Fuat Köprülü, D. Be
sim Ömer Akalın, Abidin Daver, Tevfik 
Uras, Saibe T. Uras, G. Tevfik Sağlam, A
kil Muhtar Özden, G. Refik Münir Keskin
gll, Hasan Koper, İhsan Sami Garan, t. 
Safa Dikmen, Hakkı Gölqahin, Fethiye 
Çeleboven, Halis Atamulu, Rafit Arsoy, 
Mahmut YOrOten, Hakkı Aker, Celll Boz.
kurt, Halit Çelik, Aliye Esat Pirlgil, Saim 
Sokullu, 'Şaban Beııen, Reflk Ahmet Se
venıtl, Mustafa Ateş, Baha Yücel, Ali 
ŞQkrO Şavlı. Sadık Barkın, Khım Yorul
maz, HOsnü Sadık Durukal, Ali Rıza A
tasoy, Fahri Araman, BQrhan Yuta. Ra,it 
Gökdemir, Mehmet izzet, Osman Şerafet

soy, Sadık Gilzel Osman, Eııet Durusoy, tin Çelik, Nuretin Eran, Orhan Tahsin, M. 
Hasan Rıza Temelli, İsmail Hakkı Sızmaz- Rept Eker, Hilmi Akanael. Cemal Erel, 
ojlu. Tahsin Hamdi Geçay. 

BURGAZ NAHiYESi: Hilmi Elemen. KUMKAPI NAHiYESi: Mtınlr Catıı. 
Rıza Tozan. Fatma Saklr Memlk, Osman Şevki Ulu-

F atih kazası dal, Muhtar Acar, Muhsin Ergin, Klınll 

(Baştarafı 1 incide) 
Bratislava mehaiiline göre, yeni 

Slovakya devletı totaliter olacak ve 
TiMo millet babası olaı-ak tanına

caktır. 

Dün belediye dalte3i <lnünde infi
lak etmiş ve alt1 kişinin ölümi.ıne se
bebiyet vermiş ola=ı infilaktan baş
ka Tuna köprüsiı üz~rinde ve Hlm
ka meydanında da bir takım bomba 
lar daha patlamı~tır. 

Tisso Başveldlliğı deruht~ et
mesi üzerine Her Hitlert? bir t~l11raf 

·~ 
çekerek Slovak milletinin istikl:!Jini 
ilan ettiğini bildirmiş ve Alman'Va-
nın yardımını di ı.enuştir. · 
Almanyanın 5lo\'akya) a ne ~:ıman 

asker göndereceğ henüı anlaşılma
mıştır. 

Almanlar bir fehri aldılar 
Bu noktl üzerinci.,ki haberler bi

ıibirini tutmamakta".lır. Fakat Al
man askerJerini bugiın Moravya'daki 
Marişostro şehrini .şgal ettikleri ta
hakkuk etmiştir. Buralardaki Ç~k 

memurları ve zabıta kuvvetleri ken
di binalarına çekilerek silahlarını 

tselim etmişlerdir. 
Alman kıtaatı Çek hududunu rli

ğer muhtelif noktalardan da gecm;ş
lerdir. Krauchau civarında Oder 
köprüsündeki Çekler de keza silah
larını teslim eylemişlerdir. Mütea!d
ben motörlü Alman kıtaatı cenubu 
şarki istikametinde ileri yürüyüşle
rine devam etmişleı:dir. 

Alman askerlerinin Alman-
ya ile Lehistan hududu orta
sındaki bu noktayı !şgal etmesi bti
yük bir chemıniy,,ti ho.i7. görülmekte 
dir. Alman askerlerinin bu r.okt:ıyı 
işgal ettikten sonrrt da ilerledikleri 
anlaşılıyor. Marişos1ro MorPvyanın 

en mühim demir ve kömür sanayii 
merkezlerindendir. 

Bir aralık Viyana radyosu, Alman 
askerlerinin Bratislavaya girdikleri
ni de bildirmiş ise de daha sonra .,u 
haber tekzip olunmuştur. Almanya
nın askeri hazırlıkları hakkında bir 
"vı:'( -... ..____.... ---ı..•--'l·4-.a.4-

Bir habere gör~ yek{ınu 200,000 
kişiye baliğ olan 14 A:1•nan fırkası
nın üç noktada tah<tş~üt etroiş oldu
ğu ve bugünkü Salı saıbahı Çe
koslovakyada harekete gecec.-ğ~ bil
dirilmekte ise de bu istıhbarı teyit 
edecek malumat alınamamıştır. 

Bu 14 fırka, Dre;;den, Leipztg ve 
Viyanada tahsit edil"llis üç ordu ha
linde cemedilmiştir. Bu fırkaların 
hedeflerinin Brüno ve BratislaV9. ol
duğu söylenmektNlir 

1913 smıfma mensup gençlerin na
gihani olarak Münihte silah altına 
çağrılmış olduktan ve ııskeri tren
lerin Viyanaya p,itmek üzere Mü
nlhten hareket ettiklerı haber veril

mektedir. 

MERKEZ NAHiYESi: Asım Us. Hakkı 
Tank Us, Atıf Ödül, Kemal Kalmık, Galip 
Bingöl, Emin Gilneren, Kadri Aydınlı, Ha
lit Enetik, Meliha Avni Sözen. 

BEYAZIT NAHiYESi: Dilrnev Bllsel, 
AgAh Alp, AgAh Sım Levent, Allettln 
Arman, Cemil Bilsel, Ferit Soydan, Fuat 
Tibet, Fevzi Levent, Fazıl Ö:tdemtT, H. 
Nimetullah Öztilrk, HAmit On8Unsu, Hü
aamettln Fuat Sunol, Hüsnü Boran, Hüse
yin Başkaya, Hüsnü Karabasan, İbrahim 
Slblr YOcesoy, İhsan Mukbll Ongör, Ke
mal Paker, KAzım San, Necati Çiller, Fev
zi İlhan, Nurettin Çağlayan, Saim Özeren, 
Sadi Karagözoğlu, Tevfik Kut, Tal!t Öz
kan. 

KIZIL TOPRAK NAHiYESi: Ali Hay
dar Barşal, Asaf Görmez, Bürhanettin 
Binzert Dr., Cevdet Balım, Ekrem Canı
tez, Fatma Ali Haydar Barşal, Galip Çe
likel, Hasan ZUhtU Tamer, İbrahim Ozan, 
İhsan Akdağ, İzzet Bora, Kemal Erel, 
Mehmet Ali YUrllker, Naci Ali Moralı, 
RilştO Sungay, Rıdvan Korur, Saffet Ro
na, Saim Demirtay, Tevflk Yazman, Ta
hir Atalık, Turhan Tamer, Vicdan Ali 
Morab, ZOhnO İnhan. 

ERlNKÖY NAHiYESi: Cemal Cebeci, 
H•lil Türkmen, Hilseyln !:rman, Hüsnü 
Alınta1, Hamit Nuri Ortaç, İffet Halim O
ruz. İsken~er Tengiz. Kemll Haker, Kad
ri Galip Esen Dr., Mahir Us, Muammer 
Şen, Mustafa Güler, Nurettin All Berkel, 
Niyazi Sez.gin, RQştil Bekit, Raııp Ö7.de
mir, Rasim Bap.re, Safiye HOse)'in Elbi, 
Sallm Türker, SalAhattin Özgil Dr., Şem
settin Gilnaltay, Şilkrll Bayrak, Tevfik 
Recep Oğuz Dr .. Vasıf Çınay, Vecdi Tan. 

V alıüJar lıazası 

MERKEZ NAHiYESi: Dr. Refik Say- Pekiner, İsmell Vefa, Muzaffer Gürlek. 
dam, Cemalettin Fazıl Erten, Sım Enver Mediha Baysal, Şakir Memik. Ali Alp, !:
Batur, Ali Mazhar Pamir, Hikmet Feri- dip Alaalan, HQseyin Avni Etlnll, Hayri 
dun Arda, Feridun Manyas, Halil Hilmi Tul.gar, Hikmet Agar, Sadi Erden, Salın 
Uyguner, Akif LAtif Boyar, Cemal GQ- Anken, Halil Cevdet Oflas, Şevki Sözblr, 
nenç, Rıza Paran, Fahire Kültilr, Makbu- Hasan Tahsin Plstev, Hami Oray, Retlt 
le, Ata Bilecan, MOçteba Sallhattin Or, Çavdar, Mehmet A11 Erel, Muzaffer Esen, 
Saim Alınça, Hayri Güsemek, ŞükrO öz- Ahmet Nur Tolon, Haydar Süer, HQseyin 
attan, Mehmet özbek, Rıza RQstem Pek- Cahlt Hekimhanlı, Ahmet Nuri özenci, 
olcay, Mahir 0yman, Salim Ahmet Çalış- Numl Orhun, Makbule O. Şevki Uludağ, 
kan, Halit Soysal, Nazif İbrahim Aky{l:t, Mazhar ÖZpmar, Nuri Ann, Ziya Bayrak
Cavit Pesen. Cevat YQcesoy, Sabri Kara- tar, Osman Faiz Gündotdu, Salih Sahin, 
dayı, İhsan Peker, Nuri Süleyman Can- Şevket Çetin, Fuat Akkuş, HulOsi Atamer, 
bakan, Ziya Nuri Ağıcı, Baha DQrder, zı- Ali Esin, Hüseyin Pekyürek, Yusuf Ziya 

78 
Aka, Mustafa Nail GOn(ll, HUseyln Ta- Ayçe, Refik Nuyan, Kemal Tulgar, Bekir 

C h Vıı. Hawall, s.rn-an Nami, Kutsi, Celll Sıtkı, Esat Anç, Abdullah Eranlan, Meh-

Hallı hatiplerinin aözleri 
Seçiım münasebetıle dün şehnn 

muhtelif semtlerinde halk hatipleri, 
halkı seçime iştirake davet ede'l nu
tu!tlar söylemişlerdir. Hatiplerden 
Mediha Muzaffer Baysal. kalabalık 

bir dinleyici önünde sriylediği nut
kunda, her vatandaşın intihaba işti
rakinin bir vazüe ve mim bir borç 
olduğunu, her milli işte oldulu gibi 
Milli Şef İsmet Inönünün rehberHf. 
ııltında Türle milletine yeni hamleler 
hazırlıyacak olan Büyük Millet Mec
lisi azalarının seçimine rey verrnentn 
medeni hakların en mukaddesi bu _ 
lunduğunu kaydederek ezcümle de
miştir ki: 

M ERKl!Z NAHiYESi: Ali Rıza am - " .u...,... uk 1 Be- Feyyaz, Ratip, Ahmet Tevfik Demlroğlu, met Çub çuoğlu, Has p Akyolrua, Abdur-
yurt. Ali Şan, Ahmet Cltll, Akif Türe, K"-n n-, Hakla Gözen. T ... blp Asal, rahman Ahunbay, Aziz Bll.geman, Doktor 
,_,_ Esener, Bedri Sarptul, Behzat Tanerl, oun °"'.....,.. """"" M ff Şe ki Halit Ata Caf Sadık ~ Cemal HQsnü Ça,,- BQrhan Eray, Osman Çel- uza er v • c;. er 
Cevat Taydemlr, Cenani BWmman, .... ., Özer, Ziya Ba7sal, Muhittin Çuıaa, Salih 

(B•t• 1 incide ) 
Bugtin çok ağJr teşkilat me:;elele-

riyle karşılilşmış bulunuyoruz Bu 
meseleleri, hudutlarımızın beşte 

dördünü iıhata eden Alm.mya ile bü
tün noktaları tam ve kaH olarak ay
dınlatmadıkça halledemeyiz. 

Bu beyanat halkı süklınete ve di
sipline davet edere~ hitam bıılrnak
tadır. 

Alman gazetelerinin ne,riyah 
Alman gazeteleri Çek hükümeti 

aleyhinde şiddetli neşriyat yapıyor -
lar: 

Lo_kal Anzeiger, diyor ki: : 
''Almanlar bir kere daha en bü

yük tehlikelere maruz kalmışlardır. 
Komünistlerle jandarmalar Alman -
lan dövmektedirler. İglauda 50 kişi 
yaralanmıştır. Hürriyetleri için kati 
bir mücadeleye başlayan Slovakları 
unutmak istemiyoruz. Benesin Çek -
leri Slovakyanın muhtariyetine, 
Karpatlar altı Ukraynasına, Alman
lara, Münib eserine ve bin türlü 
müşkülatla teessüs eden Avrupa sul
hüne karşı bir fesat hareketi hazır
lamaktadırlar.,, 

"Çek devleti her tarafından ça -
tırdıyor.,, başlığı altında Völkischer 
Beobachter gazetesi, Brno'nun bir 
Alman şehri olduğunu kaydettikten 
sonra bu şehirde hala 60,000 den faz 
la Alman bulunduğunu yazmakta ve 
şöyle demektedir: 

"Çek polisi bu Almanların en 
kanlı bir şekilde tepelenmesine mü
saade etmekte ve onları kendilerini 
müdafaadan aciz bırakmak istemek-

(Bıtşı 1 incide) 

bugün vaziyeti tetkik için topianıoJt 
tir. 

Diyet te yarın saat üçte top1"' 
mak için çağırılmıştır. 

Macar hükumetinin 
ültimatomu 

Diğer taraftan Macar hükurııed 
bu sabah Karpat Ukraynasınd_.ı 
Çek kıtaatı kumandanına bir ultirıı" 
tom vererek bu memleketin 12 ~ 
içinde tahliyesini istemiş, aksi tıt' 
dirde Çek kıtaatrnın buradan cebre' 
çıkarılacağını bildirmiştir. 

Ultimatom müddeti bu sabah şJ' 
at ikide son bulacaktır. 

Berlinden verilen haberlere g0r' 
Macar kıtaatı Karpat Ukraynası )11' 

dutlannı geçerek Çek kuvvetıetil' 
birkaç müsademe yaptıktan soısr' 
ileri yürüyüşüne devam etmiştlı 
Macar kuvvetleri Domanieze ve ~,. 
vicke Pothradı'ya varmışlardır. Ol' 
ğer bir Macar müfrezesi de Un~ 
dan Disoska üzerine yürümektedit· 

Ungvar ve Munkatcsın Mac~ 
na terkinden sonra bundan bir ın&t 
det evvel yapılan yeni yollar' kiıllr 
len Macarların eline geçmiştir. 
Alınan menbalarma göre, Mact" 

lar halihazırda 11 mil kadar uerl" 
miş bulunuyorlar. 

Peşteden verilen haberlere ttJtf 
Macaristanı harekete sevkeden l ' 
mil ciddi bir hudut hadisesidir:.~ 
çeteleri Macar hudut muhaf:rzUIP""" 
öldürmüşler ve Macarlar da ınu):I" 
helede bulunmuşlardır. 

