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h Yeni Tefrlliamıza Yaliında Baıhyorn 

ima 
ekoslovakl 
~eselesi 

· ': M. Zekeriya SERTEL 
llıtıer ""' .n.avgam,, adlı eserinde 

doğru siyasetini şöyle tarif 
1c4 
~7P•da işgal edilecek yeni a
~ll bahsettiğimiz zaman, ilk 
'- diiiüınüz yer Rusya ve bi
~ hlcıu olan Rus hududundaki 
ıaa:etlerdir .,, 

1ılı içinde irat ettiği nutuk-
~tlı birinde Führer Almanyada

ta \'e nüfus kesafetine mu
lıkraynadaki toprak zengin

'~ bahsettiği zaman, 
'lıkraynanm mümbit top
)\ ho elimizde olsaydı, Alman-

ı bir Mf ah içinde yaprdı.,, 

~t 
' bilir ki Almanyanın isti

'ttıao. istediği yerlerden biri de 
ır, \'e Romanyaya sark

. Cünkü bu iki mıntakada 
)'Cllıın ham madde, gıda 
~ ~ Ve petrol olarak muhtaç 
~ herşey vardır. 
d~,~Ovakya bu istill yolu üze
--utniş bir istihklmdı. Bu is

ortadan kaldırmadıkça 

ek güçtü. Onun için Alınan
Şarka doğru siyasetinin ilk 
Çekoslovakyayı yolu üze-

' kaldırmaktı. 

.. 

Çekoslovak Cüınhurrelsl 
bile 1936 da bir gün bu 
işaret etmlftl: 

~ Çc lcr llitlerin "Kav
~ adlı eserini olmnuqtur. 
~ Sovyet RutJ'• Ye hudut 
' deki Rus vilayetleri zara
~•rka dotnı ilerliyeceğini 
~ iği zaman, bunun içinde 
lita;. ~e. ~ulunduğumuzu biz bi
~he llıiırız ki Almanyanın müs
~ 1 .\ vrupa plinında milsta
~ demokrat Çekoslovak mil-

)'er verilmemiştir.,, 

~ geçe:sene Münih kon
ltı ~e Şarka doğru siyasetinin 

rine kurulan bu istihki
toplannı sökmüş, müdafaa 

, ı elinden almış, Çekoslo-
)l bir Vasal devlet haline ge

l'akat yine ortada demok
\'e kendisinin hudutlannı 

bft ettiği 11 milyonluk müsta
~Çekoslovakya devleti kal

u devleti tamamen Alman 
l\a altına almak lazımdı Hal
~ g hüktlmeti Berlinin iste-
~ ar ınutavaat ve yumuşak

Z'tniyordu. 
(Sonu, Sa: 10; Sil: 4) 

Çek Arazisi Almanyaya 
Tibi Bir Eyalet Olacak 

Hitler Prag' da 
Bütün Çek Milleti ve Ordusu 

Mukavemetsiz Teslim Oldu, 

Ordu Slovakyaya da Girdi 
Berlin, 15 (Hususi) - Çek Cümhurreisi Hacha 

ile Her Hitlerin dün kısa bir fasıla ile sabah saat 
dörde kadar devam eden konuşmalanndan sonra 
harekete geçen Alman ordulan bütün Çek yurdu
nu ve Moravyayı işgal etmişlerdir. Askeri harekit 
dün gece Leh hududuna yakın bir Moravya şehri
nin işgali ile başlamıştır. 14 Alınan fırkası verilen 
emir üzerine derhal ilerlemiş ve işgal hareketlerini 
genişleterek Prag şehrine ve memleketin her tarafı
na perek l§gali tamamlamıftır. 

Rami teblifler 
Çek Cümhurreisi Hacha ile Hitlerin mülakatı sı

rasında Çek Hariciye Nazırı Şvalkofski, Mareşal Gö
ring ve Fon Ribbentrop hazır bulunmuştur. İkinci 
ım1Jikattan sonra, ild taraf arasında ve sabah saat 
dörde doğru itilafname imzalanmıı ve bunun üze
rine bir tebliğ neşrolunmuştur. Resmi tebliğ Hitler, 
Hacha, Ribbentrop ve Şvalkovski imzalarını taşı

maktadır. 

Tebliğ §Udur: 
Çek Reisicümhuru Hacha yanında Çek Hariciye 

Nazın Şvalkovski olduğu halde, bu gece saat biri 
10 geçe, Führer ile görüşmelerde bulunmak üzere, 
yeni Alman devlet riyaseti dairesine gelmiştir. Ha
cha, merasim avlusunda kendisini selamlıyan S. S. 
muhafız kıtasını teftiş etmiş ve bu esnada muzika 
selam marşını çalmıştır. 

Führer, Hacha'yı çalışma odasında kabul etmiş
tir. Bu görüşmede, Führerin talebi üzerine akşam 
saat 18 de İtalyadan Berline dönmüş olan Mareşal 
Göring ile Von Ribbentrop da hazır bulunmuştur. 

45 dakika süren ilk görüşmeden sonra, Hacha ve 
Şvalkovski, Göring ve Von Ribbentrop ile ferdi gö
rii.~meler yapmak üzere çekilmişlerdir. 

Führer ile görüşmelerin yeniden başlamasını mü
( Sonu 7 inci sayfada) 

AvruptıSegirci 
lngiltere ve Fransa, Çekleri 

Kurtarmak için Umumi Sulhü 

Bozamıyacaklarını Bildirdiler 
Londra, 15 (Hususi) - Lord Halifax bugün Lord

ıar Kamarasında, Başvekil Mister Chamberlain de 
Avam Kamarasında Orta Avrupada vuku bulan son 
hadiseler münasebetiyle beyanatta bulunmuşlardır. 
Mister Chamberlain muhalefet cephesinin şiddetli 
tenkitleriyle klll'Jllanmıştır. Amele namına Granvil, 
son hadiselerin İngiltereyi daha zelil bir vaziyete 
dii~ürdüğünü söylemiş Ye Miater Chamberlain'in an
lamadığı işlerle meşgul basit bir adam olduğunu an
latmış, muhalif liberaller namına Sir Archibald 
Sinclair amele mebUSUDu fıe7lt ,,. Abılanlann 

Chamberlaini aldattıklannı. bundan bayle Slovak
yanın da Almanyaya tlbi olarak yaşıyacağını söyle
ını~tir. 

&len'in tavsiyeleri 
Daha sonra IÖz söyliyen Mister Eden, Almanyanın 

son hareketini haklı gösterecek hiç bir sebep bulun
madığını anlattıktan sonra onun yakında yeni ta
leplerle ortaya çıkmasına bir mini bulunmadığını, 
bfiiıkis bundan şüphe etmemek lazım geldiğini söy
liyerek: 

- Vaziyet bu şekilde devam ederse netice anar
şidir. Ve hepimizi alakadar edecek cihanşümul tra
jedidir.,. demiş, daha sonra milli birlik lüzumunu 
müdafaa ederek tarihte eşi görülmiyen bir gayret 
sarfı lazım geldiğini söylemiş ve ''bizim gibi düşü
nt-n milletlerle birlikte takip olunacak siyaseti ka
rarlaştırmalı ve daha sonra verilecek kararlar dai
resinde askeri ve siyasi tedbirler alınmalıdır.,, di
yerek sözünü bitirmiştir. 

Mister Chamberlain beyanatında Münihte takip 
ettiği siyaseti müdafaa ederek "O zaman Münib an
laşmasını imzalıyanlann biri de bu yeni hldiaeleri 
düşünmemişti. Alman askerleri Münihte 'çizilen hu
duttan çok ileri gitmiş bulunuyorlar. Bu hadisede 
Çek hüklımetinin Alman hükılmeti ile birleşik ha-

f .Sonu Sa· ıo, Sü: ZJ 
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iNONU 
Namzet Listelerini 

Tetkik Ediyorlar 
Ankara, ıs (TAN Muhabirin

den) - Cümhurreisimiz İsmet 
lnönü dün ve bugün köşklerin
de Başvekil Doktor Refik Say
damı ve Parti Genel Sekreteri 
Fikri Tuzeri kabul ederek Par· 

ti namzedi olarak mebus olmak 
istiyenler hakkında hazırlanan 
listeleri tetkik ile meşgul ol· 
muşlardır. 

Partiye müracaat edenlerin 
sayısı hergün biraz daha fazla· 
laşmaktadır. 

Köseivanof 
Şehrimizde 

Misafir Başvekil, Bu 

Sabah Muvasalat 

Ediyor 

A.zi.z miıalirimiz 

Dost Bulgaristanın muhterem 'Bas
vekili M. Köseivanof, dü~ geceden 
itibaren Türkiyenin misafiri bulun
maktadır. Komşu memleketin hüku
met reisi dün akşam hududumuza 
muva,salat ederek istikbal olunmuş, 
hususi trenle seyahatine devam et
miştir. 

Ekselans Köseivanof bu sabah 

(Sonu S.ı. 10, Sıl. 3 d11J 

Memlekette Seçim Dün Başladı 

• manzara: Fatih BeleJiyai önünde birilıen laolli oe ,.ilanla nern7flf ,,.._. nii170h Jiam)'Oft (lntilwıbtı ilair 7GZ11anmu "4 ünc:ii .aylaJatlır) 
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Yaratıcı Kudret 
Yazan: Profeel5r Doktor 

Fahreddin Kerim Gökay 
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SUAL CEVAP 

ikinci Münteh 
Mebus R eval ve Sevr'in matrur ba§la

rı; istila hırsının sarhu,lnğu 

içcrsinde bir hakikati görememişler
di! TÜRKÜN YARATICI KUDRE-

Kardeş Iran . r-....................................... ._ ...... :-1 Bir Amelenin Olabilir mi? 

Hükümdarının 1 Hamal ve Esnaf lşlerı . Duvar Altında ~.,; !t!!7rt,:::;hi,,W Tl! Tac~arlar; milletle aralarında 

birer Kafdağı gibi yükselen saray 
duvarları arasında ulusun hakiki Yıl Dönümü Tahkı·k Edı.lı·yor Bacağı Kırıldı t~p-s!~~ı;:~~d=~~us~::cı 
cevherini .ezememiılerdi! , kaybetmesıne sebep olamaz. 

TÜRK UN BAŞARICI G üCC! Mil- Dost ve karele' İran hükiimdan • • Dün saat 15 te Cihangirde Susam * 
Jet çocuğu; halk lideri MUSTAl<'A ali hazreti hümayun Rıza Şah Peh- .• Mülkiye Müfetticleri Belediye iktisat · sokağında bir ifçinin sağ bacağının S _ ikinci müntehiplet 
KEMAL, içinde kaynıyan ateşin levi'nin doğum yıldönümleri müna- :. S kırılması ile neticelenen bir kaza ol- kanın gösterdiği mebUB 
ulus volkanıma bil' kıvılcımı oldu- aebetile dün sabah İran konsolosha- • Müdürlügv Ü lelerini Teftic Ediyorlar muştur. zetlerini seçmemezlik 
tunu mektep sıralarında iken sez- nesinde bir resmi kabul yapılmış ve : S S Bu sokakta Hamdi isminde bir za- lirler mi? 
mi.f. ordu ve hayat aaflarına ıirdik- akpm da bir balo tertip ~ilmiştir. • Bir milddettenberi belediye fettişlere bir oda ayrılmıştır. tm inşaatında çalışan amele Sait eski C _ İkinci müntehipler de 
ten sonra da tutuşturmak için zama- Sabahleyin yapılan merasim 10 • iktısat müdürlüğünde, esnaf belediye devair ve şubelerinde bir duvarı yıktnağa çalışırken bir- nin gösterdiği namzetlerdir . 
llUU beklemiştir. dan 12 ye kadar devam etmiş ve Ca- i meseleleri ile hamal işleri hak- biitün muamelat tetkik edilece- • denbire yıkılan duvarın altında kal- müntehiplere rey veren halk 

MUSTAFA KEMAL için için ya- ııN.loğlundaki Iran konsoloshanesi bi- k d .k mıştır. Hadiseden haberdar olan za- namzetleri seçmişse, bu naın 
ts'" ın a tahkı at yapmakta olan x.i için yeniden iki müfettitin, d ııan ba ateşi, hakiki hedefini işaret rıMında .,,.,.'hrimizdeki İran kolonisi b 1 • bıta taş ve toprak yığmlan altın a de Partinin gösterecegı· · nanıze 