Bugün Peştede neşrolunan bir Jı:" tedir . ., _ _. 
rarname ile Harbiye N azımJıa l~ 

Almanyanın Çek arazisinde kan- gördüğü miktarda askeri si.lih ,ıtJ' 
şıklık çıkmasına müsamaha etmiye- na alması için salahiyet verihnifd'' 
ceği salahiyettar Alman mahafille - Berlinden verilen haberlere gôflı 
rinde söylenmektedir, Almanya, Al- A.lıninya, Macaristan& Karpat ~' 
manlann hayat ve mallarının Çekd- raynasınm bir kısmını işgal için tıl' 
ler tarafından tehdit edilmesine e aaade vermiştir. Hatta bazı ~ 
razı olmıyacaktır. milphitlerl KarpatlaraltI Ukra~ 

Siyasi müşahitler, Moravya ve smm Macaristmıa ilhakı m~ 
Bohemyadaki Altnaiüann himayesi - oldufunu ve bu Uhakm Pol<my~ 
- .. __._ ,..... ......... ":36 

arazisinin askeri işgal altına alın - ;:; .. ~:; d~~-;-~ 
masını da tazammun ettiğine kani endişeelri tesklli edeceğini ve ınili' 
bulunmaktadır. rek Polonya - Macaristan huctud' 

Ç elıler Almanlarla FPlfh hayalini tahakkuk ettireceğini o&ff 
Berlin ve Viyana gazetelerine gö- etmektedirler. 

re Brunuda ve lglauda Çeklerle AJ- Henüz teeyyüt etmiyen bazı hl ' 
manlar arasında çarpışmalar olmuş, berlere göre Romen - Çekos~ 
Prag yaıkınındaki Kladnoda Çek hududunda vuku bulan hadiseler " 

Marksistleri ile Alman mühendisle- nasında birkaç Romen öldürülıııiW 
ri arasında hadiseler olmuştur. tür. _..., 

İglauda polis kuvvetinin Alman Gerek Peftıe, gerek Prag KalP"'"" 
altı hududu üzerinde bir takım tl!l1" 

nümayişçileri üzerine ateş açmış ol-
vüzlerden bahsetmektedirler. 

duğu bir sırada bir Alman ölmüş ve 
altı Alman yaralanmıştır. Polonyanın hath hareketi 

Çek kıtaatı Wischau Alman kö - Varşovadan verilen bir ha~ 
yünü yağma ettikten sonra yakmış- Beck'in Macar elçisi ne görü~ 
lardır. Bu haber Brun - Amterlltz bildiriliyor ve Almanyanm KatP"""" 
Boutechovitz yolu üzerinde mühim Ukraynasmı Macarlstana ve~ 
Çek kuvvetlerinin ilerlemekte ol - razı olduğu ilave ediliyor. 
masını teyit eylemektedir. Londra, 14 (A.A.) - Havas aJ,ır 
lngiltere oe FratUGya welince Sl?ldan: 

İyi bir men:badan öğrenilcDP' 
Parla, 14 (A. A.) - Bonnet ile göre, Polonya hüktlmeti, AJrM.tl~ 

İngiltere sefiri Philipps, dün akşam __, 
Slovak meselesini tetkik etmişler - ya Polonyanın bir Karpat - uıaa1-
dir. Salahiyettar mahafillerde söy _ devleti ihdasına veyahut Karp~~ 
lenildiğine göre İngiltere ve Fransa altı Ukraynasmın Macaristana ı bil
hükumetleri vaziyet ne şekilde in _ edilmesine taraftar olmadığını 
kişaf ederse etsin müdahale et dirmiştir. dlJ 
meğe karar vermişlerdir. Çünkü~: Polonya - Çek - Slovakya bud~el' 
koslovakyanın hudutla h .. boyunca ve bilhassa Lwow ve -# 

rı enuz ga - t k la d k 6 tedbitlıP 
ranti edilmemiştir ve Münib itilaf _ ~ mm ~ a. nn a as erı ~H"" 
namesinde derpiş ed'l b ittihaz edılınış ve buralarda DeJll'"" 
yerine getirilmedik ı edn azı şa~lar yolu münakalatı kesilıniştir. _.., 

çe e garantı e- Alm .. d., 
dilmiyecektir. anyamn Varşova sefın P ~ 

bu milli vazifemizi de mu\•affaloyet
le başaracağız. Halk dlaresinin, cüm
huriyetçi rejimin foyizlerini tek ve 
kudretli bir varlıkta toplayan Bil -
yük Millet Meclisi hepimizin en can
dan gayretlerimizle kurulacak v• i11-
kılip Türkiyesinin yeni partilPrini 
hazırlıyacaktır.,. 

~on Moltke, Beck ile uzun bir !:ıt 
nışme yaptıktan sonra bu S&U'""" 

Berline gelmiştir. 

* Moskova, 14 (A.A.) - Tass aj~ 
bildiriyor: 

Komünist partisinin kongres1fldİ 
söz alan Ukrayna partisinin mer!tcl 
komitesi sekreteri Kruşçef, Ukr•Y11' 
milletinin parti ve B. Stalin etraflfl' 
daki birliğini ve bu milletin müte,t" 
nzlara karşı koymak azim ve kat'' 
nnı teyit eylemiştir. 

Ergün, CelAl Arslangiray, Cemil Gönen, tiksizotlu. Atal 

D
.
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.. ra Şefik özdoğancı, Enver Eracar, flHRlMINI NAHIVHI: Bican Balcı- ay. 
.. Feri T ,_ oAlu, sar-- Uıker, Ferit Ölçer, Haıan K0Ç0KPAZAR NAHIVHI: Akif öz-

Fethı. Yüce kan, Fethi Keskin, t e ... e- a ~,,,, -
lzm 

H 1t1s1~ Ekrem Ertena, Mehmet Çetin, HO- erdem, Ahmet Eytlp Aksoy, Ahmet Hamdi 
ren Galip Dürer, Hamdi Den an, a- .. .., 11 K ..+s1 A • Sa'-'- ç k 11-ı- Konuk, Halit özatın, Ali Akbaı, Tekeveli, A a. ~ l!eddln Demimal, 
zım Hüsnü Ulçay, Hiüınü ~ 8 ar, """ .. ' li ..,_-' H ll • Hüseyi Utunlu, Sudi otuakmaz, Ahmet Rasim Mutlu, Nu- A Ulvi ____ .n, a t Barbaros, Hayri 
Hilmi, Halil Server. ln A:cu, iMan nıllah Kılıç. Mehmet Aker, Huan Sel, Ek.men, Abdullah İnal, Meclt Hiçs6nmez, 
Hurşit Avşaroğlu, HQsey rt, İsmail Hak- tıırnall Hakkı Erman. Galip ~ Yusuf Niyazi otan, Hidayet Toitan, Halll Duru
Onal, İsmail Hakkı Y~ilyu vket, :tbrahlm SOnır, Mustafa Arpacıolhı. Hakkı önduy- pQl, Hula.si TOz<lner, Kizım Sezer, Os-
kı Altunbeı.er, İsmail Se İh5 Flmurk, ıa. AD ltlza caJar, Zaim Karaca, Mustafa man JCnıç, Remzi Camhca, Sabri Çakın, 
Çamlıyurt, 1ıımall bısan. an ktar ıtoeçeh!nan. SaJ!b tıtıer, Smn1 stsklr, Aılaf Şencm, Jmıntaz Ca1am, Sadık Sa-
LOttı Aksoy, M. Ali Gök~~~t~ MJErG Oneker: AlaDe& zt7a DJJer. !drla Um !rtıem. Salih Akalm, Zl1a ~ 

"Vatandaş: Milli Şefin sana ne k:ı
dar inanıyor, kara!derini ne kadar 
yüksek ve sağlam görüyorsa, Türk 

demokrasisinin ruhunu teşkil eden in 
tihap işinde de bu iılküye layık ol -
duğunu göstermelisin. Hiçbir mille
tin siyasi partisine nasip olmıyan 

müsbet verimli işleri başaran Cüm. 
huriyet Halk Partisinin çevresinde 

Hatip, burulan sonra Büyük "A';llct 
Meclislerinin Türk - 11letjnin kuvvet 
membaı olduğunu trbarfü. ettırerı-k 
yenı kurulacak Millet Meclısinin de 

milli kudret kaynağı olacağını söyle
miş ve sözlerini şöyle bi~rmiştir: 

"- Cümhuriyet llalk Partisi nam
zetleri rejimkntzitı, prensiplerrmizln 
en samimi bir aile ocağı olan parti 
teşkWiitunızda, hnlkevlerimizd.e hiz
metleri ölçülen V1lta:ıdaşlardır. PartL 
mizin namzetlerine rey verirken 

milli vazifemi$ en büyüğünü yap -
mış olacağız." 

$iıe Fabrika11 
Umumi Heyeti ıs 

Türkiye şişe vP. cam fabrikııl' 
şirketinin dün umumi heyeti roP" 
lanmıştır. Kongr~ idare heyeti rapO" 
runu gözden geçirrr.iş ve şirkctiıı_~ 
nelik kar ve zarar nesaplarını t~sv; 
etmiftir. Şirketin 1938 senesi sııfı 1' 
n 105,838 liradır. 

Mahmut Ekrem ArkaD. Muıt- ' 
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a, Tun usu l -ı 
1 YAZAN: : 

F A i K 1 

Fransızlara 
asıl Kaptırdı? 

1 

SABRİ · 
• 

ı _ _!>URAN_i 

Ş t?nali Afrikarnn hududu Pi
l'af renlere dayanır d!yen coğ
.\~cılar ne kadar haklı ıseler 
lll Panın renup ı.ınırları ı\tlas 
s:1eketler1nden ötede Büyuk 

0 d anın kıyısınd<tdır d~enlıer Je 
olu ~e doğru bir soz söylenıiş 
içt"Yorla~. Şimdiye it:ıdar tarihi ve 
llti l.rnai bırçok htıdu.elcr gösterdi ki 
)işl~leket arasında bu benze
l'ab iğin doğurduğu münasebet ve 
"~talar çok kuvvetlidir. lcap ' c 
btr Y.etlere göre bazan o kıyıdan 
elin!~a bu tara{ta oturaniann 
ı..,, duşnıüş, hazan öbür tara!tıı
~er ibe . 
tsıq nye geçerak yerleşml~ler -· 
larüı noma lmparatoduğu, Arap
larıtı Endülüs Saltanatı. Osme.nh
haıtuc Tunus ve Cezair fütuhatı bu 
't serisinin ~ırasır.dan buı:a-

alınmış caTh.1 misallerdir. 

B Ugün için Atlas msmleketle
letı rini Avrupa?an gr.çmiş mıl
~l~ elinde, Fra~ızlar ile lspan
lu ar arasmda taksim edilmiş bu
ll Yoruz ve meml-IBetin şark ucu
~ teşkil eden Tunus Beyliğini 
~ ansa himayesi altında bir mü.s,,:eke şeklinde göriiyonız. Son 

d da geçen \ •akaiar be Akdemz
erı h 

tın °tede Tunusun ştma~de en ya-
du komşusu olan ltalyanlana bu 
~ l'Uına karşı bir vaziyet almak ü
~rre bulunduklannı ihsas ediyor. 

d ansanın 1881 de Bardo muahe
es· ·ı ~ı e Tunusta tesıs etrni§ oldu~ 

lta Ye idaresini Osmanlılar gibi 
lll.1Yanlar da önce 1.anırrak isteme
ı:lerdi, fakat scnra di~er dev~e-t
ırı, e 'lly:ma.k m-:ıcburlyetinde ~al
~ l§~l"dı. Fakat şimdi Fa~ hükU
l et1 ltalya için ye:ıi yeni zantre!
\~ tt.ıhur ettiği idd;;mndadır. Bir 
~e Tunusta yerleşmiş olan \:e bu
taı tniktarlan 100,00('1 i geçen t
Ud Yanların akıl.>eti bahis ~vru
eıeur. !kincisi ltalya Habe-~i!'tAnt 
b~ geçirmek suretiyle Afrlkada 

\.i""~'--ise" "'.lt bir lmpar;.torluk kurnıuş 
bu de bir çok ihtiyaçlai't dolayı~le 
Ça imparatorluğu büvütmek ~ 
ıllst gölüne doğru sarkuak 'I'rnb
b\ garp çöllerinden ötE"de zengin 
~ ~lekotlere kav:.JşrnaF: ist4'.!'; ü
~cüsn ve en chcmiyetHsi ttalya
içı lmparatorhığunun seli~ti 
~· Akdeniz hakimiyetini !n~iz
'l\,_11 elinden al'.'llak ist~sidit' 
~ yerleşecek bir İta:yanın 
ltı littartk - Süveyş - Hind y0-

~i~ ~e müthış b:r tehlike o!a.bi· 
~ ~~ kolayca ta~vvur edebiii

lat ~ bu vaziyette İtalya canı 
leb~ıği zaman Akde:ıizi ikiye bô-

til)' lir. Tunusun Bon Bumu ile Si
~~ 8:asın.daki deni.z kolu peic geniş 
~ gorünürse de hakik~tte burası 
l"!Jt~ dibindeki kayalıklar ve ::ıığ
>'er=· sebebiyle mahdut bir gcsit 
)erı ır. Bu geçıdin iki kıyıeuıda 
ı_;}' e§ecek bir kuvvet bu yolu ko
"-- ca tehdit edebi!.,r. Bundan ..... c.. °'"' tab· ~ ~etin tat tutmuş, bu yolun ·orta 
teu ?e bir de ada btrakmış: Pnn
%ı erıa ... Bugün bu ada da İtalva-
?ı.t İlt~lindedir. ltalyanlaı-m burası
tu 1nCi bir Cebelittar.Lk denecek 
l~~e tahkim etmiş oldukları ~öy 
c:teJı0~· Z~ten kimsenm mcç-hulü 
tlıı dir ki Italyan:n başlıca deniz 
tıo erı ~ık eskiden olduğu gibı Ce
Çit ~~?rfezi üzerin~e değil, bu ı;e
di.n Undedir. B·miardan biri :)ar
ır. .. ~anın cenubundıt Car1ofortc ıii-
""l'i s· . , llu 

1 
ıcılyanın ucunda Trapaniclir. 

'ttıa tı arla Pantcll~r;a saçayağı ta-
lnlannıış bulunuyor. 
1 

Fransızlar 1881 de Tunum ele 
b\ geçirdikleri ,·akit burası Os 
tı:~lı s.altanatının hakimiyeti al
~ a bır Beylik ır:li. İnkıraz yoku-
8\ı~a kendilerini knpt:nnış olan 
<le ~nl.ar " etrafa ~akabilecek hnl
lid eğildiler. B•J ci"1etle Tunus içe
Çoke Çok karışık ve dışanya karşı 
" Aciz bir halde idi. Beylik :feni 
Jetı· . 
~ergiler koyduğu halde nvJ!-

doğruıtamıyor, saraya ,,. 

orduya sokulmıya çalı

şılan Avrupalılaşma ha
reketleri memleketin 
umu.mi hayatına hiç bir 
yenilik getirn~ olrrnı

yordu. Nüfus azdı, müm 
bit toprakların ancak 
onda "iri ekilebiliyor 
du, borı; gırtlağı aşnuş 
tı; Beylik ancak Avrupa 
devle~len arasındaki re
kaa>et sayesinde varlığı
m muhafaza edebiliyor
du. 

Bu ınr:ılarda, 1864 te, 
Tunusta yf!ni vergiler 
yüzünden karışıklık çık

mıştL Tebealarmın mu
hafazası için İngilizler, 

Fransızlar,, !talyanlar 

donanmalarım gönder
miperdi. ltalya Harici· 
ye Nazın Viısconti Ve-
nıosta Parlamentoda: 
"Beylik taleplerimizi 
kabul ederek siyaseti
mirzin 'nidşafına imkiin 
vermedikçe filomuzu 
Tunus .,ularından çek
miyeceğtz.,, diyordu. I· 
talyanın Paris sefiri 
Kont Pepoli ise Napole
on IH ile yaptığı bir mü 
lü:atta T•Jnurun bir 1-
talyan :nüstc.mlekesi ha
line sokulmasını nasıl karşıhya:sa
ğını sormuş ve lmp.ıratordan "Af
rikada tesis edi~e.!l'k bir ltaJyan 
müstemlekesine F ransanın ~>r.ni
yet ve itimat ile bakaca~ı,, c~vabt
nı almıştı. Yine o sıralarda idi ki 
büyük Fransız coğrıılyliCısı Elisee 
Recluıs "Revue ries De'Jx Monde,, 

mecmuasında yazdığı bir makaıe
de: "Vaktile Afrjka eyaletlr.rine 
medeniıyetlerinı uotürmiiş olan n~ 
malılarm ahfadı olan İtalyan!ar 
bugünlerde bu kıt'ayı kati surPtte 
Avrupaya bağlamak vazifesini Ü

zerlerine almış t:ihi gö,.ünüyorlar. 

Bundan tabii bir ~y olamaz . ., diye 
yazıyordu. Fakat Fransa hüku~ıeti 

böyle düşünmüyor ve Tunus uze
riııdeki emellerini giz1emiyordu. 
1868 de Beylik ma:iyesı iflas he, ı i
ne gelmişti. Uç Je'\-lct orada müş

terek bir mali .i\:ontrol koydular v~ 
her biri Beylikten bir takım imti· 
yazlar koparmıy:ı başladılar. 

1878 Berlin k.,ngrPSindP. Av
nıpa devletleri Afriknnın 

taksimini kon~şurlarken "serncst 
el,, esasına tarafla• görünmiişler
di. Fakat kongrenın koridorlarında 
çevrilen fırldaklar daha miıhimdı. 
MeselA Alman delegesi Bülow !tal 
ya sefiri Kont Kortıyi bir köşf!ye 
çekerek kulağına: 'İngilizlerle an
laprak neden Tunu.su almıyorsu
nuz.,, diye f ısıldıy"rdu. Sefir bu 
teklife: "Bizi Fran;ızlarla kötü ki
p etmek mi sizm ~rzunıız .. ,, co?vt•
bını vermişti. O strolartla A,,r.ıpa 
siyasetini parm3kl&rı ucunda fırıl
dak gibi çeviren Bistl'la"k Tunusu 
zapta kallnfırlarsa buna Almanya-

• ./IÇILYA 

tarzd.ı İtalyanlara Trab
lusgarbı peşkeş çek
mişti. 

.11---

Berlin Kongresinden 

dönüşte !7ransa hemen 
harekete geçmedi, bu 

vaadi çc..ntada keklik 

;ayarak fırsat beklPdi. 

rtalya ise vaziyetten 

şüph~le:ııyor ve Tunus
taki nüfazunu oradaki 
konsolosu Sinyor !\.fac
cion un gayretlerile art
tırmıya uğraşıvordu. 

Maccionun karşısında 

nın ses çıkarm1yacağı1u Fransızla
ra ihsas ediyordu. 
Prusyanın Avrupadaki vaziyeti

ni sağlaştırmıya çalı~~m Bis
mark diğer devletlerin başka .;e:
lerde meşgul olm:ı.larmı bir niml!t 
biliyordu. Yine onun teşviki ile iüi 
ki Ingiltere Ba?vckili Lord Salis · 
bury, Hint yotu 1.Jzerinde Ktbrısı 
Ingilterenin işgaline mukabil Fran 
sızlara Tunusu ve daha müphem 

" ! 

kuvvctlı bir rakip vardı: 

Fransız Konsolosu R0us 

tan ... Bu ıki konsolosun 

hareketleri şiddetli bır 

geçi.mı.izlık haline gr.l
mişti, 1880 de Frar.sa 

Harıciyc Nazırı De Frey 
cinet, Italya Sefiri CiaL 
dini'ye: "Tum.ıs ile rııe 

uğra~ıp duruyorsunuz. 
Oradaki konsolosunuzun 
hareketleri bir giin ge
lecek arnınızdaki dost
luğu bozacak... demısti 
Fakat ip çok gerilmisti 
daha tazla beklc~ek 
imkansızdı. Ingilizler ve 
Almanlarla söz 1:-irliğı 

etmiş olan Frnnsı..dar Cezayirden 
Tunus üzerine y:.irüyüverdilPr Hiç 
bir yerden yardırr. bek!emiyen 1'u
nus Beyi Mohammcd Sadık bu t:.ız. 
yik karşısında 18dl 31 Martında 
Bardo muahedesini ım:o.aladı. Tu
nus Fransa hımayesi altında bir 
Fransız müsteınlrkesı oluyor ve 
Fransa ile Italya :ırasıncla, bı1giine 
kadar halledilmem:ş oian bir Tı.ı.-
nus meselesi doğuyordu. 

1AbidelerHakkındaki 
Münakaşa 
(Başı 1 incide) 

gün sanatte en ileri giden mem
leketler, bu manevi mirasa sahip 
olan ve maddeten refah içi~de 
olan milletlerdir. Efganistanda, 
Arabistanda, Şarkta sanat ilerle
miyorsa, bu milletlerin tarihinde 
sanat iı:mdai olduğu için değil, bu, 
gün iktısadi haşmet ve refahları
nı kaybettikleri içindir. Sanat te
rakkisindeki, durgunluğun ve ge
riliklerin sebeplerini her şeyden 
evvel bu memleketlerin iktısadi 

ve içtimai geriliklerinde aramak 
icap eder. 

Türkiye İstiklal Savaşından ye
ni çıkmış, eski İmparatorluğun bı
raktığı gerilikleri gidererek, da
ha müreffeh, daha yüksek bir 
cemiyet kurmak devresindedir. 
Bu kalkınmada umrana verdi~ 
ehemmiyet, öteki sahalara verdi
ği ehemmiyetten fazla değildir. 

Şehirlerimizi imar ederken bun -

larm yalnız estetik güzelliğine 

ehemmiyet vermek, mensup ı.ll -
duğu vilayetin ve belediyenin 
bütçesini, halkın refah seviyesini 
gözönünde tutmamak ölçüsüz 
hareketlerin başında bir iş olur. 

Bu şehirler daha muhitlerinin 
ihtiyacı nisbetinde mektep, hasta
lannı barındıracak hastane, açla
rını doyuracak yardım müesse 
seleri, iktısadi teşekkülleri vap . 
mamışken, 140 bin lira sarfede -
rek bir abide yaparsa, bunu, is
raf, ölçüsüzlük, ve muvazenesiz
likten başka kelimPlPrl1> ifade 
edemeyiz. 

K aldı ki, güzel eser yapmak, 
mutlaka çok para sarfet-

mek demek değildir. Poisson bu 
hususta hakikaten bize mükem -
mel bir ders vermiştir. Bu abide
leri az para ile, hatta büyük şöh
retlere dahi yaptırmak müırikün 

1 

1 

Pazar Günü Sipahi 
Ocağında Büyük Atlı 
Müsabakalar Var 

Ekibimiz, Avrupa Turnesinden 
Sonra Olimp(qada Hazırlanacak 

ı· ---- ---- - - --

t rrlf: 

t 

Sipahiocağında dün yapılan tecrübe müıabakalaTında "' 

Beynelmilel temaslarda yüzü- Seyahatte muall:m Tatan da .be-: 
müzü hakkıyle ağartan yegane raber bulunac.a!ıtır. 
sporumuz binicilıktir. Bu sporun Nisteki Konkut•lara yalnız zahlt
son yıllarda inkifalı Avrupada mu- ler itşirak edebilirler. Ve bu sene 
vaffakıyet kazanmamız, memleket- bu müsabakalara ı•ransız. Aıman. 

te bunun hakkında şamil derin bir Polonya, Türkiye, Romanya Hoı

alakanın meydana gelmesine se- Janda ve Irlanda c.s ipleri _:ırmek-
bep olmuştur. tedir. 

Askeri binicilik mektebi zabitle- Nis müsabako.lanndan onra e-
rinden mürekkep "kibirn.izin geçen kibimiz Romaya gP.çecck, geçen 
yıl Avrupada aldığı parlak netice- sene bizde kalan Mussclinı :rnpa
leri hiç bir Türk unutsam~tır. sını müdafaa edecektir t\foliim 

Muhtelif şehirlerde muvaf· olduğu üzere bu k.ıpanın bır Tlİl
fakıyetli netice~er aldıktan son. lette kalabilmesi iç~n üç sene nrka 
ra Romada meşhur .Mussolmi ku· a,rkaya kazanılması lazımdı:- Ih
pasını kazanan ve bizZ&t !taban das edildiği sencdenberı yalnız Al
Başvekilinin elindf!ll bu mükafo•ı manlar üç sene bılfıfasıla kauı11a. 
alan binicilerimiz, bu sene de Nis. ra.k bu kupayı alabilmişlerdir (. 
Roma ve Bükreş :nüsabakabrına kinci defa konan ve bugün tizrfc 
iştirak etmek üze:-e huırlanmak- bulunn kupayı muhtclü mılletlcr 
tadırlar. senelerdenbcri ancak blr seııe -ıi-

Sipahi Ocağı hem bu hazırhkla- hayet iki sene elleruıde tut:ıbıl

rın tecrübe edilıne~iııe ımkan ver- mişlerdir. 
mek, hem de sivil binicileri e~vik Binicilerimiz bu seneki müsa 
gayesiyle önümiızcif"':ô Pazar giır.ü bakalar için çok iyi bir c;ekılde 
büyük atlı müsabo:.kalaı tertip et- haz1rlanm1şlardır. Sporda t.>i.iyuk 
miştir. bir rol oynıyan ~ans ta yard1m e-

Evvelce de haber verdiğimiz gi- derse bu kupayı bu sene de ka7.an
bi; bu müsabakalardan ~nra bey. mak ihtimali pe~ kuvv"tlidir. 
nelmilel yarışlaria renklerimi.zi Avrupanın muhtelif merkezle
müdafaa edecek olan ekibimiz, bi- rinde müsabakslarn gırecek nlnn 
nicilik mektebi ınti<liıriı Alb3y Sa- ekibimiz avdetU:ı ılk defa ııarak 

im Onhan'ın başkanlığı altında. Hazıranda BukrPşte y'apıla:uK 

Cevat Gürkan, Cevat Kula, Eyüp konkurlara da iştırak edecutır. 

Oncü, Saim Pulntkan, Avni. Ihsan. Bükreşten sonra llk~~~rin ıvı:-ı::ia 

Kudret, Kazım, Ahmetten miiteşek Isviçrede yapılacak olan "!ırnoı

kil olduğu halde aym virmi dör- yat hazırlık müsrıbAkalnrın3 ızır-
dünde Nise harck~t ed~klerdir. mek üzere Isvl~reye qidecektir 

olduğunu göstermiştir. Bunun im
kanı varken, niçin bu milletin ke-, 
sesinden luzumsuz paralar sarfe
delim?.. Veremden, frengiden 
muztarip insanlar yatacak hasta -
ne köşesi bulamazken, daha köy
le, şehri birleştiren yol yapılm11-
dan, toprağı traktörsüz sürdüğü . 
müz iktısadi bir devirde, Avrupa 
şehirlerinde bile misli az bulunan 
abideler yapmak, bu halkın sırtı
na taşıyamıyacağı bir külfet yük
lemek olur. Şehirlerimizin her 
meydanını abidelerle süsliyeceğiz, 
fakat israfa kapılmadan. 

Abide yaptıracak şehirlerin bir

birlerile rekabete girmesi, lüzu -
mundan fazla paralar sarfetmesi 
bu memleket namına zarardır. Bu 
hususta söz, phsen alakadar olan 

lımirin imar Plônı 
İzmir - Belediye. imar planının 

İzmir belediyesı fen heyetinde mev

cut elemanlardan teşkil edilecek 
imar bürosu marifetile tanzim edil

mesi ve bu hususta bazı ecnebi miı

tehassıslarının da tecrübelennden 
istü.,de olunması için Nafıa Vekale

tinden müsaade istemiştır . f<'akat 

Vekalet, İzmir gibı bir sehrın ımar 

planı belediye fen heyeııne bırakıl

mıyacağı kanaatine vararak bunu 

kabul etmemiştır. 

heykeltraşın değil, 
şehirlerin umranı. 

tısadi kalkınmasile 

mütebassıslanndır. 

memleketın, 

içtimai ve :.k

alakadar olan 
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Cep Kitaplarının 24 üncü Numarası Olan 

ç·ni ur uluş Kav9as~ 

BUGÜ 

Ç 1KT1 

Abone Şartları : 
Senelik abone 8 lira. 

Altı aylık abone 4 ! liradır. 

Senelik abonelere bir küçük 
kütüphane hediye edilir. 

Adres: Ankara caddesi Reşit 

Efendi Hanı birinci kat. Pos

ta kutusu 91. 

* 

Cep Kitapları 

her sene 100 ta
ne çıkacaktır. 

Bu kitapları top
lıyanlar zengin 
bir kütüphaneye 
sahip olacak
Uırdır. 

Satı§ Yerleri : 
Yeni kitapçı: Ankara cadde
si 85 No. 
Ankara sat1ş yerl: Bilal Ak-

ba. 
Konya satış yerl: Yeni Kü-
tüphane. 
Bilecik satış yeri: Nail kita
bevi. 
İzmir satış yeri: Devrim Kü
tüphanesi. 

~ ............................ , ...... ..... 
Memur Aranıyor 

Zonguldakta bir şirkette çalışmak üzere muhasebe usullerine vakıf 

Kontrolör, Muhasebe Memurlarile Levazım Memurları 
alınacaktır. Tecrtibeli ve yabancı dillere vakıf olanlar tercih edilir. 

lstcldilerin hangi işe ve ne mnaşla talip olduklarını bildirir kendi 
el yazılarile yazılmış tnleb mektublanna: 

l - Tnhsit dereceleri \'C bu tarihe kadar bulunduklım işlerle hu 
işlerden ayrılma sebeblerini ve referanslarını gösterir tercUmei hal 
varakalarını, 

2 - Hckteb >şahndetnamelcrile hon &ervislerinin ~uretlcrini, 
3 - l\lnhnllcdcn nlncnklnrı hfümühnl varakası ve sıhhat rapor

Jannı ckliycrek 22 Mart 1939 tarihine kadar üzerinde (l\lcmuriyet 
talebi) yazılı kapalı zarflarla aşağıdaki adre e tııahhütlii olnrnk gön
dermeleri ve talehnnmc gönderenlerin de 29 ve 30 l\lart iÜnleri saat 
9 dnn 18 e kadar bizzat miiracnat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Müracaat adresi: Galata Perşembe Pazarı Eski tersane caddesi 1 İşhan 3 üncü kat. 