Fi' e .ediye müfettişleri, kendi sa· belediyedeki müfetf şlere il ti- · 
ederken, yalnız deiildi; o ıahlllAllllış backonsolosa tebnlderini ve sevinr- , J. h hiçbir tarafı gözükmiyen Saidin kur- rey vermı·ye, Parti disiplini 

s ~ a iyetleri dah 'Jinde olan bil- · ld ki 
bir milletin sembolü olarak Erzu- !erini ar7.etmişler ve bu münasebet- '• tün noktalar etrafındaki tah- hak etmek üzere emır a ı an tanlması için itfaiyeyi çağırmıştır. mecburdurlar. Amma, ikinci 
rum ve Sivasta sesini yükseltirken~ le ala hazreti hümayunun, kardeş 1- • söylenilmektedir. Herkes amelenin ezilmiş ve ölmüş o- tehip Partinin namzedi değils't 
etrafında ayni imanı besliyen, aynı ranm iktısac:U ve kültürel kalkm.ma- • kikatı lluna) etmltler ve dUn Mülkiye mUfettltlerinden A· • larak Çikanlacağmı ümit ederken o- ni Parti tarafından namzet g~ 

t 1 t vlitlan ne belediye riyasetinden aldıktan b üh' • k 1m bir ba 
a et e yanan va anın ~ . . . sı yolunda gösterdfği büyük mu- U Seyfi d.e tekrar Dolmabahçe • nun u m ım azayı ya z - mediği halde seçilmişse, o P 
çevrilmişti. Onlar kend~sıne ölüme vaffakiyetler bakkmda bir hasbihal emir üzerine tahkikat evrakını izdiham tahkikatile meuuJ ol- • cağınm kınlmuı ile atlatttlmJ sr<>- siplini ile mukayyet olmıyacaJI 
kadar arkada~hlı ahtedıyorlardı. Bu yapılmıştır : mülkiye mUfettitlerlne devret- : rerek derin bir hayrete düpüı1er- reyini . Parti mebus nanıze 
and, Çankayada istasyon köşkfinde, • : mi•lerdir. Bugünden itibaren maya baılamıı, dUn emniytıt dir. Sait Beyo1'-lu hastanesine kal-

ır d b a vermiyebilir. lnönünde, Karsta, Sakaryada, Dum- I '• iki mülkiye mllfettiıtl de bu müdüriyeti memurların an a- • dmlmıf, kaza etrafında tahkikata 
lupmarda, Akdeniz kenarında, l\lu- POL STE: müdürlüğe alt meseleleri tah- zılannı viıı&yete davet ederek • ba§lanınıştır. 
danya ve "Lozanda bölünmez ve par- i kika başlayacaklardır. Bunun yeni~en ifadelerini tnbit et-
çalanmaz bir kaya ııtbi bütün bir Yangın Yerindeki t için iktıHt müdürlüfilnde mil· miştır. MOTEFERRlK : 
husumet, cihanın dalealanna göğüs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • •• _ _ • 
gerdi!. MO'DAFAAt HUKUK, bu ka- Ke•Hler ------
yanın adıydı; BCIYÜK MİLLET s MAARiFTE : BELEDiYEDE : Resmt Dairelerin 
MECLİSi, bu kayanın üzerinde yal- Müddeiumuml muavtnl Necati 

Çift Tedrisat Prost'un Mukavelesi 
nu Tilrke değil, bütiln maz16m mil- Kütükçüoğlunun riyasetindeki tab
letlere ııık ve hayat veren bir gli- kikat heyeti dün de Sultanhamamı 

neş halinde doiuıuştu. Bu güneşin yangrn yerinde keşiflerle meşgul ol
feyizli kudreti, tekmil yurdu aydın- muş, yeniden Veiık İnsel ile Sala-

latmıı, millete hakiki yolu göster- mon Toledoya ait kasaları açtırmış- Maarif İdaresi, bi:nanzhk yüz\ln- Şehr miltehassıSt Prostun belediye 
miştir. Mi11etimizin anlaşılmamak tır. Evvelki gün aeılan Ata Atabeke den iki senedenberi şehrin bazı semt- ile olan mukavelesi martın sonunda 
ve iyi idare edilememekten husufa ait üç kasanın içinden bin Ura pa!'a lerinde yapılmakta olan çift tedrba- hitam bulacaktır. Nisanın ilk haft!l
uğramış maktls taliini, İsnıetinin ka- ile bütün defterler ve emanet olarak ta tamamile nihayet vermek için ye- srnda şehrimize gelecek olan müte
fasiyle İnönünde yenmiı, Sakarya- bırakılan mücevherat çı:Jmuştir. nfden mektep binalan temin etmelte hasaısm mukavelesi bir sene müd
da şehitler .kanile istiklalin beratını Vefik İnselin kasasındaki defterler karar vermistir. İdare UskUdarda At- detle uzatılacaktır. Prost bu bir se
yaz~•~!ır. . • . . kısmen yanık olarak bulunmuştu?'· lamataşm<laki 22 ncl mektep için o ne zarfında Adalann munzam pls-

Buyük Mechsın nyaset kilrslbü- Salamon Tolcdonun kasasındaki civarda yeniden bir bina tedarik e- nmı tamamladıktan sonra Üsküdar 

Uzatdıyor Kaldırdı yor 

nii~ üstüne .~eğişmez ~irer düstur bütün paralar ve mühim yeki'ın tu- derek bu mektepteki talebeyi ikiye ve Kadıköy cihetinin pllnlarm.ı Joıa
halınde şu CU!ttleler yıne bu .kan~a tan senetleri simsiyah kömür kesil- taksim etmiş ve bu suretle bu iki zırlıyacaktır. 
~7:!;11.;rır: HAKIM1YET MiLLE- miş, hiç~ir ~: k~.rtanl~~mrştır. m~~epte çift tedrisata nihayet ver-- Vali Konağı Caddesi 

B. · · M 1. ill ti -L b•- Necatı Kutükçuoğlu ogleden son- nuştir. Belediye, genişliği 25 metreye r.r-ınncı ec ıs, m e n anc- .. le . "dd · ·r 
zat kendini idare edeceğini, mJIU hi- ra çık~n defter n mu 1 e.ıum.~dmdı ~- Küçükçekmecede Mektep kanlacak olan Vali Konağı caddesi 
k . · tin bö"liln 1 a le getırterek meşhut suç ar mu eı- için İstanbul komutanhğile anlaş-ımıye mez ve parça anın z . · "d • · Kii~k-,._ 
bir wndei esasiye oldupna •Unya- umumi!ılğinJn .. odasınd.a tetkıke baş- Maarıf ı aresının " .. .,.~ .. ece- mıştir. Yedek sübay mektebinin kö-
y• iliıı etmiıti. Bu ulm ln\aala -. lamıştır. Bugun de diğer kasalar a- de yaptırdığı tam dershaneli mekte- §eSinden itibaren Nişantaşma doğru 
tikt~k'atfdtlln mlllet, artık istik- çılacaktır. bin inşaatı bitmiştir. Bu batta '~ me~ balr~t!eın n'1 th~ ~!~-
halini de her türlü tehlikelerden k1>- Bir lhtilcis Suçlusu de mektep maarif müdürlüğü tara- liğinde bir saha caddeye kalbedile-
rcunava da ahtetti. Birinci Meclisi f d t 11·· edilerek .. _..:ı...ı--ta cektir. 

' n·· "dd · ·ı·k R ' "l n ın an ese um ~Uiiıl Yeni Vall Muavini takip eden mecliller inkılabın sem- un mu eıumumı ı e su ay 
bolü oldular. T~kiye Büyük Millet posta ve telgraf şefi iken (30) bin li- başlanacaktır. 
Meclisi Hilkdmet Reisi GAZİ PA- A ihtilas ederek izini kaybeden ve Şüra Hazırhklan 
ŞA'yı Cilmhurreial MUSTAFA KE- dün yakalanan Mehemt Fahri hak- Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin-
MAL Atatürk, Garp ordulan ku- kmda tevkif karan almıştır. deki türkçe muallimlerinin dilekleri-
mandanı lımet Paıayı, Bqvekil b- Polis Mehmet Fahrinin İstanbula . te bit etmek .. zere dün maarif 

1
_ 

Milnhal bulunan ikinci vali mua
vinliğine tayin edilen Muzaffer, dün 
akşamki trenle şehrimize gelmiştir. 

Muzaffer, bugünden ;tibaren yeni va
zifesine başlayacakt.l". 

met lnöntl latihllf ettL geldiğini ve bir otelde kaldığını ö~- dnı ~ d M ~f "d"rü Tevfiı.ön 
15 -'da 15 lık . . . 8 . k "d b" aresın e, aarı mu u 6 • 1Z I 3

.. , harap vatan, uır renmiş ve dün kendısını ır ecı e ı.r ri asetinde bir to lant:I a ılmıfttr. DEN Ye L MANDA: 
medenl;ret telmiiinin eaerlerile sils- otelde yakalamıştır. Mehmet Fahn- y 

1 
d b pkt 

1 
rdy -~ l 

ı dl D Top antı a u me epe c:aı mua -en . ün Erzurumun bir vatan ço- nin üstünde bir de tabanca bulun- rm.1 ri dfl kl . b" h llnd 
cuğu, memleketin diler köfeSlne muştur ı e n e erı ır rapor a e 
imrenir ve bir ae•abate ,.ıkana b_,. _ · . • . 

1 
. d tesbit edilmiş ve Maarif Veklletine 

' 11 ' Muddeıumumı muavın enn en - d rilm si k •• n-4.+ı. define kavapnadan hasret a•-ne . . . gon e e ne arar ve .. u.&Uol9'"" • 
.... ,, Reşat Saka tarafından isticvap edı- . 

yan~at~ bilar:ı- B1Jl{ln Cllmhurl- len suçlu ıter şeyi olduğu gibi itiraf Denizbanka intikal eden Deniz Fe-
yet emıryo u, ıtlnde memleketin ım· r M .. dd . .lik S lta h 400 Seyyah Gellyor nerlerl td--... nin bütün fenerlerinin 

Deniz Fenerlerinin 
Tapu Muamelesi 

bir ucunu diı~er ucuna tapvor. e ışır. u . . e.ıumumı u na. - ~' 
' lh b hk Alman bandıralı General Von 1 · 1 18 MİLYON -nRK • G" ..... •og met su . ınncı ceza ma emesın.- bulunduğu yer erm tapu annm ~ı-

.& u • u" d te kif k ld kta R Steuben ismindeki Transatlantık bu. 1 b l """' F ŞEFİN ÖNÜNDE TEFTİŞ VEBME- en v .. ar~ 8 1 •. ? sonra e - kan muma &f anmı~m . ener yer-
GE HAZIRDIB sQlayn muddeiumumıliğine telgraf gün 400 seyyahla limanımıza gele- lerinin Banka namma tescili yapılır-

.. _ı M·ıı t' ' ·-:- ..__ ba çekmiftir. Cevap gelir aelmez suçlu cektir. ken bur fenerlerin tapusuz veya ıa-~z ı e ımıA&D ;rara~.,.;ı ve - ~nde "lecekt" 
1 

,..n d 
--rıcı kudreti biae 15 yılın deaıaıu- 6

" n ır. hlbt meçhul olduğu görü düg .. n en 
-s- verin devrilmesi neticesinde vilcu- bu gtbllerln 1enetsiz tasarnıf usulüne nı hazarJamıştır. Ata'na i'l ve naatı Oto"'obll Kaza11 dünün muhtelif yerleri hqlanmlfbr. tabi tutularak Denizbank namına 
gören dehası, ona iman etmiı, iııkı- 3671 numaralı otomobil Fatınten Yarah Etfal hastanesinde tedavi al- te.cWeri yaptlnlacaktır. 
lip arkadaşlarının sanılınu enerji· geçerken o civarda oturan 9 yqında tına almmı§tır. D • bank Umam 
leri milletimizin y~ek verim Fetideye çarparak muhtelif yerle- • Beyoğlunda bir mensucat fabrl- enta • 
kudretinden telmıll eıbanın l•P- rinden yaralamıştır. Yaralı tedavi kasında çalrşan Ali fabrikanın des- MllJllrll gelıyor 
ta ettiii Cümhuriyet Türki - altına alınmq, tahkikata batlanmt~ tere makinesinde odun keserken eli- Denizbank umum -nüdürü Yusuf 
yesini yaratmııtır. Bu yaratmada en tır. ni makineye kaptırmıştır Parmak)a- Ziya Ankarada IktlSat VekAletile te
büyük inanç kaynaiını ATATORK e Feriköyde Avukat caddesinde nndan yaralanan Ali tedavi altmoa masltmnı bitirerek Js'.anbula hareket 
onuncu yılda ıu tarihi ıeaile bize ta- oturan Saffet, çay yaparken sema- alınmıştır. etmiştir. 
nıttılar. 

"Ttl'RK MtLLE'l'tNtN y()'ftü
MEKTE OLDUÖU TERAKKi VE 
MEDENİYET YOLUNDA ELİNDE 
VE KAFASINDA TUTTUÖU ME
ŞALE MOSBET tLIMDIR.,, 

ilme dayanan ve realizme kl111tet 
veren lnkıliplar, •alma muzaffer 
ve muvaffak olmutlarclır. Yine ATA
TÜRK. mllletlmldn çalıpnak lflcü· 
nil ıu eilmlelerle tavsif ediyor: 
BİZCE ZAMAN ÖLÇCSC GENİŞ 

ASIBLARIN GEVŞETİCİ ZİHNi
YETİNE GÖRE DEÖİL. ASRIMI
ZIN S'Oa'AT MEFHUMUNA GÖ· 
RE DCŞC'NOLMELİDlB. DAHA 
AZ ZAMANDA, DAHA 9'()y()g 
iŞLER YAPACACIZ. 

ATATVRK; hayatmda im e'bedl 
vecizeleri ve dinamik varbldarlle 
inkılibm biiyilk banalelerlnl bqar-

dL 
1138 ikinci teşrlnlnde on11n vakit· 

ıb ve acı kaybile karplqhlımıs 
.11 t e bii'·ük bir imtihan zaman mı e Ç "' 

(Sonu: Sa. a, nL 1) 

RESiMLERi: 

Kömür ihtiyacı 
Etibank muhtelif devaire müra

caatla senelik kömür ihtiyaçlarım 

10rmuştur. Resmi devair kömür ih
tiyacatı İstanbul viliıyeti, !icaret mü· 
esseselerinin kömür .htiycıcatını tica
ret odası, sinema, bar, kahve, lokan
ta gibi umumt mah3llerin kömür ih
tiyacatını belediye, askeri müessesa
tın kömür ihtiyacatını da Milli Mü
dafaa VekAleti tesbit edeı'ek Etiban-
ka bildirecektir. 

Etibank, aynca m~mlrıret dahllln
de kömür sarfiyatını ar~hrmak için 
sobalarda da tadilat yapmağı karar. 
laştırmışt1r. Bundan ba~ka , banka so
baların kurulması Ş<!killed hakkında 

bir de talimatname 1azırlamaktadır. 

Doçe~tlerin Konferansı 
Ankara hl,lkeıd.. JAE00kketJn 

şehirlerinde verilmek üzere bir kon
feran.s serisi hazırlamıştır. Bu prog
rama göre, Unlverslte Edebi) at fa
kültesi doçentlerinden Ali Nilıat Tar. 
lan, Konya ve Adanada bırer konfe
rans verecektir. 

Bundan başka doçent Sabahattin 
Rahmi, Ankarada ~Frans•.z realizmi), 
doçent Enver Ziya K;.ral Jzmfrde (lz
mir ve itilAf devletlc.rl), d(>çent Ha
lil Vehbi Beşiktaş halkevinde (Rüya
lar) mevzulan etrafında birer kon. 
ferans vereceklerdir. 

Konstantlnopl Yazıh 
Zarflar 

Biır müddet evvel hükCımetLmizln 
aldığı bir kararlıı hariçtan l&tanbula 
gönderilen, üzerinde T{onstantinople 
yazılı mektupların ın~lerine ~~ 
edilmesi usul olarak kabul edilmıştı. 
Son zamanlarda muhtelif iktısadi ma 
hafilimize gönderilen mektuplarda 
ayni isim sık sık yavlmakta ve pos\a 
idaresince bu usul hilafına olarak sa
hiplerine tevzi edildiği t;örülmekte
dir. * lstanbul pul müdürü Hilmi tın. 
re, Maliye Vekaletince hır dereee ter
fi ettirilmiş ve maaşı seksen liraya 
çıkanlmıştır. Faal ve çalışkan mali
yecimize vazifesinde muvaffakıyetler 
temenni ederiz. 

Tıp Talebesinin laloıu 

* S - Liselerde leyli m 
okuyan talebeden son 
olan/,arın yüzde yetmif 
nin YükM!k Öğretmen 
luna alınacaklan hak 
bir kanun çıkmuıtı. Bd 
nun bu sene tatbik ol 
mı? 
C - Evet. 

* S - Hatay için palKlporl' 
tiyaç var mıdır? 
C - Vardır, fakat bu 

için para verilmez. 

EKONOMi: 

Zeytinyağı ve 

Kitre ihracı 
Memlekctimızden zeytınyağ 1f 

tire ihracatı yapan firma arla 
scbet tesis etmek istfyen Bud 
fırmalanndan baztlan al~kndat 
kamlara .mü.ı:e.c~t ctınişi~rdit· 
yada bir müessesedP halı ipJığl 
armmt ~ nm a tıttf 

kendilerine istenilen adresler~ 
Inmat verilmiftir. 

Amerika Döviılerl 
1939 senesi basına kad.?r öd 

istenilen Amerika rı övızler~ 
dolara kadar olanlarının tamaJP""'"ı 
fazlanın nısfı ödenmişti. Son bit 
rara göre evvelki talep!crdeıı 
memiş olan dövizlerin y:'lle J1 

ödenmesine müsaade edilecekdt 
senesinden itibaren yaprımış i 
tın faturalarını ödemek için 
verilmiş yerli bir karar yoktur• 

Kadın Çoraplarl 
tktısat Vekileti tarafmdaıı 

çoraplarının tetkiki için cel 
Stütgartlı mütehassıs şecriıniZ' 
rniştir. Mütehassıs sanayi mUI 
ğine giderek ipek kadın çor~4 
pan fabrikaların adreslerini alı-. 
beraberinde Sanayi tetkik 
den Müeyyet bulunduğ"..ı halde 
sabahtan itibaren f nbrika:an 
ye başlamıştır. Mütehsss1sın iJf 
tı bilhassa ipliklerin kaliteleri 
leme tarzlanna ve her geiç il 
sına uyan ipliklerin -nalrlnelerd
lanılıp kullamlmadığım tetJd!'.w. 
rek V ekllete bir rapo~ verece--

TAKViM ve 

16 Mart 
P E R $ E 

a QncQ ay Gün: 11 
Arabi: 1358 
Muharrem: 211 
Güne,: 8.14 - Öfte: 
İkindi: 15.45 - Akprn: 
Yatsı: 19,47 - tmslk: 

Yurtta Hava Vasiyeti 
Yeıtlköy meteoroloji tatasyon~ 

1ınan malOmata ı6re, hava yurtta 
cenubu prkt Anadoluda kapalı, , 
ıelerde kapalı ve yatıılı recmi~ 
1ar dolu bölıelertnde 18rkt, dile:. 
de umumiyetle cenubi btlkıun~. 
kuvvette, orta Anadoluda cenn~ 
denizde karayelden kuvvetlice .. 

İıtanbulda hava kapalı ıeçnıllo 
at zarfındaki yatııın metre rnur' 
bıraktılı su mlktan 4,8 kllogr911l 
ölçülrnOt. rilzglr ıfmall ıarbtden 
de 2-4 metre hızla esmlıtfr. 

Saat 14 ta bava tazytkı 750,2 
idi. Sllhunet en yüksek 9,8 ve el' 
f.7 antıcrat olarak ka7cfedllmJldt• 
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Ô N-j 
Çekoslovakyanın 

~ Olümü ' 
}'~: Omer Rıza D0<1RUL 

/\ lrnan askerlerinin Çek bükA
lıoh ?netinin merkezini ve bütün 
le·· eınya ile l\loravyayı işgal etme

' 'Yle Çek kafk oslovakya devleti ortadan 
da ınış ve Almanya, Orta A vnıpan Yeni bir zafer kazanmıştır. 
11 ... ~ha geçen Eylôlde Südetlere ait 
• .. :ı;,l· • 

bi ·ı ılhak ederek Çekoslovakyayı 
r ha .. •}" alt " ı sarsmış olan Almanyanın, 

Ya~ Yedi ay geçmeden Çekoslovak
dıt ~.toptan kaldıracağı sanılmıyor
tııi. ılak's o zaman Almanyanm tat-

rı ediJd'.. d' . ııııı ıgı zanne ılmı~, Almanya-

Mareşal Voroşilof 
Kızı lordunun 

Kuvvetini Anlatıyor. 
Kızılordunun 

Tanklarda 
Süvari Kıtalar1nda Yüzde 52, 

Yüzde f 91, Tayyareferde 

Yüzde 130 Fazlalık Var darı l'tıesuı devlet adanılan tarafın
~i b da, Almanyanın Avrupanın ara
tlıadakıınından h'iç bir istiyeceği kal- Moskova, 15 (A.A.) - Mareşal Voroşilof, Sovyetler Birliği 

ığı söylenmişti. Komünist Partisinin on sekizinci kongresinde beyanatta bulu-
1\ı!albuki bugün Çekoslovakyada narak euümle dem iştir ki: 
~ anya ve yalnız Almanya hakim- "- l\luzaffer ~osyalizm memleketi, bütün dünya memleket)e
"~· 1\fünihtcn sonra da aşağı yukarı rinin en sulhscvcrl~ridir. Fakat muhasım emperyalist memle
tiJ;!et bundan daha çok farklı de- ketlerle muhat olduğundan ve zamam geçmiş kapitalizmin ka
ler 1

• Fakat ortada bir takım şekil- busu bulunduğundan, her memleketten daha ziyade askeri teca Kızılordunun Siivari Baş.kumandanı 
~lareşal Budiyenni "a~e gösterişler vardı. ve Çekoslo- \'Üzün mütemadi tehdidi altındadır. 

tt!tı a namında federal devlet mev- Stalinizmin doğrudan doğruya 1-ı decek mütemmim tahkim;:ıt vücude ,--
ı1111, 11· .Çekler miistakil yaşamıya a- dare.i altında merkezi komi- getirmek için icap eden kcbirler a. H + p +• 
% kbı~ ırk olduğu için Almanyanın te ve hükumet, Kızı lordu ve kızıl do_ lınmı.,<1tır. a ay ar 1 
bil a ~Unıüne için için isyan ediyor, nanmadan mürekkep silahlı kuv- Müstahkem mıntakalardaki hu -
~lllı Yüzden ara yerde Almanyaya vetlerimizi, durmadan takviye etm:.Ş susi krtaat mühim surette arttı. Or- K ı • 
1~ alefeti tazammun eden hareket- ve tekamül ettirmiştir. Bu korku ve- dunun adetçe ve teknik itibariyle i- On CJ re e rı 
'a, "liku buluyordu. Fakat Alman- rid kuvvetler, vatanımızın hudutla- lerletilmiş olması ve muhariplerin de 
il gazetelerde yapılan bir takım rmı beklemekte ve düşman tecavii- talim ve terbiye ihtiyaçlarının art - B ı d 
la~Yatı dahi müsamaha ile karş1- züne karşı vatanımızı garanti altına ması üzerine bir komiserler heyeti aş a 1 
1-ra~dığı için, Alman tazyiki Çekler almaktadır.,, teşkiline lüzum görüldü. 
'1la •ndan en derin sıkıntı ile kar- Mareşal Voroşilof, kapitalir.t rnem- Bütün bunlara şunu ilave edeyim 
llefs~~akta ve bu mağrur ırk, izzeti leketlerin silahlanmasının bariz va- ki, bundan bir sene evvel hükumet, 
İd~ 1111 ezmemek için uğraşmakta sıflannı, harp bütçelerini ve harbe 11 kişiden mürekkep bir yüksek as
lllıı .\lrnan tazyiki ve Çek izzeti nefsi hazırlıklarını anlattıktan sonra si- keri şıira teşkil etmiştir. Bu şuranın 
>•dage.çird~ği en son imtihan, Slovak- lahların. ~üyü~ ink~fmı kaydetmiş ı vazifesi Krzıl ordunun tekamülünü 
~ ki ayrılık hareketi sırasında gö- ve demiştır kı: alakadar eden bütün meseleleri tet-

Çarptı. "- Silnhlannı yalnız dört defa : kik ve halletmektiT. Ayni zamanda 
ıq ~İinih anlaşmaları neticesinde ye- fazlala~ı~.an 1?giltcrc hariç olm.ak ~- J askeri müfettislikler ve aslreri isti
~b Çekoslovakya vücut bulmuştu. z~re, butun dığer mcm~cket_ı.erın sı- ı şare heyetleri de vücude getirilmi'?
l{,~ınya, l\loravya, Slovakya ve lahları, beş, altı ve hatt~ yeaı ve ~o- 1 tir. Nihayet Kızı donanma da ordu
~) ·ı·.~taltı Ukraynasından miiteşek- kuz ~efa. fazl~~aşmış, Poıon;:a ve Fın- j dan ayrılmış ve müstak;l bir komi
hu.1dort ınuhtar ülke, bir anayasaya landıya .. ıse sıla~l~rmı '>n •l<ı def ad~." j serlik haline ifrağ edilmıştir. 

--ı; 1 f d fazla yukseltmıştır. Bu keyfıvet, bu- Krzıl d k •t 1. t f · t tet· ' e eral bir hükumet vücude · or umuz, apı a ıs ve aşıs 
ırnı· 1 ti.in bu memleketlerin harbe girer 1 k t! rd 1 tış k b"li iti, ı erdi. Dört muhtariyet ayni mem e e er o u arının a a ı -

);;;c )'.h' •a sadık ve biribirine bağlı girmez nasıl bir felaketli geı·ginlik i- yetinden ileridir. 
:~h çinde bulunacaklannı gösterir. G)t caktı, fakat diğer taraftan bu Süvari lntalannda, yüzde 52 faz-
ıı:eter· Dünyanın yeniden p<ıylaşılmast i-

~.: ın her biri de karıştırıcı el- lalık mevcuttur. Süvarimizin teknik 
·•rı t h cin yapılan ikinci emµoryalist harp, 

tıı 1 • n riklerine, sahne idi. Bu tah- techizatrndan, hafif makineli tüfek-
~ e11 şimdiden başlamıştır. Vo1ları önünde 
~ .. n neticesi çok kısa bir zaman- ler yüzde 30, ağır makineli tüfekler 

lfotüld .. Sl k d hiçbir maniaya rastgelnJyen müte -
~e~et• u. ova ya aki aynlık ha- cavizler, ilk ve lrnlav. muvaffakıyet- yüzde 21, dürbünlü tayyare dafi 
lı.i .... 1 bunların birincisi ve en mü- 1 makine tüfekleri yu-zde 31 ve !op •tttrf • erinin sarhoşluğu iç~nr!e yüzmekte 
~lllf 1 ıdi. Çünkii bu hareket mu- ve yeni kurbanlar aramaktadır. Bu i- miktarı da yü7.de 43 artmıştır. 
"~. ak olduğu takdirde, devletlerin Zırhlı otomobil ve tank mevcutla-""«ı kinci emperyalist haroin bi'ialıare na. 
daballti ettiği Çek devleti yıkılacak, sı1 inkişaC edeceğini ke~t.rr.ı.c:>k güç- nmız, yii7.de 152,5 nisbetinde fazla-
tııud sonra vuku bulacak taarnız. türBizim için münakaşa gi"türme1. bır laşmıştrr. 