Birecik Belediyesinden : 
1 - Kasabaya yapılacak elektrik ve su tesisatı projeleri 10/3/ 939 

tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 11/4 939 tarihine müsadif Salı günü saat "14,, de Kay
makam ve Belediye Dairesi odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat "150,, liradır. 
4 - Mufassal malumat alabilmek istiyenlcr Birecik Belediyesindeki 

bu işe ait şartnameyi görebilirler. Veyahut bilabedel aldırabilirler. 
(1693) 

AKA GÜNDÜZ 

TAN 

~ : -' lnhisarıa·r · Umum · Müdürlüğü ilanları · 1 

Cm& Mıktar.ı Muham-
men B. Muvakkat T. Eksiltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli Saati 
Motör 2 adet 10.650 - 798 75 Ka. zarf 15 

I - İdaremizin (2 ve 8) numaralı tekneleri için şartnamesi tnucibin
ce 2 adet motör kapalı zarfla satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

III - Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muhammen 
bedeli ve muvakkat teminatı yukarda yazılmıştır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Şartnameİıin (7) nci maddesi mucibince taliplerin tanzim ede

cekleri plan ve fotoğrafiler münakasa gününden üç gün evveline kadar 
Cibali nakliyat şubemize vermeleri lôzımdır. 

V1 - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu havi mühürlü teklif mektuplannı iha
le saatinden bir saat evveline kadar (saat 14 de) mezkur komisyon baş-
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri liızımdır. (965) 

* J _ Şartnamesi mucibince (60) adet alttan sürme, araba kapalı zarf 
u.sulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli (6000) lira, muvakkat teminatı (450) liradır. 
Ill - Eksiltme 20/IV /939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 

15 de Knbataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler münakasa gününden bir hafta ev
veline kadar fıatsız teklifleri tetkik edilmek üzere lnhısarlar Umum 
müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine verilmesi ve tekliflerinin kabu
lünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Kanuni vesaikle mühürlü teklü mektubunu % 7,5 güvenme 
parası makbuz veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
lar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabillnde vermeleri lazımdır. (1419) 

* I - 27 / 2/ 939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 metre düz· beyaz 
kanaviçe yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminat 2906 lira 25 
kuruştur. 

III - Pazarlık 30/ 3/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 
de Kabataşta Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte mezkur ko-

misyona gelmeleri ilan olunur. (1701) 

* l - 14/ 3/939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi yapılacağı iltın 
edilmiş olan buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzum il.zeri
ne temdit edilmiştir. 
il - Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4/4/ 939 tarihine rastlıyan 

salı günü saat 15 de Kabataşta levazım ve mubayaat şubesi müdUri
yeti alım komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar (Saat 1 e) kadar komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi ve ek ilt.r,p,eye .2irm~ 'stiye.rılerin.,.fiAt
sız teklif mektuplarını ihale tarihinden bir hafta evveline kadar müs
kirat fabrikalar şubesine vererek münakasaya iştirak vesikası almala-
rı lazımdır. (1714) 

* Cinsi Miktarı Mu ham-
men B. 
Lira Kr. 

750.-Baskül 5000 Kg. 1 adet Sif 
Haydarpaşa 

" 2000 " 2 " 

% 7,5 te- Eksiltme 
minatı şekli 

Lira Kr. 

56 25 Pazarlık 

" 1000 " 1 ,, Sif 1s- 5000.- 375 - Açık 

Saat 

14 

tanbul eksiltme 14.30 
I - Şartnameleri mucibince yukarda miktarları yazılı basküller hl:

zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan eksiltme saatleri 

hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 4/ 4 939 tarihine rastlıyan Salı giinü Kabataşta Le-

15-3-939 

Beyhude lztırab Çekmeyiniz ! 

Bütün ağrıların panze iridir. 

BiR TEK KAŞE 

NEVROZIN 
Bu muannid bq ve diş ağnlannı 
ıüraUe izaleye kafidir. Romatİz· 
ma evcaı, ıinir, mafsal ve adale 
ıztırapları NEVROZIN'le tedavi 

edilir. 

Nezle, Grip ve Bron,ite karşı en 
müessir ilaç NEVROZIN'dir. 

' 

NEVROZiN'i tercih ediniz. 
icabında günde ÜS ka~e ahnabilir. 

ismine dikkat, takliCllerinden &akınınız ve Nevrozin yerin 
ba,ka bir marka "erirlerae şiddetle reddediniz. 

lzmir VilCiyeti Daimi Encümeninden: 
İzmir Turistik yolları inşaatına ait eksiltme ilanında müteahhide 

mali yılı içinde 100 bin ve 939, 940, 941 yılları için de dörder yüz bin 
ra tediye olunacağı yazılmış ise de ancak 4 müteakip sene içinde ya 
lacak tediyat mikdannın inşaat bedelini aşmaması pek tabü olduğun 
sureti ilana nazaran 941 senesi içinde 400 bin lira tediye edilmeyip o 
ne içinde inşaatın yekun bedelini itmam edecek kadar tediyatta bu 
nulacağı vukuu melhuz iltibase binaen tasrihan ilan olunur. "1667" 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız 
• • # "\• .. •• • ,... • .:,;. • ~-:'- • • • • •• 

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak a 

na bilir. 
V - 5000 Kg. lık baskülün münakasasına iştirak edecekler 7 ~ 

evveline kadar fiatsız tekliflerini Tuz Fen Şubesine ve 1000, 2000 K 
lık baskül münakasasına iştirak edecekler de fiatsız tekliflerini b 
hafta evveline kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve t 
liflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lnzımdır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günü karyıni vesaik il 
birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (1704) 

J 

ran ve kapı dışan ettiren kendisi değil mi? Hem ne 
zaman? Meli'nin bir Lehli tarafından soyulup soka
ğa atıldığı zaman. Böyle bir zamanda düşman düş
mana yardım eder. 

senden kaçanlarıp izine düş, kopuylaş! 
O kaçanlardan biri ki, senden imdat umarak ka

pına sığındı, sen ona tekme vurdun. 
Bir ilk cemiyet kızı - ki kime olsa şatafatla ka

pılanabilirdi - sana geldi, sen onu istihfaf ettin. 

TEFRiKA No. 64 

Gammazlığı eden kim? Lalanın gazinosunda po
lise haber yollıyan vicdansız. Hem ne vaziyette? 
Meli'nin kaldırımlarn serilip düştüğü bir vaziyette. 
Bu vaziyette insan, gübreliğindcn sıyrılır, adamlı
ğını takınır ve düşmüş ötekilerin yardımına koşar. 

- Vicdansızlar vicdanına tükürsün, vicdansız 

Vurgun! 

Bir Nazlı, bir ktiçük dost sana, yeniden hareket 
getiren bir hayat uzattı. Kırdın attın. 

Senin olıruyasıca şöhretin olmasaydı ne olacak
tın? 

=.. Merak etmeyin çocuklar! Memur gitti nere
devse katili ynkalar. 

- Siz ne ncaip adammışsınız Bey baba? 
Bu Hamitvari küfürü boş odada yüksek sesle 

kendi kedine ettikten sonra düşünüyor: işin vicdan 
tarafı, ahlak tarafı, mertlik tarafı falan yok. lşin 
başka bir cephesi var, onu da itiraf ediyorsun. Di
yemiyorsun ki, ben evvelki günün Hanımefendisi, 
dünün atılmışı ve bugünün kaldırımlısı Meli'yi ııa. 
Jfı seviyorum. Bu düşkün sevdanın bayağılığını ört
mek için insanlık taraflarını şaha kaldırmış görü
nüyorsun. Senin neren adam be adam?! Senin ne 
tarafın insan be gübre?! 

Bakır aylı, sert güneşli Roma kadınlan Danon
çio'nun kollarında can vermeğe can atarlarmış. O 
Mefisto kılıklı canlı Eğoizma, senin yaptıklarının 
binde birini yapmadı. Sen nesin, kimsin, necisin be 
sakalsız cüppesiz Raspotin bozuntusu?! 

:_ Ne diyorsun bey baba? Adamı öldüren asıl o 
memur! 

- Öyleyse onu yakalarlar. Keyfimize bakalım. 
Burada keyf bozulduysa alttaki gazinoya geçeri.L. 

- Çok soğukkanlı imişsiniz Bey baba. 
- Size öyle gelir. Soğukkanlı demezler buna, 

kurumuş kanlı derler. Benim hayatım da, kanım da, 
ruhum da kurumuştur. 

Sabaha karşı Taksim meydanına geldikleri zaman 
iki yeni dost ayrıldı. 

Vurgun Melahata sordu: 
_ Senin evin nerede? Seni de evine bırakayım. 
- Size gitmiyecek miyiz? 
_ Benim haminnem var, pek sofudur. 
_ Öyleyse bize gidelim. Benim annem sofu d&-

ğildir. 
- Ben seni bırakır dönerim. 
Kadıncağız hüzünlü bir afallayışa tutuldu. Vurgun 

anladı. Keyf, eğlence iyi amma biraz da kazanç is
temez mi? Böyle bir aynlışta kadının elinde ne ka-

lacak? 
_ Uzülme kız! Ben çantanı karıştırdım, epeyce 

pı:ıran varmış. 

A .. .. çıksın ki bir on kuruşluktan başka. •• - , gozum 
- Öyleyse çantan para doğurmuş, bnk. 
Kadın derin bir nefes aldı. 

- Oyleyirndir, öyleyimdir, hadi adresini ver. 
Kapının önünde kadın bir türlü ayrılmak istemi· 

yordu. Ancak o zaman sormak aklına geldi: 
- Sizin adınız ne beybaba? 
- Tanımazsın, ne yapacaksın? 
- Rica ederim söyle. 
- Vurgun Haydamak. 
Biraz düşündükten sonra: 
- Hani şu gazete muharriri. 
- Onun gibi bir şey. 
- Ya .. Ben sizi şimdi daha iyi tanıdım. Sizi ne 

kadar okudum bilmezsiniz. Zaten sizin dilinizden 
başkasını okusam da anlıyamıyorum. Siz bizim gibi 
yazıyorsunuz. Süsünüz püsünüz yok. 

- Sokak ortasında edebiyat yarenliği olmaz. Çek 
şoför! 
Yatağına uzandığı zaman ne baş dönmesi, ne bu

naltı ne bulantı .. Yalnızlığını yenmekten doğan bir 
keyfle rahat bir uykuya daldı. 

Son Kartuı 
lçini mini mini bir kurt değil, haftalarca aç kal-

mış bir sırtlan kemiriyor. Bu sırtlanın bir adı daha 
var, biliyor, farkediyor: Obür adı, vicdan azabıdır, 
Fakat itiraf edemiyor. Maddiliğinden de, manevili
ğinden de utanıyor. Bu sırtlanı kim doğurdu? Bir 
tekme ile bir gammazlık. 

Böyle yumuşak terlikli sert tekmeyi Meli'ye vu-

En büyük fenalıkların bile görünmez bir yerinde 
görünmez iyi bir damar vardır. Gbrunmeden, sez
dirmeden, başka bir büyülü nabız gibi atar. Cana 
kıyan katillerde bile, milleti soyan soysuzlarda bil 
bu gizli iyi damar bulunur. Marüet o ikipci nabz~ 
açık vurdurmaktır. 

Realiteye boyun ey, kirpileşen hakikatin diken
leri varsın avucuna batsın, kanatsın, 0 hakikati tut, 
ortaya at. De ki, Meli'yi adamlığım yüzünden dü
şünmüyorum, vicdan azabı filan hepsi yalan. Me
li'yi ne olursa olsun tutuşan etim, gerilen sinirim, 
Y~:" dudaklarım, çatırdıyan belkemiğim için dü
şunuyorum. 

Hadi bakalım işe başla! 

.. ~e.~diğin yağlı. ça~uru ara, bul ve avuç avuç 
gogsune bula. lçındekı ateş belki söner. Giderayak 
yapacağın başka bir şey mi kaldı. Dost yok, düş
man yok, talih yok, bahtın karası da, beyazı da yok. 

Sana can açanları huylu katır gibi teptin! Şimdi 

Adam işte böyle Giderayak perişan olur. Hadi! 
Hakikat fenerini yak, yollara düş, Meli'yi ara. 

Çektiğin azap, vicdanının değil; yenemediğin si
nir ihtiraslarının azabıdır. Onu; Meli'nin çürümı.iŞ 

benliğini kemire kemire yenmek istiyorsun. mrsı 
piri yalnız posta paraya mı? Ete hayvanlığa karşı 
da hırsı piri var. 

Yürü yolcu! Çökerayak, Göçerayak, Giderayak 
yolunda yürü! Edirnekapı mezarlığından öteyedeS 
yürü! , 

Hayatının yanm gram yağı kalan kandilini fene
rine yerleştir, yürü! 

Yürü ama nerede bulmalı? 
Hatırladığına göre, Meli'yi bir sivil polis o gece 

merkeze gotürmüştü. Merkezler bu gibilerin yerle
rini bilirler. 

- Bay komiser! Paşa kızı Meli .... 
Sözü yanda kaldı. Ona kısa, fakat tam malfünnt 

verdiler: 
Meli kokaincilikten ve kokain alış verişindeJl 

maznundur. Tahkikat hakimliği tarafından tevkif
haneye atılmıştır. Kuvvetli deliller olmadıgı ır:in 
yüzde yüz kurtulması ihtimali vardır. Neye yarar 
ki, tuttuğu yol bir gün bu delillerin en sağlamları
nı hazırlamnkta gccikmiycccktir. 

fOevamı var) 
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Anza vur Kuvvetini içeri Çekecektik 
•rkamız Yavaş Yavaş Geyveye Doğru ·Gerilemiye 

Başlamış, Anzavur da Bu Hileye Kanmıştı 
Aske l'k kacıa r 1 te ve harpteki şiddeti 

?tıerhr da arnan diliyenlere karşı 
h ı.t aıtıet ve zaafı olan binba§ı Da 
dek ~~dun delalet ve şefaati, Hen
llı.ı"t 0 Ylerini, köylülerini kurtar-

"' ı eı · · tala 1rn1zden. Yoksa o hırs ile o-
rı da d" d l'aPayd um üz edecektik. Keşkı 

baı1 ık. Çünkü bir hafta sonra, 
lar nankörler Anzavura katı!mış-

ve Yin .. a e uzerimrze atılmışlardı. 
~1~ ~ıza bir de Anzavur be!ası 
lığı, iJ1

·• llain V ahdettinin 1ımart
sııruı ılafet ordusu adı ile peşine 
fa]ı ~r ~attığı bu cahil ve boş '·a
~atıı erif, karşısındaki milli 5ale
~1 b· ufak bir yangın sanmıştı. Tıp
~ ır :mahalle tulumbacı reısi gö

l'eşi~: ~fasile meydana atılmııotı. 
Zılı e Uzerleri sırmalı dualar ya
lere sancaklar açıırak, geçtiği yer
sa.ç.ı altınlar ve padişah selamları 
~0,,_}ak A.dapazarına doğru yürü

'"-l.l n .. dan · uşınan tayyareleri de hava 
dij.,:

1
alçak Vahdettinin haincesine 

<.\I nı.·· 
la.rd uş fetvalarını yağdırıyor-
ltiiıe~ Bu havali yine karışmış, clö
lq~tıı kanlardan yine Sakarya bu-

l\"~t~. 
~ii~en millet bu alçağı da ön-

0 ı. 
~ir~trada, İbrahim Bey aldığı bir 
~~h~' k~vvetlerile beraber Es
tııı.ı..., ll'e gıtmiş ve beni bölüğümle 
)İtl fakkat bir zaman için, Atıf Be-
~ltkası emrinde bırakmıştı. 

da S ıavur kuvvetleri de, bu sıra
~d· allancaya doğru ilerlemek -
?.q\'u. l. F'ırka aldığı bir emirle, An
tehe l'lln faik kuvvetlerile muha -
)e, ~en içtinap edecek ve Arfü
~kil Oğançay yolu ile Geyveye 
~ ~ekti. Anzavurun kuvvetle
~hıt~e)'Ve üzerine çekecekti. Ha
tıl'~ arıınızı bitirdikten sonra, 

l\ a harekete geçti 

Sadık Babanın , ikinci kuvayl seyyare 
üçüncü bölük kumandanı iken sililh 
arkadatı Doktor Fahri Cana verdlljl 
resim. Solunda Naci ve sağında da 
eski Ankara Pollı MüdUrU Oll~ver 

B ir akşam kumandanım İbra
him Beyin yanına gitmiş -

tim. Niyetim İstanbula gidip gel
mek için on beş gün izin istemek
ti. Odasındaki masasında serili bir 
harita üzerinde tetkikler yapan 
kumandanım beni görünce gülüm
semiş ve: 

- Gel bakalım Sadık baba. 
Müjde, Altıntaş cephesine gidi -
yoruz. Sözü ile niy€'timi yür0ğime 
gömmüştü. Tabii, İstanbula git -
mek düşüncesi suya düşmüştü. 