Antakya, 15 (A.A.) - Hatay'ın 

her tarafında Cümhuriyet Halk Par
tisi ocak ve mahalle kongreleri ak
dine başlanılmıştır. Antakyanın 

Şeyhköyü ve şehir içindeki Orhani
ye semt ocakları, kongrelerini yap
mışlardır. Bu münasebetle Şeyh kö
yünde yapılan törende sporcular ve 
köylüler milli marşlar söylemiştir. 

Kongre azaları anavatana olan sar
sılmaz bağlılıklarını izhar ve Ata
türkün ölmez hatırasını anarak bü
yük Milli Sei İnönü'ye sevgi ve say
gılarını hep bir ağızdan tck"arlamış-

lardır. Toplantıda ocak idare heye

tiyle kongre mümessilleri seçilmiş
lerdir. Orhaniyede de ayni merasim 
yapılmış idare heyeti ve kongre mü
messilleri seçilmiştir. Hatayın her 
tarafında ocak kongreleri hararetle 
devam etmektedir. Yalnız Ordu ka
zasında 26 ocak kurulmuştur. 

* Çocuk Esirgeme Kurumu bir top
lantı yapmıştır. Bu toplantıya An
takyanın bir çok güzide bayanları 
iştirak etmişlerdir. Bayanlar kuru
ma para teberru etmişlerdir. Ku
rum menfaatine ordu evinde bir ba
lo verilecektir. 

~lıtı llhale, himaye veya işgal hiç bir tek nokta varsa 0 da, Shlınm bugün- Tankların heyeti umumiyesi. adet 
~Q seyi alakadar etmiyecekti. Çün- kü enternasyonal vaziyeti tahlilinden itibarile, yüzde 191, zırhlı otomobil
htı e\'\•ela devlet yıkılmış olacak ve çıkan aşağıdaki şu noktarlır: lerin umumi miktarı ise 7.5 misli 
te~kı~an devlet, kimin eline dü- Biz, daima ve tamamile yenilmez yükselmiştir. Tank kıtalannm silah
~tı h duşsün ona karşı bir ses çıka- olarak amele ve köylü Kmlordusu i- lan, ezcümle topçusu, radikal sure~-

Ç ulunmıyacaktı. le Kızıl donanmasına malik olmalı - te değişmiştir. Bir Japon Deniz 
Lıt tkler buna mani olmak i~in son yız. Tank dafü toplaır ve kısa menzilli ' 
~t gaYl'et göstermek istediler. Fa- Bütün ordumuz, bugün ıçin yegane toplar hariç olmak üzere, hafif top- Üssünde isyan Çıktı 

Prenses 
Fevziye 

NikCihlandı 
Kahire, 15 (Hususi) - İran Şehin

şahı Majeste Emperyal Rıza Pehlevi
nin 61 inci yıldönümünün tesit edil
diği bugünde İran Veliahdi Prens 
Mehmet Rıza ile Kral Faruğun hem
şiresi Prenses Fevziycni1n nikahları 
kıyılmıştır. Nikah merasimi Abidin 
sarayında yapılmış Kral Faruğun 

kendisi hemşiresine vekalet etmis 
İran Veliahdinin kendisi Kral Fa~~ 
ğun karşrsma geçmiş, ·ilcisi elcle ver
miş ve Mısır Şeyhülislamı savrlan 
Camiülezher rektörü nikahı kı;:rn.ış
tır. Rektör, Prenses Fevziyeye izdi
vaç işini idare için kimi vekil ettiği
ni şahitler karşısmda sormuş, Pren
ses te kardeşi Kral Paruğu vekil ta-
yin ettiğini söylemiş, bunun üzerine 
merasim yapılmıştır. 

Bütün Mmr uğurlu izdivac.r sevinç 

le tesit ettiği gibi bütün İran halkı , 
hem Şehinşah hazretle!"inin doğumu

nu hem ve1iahdin izdivacını en hara

retli ve en coşkun tezahürat ile kut
lamış1ardrr. 

Abidin sarayında yapılan nilcah 
merasiminden sonra sarayda ailevi 

bir ziyafet verilmiş ve ziyafette İran 

Velahdi ile Prenses Fevziye yanyana 

hazır bulunmuşlardır. 

Mısır halkının bu mesut münase

betten hissettiği sevinç bugün azami 

haddini bulmuştur. 

Memleketin her şehrinde, ve her 

şehrin her mahallesinde yapılan se

vinç tezahürleri memlekete tam ma

nasile bir bayram yaşatmışur. 

lspanyol ve Fransız 

Fası Hakkında 

~ir Görüşme 
Rabat, 15 (A.A.) - General No

gues, her iki mıntnknyı da aliıkadar 
eden meselelerin tetkiki için lspan
yanın yüksek komiseri miralay Biz
beder ile göriiş._"'Cektir l\lülakat Ar
baoua ismindeki Fro.ns17. kasabasında 
yapılacaktır. 

Amerika ve Fransada 
işsizlere Yardım 

Vaşington , 15 (A.A.) - Rcis icüm-

hur Roosevelt parlamentoya hususi 

Yazan: B. FELEK 

V ücudün eskiyen guddclerini, 
yani bez dediğimiz şeyleri ye

nileriyle dcğiştinııeğe kadar tabia
tın işine karışmıyn nıuvnffak olan 
hekimlik, eskiden ur dediğimiz kan
ser hastalığının tam bir ilacını Jıala 
bulamadı. 

Bulur mu, bulamaz mı? Bunu ta
yin edemem . . Fakat bu hastalık üze
rindeki miişahedeler, şuraya \•arnuj
tır ki; kanser v(icudü teşkil eden 
hücrelerden bir kısmının diğerlerin
den daha {azla ve anarşik, yani ni
zamsız ve haksız şekilde, lüzumun
dan ziyade inkişaf etmesidir. 

Bu yalnız insanda değil, nebatat
ta, hayvanlarda da oluyor. Bu hak
kına razı olmayıp lüzumundan faz)a 
büyü1llek istiyen hücrelerin hemen 
kökü kazınmaz ve kesilip atılmazsa 
vücudün her tarafını istilaya kaUa
yorlar normal hücreler bu çılgınla
nn önünde mağlôp olarak bünyeyi 
onların istilasına terkedince, tahü 
böyle azgın hücreler hücumuna ma
ruz olan vücut telef oluyor. 

İşte (Ur) dediğimiz kanserin mc
şum felsefesi, yani izahı bu. 

Bunun böyle olduğunu bildikten 
sonra, nerede haddinden ve niza
mından fazla büyümek istidadı gös
teren ve urlaşmıya başlıyan uzviyet 
görülürse, hemen ya bırakla yahut 
henüz mahiyeti bilinmeyip yalnız 
tezahürleri müşahede edilen radyum 
gibi, röntçen gibi çarelerle bünye
nin esaslı kısımlarını samıadan der· 
hal yok ediyorlar. 
İnsan vücudiinde görülen bu (Ur) 

lar cemiyet bünyesinde• hatta muh
teli:' kavimlerin te~kil ettikleri hir 
ar:ı. kıtasının bünyesinde de görü
lüyor. 

Bir cemiyet. bünyesinde hak ve 
müsavat esaslan aleyhine ve diğer 
fertler zararına biiyümüş (Ur) laı-m 
da tıpkı viicut (Ur) ları gibi cemiyet 
bünyesini bihuzur ettiği, keyfini ka
çırdığı ve nihayet siyasi sıhhatinde 

teşcvvüşler yaptığı görülmekte olcln
ğu kadar, mesela Avrupn .millctleri
bünyesindr de bazı memleketlerin 
birer <Ur) teşkil etmekte olduğu gö
ze ~arpıyor. 

Umumi nizamın zıddına ve kom
şularının zararrna olarak urlaşan bıı 
memleketlerin de bu giimrah inki
şarıarı tıpkı kanser gibi i.tah oluna
bilir. 

Ve öyle izah olununca, ancak kan
serinkine nıii~abih tedbirlerle önii
ne geçileceği neticesine, ister iste
mez varılır. 

Her vücutta kanser ameliyesi ya
pılamadığı gibi her cemiyet bünye
sinde, her kavimler grubunda da bu 
ameliyeyi yapmak kolay değildir. 

tfıt hazırlık miikemmeldi ve Çekle- doğru sistemi teşkil ed~n kcıdro sis- çu kıtalar yüzde 34, orta topçu yüz
t'f kuvveti veya gayreti ile berta- temi üzerine kuruludur. de 26, ağır topçu yüzde 85, tayyare 
lltııı ed~Jecek mahiyette değildi. O- Ordu, bir taraftan kadro ordusu dafii topçu da yüz.re 169 fazlalaş
d._ içrn Alman tazyiki muzaffer ol- haline gelirken, diğer tRrcıftan da as- mıştrr. 

Hongkong, 15 (A.A.) - Çin A- bir tezkere göndererek i~zlerc yar
jansı bildiriyor: Japonların Yokasu- dun için yapılmakta olan nafıa işleri 
ka deniz üssünde bir isyan c;ıktığı için 150 milyon dolarlık tahsisatı 
öğrenilmiştir. Burada biızat .!apon 
ant ifa.şist teşkiltıtına mensup Japon 
bahriyelileri tarafından beş Japon 
bahriye tezgahı tahrip edilmiştir. 

Zamanı germemiş, blinye zayıfla

mamış ve afet derinleşmemiş olmak 
lazımdır. 

Acaba Avrupa kanseri, tedavi 
devresi gecikmi~ bir kanser midir? 
diye endişe edilse yeridir. lttı \ıe Slovakların kendilerine veri- keri idarenin mahalli ;)rganları da Düşmanın kimya hücumlarına kar 

~osl ro)ij ifa etmeleriyle biitün Çe- baştan başa yeni sure:tte te~6ilatlan- ŞI orduyu muhafaza edecek ve düş-
Jıı11d 0"akyayı yıkan hadise hazır- dırıldı. mana ayni silahlarla mukabele evli 
~~~· Uzak şarktaki askeri idare, yeni- yecek antigaz müdafaa krtalarımmn 

1lt ıcede Çekoslo\.·akya yıkılmış- den organize edilJi. Eskiden buralar- teşkilatı daha ziyade tekamül ettiri~
~bb"c Almanyanın bir parçası ol- da bulunan bir tek Uzakşaık cep- miş ve miktarları iki misline çıkarıl· 
~tur. hesi ordusunun yerine ayrı ııyrı iki mıştır. 

Sı~"ltgijnkü vaziyet şu merkezdedir: ordu idaresi kuruldu . Staiır ana ya- Mcmlekctimiwe büyük şehir ve 
~el'tı ~k~a sureta miistakildir. Bo- sası mucibince, uıılli müfrezeler. Kı- merkezlerin hava hücumlarına kar
t111d la ıle Moravya Alman işgali al- nlorduya geçirildi ve diJer !cıtalar1a şı müdafaası için avcı tayyareleri -
ti 0~dır ve haritalarda Alman ülke- ayni vaziyete getirildi. miz, yüzde 142,3 nisbetinde fazla-
~a arak gösterilecektir. Ruten:ra Hudutlarımızı en zııyıf ınsımların- laştınlrnıştır. 
llıa~8tistan tarafından işgal olun- da müstahkem mıntakalarla çevirdik Askeri tayyare kuvvetlerinde ça· 

lı' tadır. Evvelce yapılan tnhkimatı k..ı"Tctlen lışan askerlerin mik<lan yüzde 13R, 

tQıı llkat diin de dediğimiz gibi bü- dirmek ve hudutlarımızın r.1üdafaa tayyare adedi ise yüzd~ 130 fazlalaş. 
h sistemini esaslı bir surette tarsin e- mıştır. 

dft u hadiseler birer mukaddime-
~~· Ve aı;ıl neticeler bu hadiseleri 

ıp edecektir 
lıiit .. • 

t 11~ tın bu mukaddimeleri!h vara· 
'l' nokta şudur: 

İle 01.aliter devletler Şarki Avrupa 
tıııtınıı, Garbi Avrupa ile mi uğraşa-

ar, 
ı _ tı,, ~ . 
"" d etıce nnlnşılmadıkça hadise-
~ıya<'aktır. 

~ kızılyazıda Yangın 

- --· 
Filistin Konferansı 

Londra, 15 <Hususi) - Jngiltere 
hükumeti Arap ve Yahudi m~rnhhas
larına son tekliflerini bugün hiJdir. 

miştir. İngilizler bu tekliflere itiraz
lar nazarı dikkate alım.c:.ıksa da esas
lar üzerinde itiraz edilm•·mcsi i!<i ta
raftan da istenmiştir Son tE>kliflerin 
esas iUbarlc daha cv,·clki teklifler
den pek farklı olınarhgı haber veril. 
mektedir. 

yeniden istemiştir. 

Tezkerede şöyle deniliyor: 

"Milyonlarca insanın mesuliycti 

kongreye aittir. Bugün üç milyon ki
şi zaruri inşaatta hizmet görmekte
dir. 850 bin işsiz de !istelerde y::zılı 
bulunuyor. Eğer bu istenilen tahsi
sat kabul edilmezse önümüzdeki haf
ta 400 bin, mayıs başında 600 bin ve 
haziranda da 206 bin işçiye yol ve
rilmek icap edecektir. 

• 
Paris - Parliimento ihtiyar işçile

rin tekaütlüğüne dair hazırlanan la
yihayı ittifakla kabul etmiştir. 

bt!ş Ozan (TAN) - Buradan yirmi 
~İltı dakika uzaktaki Kızılyazı mev
ltaıi~e b.ir yangın olmuş, Ömer ve 
~ltı e aıt olnn bina yanmıştır. Yan
~b· B'alilin küçük kızı tarafından 
"ttte~h~ knrşı öküzlere saman veril
ta'll ıstenilirken, elindeki çıranın 
lltıll anlığı tutuşturmasından ve bu
~· ~eç farkedilmesinden ileri gel-

lt. lfiçbir şey kurtarılamam1ştır. lzmirdeki •on fırtınada sellerin lxuhğı mahalle aralarından iki görünüf 

Yugoslavyada 
• lktısadi Faaliyet 
Belgrad, 15 (A.A.) - Maliye Na

zırı, Milli Bankanın mütehassrslan i
le birlikte döviz, tahvliat ve kıymet
li madenler kaçakçılığına mi'ıni ol
mak için bir lfıyiha hazırlamakla 

meşguldür. 

Muhtelif ihra~at müesseseleri bir 
!ugoslav - Bulgar na:kliyat şirketi 

vücude getirilmesi projesini tetkik 
etmektedirler. Bu şirket, ihraç edi
lecek olan bütün Yugoslav ve Bulgar 
eşyalarını sevkedccektir. 

, ..................................................... , 
J t<ISA HABERLER ............ ~~ ·~-4N ........ 

Roosevelt, Panama kanı:ılının emniyeti
ni arttırmak için 14.700 000 dolar tahsisat 
vcrllmcslnJ hususi surette kongreden ;ı;.. 
tem iştir. 

e Mersllya - Yugoslav Kralı Alexan
dınn katili Hırvat Klem .. niıı mC?.arı meç
hul şahıslar tarafından açılarak iskelette
ki takma altın dişlerin aşırılmış olduıtunu 
mC'zar bekçisi gl:lrmüı,; ve polise haber ver
miştir. 

• Kont Ciano ile Lord Pf'rth, mübadcle
lclcrl iki memleket nrası:ıda ticarete in
tibak ettirmek maksadılc İngiliz - İtalyan 
ticaret lti!Cırının tadiline dair hnzırlanan 
notalan lm:ı:a etmişlerdir. 

e İngiltcrenln Vulcan kruvazörQ ne 
bir torpido filotillftsı üç günlük blr zi
yaret yapmak üzere Pale::nıoya gitmiştir. 
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Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 
19,74 m. 15195 Kes. 20 
lll,70 m. 9458 Kes. 20 Arasında Çıkan Kavga Reyini Kullanıyor 

Davacı Faik, tı'T.\m boylu, san b1- nin yanına otururlar Beş, on dakika da kMl değil. Bir de MehTtıedl dlnle Perıembe, 16. 3. 1939 
yılclı bir adamdı. Fakat müddeialeyh sonra kapı birdenbire ardına kadar 1 yin: 
ondan daıha uzun boylu V'! daha sarı- açılır ve Mehmet gırcr Faiğe bir - Bu şahitleri kabııl etmem. On
şındı. Davanın iki taıafı arasındaki yumruk atar. Oda 1.-apısmın önünde lar hep Faikten tarafa çıkıyorlar. 
bu nisbet yalnız ı::ürette bo~"Uluyor- beliren polis Faiği ve Mehmedi alıp Çünkü Faik tabanca t~c;ır Ondan kor 
du. Davacı da.ha cesur ve daha be- karakola götürür. kuyorlar. Bu adam lı.arımı kandırdı. 
cerı"kli görünüyordu. Müddc.ıalcyh 1- Vaka. bu cepheden nleUı.de bir va- Günd~zlerl ~en işte olduğLim saatler-
se mahcuptu. kr.dır. Fakat polis niçin orada ti.ıre- d.E> evıme gıriyormuş. Karımla sevL 

Mahkemede mevz ıubahis olan hA- miştir? Bunu polisin üa1esinden an- şıyorlarm~. Hatta t>u askere gittiği 
dise basit bir dayak meselesi olduğu lı.yoruz: zaman karım, bunun ceb•ne yirmi li-
halde, hakikatte suçun çok derin kok . ra koymuş. Karımı kendı evine de 
leri vardı. llk bakışta goze çarpan - Efendılm: ~ Meh?T"et o sabah götürmüş. Şimdi bile karım bunun e-
kunı dekorun arkıuıında renkli ve karakola ge dı. Karım~ı~ Fnıkle be- vindedir. Halbukt ·mhft Hamdi· "ev 

raber bulunduğunu gıdıp yakalaya- r- · -
canlı bir ikinci plan o.1orüoüyordu. ' aen "ıktı gitti div"r B 1 d ~. 0 cal:'lnı hwber vertJi. Komiser de kimse ~ ' '' w . ., · u un ul§"' 

Yurtta Bir Bayram Manzarası Vardır, 

lstanbulda Geniş Tezahürat Yapılmaktadır 

12,SO Program, 12,35 Türk müziği 

Pl. 13 Memleket saat ayarı, ajans ın 
orolojf haberleri, 13,15 - 14 Müzik ( 
nşık program - Pl.) 

Dün sabahtan ıtibaren şehrin her 1 Snat 12 de Bi.ıyü~dcrcden hareket 
1 

18
•
30 Pronam, lS,35 MOrlk - PJ. 

odil~r. Solistler), 19 Konuşma (ziraat 
tarafında mtinteh"bisani :;eçiınine baş edecek olan partinin radyolu koamyo- ti), 19,15 Türk müzl 1 (Fasıl hey 

lanmıştır. Sabahleyin saat yedıde neti sahil boyunca ne r yat yaparak Tahsin Kareku,, Hakkı Derman, R 

kaymakamlar, nahiye mudiırleri ve Istanbula kadar inecektir. Fersan, Has.ın Gür, Hamdi Tokay, B 
teftiş heyetı azaları rey sandıklarının intihabat münasebctile dün sehir O'aer. 20 Ajans, meteoroloji haberleri, 

i raat borsam (fiyat), 20.15 TOrk m<l 
konuldukları yerleri ':>ırer birer teft Ş donanmış ve gece de belediye, vila- Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çnfla, ! 
ederek sandıkları görmüşler ve iç. yet, Parti, Halkevleri bınalarile hu· Kadri, Kemal Niyazi Seyhun Okuyan 
}erini muayene ettikten sonrıı. tekrar susi muesscsnt tenvır eailmiştir. Necmi Rıza, Semahat Ö1.dt'nses, ı - P 
mühürlemişlerdir.Bundan sonra san. rev, 2 - Ali A~a - Uşşak şarkı -

Şahit Hamdinin ifadelerine naza- 'bulunmadıgındaıı barıa: yer, bu Faigin evidir. Orada araıısın. 
ran hadise şöyle er,..yan etmişti: Mahkeme, işuı bu taraf Je alikadar 

Mehmet ve karısı Ikba1, Hamdini.n - Hadi git, arkası~dan bak. Bir olamıyacağını isterse ke!'ldisinin a • 

dıklar, sureti mah&usSJda hazırlanm~ Mebusluk için mür.acaat im seni ben arardım, 3 - Mılhmut ce 
Vf' bayraklarla süskrunış bulunan Dun mebusan heyeti teft"şiyesine lcttln Paşa - Nan firkat, 4-Şevkt B 

1 k 1 ak • ı l mlistakil mebusluk ıçin vcniden iki Tutuldu damı :tillfiyftre, 5 - Suphl ZI 
vaka çıkarmasın, ce'iı. . ' . Y 

evinin alt katı•11 kiral:ımışlar, bir .. nca z na davası açab•Jece~'ni söyliye. 
yer ere onu ar reyıer.n atı ması- ., Gilcendl biraz sözlerime. 6 _ Kemal 
na hazır bir hale getiı ılm~ştir. Heye- müracaat vuku bulmuştur. Bu mü- yaz! Seyhun _ Taksim, 7 _ Refik F 
ti teftişiye azasından her 1Jiri bır san- racaatlardan biri lstanbulda Yıldız o- san - Gağstlmdcn kacıp gltUn, 8 -
dık yerinde vazife almak üzere da- telinde oturmak tasavvurunda oldu- fik P'ersan - Ey benim gonca gOlQm, 
f,lJlrnıştır. Saat sekizde belediye reis ğunu bildiren ve hukuk merunu ol- Dede - Sana lAyık mı ey gillten, 10 

1 • duğunu ileri süren Muzaffer Gôkçel. $eınsettln Ziya - Bıktım elinden, 11 

müddet sonra Mehmet. arkadaşı Fal- . ~u ad?m o~de.n :~şuyordu. Ham- rek kendisinin Faiğc dqyak atıp at
ği de eve getirmlye başlamış ve ev dmm evme gı.rdı ô.)lr dakika sonra madığını sordu. Mehtnet bunu katiy
snhibi olan Hamdiye de tanıtmış. Fa- ben tam evin bnünc varıiığım sıra- yen reddetti. Fakat şahit:erin ifade
kat Mehmedin ıçınde yavaş yavaş bir da bir k~~wı~ ~ağırarnk çıktı:' Yet ş·n, sile suçu sabit olduğundan yirmi beş 
süphe uyanını~ olm;\lı ki, Hamdiye riçeı:ıe doguşuyorlar,, dedi. Ben de lira ağır para cezao;ına nahküm e
karısı ile Faik araırın<ia l:>ir münase- g!1"<1un. Yukarı çıktım, O'lalardan bi- d"ldi. Yalnız suçu şüphe saikasile 
betten endi§e etliğinı söylemiştir. nnde Mehmetle Faik do~uşiıyorlar- işlediğinden ce7ası 12,5 hraya indi. 

muavin eri Lutfi A:tsQyla. Rifat san· Saz semaisi, 21 Memleket saat ayan, 
dık yerlerini birer birer teftiş ede· dığeri de Sacit Demir ısmınde bir zat Konuşma, 21,15 Esham, tahvtltıt kam 
rek her şeyin hazrr olduğunu gör- tarafından yapılmıştır. yo - nukut (fiyat), 21,25 Ne~ıı plAkl 
miişler ve saat tam dokuzda intiha- Sacit Demir. ayrıca hryetl teftic;i. 21,30 Müz.Jk (KQC{lk Orkestrıı -

Bir pazar günü H;\mdi üst kattaki dı. Odada iki kadınla bu Hamdi var- rildi ve sabıkası olrn.:ıdıgından bu da 
odasında yatarken Fılik ve Tahsin is-, dı. tecil olundu. 