O sıralarda, o zamanki düşmanı -
mız Yunanlılar, Bursa ile İnegöl 
arasında Kazancı sırtlarile Kütah
ya civarında Altınbaşta kuvvet
li müdafaa hatları tesis etmişlerdi. 
Hatta arada bir, taarruz edecekle
ri haberleri de ağızlarda dolaşıyor, 
sabırlanmızı taşırıyordu. Bütün 
hazırlıklarımız bitmişti, hareket 
için emir bekliyorduk. 

Çok özlediğimiz cepheye bir an 
evvel kavuşmak için üzüntülü sa
atler, günler geçiriyorduk. 

Nihayet bir gece, sabırsızlıkla 

beklediğimiz emir, kumandanı -
mıza şüreli bir telgrafla gelmişti. 
Gidiyorduk. Fakat nereye? Yunan 
cephesine değil, yine Yobaz cep -
hesine. Yozgatta yine hareket baş
lamış. Küçükağa, Aynacı oğulla

n, Deli Hacı. Çopur Yusuf, Kara 
Nazım adlı azılılar muhtelü yer
lerde yine isyan bayrağını açmış
lar, silahlara sarılmışlar, isteme-
zük! .. Feryatlarını göklere sal-
mışlardı. (Devamı va1 
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KARA KIZ 
Yazan: Halikarnas Bahk~ısı 
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Ç ingene kızıyrJı. Kabahat on.. 
da değil, öyle doğmuştu. 

Hem karabiber mi,· karabiberdi. 
Gözleri, saçları, kirpikleri yaradı
lışta siyah ne varsa, -gece, karga, 
zift, keder, matem- hepsinden de 
daha siyahtı. Fakat bu karalar ge
cenin zindan bulutlilrx gibi. kon
takt yapıp madeni madeni şi~ek
ler çakıyorlardı. Goz kam~tırıyor
lardı. Keder sınırma varan sevinç.. 
ler olur. Kara kızın da karası böy
leydi. Ateşe, parlayışa varmıştı. 

Doğdu doğalı, yattığı en yumu
şak yatak, kırk yı~da bir eline ge
çip te yere serd; ğı samandı. Kon
for ona vız gelirdi. Paradan iğ::e
nirdi. Modanın hiç bir ilje yar:;,nıı
yan, kimseye yardımı dokunma
yan, güzelleştirmiycn, istibdadmı; 

esaretin demir prangası kadar ağır 
bulurdu. Hem namuslu, hem hür
olamıyacağını biliyordu. Namus 
hürriyeti idi. 

Mahsul verici :m'yı başkasnun 

sırtına yükliyerek, elde edilen hür 
riyetten de tiksiniyordu. Her ışini 
kendi yapıyordu. Bulursa kııru 

ekmek ve avara soğan bulama?..sa 
hiçbir şey yemezdi. Çelik tel gibi 
dinçti Hastalık n.:?dir bilmezdi. 

Cenuplu idi, ı.leniz kıyısında 

doğmuştu, yokluk içinde de 
hısanın mesut olabileceği güneş.l 

iklimde gün görmi.ıştü. O sıcak il
lerin buruk ve acı şarabına tıayı

lırdı. Oralardaki eşc:>kçil~rin. siırü. 
cülerin, ve devecilerin kendisine 
sataşıp ta alay etmelerıne, kendi
sini alkışlamalarına candan çın

Iıyan kahkahasiyle cevap verirdi. 
Ne katırcıların ve devecilerın, ne 

de kendisinin ceplerinde bir mete_ 
li.k bile yokken saz ding! ding! 
ding! etti mi, Cura da -çünkü adı 
Curaydı- Hop! }Jop! Hop: diye 
güneş ışığında, yolun ortasında, 
pervane kesilir, 'bir yel kıvırışta 
dört kere fırdolar, on kere parmak 
çatlatır, yirmi kere de f ink atardı. 
Alkışlandıkça oynar, oynadıkça al
kışlanırdı. 

Gece çıngıraklar gibi çmgırdı
yan yıldızlar altında yatarken pL 
relerin kıpranış ve ısırışlarıns, ey
yamı bahur gölgesinde kıvrıhp ZL. 

baran uyuz köpek ~adar lakayt ka
lırdı. Pirelerin -pirelere göre tat
sız, fakaıt tuzsuz değil- derisinin 
bir yerinden ötekine gidip gelişle
ri, umurunda olmazdı. Umurunda 
olan şey ise. onun kıvrak güzelli_ 
ğine, çevik pervaneleyişine imre
nip yutkunanla.rdı. Amma onların 
paraları yokmuş. Acamm ne çıkar
dı, ondan? Keşke bir milyar bikri 
olaydı, topunu birden, gövdesini 
fırıl fırıl dönd;iriirken saldığı duy
gular gibi her istiyP.ne savursaydı. 
Onun için ona kızanlar, ona "vere
siye,, diye bağırırlar, bazıları da 
ona kaltak derlerdi. 

K oçer "evet deniz! Sen Flur
yayı hiç görmedin.,, "(Jra

da neler de neler var. Mayolarm 
çeşidi. Kalabalıktan; deniz sudan 
ziyade hep bud, bacak, sağrı1 ve 
göbek kesilir.,, "Ben fo-.oğraf ma
kinemi de beraber alacağım. KıS

kanmazsın değil mi;,, "B:ızı este~ik 
enstantaneler alırım.,, diyordu. 
Anlatmakta devam ediyordu. Fa
kat Cura'nın dinlediğı ycıktu ... De
niz.,, diyor dalıyor, ve içindeki mu 
sikiye kulak veriyordu. Konuşup 
dururken, Koçer hir ::ıralık: başını 
kaldırdı. Cura'yı güzleri kapalı ve 
başı eyik gördü. Smemalarda, me
sut evlerde kocaların uyuyan ka
ncıklarını, gül gerdan üzerine ko.. 
nan kırmızı kelebekler gibi öpü
cüklerle uyandırdıklarını görmüş
tü. O da yavaş yavaş Cura'nın ar
kasına geçerek şakkadak bir öpü
cük yapıştırdı. Ni)eti bir sürpriz 
yapmaktL 

T ıpkı bir dişi parsın. hayvani 
bir hırlayışla ve çeviıklikle 

sıçraYI§ı gibi, Cura ayağa fırladı. 

Budala, utanmadan onun derisine 
dokunmuştu. Cura kendisini Koç
ere öptürmekle, içinden duyduğu 
öteki kocaman çagrışa, ve g~zle
rinde o çağrışa benziyen özleyiş
lerle, ona gelmi~ olanlara ihanet 
etmiş olduğunu duydu. Namussuz
luk etmişti. O öpüş onu sert bir e... 
saret kamçısı gibi yaktı. Koçer ir
kilen kadının gö?:lerindeki ateşi 
görünceı ne oldui,runa şaşakaldı. 
Ürktü, geriledi. Ka1ın hiddetınden 
tıkana tıkana s~ylüyor, üzerine 
davranıyordu. 

- "Sen! Sen~ Sen! Ha? Sen ba
na dokunacaksrn .!ıa?,, diyordu. 

- Oteki "Ne ol..ıyorsun Cura! 

Ben sana vallahi bir daha dokun
mam!,, diyor. Geriiiyor. Kaçıyor
du. Bir sandalya devirdi. 

'llınandan Atıf Bey beni fırka-
1.a?.a atdına bırakmıştı. Çok mun
dflt tıı Ve ağır bir yürüyüşle çekil-
1'i eq \re iki günde Geyveyi tuttuk. 
tır~~e, Anzavur kuvvetleri bu 
İitıcuı ıl~ harbe girişmemiş, yalnız 
tla.r h:r~ Doğançay yakınlarına ka
ti. S 1zı çok uzaktan takip etmiş-

B u dalgın halim, mutasarrıf 

Reşat Beyin bile dikkatine 
çarpmış, sebebini sormuştu. Sak
ladım, fakat ısrarları karşısında 

dayanamadım, yüreğimi yakan ar
kadaş ayrılığını, benliğimi kıv

randıran yalanımı anlattım. l<'akat 
tereddüt ateşimi o da söndüreme
di. Bir defa kapıldığım Eskişehi
re gitmek fikrinden bir türlü ay
rılamadım. Bu esnada, İstanbul -
dan kaçıp Bolu yolu ile Geyveye 
gelen, Üsküdarlı Mehmet :Nuri 
adında bir tanıdığımın, ailemin 
vaziyeti hakkında getirdiği haber
ler beni büsbütün şaşırttı. Ham 
Ferit hüktimeti, İstanbulda kim
sesiz kalan ailemi türlü türlü se
bep ve bahanelerle tazyik ediyor
muş. Ailem, henüz mektepte ve 
tahsilde bulunan çocuklarım, es
ki dostlarımdan Şeref Bey tara -
fından himaye edilmiş. Son za -
manlarda rahatları iyi imiş. Biz 
insanlar ne kadar tuhafızdır. Al-

Sülükten Gelecek Zararlar B ay Alp Aslan Koçer daktilo 
makineleri komisyoncusu o

larak Anadoluda gezerken, Cura'
ya rastgelmişti. Bay Koçer bı>ya
makta olduğu tabloyu yan kapalı 
gözlerle, uzaktan suzen ressam gi
bi kirpiklerini kısarak, Curayı ri
melli, rujlu ve mantolu tahayyhl 
eyledi. Bu süzüşte:1 ve tahayyiil
den aldığı neticeleri pek beğeneli 
-"Parfait!,, dedi. 

Cura'nın savrula., öfkesi durul
muyordu. Yüzüne harlıyan renk. 
elektrik, abajurunun penbesi de
ğildi. Etrafına bak.nırken, pence. 
reden yeni doğan o.yın dağ strtm
daki turuncu kenarını gördü. Ne 
ışıktı o! Demincek duyduğu fısıltı, 
gitgide daha ziyade yaklaşıyordu. 
Onu çağırıyordu. Ust ba§ındaki el
bl5elerin, ve içine tıkılı bulundu
ğu apartımanın mananzhğı hır

denbire gözlerine, kulaktan kulağa 
bön bön sırıttı. Parayla satılır, 

parayla alınır elbiselerini cart curt 
üst başından yırttı. Yerelere çarp
tı. Bütün gövdesi köhnemiş Kılı

fından fırlıyan kıhç gibi yapyalin 
çaktı. Memleketinde giymiş oldu
ğu kendi eski püskülerlni knpp 
giydi. Bomboş nıeı;afelere 'Yahu 
benim adım ne?., diye bağırdı. Cu
ranın yaptıklarına şaşakalan Bay 
Alp Koçer. ne dediğinin fa:kuıda 

olmıyarak, "Bayan Koçer .. dıycce
ğine. "Cura .. diye cevap verdi. Ka
dın Cura! "Curaaaa! hah! hah!.. di
ye gülerek bir sıçrayısta kap1dan 
fırlayıp kayboldu Koçer saşkm 
şaşkın bakındıktan ~onra, açık ka
pının karşısında ag7.J açık kalarak, 
gayriihtiyari kıçiistü dı1ı;.tü. 

e onra da geri dönmüştü. 
~Uy~~eye gelişimizin üçüncü gü
~tı · u. Fırka kumandanı Atıf Bey 
calt 

1h!anına çağırttı. Gönül ala
l'a, bQ U:. ~ok sözler söy !edikten son
tlığ1 lugümle fırkası emrinde kal
l!0~ tııdan bahisle hemen Karaçam 
değ·az~nda bulunan bir müfrezeyi 
bt~l§tırtnekliğimi emretti. Neden 
?tıaıt ezn, Atıf Beyin fırkasında kal
lı:ı.e~'. 0 an için, benim hoşuma git
ber 1"erdi. O zamana kadar bera
So( Çalıştığım kumandanlanmdan, 
l'ıltıı se\7diğim arkadaşlanmdan ay
~l'i ak bana bayağı güç geldi. ü
tu. ~~ bir öksüzlük, gariplik çök
)<1calt1li, şöyle dokunuverse, ağlı
hu 

1 
kadar hüzünlenmiştim. Ta

ltıed~ dığıın emri de geri çevire -
llQ~· 'Yalnız bölüğüm ün bir çok 
~tı tıları ve hayvan takımlan -
ltl'e taınire muhtaç olduğunu söy
~ r~~· .. Üç gün sonra dönmek iize
ıçİll . 0.luğümle Geyveye gitmek 
~ 1~lll istedim. 

~e~aıı söylemiştim. Maksadım 
8'ı.ı,~e gitmek değil, Eskişehire 
~k aktı. Gerçi bu hareketim 
ll~ı.1a.Yıp ve bilhassa askerliğe çok 

11: rı b' 
l"e iti . ır iş olacaktı amma, ne ça-

l<. fıkrirn saplanmıştı bu yola. 
ltı(!k~ll'landan istediğim ızını ver
li~ltl e tereddüt bile göstermedi 
ltıll e~ Geyveye ındim. Bölüğü -
ı:ti ..... t11unasıp bir yere yerleştir -
~·ı. 13 'r en de o sırada Geyve mu -

tıoıis rıf~. olan ve vaktiyle İstanbul 
liğitıtltnudürlüğü birinci şube reis
ÇoL e bulunan, tanıdıklarımdan h" Se ' qe,, Vıp saydıklarımdan Reşat 

,,~ rn· 
Ce 18aiir oldum. 