b t b 1 1• k .ı yeye b1 ... de mazbata -·ermı'ştı·r. '"'uh- Necip Aşkın), 1 - Noack - Kö,. a a aş anmasını a a a·ıar memur- "' v ı,·ı yeteri, 2 - Borcherf - Bir gecenin 

ıoıinde :Bd arkadaşı gelirler. Hamdi- !kinci planı nydmlntmok ~~in bu /. K. 
lara tenbih etmişlerdir. telif mahallelerde oturan bir çok kim manı (Vals) 3 _ Leopold _ Karls 

Reylerin atılma•ına baılanJı seler tarafından imza edilmi~ bulu - hatırası, 4 - Pachcmegg - Viyana 
Saat tam dokuzda ı:;"'hrin her tara. nan bu mazbata <S:ıcit Denıirin ts- iti, ı - KOr;Qk gecıt remıl, 2 - opera 

fında sandıklara reylerin atılmasına tanbuldan mebuslu~-unu isteriz) cüm balet mü%1jtf, 3 - Grabende gezinti, 

Çocuğunu 

Tanımıyan 

Bir Baba 

Mahkemelerde 
Hangi Davalar 
GörüLüqor 

Mahkemelerinde görülen davala
nn cinsiı çeşidi ve sayısı bir millc-

Kardeş 

Katili Ali 
Mahkemede 

b lesini havi bulunmaktadır. Paraterde atlı karınca, 5 - Lehar -
aşlamıştır. Dün intihabatın ilk gü- operetinden - Potpuri. 22.so Müzik ( 

nü olmak mtinac:ebetile öğleye ka- lzmirde ıeçim neticele.ncli gan ve saire - Pl.) 23 Milzfk (Ca:ı:ba 
dar sandık başlarında izdiham gö - tzmir, 15 (Tan Muhabirirden) _ Pl.) 23,45 - 24 Son ajans haberleri 
rülmemiş, ancak öğleden soııra fazla Bugün seçiım basladı ve lzmirde ak- :rarmkt program. 
kalabalık olmuştur. Reylerini istimal şam saat 19 da seçim neticelendi. --------------. 
etmiye gelen vatandaşlar ilk evvela mevcut reylerin yüzde seks<>n doku- ittihat Değirmencilik 
alakadar memurlara müracaat ede - zu kullanılmış ve müttcfıknn parti Türk Anonim Şirketinden : 

Dd sene kadar evvel, Haliç Fene- tin içtimai seviyesi, hastalıkları, nok
rinde oturan Kumriye u.minde bir sanlan hakkında bize en doğru fi
kız, Mustafapaşada oturan Saffetle kirleri verir. Adam öldürme suçuna 
evlenir. Bir buçuk SPne beraber ya- nadiren tesadüf edilen memlekctler
şarlar. Faıkat Kumriye çocuk doğu _ de insan hayahnın değeri anlaşılmış, 
runca Saffet kadını ter keder. Ço. hiddetler ve hareketler şuurun, vic
cuğu kabul etmez. danın kontrolüne girmiş demektir. 

Saffet mahkemeye gelmemişti. Ve- Cinsi münasebetlere müteallik suç
kili vardı. Miiddclı\tn gösterdiği on lann çokluğu bir memleketin cinsi 
beş şahitten on kadarı dınlcndi. ahlak bakımından çok terbiye ve ıs

Kuınriyenin kira ıle oturduğu e- laha mühtaç olduğunu gösterir. Va
vin sahibi Bayan Hidayet vakayı ~y zifcyi ihmal ve sui'stimal davaları, 
le anlattı: meslek ahlakının teşekkül etmediği-

Dördüncü sorgu hakfmı ablası Es
mayı öldüren Ali hakkındaki tahki
katla meşgul olmaktadır. Müddeiu
mumilik esasen Er7.incaniı olan Ali
nin, Esmanm öz kardeşi olup olma. 
dığını • telgrafla Erzıncan müddeiu
mumiliğbıden sorm·ış ve gelen cevap 
ta Alinin Fatma isminde bir kız kar
defl oldutu blld\rilmlftlr. 

rek nüfus tezkerelerini gostcrmişler, namzetleri seçilmişlerdir. Havanın 
sonra listelerde de tsımlerlni buldur. yağmurlu olmasına rağmen intihaba. 
muşlar, ve nüfus kağıtlarına birer ta gösterilen alaka sayanı Uıkdlrdlr. 
damga vurdurarak reylerini atmış- Mülhakatta yarın :ıkşam netice a-
lardır. lmacaktır. 
Ayrıca Partinin hflzırlamış olduğu 

program mucibince ve hemen şehrin 
her tarafında intihabat için tezahürat 
yapılmış, partinin radyolu kamyo
netile Kasımpaşad!l, Eyüpte, Beya -
zıtta, Taksim meydanındn konf crans 

AnkaraJa rey veren 
vatanclıa1lar 

Ankara, 15 (Tan Muhabirirıden)
Şehr.imizde ikinci münte)Up lleÇ~ 
bugün başlanmış ve 18446 vatandaş 

reyini kullanmıştır. Seçim lınlk ta. 

rafından büyük bir alaka ile takip e
dilmektedir. 

Birinci llan 
15 Mart 939 tarihinde fevkalAd 

olarak içtima eden umurnt heyeı 
ekseriyet hasıl olmadığından aşağı 
daki ruznameyi muzakere etmek 
zere İttihat Değirmencilik Ti.ırk 
nim Şirketi hissedaranı 19 N 
939 Çarşamba ,gün saat onda 
tada Ömer Ahit Hanında 12-15 
maralı yazıhane erde fevkalade 
rak içtimaa davet olunurlar. 

- Biz bir evoe oturuyorduk. Bir nin de1ilidir. Hülasa mahkemelerde 
gün Saffetin teyzesi.!e yengesi bl-ze geçen davalann cinsine ve miktan
geldiler. Kumriyeye' baktılar, beğen na göre yapılmış bir istatistiğe bakı
diler ve istediler. Ku ta'l"afı da razı ruz; o memleketin terbiye ve ahlak 
oldu. Bir hafta sonra dügünleri ya- bakıımmdan nelerden mahrum ve 
pıldı. Saffet ac~le ettigl için nikAh neler~ rnühtaç olduğutıu görür
sonraya bırakılmıştı. Yalnız duğün sünüz. Nitekim morfoloji sosyal 
gecesi imam dua okJdu. Kına gece- denen ve içtimaiyat ilmi kaıdrosuna 
sinin sabaihında Saffet ve ..ıkrabası on giren bir bilgi kolu vardır ve pek en. 
otomobille gelerek Kumrlyeyl aldılar teresan neticeler elde etmektedir. 
ve Mustafapaşaya götllrdüler. 

Şahit Seyyare de, Kumrlycye görü Ben, okuyuculamnı kanşık ve sı-
cüler gelmesi ilzerine kendisınin kız kıcı bir istatistı"k dergisine gönder
tarafından araya konduğunu, evlen. mektense aktüel bir liste ile küçük 
menin kararlaşmasıncla b\zzat çalıştı- bir fikir vermek istedim. Ve 13 mart 
ğını anlattı. 939 pazartesi günü İstanbul Ağırce-

Bir kaç ta erkek şahit dinlendi. On- za mahkemesile. üç asliye mahkE>mn
lar da Kumriyeyi tanıdıklarını, bir sinin gördüğü davalann çeşitlerini 
pazar günü akşamı düğüne davet e- tesbit ettim Hukuk mahkemelerl
dildiklerini, orada Kumrlyeyi gelin nin faaliyetleri burada görülmemek
elbisesile görduklerlni; Saffeti o ge- le beraber sadece bu listelerin tetki
-ce tanıdıklarını soylccUlE':. ki bile bize kendi cemiyet"mi7.İn bu-

Davacımn Saffetten babalığını ta~ günkü vaziyeti üzerinde hakikate nl
nnna talebine mukabıl müadeialeyh duk~a yakın fıkirler ~b lir. 
avukatı Kumriyenin başkala!'lle ban- Ağırceza mahkemc'i.inde şu dava-
yolarda gezip dolaşan iffetsiz bir ka- lar görülüyordu: 
dın olduğunu, hatta bikrini bile baş- ıı ırza geçmek, 3 adam llldünnl'k, 3 sah
kasının izale ettiğini, çocuğun başka- tcktırlık, 2 610me sebebiyet, 2 tahkir, ı ht

sma ait olduğunu iddia etti ve bun. lAfı hakikat ilmühaber tanzimi, ı hileli 
lan şahitlerle is!Jat e"leceğ'ıni !'Öyledi. mas, 1 izale! bikir. 1 firara tesebbüs, 1 ya
Mahkerne şahitleri getirmesi için mu ralnma, ı Tilrkl ğQ u hkir. 
lıakemeyi talik etti. Birinci, ikinci ve üçüncü asliye 

~ ASKERLiK iŞLERi ; 

'~"'"""""'~~ Şubeye Davet 
Beşiktaş askerlik GUb~lnln 1248 defter 

Sl ında kayıUı R t o lu Fuat Fevı.lnln 
şubeye müracaat etmesi llfın olunur. 

* t<adıl<lSy Veril lubeılnden: 
sıo dan 330 dotumluya kadar olan ihti

yat erlerin yoklamalan için 15 Mart 939 
ilnil nk runına kadar verilen yoklama 

;!,udd ti mart 939 sonuna k dar u:uıulmıs-
tı B d ,.,•mlulardnn henüz :yoklamasını 

r. u 05w önnemelerl 
y ptırmamış olanların ceza 1 
t n şubeye ıelerek kayıtıaruu yaptırma-
1 n. 

Bir Muallim öldii 
lat1nbul ISOretmenıerl yardım Cemlye· 

tinden: 
Üskudnr 14 Onca okul öğretmenlerin· 

d n R f ye Ben iyi maalesef aranuzdan 
ed b y n kapbetmiı bulunmaktayız. 

K derli ailesine ve sayın arkadaşlara 
tazıyeUmlz.i sunarız. 

ceza mahkemelerinin gördükleri da

vaların yekunu şu listeyi teşkil edi

yordu. (Dördüncü ce a meşhut suç

lara bakıyordu): 
15 Hıfzıssıhha kanuna muhalif h rek,.t, 

12 yaral ma, 7 dol ndırıcılık, 7 emniyeti 
suiistimal, 5 zabıta nezaretlndenkaçm k, 
!5 mecruhlyete sebebiyet. 5 zina. 4 izale! 
bikir, 4 tehdit, 4 öle; ler kanununa mu
hallt hareket, 3 tuhsa tesvlk. 2 vaz.lfede 
hakaret, 2 lfUra. 2 sahtekArlık. 2 yalan 
şah dete teşvik, 2 yalan beyanatta bulun
mak, 1 matbuat, 1 damga kanununa mu
halif hareket, 1 vazifeyi suiistimal, 1 vazi
feyi ihmal, 1 ağaçlan tahrip, 1 cerh, darp 
ve tahkir, 1 aarhosluk, vaz.Jfede darp. 1 
zabıta;yı tahkir, ı yankeslclUk, 1 yalan hü
viyet vermek, 1 devlet damgalarını tak
lit, 1 mektep camlannı kırmak, 1 ırza 
geçmek, 1 Y•ncına sebebiyet, 1 metres ha
y• b yasamak, 1 alacaklı.rı iuar kudile 
mnl ka~ırmak. ı hakaret. 

l K. 

Halbuki Fatma Alinin küçük kız 
kardeşidir. Gelen cevap kif.i görül
mediği için Erzincana te.k"rar telgraf 
çekilmiştir. Cevap g-:lince Ali umu
mt hükümlere göM ağır ceza mahke. 
mesine verilecektir. ·--Maslak Ka%ası 

Davası Bitti 
Ağır ceza mahke.nesi, dün geçen 

!ıene Maslak yo!tında tabrır müdürü
nıüz Tabirin ve!atile neticelenen fa
cia hakkındaki duruşmayı hıtirdi. 

Mahkeme, şoför Krmalin suçunu 
sabit gördüğü için k~ndisine iki sene 
hapis. 200 lira ağır rara cezası ver
di, Kemal ayrıca. dnvacı Osman Ke
malin otomobilinde yaptığı basan 
tazmine mahkum edUmiŞ"ır. 

Mediha Muzaffer Baysahn 
Söylediijl Nutuk 

Dünkü nushamızda halk hatlpleri
mizden Mediha :\fo1a!fet Baysahn 
yeni seçim mllnasohetllt" söylediği 
nutukta bir tertip tıa1ası olmuştur: 

lar verilmiş, sureti :nahsusada ha
zırlmınıış olan nutuıdu pl~klar çal. 
dırılarak halkın c;r.çlme karşı olan a
lakaları celbedflnıi~ir. 

T ezalı.ürat yapılıyor 
Bugün de ayni maitsatla şehrin 

muhtelü yerlerinde ııutuklar söyle -
necek, konferanslar verıkcek ve mey 
danlarda tezahürat yapılacalchr. Bu 
arsıda Kadıköyde Sti.reyya sinemasın
da ilk evvela halk& parasız bir kon
ser verilecektir. 

Bugün saat onda dn Tn~sinıde Dr. 
Recai tarafından inuhap etrafında 

bir nutuk söylenecek ve bu nutuk, 
Partinin radyolu kamyoneti tarafın
dan etrafa neşredilC\.ektfr. Bunlar -
dan başka Hasköyde Partt binası ö
niınde, Kasımpaşada . .Bakırköy Halk
evi önünde, Eminöniinde de ir:tıhabat 
icin tezahürat yapılacaktır. Eminö. 
nünde AgAh Sım T..event, Beş\ktaşta 
Doktor Ethem Akif b!rer nutuk söy
liyeceklerdir. 

Memlekette aeçim 
Ankara, 15 (A.A.) - Dahiliye 

Vekaletine ve Cümhuriyct Halk Par
tisi Genel Sekreterligiııe ~elen ma
lumattan anlaşıldığı".'la göre. ikinci 
müntehip seçimı bu sabahtan ibba
ren yurdun her tarafında başlamış.. 
tır. 

Devletin siyasi ve içtimai kudreti
nin ve milli vahdetin en nıiltebariz 
timsali olan bu ı:ıeçir.nr, en uzak köy
lerden, en büyük şehirlere kadar her 
yerde vatandaşlar Ş"JUrlu bir hassa
siyet ve tehalükle alakalarını göster
mektedirler. Bazı mıntakalarda kışm 
şiddetle hüküm sürmesine rağmen 
müntehiplerin miihLm bir Kısmı bu. 
günden reylerini kullanmışlardır. 

Yurdun her tarafında bayram man 
zarası vardır. 

Bu yazının ikinci f-kraıunda: "Halk 
\dares"nin, cümharlyetçı rejimin 
feyİızlerini tek kudt'etll bir varlık 
ta toplayan Büyük Mıllet Meclisi, he. 
pimizin en candan gayrctlerimız1e 

lmrulacak ve inkıınp Iürkiyesının ye ı 
ni başanlannı hazırhyacaktır.,, cüm
lesindeki başarılar kelimPsi sehven 
"partiler,, olarak çıktığından özür di
leT ve tashih ederiz. , 

Yann akşam TURAN Tivatrosunda 
DCMBÜLIJO İSMAİL GECESİ 

Okuyucu BORHAN ve saz heyeti, 
ERTUÖRUL SADİ TEK ve arkadaş. 
lan MfŞEL V ARYETESf. okuyucu 
SEMİHA. S. ATİLA revüsü, Ayak 
oyunları, Mi~ Pençef Varyetesi, Bu 

geceyi bekleyiniz. Tel: 22127 

Bütün dünya gençliğinin güzellik ve kuvvetini.. 
bütün abenıi ile gösteren Konservatuar Orkestra11 

ile 

BUYUK BiR FRANSIZ 
VIYOLONISTI 

ST AD İLAHLARI Filmi 
(1936 Berlin Olimpiyadlannın tam, hakiki ve yegane filmi) sinenıa

nın icadındanberi yapılan hiçbir !lime kıyas edilemez. 

1 
BU AKŞAM 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

Müzakere Ruznamesi : 
1 - 939 senesı sonunda bitcce) 

olan Şirket müddetinin otuz seD1 

temdidi, 
2 - Şirket müşterilerindeki rnat 

lCıbunun temini ıstifası için muşteı+ 
!erinin göstereceklerı gayrı menkulil 
ıpotek kabulu veyahut kat'i surette 
teferruğ hakkında dahili nizamna ' 
meye bir madde ilavesi, 

3 - Dahili nizamnamenin 45 i.PC1 

maddesi mucibince mı.iessis hissele' 
rine verilmekte olan hissei temettil' 
ün Ticaret Kanunu ahkamına tevfi 
kan yüzde ona tenzili ve işbu rnad 
denin bu suretle tAdili ve tashihL 

MUHTIRA: Hey'eti umumiyeye 
dahil olmak için hissedarların içti
ma gilnlınden bir hafta evveline kr 
dar hisselerini Şirket veznesine tef" 
lim etmeleri ve mukabilinde duhu
liye varakaları almalan 1Azımd1t 
Bankalara tevdi edilen hissele'f içtıl 
alınacak makbuzlar dühuliye vart"' 
kasile değiştlrillr. Bir hissesi oıstl 
işbu içtlmaa iştirak edebilir. 

MECLİSİ İDABB 

ÖLÜM 
Kıymetli ve meşhur mugannlyt 

Deniz Kızı Bayan EFTALYA uzııt' 

müddettenberi duçar olduğu kalı> 
hastalığından kurtulamıyarak ve!•' 
etmiştir. Cenazesi Perşembe gurıil 
saat üçte Taksimde Ayatıriyada kil.Y 
sesinden kaldırılarak ebedi metfeııi
ne tevdi olunaraktır. 

BÜYÜK HEYECAN 

Konservatuar müdüriyeti, büyük ve 
dehakAr Fransız viyolonisti Bay 
FRANSESKA Tl'nm memleketimize 
gelişinden istifade ederek 21 Mart 
Salı akşamı saat 21 de FRANSIZ 
TİYATROSUNDA büyük bir konser 
vermeği kararlaştırmıştır. Bu konser 
şef Seyfeddin Asal idaresinde ve 
Bay FRANSESKATI soı.ı.t olacak
tır. 

P E K 
Sinemasında BÜYÜK AŞK ve BÜYÜK MACERALAR Filmi 

Programda: Le Komerto de Betho
ven. Aynı konserde, piyanonun ref a .. 
katinde Bay FRANSESKATI Le 
Konserto de Paganini w La Sonate 
a Kreutzer'i çalaca~tır. 
Bütün musHd meraklılarmı memnun 
edecek fevkalade bir musiki hadisesi. 
Biletler yarından itibaren satılmağa 
başlanacaktır. 

SAHRA BEKÇiLERi 
Bat rollerde: JEAN PIERRE AUMONT • MARTA LABAR • CHARLES VANEL 
Aynca: FOKS DONY A HABERLERi GAZETESi, Hariciye y ekilimizin Atina seyahati 

DIKKA T: Numarah koltukların •rkenden aldırdmaıı 
rica olunur. Tel: 44289 
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T.A."N' 
Gündelik Gazete 

---0.-

TAN'ın heden: Haber· 
de, fikirde, herıeyde 

temiz, dUrUıt. ıamlml 

olmak, karlln gazetesi 
olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Tüxkiye Ecnebi -1400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1500 " 
400 ,, 3 Ay 800 " 
ıso ,, ı Ay aoo " 

Milletlerarası posta itUhadı.na dahil 
0Inuyan mcmlekeUer için 11bone 
bedeli müddet sıraslyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 
Adres değişUrmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplar 10 kuruş-
luk pul ilfıvesl JAzımdır. 

Bulgar Başwkili Köse f vanof bu 
;~bahtan itibaren Türki:yenin misa
•ri bulunuyor. Muhterem misafiri
;i~ istanbuldan Ankaraya geçecek, 
h t devlet adamlanmızla temaslarda 
ulunacaktır. . 
köse tvanofun bu ziyareti, 
Balkan Antantı konseyinin Bilk

~Şteki toplantısını takip ettiği, 
Ve Orta Avrupada bllyük bir si

)'llst zelzelen"n vuku bulduğu bir 
tantana tesadtif ettiği i~in mlihiın ve 
tarlht bir mahiyeti haizdir. 

hariciye Vekilimiz Şlikril Sara
~0ilu, Bfikreşe giderken Bulgar 
!faşvekiH ile görUşmUş, ve kendisl

•n Balkan Antantına karşı olan 
'trnpatisinl öğftnmi~ti. Balkan Kon
iYİnin içtimaı esnasında da Köse 
"anof bu sempatisini açıkça ifade

den geri durmamıştı. Bu defa Anka

l'ılda bu sempatisini daha fiili delil-
le.rıe ·-L k . • ~· d ı"ıar etme ıstıyeceeane e 
ltipbenıiz yoktur. 

811Icariıtanla akdettiflmiz dost-

111Jıı: ınuahedesl ile 1924 tarihinden· 

~.ti komşumuzla dostluk milnase

~tleri tesis etmiı bulunuyoruz. 

~kiyenin emeli Bulgariıtanı Bal-
11 Antantı içinde görmektir. 

d O.tta A vrupada cereyan eden hi
U iseıer, Balkanlan tehdit eden teh

kenin ynklaımakta bulunduunu 

töstennektedir. Tehlikeler menfaat-
le.ti .. k , 1 b" ınuştere o anlan ır araya top· 

~lttıkta en müessir biTer amildir. 
ita rtıarız ki Bulraristan Balkan An
\ ntına girmek zamanının gelmit 
.'-lundujuna artık kanaat ıetirmiı· 

tir. 

ti ~tıhterem misafirimize memleke-
lttı:ıde bulundukları miiddetçe hoş 

Clinler geçirmesini. ve buradan ha-

h.r]ı neft'elere varmış olarak dön· 
lııesini dileriz. 
~ 

Tepecikte Bir Cinayet 
~~nur, 15 (Tan Mchabirincien) 

1. Undan bir halta evvel Tepecikte A-
1 Osrnan adında bir!. Ay~ Münev
~Ii öldürmüş, dört kadını da yara

ll'Uştı. Yaralılardan Arik.arah Nec
~ hutanede ölmU§tür. 

TAN 

Rütenya, Almanyanın himayesi altında istiklalini nan etmiJ bulunuyor. Muharrir, Karpatlaraltı 

Rusyası hükumetinin, Alman himayesi altında bir müstakil Büyük Ukranya yaratmak için 

kurulmuı bir beJik olduğunu anlatarak Ukraynanın tarihi ve siyasi manasını gözden geçiriyor: 

o o o 

Son 'eyrek Asırda Ve 
Günlük Politikada Ukrayna 
Umumi Harp sonunda Habs

burglar İmparatorluğu par
çalanınca bu imparatorluğa bağlı 
bulunan muhtelü Slav kavimle
rinden bir kaçı birleştirilmiş ve A
vusturya Cümhuriyeti ile Macar 
Krallığı topraklarının şimalinde 

Çekoslovakya adlı bir cümhuriyet 
teşkil edilmişti. Bu Slav kavimle
rinden, Avusturya ve Macaristan 
toprakları cenubunda yaşıyan bir 
kaçı da Kara Jorjeviç tacına bağ
lanarak Sırbistan ile birleştirilmiş, 
bugünkü müttefikimiz Yugoslav
ya meydana gelmişti. 

Çekoslovakya Cümhuriyetini 
meydana getiren Slavlar şunlardı: 

1 - Çekler. 
2 - Slovaklar. 
3 - Rutenler. 
Yugoslavyayı meydana getiren

ler de şunlar olmuştu: 
1 - Sırplar. 

2 - Hırvatlar (Karadağlılar da 
bunlardandır) 

3 - Slovenler. 
4 - Boşnaklar (Mllslüman dini

ni kabul eden Slovenler) 

Ç ek,slov.akya niçin 
kurulmuıtu? 

Bu altı veya yedi kavmin, beşb .. 
ci, altıncı ve 7 inci Milat asırların
da Karpatları aşıp Tuna havzasına 
ulaşmış olan muhtelif akıncı Slav 
kafile ve kabilelerinin su katılma
mış torunları oldukları herkesçe 
malum tarihi bir hakikattir. Çek
ler, Slovaklar, Rutenler, Sırplar, 

Hırvatlar, Slovenler, hatta Turan
lı olduklan halde Bizans kilisesi
nin tesiri altına girip bu kavimle
rin bir kısmı ile daha sıkı ihtilat e
derek ana dillerini kaybetmiş olan 
Bulgarlar, aşağı yukan, ayni dili 
konuşmaktadırlar. Adet, kıyafet 
ve bünye bakımlarından da -Bul
garlar hariç- bu kabilelerin biri
birlerinden en ufak bir ayrılıklan 
yoktur. 

Klemanso. Vilson ve Loid 
Corc, Çekoslovakya hudut

larını tesbit ederlerken bu devle
tin muhtemel bir Cermen hücumu 
karşısında topraklarını kolaylıkla 

mildafaa edebilmesini düşünmüş

ler, Bohemyanın şarkında ve şima· 
li şarkisinde bulunan dağlık ara
ziyi de Prag'a bağlamışlardı. Kara 

Orman, Südet dağlan ve Morav 

geçidi gibi stratejik noktalan ihti

va eden bu mıntaka tahkim edilin

ce, Çekoslovakyanın, şarktan gar

be yapılacak herhangi bir Cermen 

akınını göğüsliyebileceği umul
muştu. Hi~ olmazsa müttefikleri 
yardıma koşuncıya kadar ... 

Klemanso, Vilson ve Loid Corc 
bunu Çek ihtilalcisi Prof. Maza
rik ile sevgili talebesi Beneşin va
tanını taarruzdan korumak düşün
cesiyle yapmış değillerdi. Umumi 
Harp galiplerinin bütün emelleri, 
Almanyanın bir daha şarka doğru 
sarkmasına ve Bolşevikliğin Or
ta Avrupaya sirayetine mini ol
maktı. 

1 - Almanya Tuna havza.sına 
inememeli idi. 

2 - Almanya Karpatlan aşıp 
Ukraynaya. Karadeniz kıyısına ve 
Karadenlze inememeli idi. 

3 - Almanya Kafkasya veya A
nadolu üzerinden Musula, Bağda
da, Hint Okyanusuna ulaşamama
lı idi. 

4 - Bolşevikleri Avrupadan a
yıracak bir karantina hattı tesis 
edilmeliydi. 
Küçük ltilallan malt.al neyJi? 

Bu esaslara uygun bir yol ta-
kip etmeyi kabul eden Prag 

politikacılan, Kara Ormanda ve 
Südetlerde Fransızların Majino 
hattına yeni tahkimat yaptılar 

ve bu müstahkem hattı bir kat da
ha kuvvetlendirmek için bir itti
fak listemi dÜ§ÜDdüler. ~ 

r·. . ....... YA Z AN : ..... __ .. _ .. _ 

INizamettin NA~-~-~ 

Bugünkü müatakil Rülenyayı ve prıTçalanan 
Çekoslovakyayı gö•teren harita 

ve Yugoslavya ile birleşip "Küçük 
İtilaf,, ı kurdular. 

Evvela, istiklalinin temini, son
ra Fransız Generali Veygand'ın 

idaresi ile Bolşevik istilasından 
kurtuluş Lehistanı Fransaya min
nettar etmişti. Paris, devamlı ve 
yüksek mali yardımlarla bu min
neti bir kat daha arttırarak Var

şovayı da Küçük İtilafa muvazi bir 
siyaset takibine meylettirdi. Lehis
tan ile Romanya arasında görü
nüşte sağlam sanılan bir anlaşma 
temin edildi. Bir Varşova - Bük
reş mihveri teşekkül eder gibi ol
du. 

Dirilecek bir Alman emperya
lizmine ve bir kızıl Bolşevik akını· 
na :siper olmayı kabul eden bu si
yasi durum, 1919 senesinden 1934 
senesine kadar Fransaya tam 45 
milyar ;franga mal olmuştur. Çe
koslovakyadaki tahkimat Fransız 
parasiyle yapılmıştır. Besarabya
daki tahkimat Fransız parasiyle 
yapılmıştır. Lehistandaki askeri 
endüstri ve Leh - Rus hududun
daki tahkimat Fransız parasiyle 
yapılmıştır. Fransa Çek madenle
rinin modern tarzda istismarı ile 
Çek silah endüstrisinin ıslahı için 