~()~ rede kaldığım üç günümü 
<\tıf alı.Ş~nceli, dalgın geçirdim. 
~i~h.. eyın yanına dönmek ile Es
t\ıııa ı~e, eski arkadaşlarımın ya
ltıırar gıtrnek hususunda bir türlü 
'tıücad Veremiyor, nefsimle bayağı 

ele ediyordum. 
' 

dığımız kötü haberlere daima ina
nır, iyi haberlere bir türlü itimat 
edemeyiz. Çok eski ve candan bir 
dostum olan Şeref Beyin aile ve 
yavrularımı koruyacak, onlara 
elinden gelen her türlü yardımı 

yapacak kadar iyi kalpli, vefalı, 
fazilet sahibi bir arkadaş olduğu
nu bildiğim ve işte koruyucu eli
ni de uzattığını işittiğim halde, 
bir türlü yavrucuklarımı emniyet 
altında göremiyor, inanamıyor -
dum. Düşünüyor, kendimi yiyor
dum.. 

E skişehire gi 
vermek husu 

bu haber de büyük ir rol oy
namıştı. Birden içimde, kumanda
nım İbrahim Beyden izin alıp ls
tanbula gitmek, ailemi de Anado
luya geçirmek arzusu uyanıver -
mişti ve bu arzu adeta irademi 
kamçıladı. Atıf Beye yazdığım bir 
mektupla vaziyetimi, hareketimi 
bildirdim, hemen de bölüğümu 
ata bindirdim. 

Dört gün sonra Eskişehire, ku
mandanım İbrahim Beyin odasına 
girdim. Utancımdan yüzümü yere 
eğdim. Çünkü yanından kaçtığım 
kumandan Atıf Bey de oradaydı. 
Geyveden gönderdiğim mektup 
eline varmadan, vaziyet hakkında 
emir almak üzere o da Eskişehire 
gelmiş. Yeni ve eski kumandan
larım beni, karşılarında ve çehre
mi de hindi başı gibi kızarmış bir 
halde görünce şaşırmışlardı. İkisi 
birden de kızarmış ve haykırmış
lardı: 

- Ne haber Sadık?-
Bu vaziyette çok sıkılmıştım. 

Bir hayli terle, kendimi özürlü 
saydırmak için saatlerce dil dök
müştüm. Nihayet İbrahim Beyin 
delalet ve şefaati ile Atıf Bey de 
bu büyük suçumu bağışlamış, be
ni arkadaşlarıma kavuşturmuştu. 

Karakış içerisinde geçlrôigimiz 
o güzel ıgüneşli giinlerden sonra çı· 
kan fırtınalar canımızı sıkrnağa baş· 
!adıysa da, bunlar ilkbahar miijde
cileri demektir. Bilirsiniz ki cemre· 
ler eski Türk takviminde kışla yaz 
arasında mii.cadeleleri gösterirler. 
Cemrelerin her biri dfü~tükçe, yaz 
mevsimi bir kere daha galebe çal
mıştır sayılrr. Onların üçii de düş· 
tülden sonra bir mart dokuzu kalrr, 
o da pek uzakta değı1. Şu halde ba
har artık yakındır, diyebiliriz. 
Bahar gelince de, eski fikirlere u· 

yan birçok kimseler sülük tutunma· 
ğı düşünürler. Sülük kanı temizler, 
hayatı tazeler, insana gençhk verir
miş, derler. Eski fikirlere uyan ka
falar ıtittikçe azalmakta ise de, a
rada srrada sokaklarda. kavanozlar 
içerisinde sülük satıcılarının hala 
görünmesi siiliik tutunmak merak
lılarının henüz bulunduğunu anla
tıyor. 

Vakıa, tannte ve yinni asırdan 
ziyade hekimlikte mühim yeri olan 
süJiiğü -şimdiki hekimlikte artık 
yeri kalmamış olmakla beraher
halk arasında büsbütün unuttur -
mak güçtür. 

Daha yüz yıl hile geçmedi, 
bir zarnanlaT hekimlikte siil:iğ-ü n 
şimdi inanrlam·yacak kadar şı; h'reti 
vardı. Pariste Brusse adında büyük 
bir hekimin kurduğu tedavi mm -
Jünde, sülük hemen her tiirlü has
talığa deva sayılırdı. O zamanlarda 
süliik çok paTa getirdiğinden hu ti
caretten bizim memleketimizin de 
haylice kar ettiğini rivayet ederler. 
Yine o rivayete göre. Fransanın ko
ca şairi Lamartin burada Sultan 
Meddin krndisine hediye etmiş ol
duğu çiftlikte süliik yetistirerek 
hundan yılda otuz beş bin frank ka. 
zanrnnrş. Altın paranın yüz yıl ön
ceki değeri düşüniiliince o zaman· 
larda bizim memleket silli.iklerinin 
ne kadar ktlrh bir matah olduğu 
meydana çıkar. 

Onun i<;in. h8la süliik satıcıları
nın ve süliik tutunanların bulun • 
masma şaşıJamaz. Bununla beraber 
sülük tutunanların hundan gelebi
lecek zararlan bilmeleri ve kendi 
fikirlerince siilükten fayda bekli -
yorlarsa zararını da göz önüne ge
tirmeleri laznndır. 
Sülüğün yapıştığı yerde iki türlü 

tesiri olur. Birisi, tabii kan çıkar -
maldır. Sülük tutunanlar da onu 
bunun için kullanırlar. Fakat sülü
ğün ne kadar kan çıkaracağı önce
den belli olmaz. İki sülüğiin on 
gramdan, 1135 grama kadar kan çı. 
kardığı görülmiiştiir. Bu farkın se
bebi süliiklerin büyük ~·ahut küçük 
olması değildir. Zaten iki sülüğün 
o kadar çok kan emmesine imkan 
yoktur. Sebep siilük tutunan kim
senin karaciğerlerindedir. Karaci
ğer bozuk olunca si.ilük emeceği ka· 
dar emdikten sonra kan dtıTma7, bo· 
yuna akar. İnsan biraz kan çıkar
tayım, derken tehlikeli bir kansız· 
lrğa tutulur. Karaciğerinin ne hal
de bulunduğunu da kendi fikri:vle 
süliik tutunan kimse önceden bile
mez. 

Bir tesiri de kanın pıhtrla")mac;ına 
mani olmaktır. Buna da sebep sülü
ğün kafasının idndeki guddelerden 
cıkan hiriiden adındaki maddedir. 
Sülük kan emdikce hu maddesini 
insanın kanına ka;ıc;frnr. Rir taraf
tan kan akar, bir taraftan da geride 
kalan kan kendi kendine pıhtılanıp 
da kan akması durmaz. Onun için, 
kan tutunan kimsenin karaciğeri 
bozuk ise fazla kan ~eldiğini !!Örün
ce süliiğii zorla kaldırsa bile kan sa
atlerce akmakta devam eder. 

Süliik bu hale sehep olmodığı: va
kitlerde de devamlı kasıntJ bırak
tığı çoktur. Bunda ka;aciğer bo
zukluğunun tesiri bilinmezse de, 
sülüğün kaşmtı verecek daha baş
ka maddeleri kanın içerisine bırak
tığı şiiphesizdir. 

Sülük tutunduktan sonra. hıTak· 
tığı yere temiz pansıman yapılınca 
orada mikroplardan yara hasıl ol
masından korkulmaz, dinkti sülük 
mikroplan hemen erittiğinden on
ları insana getirmez. Fakat buna 
karşılık insanın viicudiinde zaten 
mikroplar varsa onların yaptığı za
rarları arttmr. Hastalık siiliik tu
tunduktan sonra şiddetlenir.Ondan 
dolayı si.iliik tutunanların ha:ıTla • 
nnda süliikten sonra ateş :riikselir. 

Karaciğerinizin famam tamam 
sağlam olduğundan ve viicudiinüz
de hiç milcTop hulunmadığmdan e
min olabilirseniz... Kendilerine o 
kadar emniyeti olanların da zaten 
sülük tutunmağa ihtiyaçları kal -
maz. 

Koçeri dünyada e:n hPyecanfar.
dıran manzara, gardrobunu açtığı 
zaman, orada asılı gördüğü yirmi 
beş ceketi, ve elli pnntalonu idi. 
Her pantalona gör~ alınacak tavrı, 
her tavra göre söylenecek sözü, 
her söze göre düşünülecek fikri iyi 
bilirdi. tşte şimdi ounların topıına 
göre de, bir kadın bulmuştu. Koçer 
ailem etti kallcm etti, Curayı !:arı
sı olmıya kandtrdı. Onu şehre ge. 
tirip apartımana kapadı. Yeni kı

yafetiyle, Cura, mobilyaya ne gü
zel yakışıyordu. Böylelikle altı ay 
geçti. Ne var Ki Curanın içinde bir 
şeyler toplanıyordu. 

Bir gün Bay Koçer yaz geldiği 
için Floryada den:ze gireceklerin
den bahsetti. "Deniz,. sozı.inti du
yunca, Cura'nın bi.itün varlığı şa
ha kalktı. Ne oidu bilmedi, bkden 
hızlı hızlı solumıya başladı. "De
niz! Deniz!., dedi kaldı . Sanki Ko
çer bu sözü söylemekle, bilmiye. 
rek, onun ta der . .mundakı bir tele 
dokunmuştu. Kadının içi karma 
karışık köpürdü. Kulağın fizik işi
tişine değmemekle beraber, yine 
için için, dinlenecE'k kadar yakın, 
gayrivazı:ih ve engin bir hışıltı iu
yuyordu. Gönüle sinen öyle ":lir 
fısıltı ki, biribirimn üzerine süri.i
len ipeklerin sesine benziyor, ve 
göz yaylunınca çepçevre ufuklara 
yayılan ıssızhk ve sükutu ifade e. 
diyordu. Işte buna kıyas sükut de
nilen, ve her gürüJtüniin tam bır 
yokluğundan ibaret. olan ses~izlik. 
tamtakır bir boşluk olurdu. Cura 
yine usullacık "deniz!,, dedı, sus. 
tu. 

1 
1- YURDDAŞ: 

Mebus seçimine yarın haş

lanıyor. Cümhuriyct rejiminin 
kökleşmesi, Tü.rkiyenin yüksel
mesi uğrunda gece gündüz ça
lışan Cümhuriyet Halk Partisi, 
memleketin en giizide ve l"n 
muktedir evlatlarından mürek-
kep bir namzet 
mıştır. 

listesi hazırla-

Bu seçime iştirak etmek, 
milli ve vatani vazifelerimizin 
en büyiiğüdür. 

Bu seçim devresinin milli 
bayramlardan olduğunu hatırla 

ve vatana karşı büyük hi7.met- ' 

ter ifa edeceğine kani 

reyini mıntakandaki 

atmayı unutma. 

olarak 

sandığa 
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b 1 İn ihabı Is e us n Te • 
ış 

Altıncı Büyük Millet Meclisi ikinci müntehiplerinin intı'babma 15/3 
/939 Çarşamba günü başlanacak 19/3/ 939 pazar günü akşamı bitirile
cektir. Birinci müntehiplerin rey verecekleri günler aşağıda gösterilmiş 
olduğundan rey sahibi olnnlann intihap için tayin olunan günlerde 
mensup tılduklnrı mahalle ve köylerde sandıklarına nüfus tezkerelerile 
muracaat ederek reylerini kullanmaları lüzumu ilan olunur. (1688) 

ADALAR KAZASI 
Rey snndıklannın bulunacağı 

yerler 
Rey verecek mahalle ve köyler 

1 - Büyükada iskelesi Büyükada mahalleleri 
2 - Heybeliada Ayyıldız caddesin- Heybeliada mahalleleri 

de 
3 - BuTgazada Çarşı caddesinde 
4 - Kınalında Çarşı caddesinde 

BAKIRKÖY 
Rey sandıklannrn bulunacağı 

yerler 

1 - Halkevi binasında 
2 - Yeni mahalle istasyonunda 

3 - Yeşilköy istasyonunda 

4 - Köy konaklarında (Seyyar) 

5 - Köy konaklarından (Seyyar) 

BEYOGLU 

Rey snndıklarınm bulunacağı 
yerler 

1 - Kamerhatun camiinde. 

2 - Ağacam.iinde. 

3 - Kaymakrunlık binasında. 

4 - Firuzağa camünde. 
5 _ Taksim Camlıköşkünde. 1 

Burgazada mahalleleri. 
Kınalıada mahalleleri 

KAZA Si 
Rey \•erecek mahalle ve köyler 

Sakızağacı, Cevizlik, Zeytinlik. 
Yeni mahalle, Kartaltepe, Osına
niye 
Ümraniye, Şevketiye, Köyiçi, 
Şenlik 
Yeşilköy Nahiyesine merbut köy-
ler 
l\lahmutbey Nahiyesine merbut 
köyler. 

KAZASI 

Rey \'erecek mahalle ve köyler 

Kamerhatun, Çukur, Kalyoncu 
Mahalle. 
Kuloğlu, Hüseyinağa, Katip Mus
tafa çelebi mahalleleri. 
Asmalnnescit, Şahkulu, Evliyaçe
lebi, Tomtom mahalleleri. 
Firuzağa, Cihangir mahalleleri. 
Gümüşsuyu, Şehitmuhtar, Kocate
pe M. 

6 - Dağcılık klübünde. İnönü, Harbiye M. 
7 - Eskişehir parti ocak binasında Bostan, Eskişehir, Yenişehir, Bül

a - Kağıthane köyünde. 
9 - Mecidiye köyünde 
ıo - Şişli parti binasında 

11 - PangaltI karakolu karşınnda 
kahvede 
l~ - Kurtuluştaki kahvede 

13 - Stllihşor caddesindeki kahvede 
14 - Camiikebirde. 

15 - Hacıhüsrcv camiindc 

16 - Kadnnehmet parti binasında 
17 - Yahya kahya camiinde. 
18 - Arap camiinde 

19 - Kıltçall camünde. 
20 - Fındıklı camiinde 
21 - Kulcdibindeki kahvede. 
22 - Kredilyone hanı yanındaki 
dükkan 

23 - Hasköy isk~e gazinosunda. 
24 - Hnlıcıoğlu meydantnda. 

BEŞiKTAŞ 
Rey sandıklnnnnı bulunacağı 

yerler 

ı - Sinanpaşa cnmiindc. 

2 - Vişnezade camiinde. 

3 - Ortabahçe fabrika karşısında. 
4 - Anbcrağa camiinde. 

5 - Dikilitaş mevki hekimliği bi

nasında. 

6 - Ortaköy iskele gazinosunda. 
7 - Arnavutköy nahiye binasında. 
8 - Bebek camünde 

bül, Hacıahmet mahalleleri 
Kağıthane köyü. 
Mecidiye mahallesi. 
Hataskargazi, Meşrutiyet mahal
leleri 

Pangaltı, Duntepe mahalleleri. 
Bozkurt, Paşa, Fcıiköy mahalle
leri 
Şişli, Cümhuriyet M. 
Camiikcbir, Çatma mescit, Bed
rettin M. 
Küçük piyale, Hacıhüsrev mah3l
lelcri 
Kaptanpaşa, Kadnnehmet M. 
Yahyakahya, Süruri mahalleleri. 
Arap camü, Emekyemcz mahalle
leri. 
Hacı Mimi, Kıhçali mahallelerL 
Pürtelfış, Ömer Avni M. 
Bereketzade mahallesi. 
Müeyyitzadc, Kemankeş, Ycnica
mi, 

Keçeci piri mahallesi. 

Sütlüce, Piripaşa mahalleleri. 

KAZASI 
Rey verecek mahalle \'C köyler 

Sinanpaşa mahallesi. 

Vişnezade mahallesi. 

Türknli ve Abbasağa Ma. 
Yıldız ve Cihannüma Mn. 

Dikilitaş mahallesi. 
Ortaköy ve Mecidiye M. 
Arnavutköy M. 
Bebek M. 

9 - Kuruçeşme Tramvay durak Kuruçeşme M. 
yerinde. 
1 O - Teşviki ye cam.iinde. 

BEYKOZ 

Rey sandıktannrn bulunacağı 
yerler 

Teşvikiye ve Muradiye mahalle
leri. 

KAZASI 

Rey verecek mahalle ve köyler 

1-Beykozda Parti binasındn Beykoz, Yalrköy mahalleleri. 
2 _ Anadolukavağı polis karako- Anadolukavak, l\lirşah mahallele. 

lunda 
3 - Başabahçe Polis karakolunda 
4 - Anadoluhisarı .Nahiye müdfu\. 
lüğü binasında 
5 - Kanlıca parti binasında 
6 - Anadolufeneri köy odasında 

7 - Akbaba köy odasında 
a - Mahmut Şevket paşa köy oda-

sında 
g - Bozhane köy odasında. 

10 - Hüseyinli köy odasında 

ıı - Polonez köy odasında 
12 - Ömerli köy odasında 

ri. 
Başabahçe, İncirköy. 
Anadoluhisar, Göksu, Yeni ma-

halle. 
Kanlıca, Çubuklu. 
Anadoluf eneri, Poyraz, Riva köy-

leri. 
Akbaba, Dereskl köyleri. 
Mahmllt Şevket paşa, Ali Baha
dır Pa ·~ mandra köyleri. 
Bo~ane, Öğümce, Güllü, Kılıçlı 
köyleri 
Hüseyinli, Sıra pı-
nar köyleri'.. 

Polonez köyü. 
Ömerli, Koçullu; Muratlı, Esence-
li köylerL 

1 

TAN 

He -
EYÜP KAZASI 

Rey sandıklarının bulunacağı 
yerler 

1 - Caıniikebir karşısında: 

2 - Eski yeni karşısında. 
3 - Defterdar vapur iskelesi ka.1'1-
ŞISindaki kahvede. 
4 - Otakçılar karakolu önünde. 
5 - Alibcy köyü köy odasında. 
6 - Rami jandarma karakolunda. 

7 - Kemeııburgaz nahiye binasın
da. 
8 - Kısırmandırada. 

EMiNÖNÜ 
Rey sandıklnnntn bulunacağı 

yerler 

1 - Kaymakamlık binasında. 

2 - Yenicaml muvakkithanesinde. 

3 - Atikali paşa camiinde. 

4 - Firuznğa camiinde. 
5 - Akbıyık camiinde. 
6 - Mehmetpaşa camiinde. 
7 - Kantarcılar camilnde. 
8 - Üç mihraplı camii, 
9 - Hacı kadın camii, 
10 - Şehzade camiinde. 
11 - Laleli camiinde. 
12 - Mercan camiinde. 
13 - Beyazıt camii. 

14 - Kadirga parti binasında. 

15 - Gcdikpaşa camiinde 
16 - Nişnnca camiinde. 

I 

17 - Langa Rum kilisesinde. 
18 - Kızıltaş. 

19 - Süpürgeci hanında. 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Camükebir, Dökmeciler, İslrunbey 
mahallesi. 
Üç şehitler, Gümuşsuyu M. 

Abdülvedut, Cezri Kasım M. 
Nişancı, Fethiçelebi M. 
Alibey köyü. 
Cuma, Yenimahalle, Topçular, 
Küçük köy, Cebeci, Köyler. 

Kemerburgaz, Petnehor köyleri. 
Krsırmandıra, Çiftealan, Odayeri. 
Ağnçlı, Pirinççi, Akpınar, İhsani
ye köyleri. 

kAZASI 
Rey verecek mahalle ve köyler 

Hocapaşa, Hubyar, Mehmetgey
Iani, Ahi çelebi. 
Çelebi oğlu, Rüstempaşa, Tahta
kale. 
Alemdar, Mollafenari, Mahmutpa
şa. 

Binbir direk, Eminsinan. 
Sultanahmet, Cankurtaran. 
Küçükayasofya, İshakpaşa. 
Zindankapı, Demirtaş mahalleleri. 
Sandemir. Yavuz Sinan M. 
Hacıkadın, Hoca Gtyasettin M. 
Kalenderhane, Molla Hüsrev M. 
Kemalpaşa, Bnlabnnağa M. 
Süruri, Daye Hatun, Mercan M. 
Beyazıt, Çarşı, Camcı Ali, Süley
maniye. 
Şahsuvar, Beyramçavuş, Çadırcı 

M. 
Mimar Hayı-ettin, Saraç İshak :\f. 
Nişancı, Kazagani Sadi, Muhsine 
hatun. 
Tülbentçi, Katip Kasnn. 
Mimar Kemalettin, Mesihpaşa M. 
Tavşantaşı M. 

FATiH KAZASI 
Rey snndıklarının bulunacağı 

yerler 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Fatih Tramvay durağında Mil
let Kütüphanesi. 
3 - Sarıgüzel Semt ocağı kurağm
da. 
4 - Aksaray Vaiae camiinde. 

5 - Mevlevihane kapıda 50 net ilk 
okul binasında. 
6 - Topkapıda spor klübünde. 

7 - Şehremini Halkevi kurağında. 

8 - Uzun Yusurta Ocak binasında. 

9 - Karagümrük Kamun parti bi
nasında. 

1 O - Edimekapıda Kızılay bina
sında 

11 - Knragümrlikte Aysu binasın
da 
12 - Salma Tomruk karakolu ya
nındaki camide. 
13 - Balat Ferah kahya camiinde 

14 - Balat Tahta minare camilnde 

15 - Fethiyede kahvede. 

16 - Küçük Mustafa paşada Gül 
camiinde. 
17 - Unkapanında Elvanzade ca
miindc 
18 - Kazlı çeşme camiinde. 
19 - Yedikulc İmrahor durağında 
knhvcde 
20 - Koca Mustafapaşada Musta
fanın kahvesinde. 

21 - Snmatynda Mustafanın kah
vesinde 
22 - Ccrrahpaşa kahvesinde 

23 - Aksaray Cakırağa camilnde 

• 
KADIKÖY 

Rey sandıklannın bulunacap 
yerler 

1 - Kaymakamlık binasında. 

2 - Muvakkithanede. 
3 - Kızılay dispanserinde. 
4 - İlk okul binasında. 
5 - 12 ci okul binasında.. 
6 - Çınar altında. 
7 - Polis Karakolu karşısmdaki 

binada. 
8 - Sinema binasında. 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Hüsambey, Kırçeşme, Sinanağa, 

mahalleleri. 
Şeyh Resmi. Hocaüveyyts, Klrmas
ti mahalleleri, 
İskender paşa, Sofular, Hasan Ha
l!fet 
Gureba Hüseyinağa, Baba Hasan 
Alemi, Murat paşa mahalleleri, 
Melekhatun, Merkez efendi, 

.t\rpaemini, Fatma sultan, Beya
zitağa M. 
Nevbahar, Ördekkasap, Molla Şe
ref, Ereyli, İbrahim Çavuş, Deniz 
Aptal mahalleleri. 
Uzun Yusuf, Veledi karabaş, Se
yit Ömer, M. 
Mimarsinan, Karabaş Mtıhtesip, 

İskender. 
Kariyeylatik, Hatice Sultan, Nes
lişah, 

Beyceğiz, Dervişali, Kocadede M. 

Mollaaşki, Avcıbey, Atik Mustafa 
paşa. 

Kasım Günam, Hamami Muhit-
tin M. • 
Hızır çavuş, Tahta minare, Balat 
Karabaş. 

Tevkii Cafer, Hatip Muslihittin, 
Katip Muslihittin M. 
Abdisubaşı, Küçük Mustpfa paşa, 
Müftüali. 
Haydar, Kasap Demirhan. Haraç
çı Kara Mehmet mahalleleri. 
Kazlı mahallesi, 
Hacı Evhat, İmrahor, Hacı Ham

za M. 
Koca Mustafa paşa, Canbaziye, A
rabacı Beyazit, Ali Fakih mahal
leleri. 
Sancaktar Hayrettin, Hacı Kadm, 
Abdi Çelebi, Hacı Hüseyinağa M. 
Kürkçübaşı, Hubyar, Cerrahpa
şa, Davutpaşa, Kasap İlyas mn
hnlleleri, 
İnebey, Çakırağa, Keçi Hatun, 
Yalı M . 

KAZA Si 
Rey verecek nıahaile ve köyler 

Caferağa mahallesi. 
Osmanağa mahallesi. 
HManpaşa mahallesi. 
tkbaliye mahallesinde. 
Rasimpaşa mahallesinde. 
İbrahimnğa M. 
Osmaniye, Mecidiye. 

Yeni snhra, Kozyatağı M. 

15 - 3- 939 , ......... ~ 

Bilumum ithalat Taclrlerinin Nazarı Dikkatine: 
İstanbul Limanında mevcut nn trepolardan yalnız Halı Antre 

su ile Eminönü Antreposu, A."ltrcpo namı altında muhafaza ve 
ka olunarak bu iki mahalden gayri Antrepolann kaffesi lasa bir 
man için 1.4.939 tarihinden itiharen ANBAR'a Kalp ve tahvil ed 
mlştir. Bu itibarla: • 

1 - Şimdiye kadar Antrepo namiyle yadedilen maqallcre S 
1.939 sonuna kadar ithal edilmiş olan eşya, dört senelik antre. 
müddetinden istifade edecek ise de, 1.4.939 tarihinden itibaren 
mahallere dahil olan eşya. ancak iki sene müddetle buralarda 5 

ltlbi emrine mahfuz tutulacak ve badehu satılacaktır. 

2 - Eminönü Antreposu ile Halı Antreposuna girecek eşya 
l<:isi gibi Antrepo müddetine (yani dört senelik müddete) tabi tut 
'acaktır. 

Yağkapanında boş merakip istasyonile Deniz muamelfıt serviS 
nin yeni telefon numaralan aşağıda gösterilmiştir. 

43281 Boş istasyon numarası 
42007 - Deniz Muamelat servisi numarası 

Maliye Vekaletinden: 
l - 202011000/510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli 

ra saç ITomas) olduğuna göre beheri 65 lira ve simens martin Dil 
decapc olciuğuna göre de beheri 75 lira olan 120 adet saç dosya do 
kapah, zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27 .3.939 pazartesi günü saat on beşte Maliye vai 
ti levazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonunda yapılac 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve İstanbulda Do 
bahçe maliye evrakı m&tbua anban memurluğundan parasız alınır· 

4 - İstekliler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerill 
yazılı belgeler ve kara saç (Tomas) a talip olduğuna göre 585 ve siıtl 
martm double decape'ya talip olduğuna göre de 675 liralık te 
makbuzu veya banka kefalet mektuplarlyle birlikte kanU11 

tarifstı v~ . şartnamesindeki şeraite tamamen uygun ve noksansız ~ 
rak yazacaklan teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale sııa 
den b;.r saat evvel k:ımisyon reisine vermeleri (801) (1539) 

, ........................................ .... 
GEBE BAYANLARA: 

Kabızlık, gebeler için bir zehirdir. Kabız çeken gebelerin kanıııd" 
hüceyreler kusurlu ve zayıf doğarlar. 
Kusurlu ve zayıf hüceyrelerle beslenen çocukların da clımağı ve bW 
yesi zayıf olur. 
Akşamlan bir adet KISS1NGA hapı yutarak bünyenizi zehirlenmeıctt' 

' • kurtarınız. Her Eczanede bulunur. • .-

9 - Kızılay binasında. 

10 - İlk okul hin:umı.dA 
11 - Köy meydanında. 
12 - Köy meydanında. 
13 - Parti karşısındaki binada. 
14 - Kızıltoprak çarşıbaşında. 

15 - Rıdvanpaşa S. Rüştü köşkü. 
16 - Köy meydanı. 

SARIYER 
Rey sandıklannm bulunacağı 

yerler 

l - Rumeli Kavağı Ocak binasında 
2 - Sarıyer camii önünde. 
3 - Kaymakamlık binasında. 

4 - Kireçburnu ocak binasın<h 
5 - Tarabya ocak binasında 
6 - Yeniköy Ocak binasında. 
7 - İstinye ocak binasında 
8 - Emirgfın ocak binasında 
9 - Rumeli Hisarı iskelesi önünde 
10 - Ayazağa ocak binasında 
11 - Bahçeköy köy odasında 
12 - Rumelifeneri Cümhuriyct 

Suadiye M. 
Bnrlanru M 

İçerenköy M. 
Küçük Bakkal köyü M. 
Zühtüpaşa mahallesi. 
Tuğlacı mahallesi. 
Göztepe. 
Merdiven köyü. 

KAZASI 
Rey verecek mahalle ve köyle' 

Rumeli Kavağı 
Sanyer Mahallesi 
Büyükdere mahallesi. 
Kireç burnu mahallesi 
Tarabya mahallesi 
Yeniköy mahallesi 
İstinye mahallesi 
Emlrgan mahallesi 
Rumeli Hisar mahallesi 
Ayazağa köyü 
Bahçeköy 

meydanında Rumeli Feneri köyil 
13 - Kumköy ocak binasında Kum köy 
14 - Uskumru köy ocak binasın:ia Uskumruköy 

0SK0DAR 
Rey ıandıklannm bulunacağı 

yerler 

1 - Doğancılar parkında 

2 - Bulgurlu M~it camünde 

8 - İskele camii avlusunda 

4 - Yeni Mahalle Selamsız Kara
kolunda 

5 - Toptaşt ocağı binasında 

6 - Kuzguncuk ocağı merkezinde 
7 - Beylerbeyi nahiye binasında 

8 - Çengelk.öyünde 

9 - Kısıklıda 

10 - Seyyar 

KAZA Si 
Rey verecek malıııile ve köyle' 

İhsaniye, Selimiye, İnadiye, ~ 
vaşihasan ağa, Çakırcı Hasan, ı\" 
met Çelebi, Hamza Fikıh, />S ' 
ma, İmrahor, Sinanpaşa, sııaı: 
mahalleleri. < 
İnkıltıp, Kef çedede, Durbali, 1'~ 
gar Hamza, Solak Sinan, Tell 
Hacı Mehmet mahalleleri, fll' 
Rumi Mehmet paşa, Güllerıı ,, 
tun, Selmanağa (Sultantepe), fl 
cı Hasna hatun mahalleleri, 9' 
Atik Valde. Murat Reis, Pazıırb3, şı, Selamiali, Merkez, AltuniZ9 

mahalleleri. . CI' 
Tabaklar. Aşçıbaşr. Arakfyec1 et 
fer, Arakiyeci Mehmet. Kaza51' 
Hayrettin Çavuş mahalleleri. 
Kuzguncuk. tcadiye mahallele;!r 
Beylerbeyi: Havuzbaşı, Bürb 
ye. Küplüce mahalleleri. ııY 
Çengelköy. Yenimahalle, 'f/B t1 
köy, Kandilli, Kuleli mahalle1~e. 
Kısıklı, Bulgurlu. AltuniıD 
Mecidiye mahalleleri. ~ 

Namazgah, Aşağı Dudullu, !'~ . 
n Dudullu, Alemdar, Umrıınl~ 
Sultan Çiftlii?i. Cekme. Resndl 
köyleri. 
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SOLUCAN 
·'6·i S K U i T i 

........____~---------------------------------------~ cl ana Belediye Riyasetinden : 
bet - k.anara gazozhanesi ihtiyacı oJan yanm milyon adet kapsül ile 

2 
Utre limon esansı açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

3 
- Kapsül ve esansın muhammen bedeli 1375 liradır. 

4 
- Muvakkat teminat 103,13 liradır. 

CUtn - İhalesi Nisanın 13 cü Perşembe günü saat 15 de Belediye F.n
eninde yapılacaktır. 

~-:- Şartnamesi Adana Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğündedir. 
6 

1Yenler orada görebilirler. 
trı - Taliplerin ihale gilnil muvakkat teminatlarile birlikte Belediye 

tf curnenine müracaatları illn olunur. (1692) 

Karaciğer, böbrek, taf ve kumlarm 

dan mütevellid sancılarınız. damaı 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetlerı 

nizi U R l N A L ile geçiriniı 

URINAl 
VQcudda toplanan asld Qrik ve 

oksalat gibi maddeten eritir, kan 
temizler, lezzeti hoş, alınması ku 

ıaydır. Yemeklerden sonra yarın 

bardak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - lSTANBUL ...... 

~---------------s Qiirnrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
'~"alma Komisyonundan : 
~ - 60, 62, 63 sayılı motörler için satın alınacak Deutsche Werke 
31~lca 10 adet hususi gacin pin ile 9 adet mai mahruk memesinin 30/ 
)'a 39 Perşembe günü saat 14 de müteahhidi nam ve hesabına pazarlığı 
:1lacaktır. 

" - Tasınlanan tutan .. 665,, lira ''96,, kuruş ve ilk teminab cc49,, 
4'l'a "9 

3 
5., kuruştur. 

4 
- Şartname, evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

' - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni 
~1~alarile birlikte Galatada eski İthalat Gümrüğündeki komisyona 
~eri. (1691) .... -----------------------------------~~~----~ • 

.... 

ANTRASiTi 
lier cine M>ba Ye maltızlar için ideal bir k6milrdilr. 

Satıı Merkezi : GILKRIST VOKER ve Kıı. Ltd. 
c..ıa.ta Yolcu Salonu karfıamda Tabir ban S inci kat 

Telefon : 44915 
~--................................... illi ... 
lstanbul Vilayeti Veteriner Müdürlüğünden : 

~~traıcs hastalığı mücadelesi için yapılacak serom v~ aşı ihzannda 
,.. lanıiınaıc üzere 78 kalem ecza ve allt edevat açık ekaıltmeye konul-
.. ~ltıı ' • 

Y olup muhammen bedeli 4373 lira 90 kuruştur. 
btt~ks.il~e 16/ 3/939 gününe müsadif perşembe günü saat 15 de Iatan
CaJtt~ılayet veteriner müdürlüğünde toplanacak komisyond~ ya~ı~-
11" r. Buna ait şartnameyi görmek istiyenler her gün mezkur müdu-

.rete rn .. ls uracaat edebilirler. 
olıtıteklilerin tayin edilen gün ve saatte muhammen bedelin % ~.5 
!la 260 lira 48 kuru§ güvenme paraları ile birlikte mezkılr komisyo-
~eleri ilan olunur. (1349) 

8'1libl 
•e Neşriyat MUcHlrB HalD L6tfll DÖRDtl'NCt) Guetec:Wk n 

Netrlyat T. L. Ş. BuıldıiJ yer TAN Matb ... 

T A . N 

Devlet Demiryolları ve Limanları iş.letme U. idaresi ılaniarı 
Muhammen bedelleri ile miktar ve evsafı aşağıda yazılı Uri gurup 

malzeme her gurup ayn ayn ihali! edilmek üzere 17 - 3 - 1939 Cuma 

giinQ saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 

tArafmdan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her guru

ba ait hizalannda yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 

saatine kadar komisyona müracaat lan lazımdır. 

Bu i§e ait şartnameler Haydupaşa gar binasındaki komisyon tara
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 100 adet dökme demirden dirhem 50 kiloluk: Muhammen bedeli 
1400 lira ve muvakkat teminatı 105 liradır. 

2 - 21000 Kg. Nebati katran muhammen bedeli 4305 lira ve muvak-
kat teminatı 322 lira 88 kuruştur. (1304) 

Biriket ve kok 
kömiirlinün Be

her tonu 
Kuru~ 

* Maden kömilril
niln beher tonu 

Kuruı 

27 13 Denfz merakibinde supalan yapmak. 
8 3 Supalandan vinçle vagona tahmil. 

25 21 Supalandan arka ile vagona 
35 20 Vinçsiz merakibi bahriyeden arka 

ile vagona tahmil. 
Haydarpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan ve dört ameliye 

hizasında ga.terilen fiatlar dahilinde takriben 72981 ton maden kömürü 
ile 5536 ton kok ve Biriket kömürlerinin tahmil ve tahliyesi işinin 

27 - 2 - 939 da pazarlıkla münakasası ilan edilmiş ise de talip zuhur eı
mediğinden muhammen bedel 10225 lira 40 kuruşa ibllğ edilip yükselti
lerek kapalı zarf usulile tekrar münakasşsı icra edilecektir. 17 - 3 • 939 
tarihine rnüsadif Cuma günü saat "ıı de Gar binası dahJlinde B°rinci Iş
letme komisyonunca ihalesi yapılacak olan bu eksiltmeye talip olanların 
aynı gün saat 10 a kadar 766 lfra 90 kuruş muvkkat teminat ile birlikte 
teklif mektuplannı komisyon kalemine vermeleri ve bu iŞe ait şartname
yi Haydarpaşa Liman Bapnüfettişliğinden piU'asız olarak tedarik etme-
leri ilin olunur. ..1387" 

* 
Muhammen bedeli 9000 Ura olan motör tamirine alt muhtelif ölçn ve 

tamir aletleri 24/4/1939 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satm alınacaktır. 
Bu ite girmek isteyenlerin 678 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Relsllffne vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-

paşada Teıellilm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1524) 

İŞ ADAMLARININ 

% 80 i 
SİNİRLİDİRLER 

11 

50 YAŞINDA 
OLMAMA RAGMEN 

SOLMUS 
' BiR CILTDEN 

Nasal 
Kurtuldum? 

"Bütün dostlanm; bu derece genı; 
görünmek için neler yaptığnnı soru
yorlar. Takriben Uç ay evvel. 50 nci 
senei devriyemi tebrik için misafir
lerim gelmişti. Tenim esmer ve sert 
idi. Gelenlerden bir çok kadınların, 

' c.nd~n . uns~ru olan Tokalon Kremi-
IAKIRK ÖY KAZ ili. nın ıstimalı ile memnuniyetbahş se-

ASI TAPU MEMURLU\ı:rUNDAN : 1 mereler elde ettiklerini öğrendım. 
Bakırköy kazası Ye,ilkiiy Fener mevkiinde Ye,ilköy Feneri Benim mütereddit olmama rağmen 

3295 No.lu Denizbank Kanununun 6 ve 20 nci maddeleri muci- tE>Crübe etmeğe karar verdim. Her 
hince Denizbank'a intikal ettiği ve Tapu kaydı bulunmamaım- Sinir ağrılan, asabt öksü _ Akşam muntazaman yatmazdan ev-
dan aenet.iz tasarrufa.ta kıyasen tescili Banka tarafından ta.lep vel Pembe renkteki Tokalan k:-emi-

rükler, Baş dönmesi, Baygın - nl ve sabablan da pudralanmacfan 

1 

edilmi•tir. · lık Ça tı s t N t R T , rpın , ve - evvel beyaz renk!eki Tokal~ k re-
Martın 11 nci Cuma günü saat 13 de mahalli tetkikat yapıla- D E N ileri gelen bütün rahat- mini kullanmağa başladım. Bir kaç 

cağmdan bu husu.ta biritiraz ve iddiası olanların tahkikat günün-

1 

.• sızlıklan iYi EDER. gün sonra, cildimin yumuşayıp taze-

'

den evvel daireye veya tahkikat günü mahallinde bulunacak me- •••••••••••• !estiğini ve bir hafta nihayetinde 
IDUl"& itirazını bildirmesi lüzumu ilin olunur. daha genç göründüğümü hissettim. 

1 

Bugün, tiç ay oluyor, o derece cazip 
-------·----------------------------------- ve şayanı hayret bir semere elde et· 

1 tim ki bütün dostlanm anrak 38 ya

TÜRK TiCARET BANKAS A. s. 

Ankara 
Adapazarı 

Bandırma 1 

Bartın 

Merkezi: ANKARA 

KAMBİYO iŞLERi 

Ve Sair 

ş u B E L E R 

Bolu lstanbul 
Bursa lzmit 
Eskişehir Safranbolu 
Gemlik Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır . 

, Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TORKBANK • Şubeler : TiCARET 
Bankamızın lstanbul $ubeılnde tesis edllen 

"GECE KASASI .. 
Çok müaaid f&l'llarla sayın mGtterilerimlzin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat almmak üzere gitelerimize müracaat olunmuL 

şında olduğumu söylüyorlar." 
Cild unsuru olan pembe renkteki 

Tokalon kreminde Viyana üniversi
tesi Profesörlerinden Doktor Stejs
kal idaresinde genç hayvanlann cilt
lerinden ist ihsal ye "Biocel" tabir 
edilen ve tıpkı insan cildininkilerine 
müşabih genç ve sıhhatli, zengin ve 
!eıymetli cevherler hülasası vanhr. 
Beyaz renkteki (yağsız) Tokalon 
kreminde ise taze krema ve saf Zey
tin yağı ve sair besleyici unsurlar 
vardır. Muntazaman her iki kremi 
kullanınız. Açık , yumuşak, düzgün 
bir cilt temin etmiş olacaksınız. Fat
deli semeresi Garantilidir. Aksi hal· 
r!e paranız iade olunacaktır. 

Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

Üçer adet çamaşır yıkama, sık
ma ve ütüleme makineleri müte -
ahhit nam ve hesabına alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 3 nisan 939 pazar
tesi giınu saat 14 de Tophanede 
Levazım amırliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsınin 
tahmin bedeli 13300 lira, ilk temi
natı 997 buçuk liradır. Şartna • 
mesi komisyonda görülebilir. Bur
sa için ayrı ve İstanbul için ayn 
olmak üzere her makineye ayn 
fiyat tekili edilecektir. fsteklile • 
rin kanuni vesikalarile ve Ko. da
ki şartnamesinde yazılı katalokla
n ile beraber belli saatte komis
yonda bulunmalan. (516) (937) 
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KarıJık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk 91dalarile yavrunuzun 
sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

Allahm yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 

ö Z L O UNLARI 

Vitamin, Kalori, Kuvvet, Kudret, 
Sıhhat, Neş'e, Enerii, ZekCi 

Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa malik olan 

bu özlü unu 
Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, 
Mısır, Türlü. Bezel)!a, Badem, Çavdarözü unlarını 

TAN 15 - 3 - 939 

EVrN NEŞESİDİR 

VE~E.SİVE
S,l/T/Ş 

548 Tİ/J 5 LAMBALI 100 
5 39 Tİf) ~LAM BALI 11 O 
74.ö Tl/J 7 LllMBRLI f 40 
749 TIP 7 LllMB/lll t2.~ 

--Hi iNiN SESi 30ıliii~L .(ı 
VE ACENTELERiNDE- BEYOOLU 

~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

-Çocuklarınıza Yediriniz. § 
, ... ml!ll ............................................................... , = -- - -- = ------ BÜYÜK MUVAFFAKİYETİ -------

I~ -
1 9 3 9 MODELi YENİ 

--

Bu kefidede dahi lstanbulda 4 kitiyi birden sevindiren gene 

T U N C A Y Gisesidir , 
5 O O O O L• Marpuççularda Saim Kulsal 

• 1 ra Ticarethanesinde Bay Necatiye 

15 . o o o Lira Gölcükte Bay Asım Bulut'a 

18682 No. ya 
~ § çıkan -=: ve 8531 No. ya 

=: isabet eden 
§ ve 32232 No. ya 12 .OO o Lira Albayrak çay mağazasında 
:= çıkan Bay Yusufa 
:E ve 397 No. ya 1 o • o o o Lira Sirkecide bakkal 

isabet eden Ha.san Aliye ---
çıkmış ve paraları tamamen kendilerine verilmiıtir. 

:= Hakiki biletler de gitemizde t~hir edilmektedir. 

§ Adrese Dikkat : TUNCAY G 1 Ş ES I 
:= Y enicami Sultanhamaın caddesi MısırçaJ"lısı kapısı kartıamda 50 No. dadır. 

-= -

~ Serbayi: M. HAMDI BAKIRCIOGLU 
;;;)llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111Jllllllllllllllllflf1f]ll 

.. MOTOSİKLETLERİMİZ GELMiSTiR. A , 
Türkiye Umumi Mümessili : 

M. ve A. HANEF KARDEŞLER 
Ankara: Telefon 3150. P. K. 382 

lstanbulda sahş yerleri: 
Sultan Hamam, Emin Bey han No. 10, Telefon 20623, P. K . SSO 

~r;mm;::Z ve Sultan Hamamında Hamdibey Geçidi No. 46 ••• l ., ..,.ı~-·'"! ~ 

DQ!cdiye Sular idaresinden: --Dr. HORHORONI- . 
Üsküdar<la İmrahor caddesine konulması icabeden büyük vananın 1 

takılabilmesi için Elmah sularının 16-3-939 perşembe günü akşamı saat Hastalarını akşama ka.dar Sirke-
. cl Viyana Oteli yanındııki munyerıe-

18 den ertesi sabah 6 ya kadar kesılmek mecburiyeti hasıl olacağı sa- hıınrct'"'"" tedavi eder. • 

ym halka bildirilir· "1680" --• Telefon: 24131 ı••------..-------------------------_, 
o. o Odeon No. 5 • Odeon No. 1 • Odeon 

KESKİN KAŞELERİ; Kırıkhk, nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrllarına birebirdir. tstanbuı SALl.H NECATI Bahçekapı . 