milyarlar dökmüştür. Umumi 
Harpten yorgun ve vasıtasız çı

kan Romanyanın ve Yugoslavya-

nın orduları Fransanın devamlı 
mali yardımlan ile kuvvetlendi
rilmiştir. Hele Lchistanın on beş 
yıl Fransız menfaatlerine uygun 
bir siyaset takip etmesi Fransaya 
pek pahalıya mal olmuştur. Üç 
Küçük İtilaf devletinden her biri 
yılda 600 milyon Fransız frangın
dan aşağı olmamak üzere fevkala· 
de tahsisat almış ve Fransadan Le
histana her yıl bir milyar Fransız 
frangı gönderilmiştir. 

Yeni Stratijik ucu ve ltalya 

Umumi Harbin şark cephesin
den alınan tecrübeler Fran

sız ve İngiliz genel kurmnylannda 
§U kanaatleri kuvvetlendirmişti: 

1 - Mareşal Makenzen kuman
dasındaki akıncı ordular grupu
nun bir hamlede Adriyatik ve Ka
radeniz kıyılanna ulaşması, Orta 
Avrupanın garpteki tabii müda-

faa hattını teşkil eden dağlık ara
zinin Avusturya - Macaristan İm· 
paratorluğu elinde bulunmasiyle 
kabil olmuştu. 

2 - Vasıtasızlıklanna, orduda
ki disiplinsizliğe ve dahilde sınıf 
mücadelesinin en tehditli safhala
ra ulaşmasına rağmen Ruslar ve 
qalı yukan ayni berbat durumda 
bulundukları halde Avusturyalılar, 

Karpatlarda, biribirlerine karşı a
damakıllı dayanabilmişlerdi. 

Binaenaleyh Orta Avrupayı 

Fransız - İngiliz nüfuzu altında 
bulundurmak için Karpatlar ve 
Südetler kontrolü ilk şart sayılı
yordu. 

Bohemyanın şarkını ve şimali 
şarkisini tahkim etmekle Çekos

lovakya, Orta Avrupanın garpteki 
tabii müdafaa hattının ancak bir 
kısmında Almanyaya karşı cephe 
tutmuş oluyordu. Bu hattın deva
mı Avusturyanın elinde idi. Hatta 
bir kısmı da, yani Alp dağlarının 
cenup silsilesi, İtalyanın elinde idi. 
Bunun için Orta Avrupayı garbe 
karşı müdafaa eden tabii hattı 
baştan başa emniyet altına almak, 
ancak, MaC'aristanla Avusturyayı 

ve İtalyayı bu davaya karıştırmak
la mümkün olabilecekti. Bir 
Prag - Viyana - Cenova mihve
ri teşkili düşünüldü. Lakin 1920 
den 1936 ya kadar, evvela Maza
rikin, sonra Beneşin bütün gay
retlerine rağmen, Avusturyanın bu 
politikayı kabul için istediği şart
lar, Yugoslavya ve Romanya tara· 
fından kabul edilmedi ve ilk ham
lede, Kont Sforça gibi, Fakta gibi 
İtalyan politikacılarına pek müla-

yim gelmiş olan bu teklifi Musso
lini ile arkadaşları dinlemek bile 
istemediler. Bilakis Avusturyayı 

ve Macaristanı gizlice Romaya 

bağlıyarak Orta Avrupada Küçük 
İtilafa -~şman bir cephe kurdular. 

Bir müddet sonra Hitlerin mevkii 
iktidara gelmesi bu cepheyi bir 

kat daha kuvvetlendirdi. 

Ru•ya politika.ının sbepleri 

Orta Avrupada bir Fransız -
İtalyan nüfuz mücadelesi 

imiş gibi basit bir görünüşü olan 
bu siyasi faaliyetin birdenbire uf
kunu genişleteceği anlaşıldı. O a
ne kadar Küçük İtilafı, garp em
peryalizminin bir hücum kolu gibi 
gören Rusya Titülesku Romanya· 
sını ve Beneş Çekoslovakyasını 

dost edinmek gayretine düştü. Es· 
ki düşmanının dirilmesi Fransayı 
eski dostlariyle birleşmiye zorla
dı. Ruslar müşterek emniyet da
vasını ortaya attılar, Fransa ile it
tifak ettiler; bunu bir Çek - Rus 
anlaşması takip etti. Ve Küçük İ· 

tilafa Rus - Fransız ittifakınır. 

mekanizmasında bir yardımcı kol 
vazifesi yükletilebileceği sanıldı. 

Bu hadise İtalya ile Almanya ara
sındaki bağlan bir kat daha kuv
vetlendirdi. Roma - Berlin mih
veri teşekkül etil. Ve bu mihverin 
emrivikileri brpnda Umumi 

Harp galibi Fransanın Orta Av
rupada adım adım gerilediği gö
rüldü, hadiseler inkişaf ede ede 
bildiğimiz neticelerle karşılaştık. 
Orta Avrupayı Cermenlerle pay
laşmak bahasına İtalya Habeşis· 
tanı zaptetti. Avusturya ortadan 
kalktı, komünist düşmanı pakt im
zalandı, Südetler Almanyaya bağ
landı ve Çekoslovakya parçalandı. 
Milletler Cemiyeti felce uğradı. 

Münih Konleran•ının aeyri 
} 918 de Çeklerin, Rutenlerin 

ve Slovaklraın ayni ırktan 
olduklarını kabul ederek Çekoslo
vakyayı kurmuş olan dört büyük 
devletten üçü, yani Fransa, Ingilte-
re ve İtalya, Mnih konferansında 
bu kavimlerin ayrı ayrı milletler 
olduğunu ve biribirlnden ayrı muh 
tar hükumetlerle idareleri lazım 
geleceğini iddia eden Alman pren
sipinl kabulde tereddüt etmediler. 
Çekoslovakya topraklan üzerinde 
bir Slovakya, bir Çekya ve bir Ru
tenya belirdi. Ve Almanların beş 
yüz bin Rutene bir yarı müstakil 
devlet kurdurmalan Çekoslovak
yayı bir kat daha zayıf düşürmek 
istemelerine hamledildi. Münih'te 
toplananlar buna fazla ehemmiyet 
vermediler. Gürültü patırdı ara
sında, ikide bir, Lehistanın Baltık 
devletlerine karşı bazı tecavüzkar 
tavırlar takındığı da görüldü. Pa
risle Londra buna mani olmıya ça
lışmak zahmetini de göze alama
dılar. Fakat Lehistanın bu arzula
rına ve hareketlerine Almanya da
ima el altından müzaherette bu
lundu. Bütün bu hadiselerin sey
rinde ne Çek - Rus anlaşması, ne 
Çek - Fransız ittifakı ne de Fran· 
sız - Rus ittifakı, herhangi bir 
mukavemette bulunamadı. Zira 
Çek - Rus anlaşması mucibince 
Rusyanın Çekoslovakyaya yardımı 
için Prag hükümetinin talebi la
zımdı. 

Fransız - Rus ittifakı mucibin
ce Rus ordularının harekete geçe. 
bilmesi için de .Parısten böyle hır 
talep vukuu şarttı. Paramparça e
dildiği halde Prag, Ruslara "Bana 
yardım ediniz!,, deınedi. Ve Paris 
Orta Avrupaya veda etmeyi göze 
aldı. Lakin müttefüd:ıin yardımını 
göze alamadı. Hatta Romanya 
Krah Majeste Karol, Romen top
raklarından Rus ordularının geçme 
sine razı olduğu halde. 

Niçin? 
Zira Cermen ıstilas kollarının 

Orta Avrupada ilerlemesine mani 
olamıyan Londra ve Paris politi
kacıları, bolşevik kollarının ')rta 
Avrupaya sarkmasını \tendi mrm
faatleri için daha tehlikeli saVi
yorlardı. Orta Avrupayı Berlinden 
istirdat et.meyi kolay ve Tuna ~av
zasma inecek bt:>lşevikleri geriye 
itmeyi muhal addediyorlard1. Kızıl
ordunun A·vnıpacla faaJ bir sivasi 
rol oynadığı gtln. Garbi Avrupada
ki ihtilalci cereyanlara mukavemet 
edilemiyeceği gıbi nir vehme tutul
muşlardı. 

Almanyanın hazırladığı 

yeni nçrama 
işte, yirmi yıl ::>nce Uurnt Harp 

galiplerinin mimi olmak istedilderi 
üç Alman emelınden birincisine 
Berlin ulaşmış bulunuyor. Düne 
kadar Südetlerln öte~inde bulunan 
Almanya bugün Knrpatlann garp 
eteklerinde yerlesmı~ bulunuy)r 
Büyük Alman isnla pı!ınım i~ınci 
merhalesine ulast1racak !ıçrnma 
hareketinin tııhakkukı;na ait ha. 
berleri ardarda o~renıvoruz. 

Alman isti'ası bu t;t('rama ıle ıki 

hedefe varmak istiyor: 

1 - Küçük Baltık devlctleriııi 
köleleştirmek, 

2 - Karadenlze inmek. 
Cermenlerin Baltık .kıyılarındaki 

9ıtirası yeni değildir. Orta çaıc Toy
ton süvarilerinin bu mmtakada çok 

ca~:-ıum 
Allaha ısmarladık 
Slovakya 

Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Prag radyosunun Spikeri, gece 
son Çek, Slovak havadislerini ver· 
dikten sonra, hazin bir sesle asırlık 
dostuna ,•eda etti: 

~'On dokuzuncu asırda büyük Cer· 
men istilasına karşı birleşen, konfe
derasyon yapıp senelerce beraber 
yaşıyan iki candan komşu, bir ha· 
mur olmuş bir istiklaldik. O zaman 
varlığımızı bu birlik sayesinde kur· 
tarmış, Hohenzollernlerin akınından 
sağlam çkmıştık. Umumi Harp sene
lerinde beraber dö,riiştük, toprakla
rımızı akından koruduk, sulh sene
lerinde topraklarımızı beraber ek
tik, beraber biçtik, felaket gününde 
beraber ağladık, sevinç günlerinin 
bayramını beraber kutladık. 

Yirminci asrın istila oku kalbimi
ze saplandığı gün, bir tek kalb gibi 
acısını beraber duyduk, şimalden 
inen bu istila seline karşı koymak 

için elele verdik. Talih ve mukadde
rat, büyük devletlere emniyet etti-
ğimiz ist:klalimizi elimizden aldı. 
Büyiik bir metanet ve vakarla tari
hin bu geçidinde benliğimizi koru
yabilmek isin bekliyorduk. 

Dün elimizden topraklarımızı alan 
mukadderat, bugün vücudümüzün 
yarısı olan Slovaklan bizden ayın
yor. Biz yürüyen tarihin bütün akı
şına sessiz sadasız teslimiyet göster
dik. Bugiin dostlanmızm bizden ay
rılışını da ayni teslimiyetle karşılı
yor, onlara yeni g~rdikler bu hayat
ta saadet d'liyoruz. All11aaısmarla

dık Slovakya.,, 

* Radyodan gelen bu ses, astrlann 
içinden, yüriiyen tarihin içinden ge. 
Jiyor. Allahatsmarladık Slovakya .•• 
Allahaısmarladık, sulh. Allahaıs
marladık kiiçük istikliiller ... 

Çekoslo,•nkyanın istiklali tehlike
ye girdiği giinler, yine böyle radyo
ların etrafına toplanmış, hergün, her 
saat, her san·ıye yeni gelecell: haber
leri kulak kesilmiş bekliyorduk ... 
Münib dönüşünde, harp bulutlarının 
dağıldığını, sulhün geldiğini müjde
lediler •... 

İstila selinin nerden. niçin, nasıl 
geldiğ:ni bilenler bu müjdey~ dudnk 
büküp giildüler, bu sele kartondan 
duvar ~ekenler sevind:ler. Şimdi Çe
koslovakyayı ikiye ayıran, minimi· 
nicik bir milJcte istiklal veren bu a .. 
ktşı alkışlnmıya ellerim:2 varmıyor. 
Biz ki biitiin istiklillerin en büyük 
taraftarıyız... Bu öyle sabun köpü
ğünden bir istiklal ki, bu öyle bir 
parçalayış. öyle bir harman savuruf 
ki, biiyiik emeller arkasında koşan
ların ilk geçit köprüsiinü kuruyor. 
Bu köprüden hangi sahillere ine
cek? •. 

Bir yanda Romanya, bir yanda 
Ukrayna, bir tarafta küçük Balkan 
devletf.eri, öteyanda Polonya, hepsi 
hu köprüden inecek orduların hu
dut boyunda kalbleri çıt çıt öterek 
bekliyorlar... Çekleri mahkum eden 
mukadde~atın oku evveli hangisinin 
kalbine saplanacak? ...• 

Sulh temin edilmiştir, farzediniz 
ki üç diktatörle, ingiltere ve Fransı& 
Başvekilleri birleşmişler, dünya cen
net olmuş diye faraziyeler arkasın
da. ko up ağzımıza bir parmak bal 
sürmek istiyenlerin rüyasını artık 

nasıl görebiliriz? •.. Hudut boylarına 
askerler iniyor... Küçiik devletler, 
küçüle küçüle miniskUJ bir nokta 
haline ini;ı1·orlar... Bu parçalanmıı, 
dağılmış, korku ve tehdit altında şa
şırmış kiitleler, artık ufuklara bak
tıkları zaman sulh ve emniyet değil, 
ateş ve tank görüyorlar.. Artık hiç 
birşey farzetmiyor, kimseden de ha
yır ummuyoruz. Sana senden &elir 
dild lazımsa .•. 

Allahaısmarladık Slovakya, Al· 
1ahaısmarlachk sulh, Allahaısmarla· 
dık kiiçiik j.,tikliiller ..• 

defa at oynattü:lnruıa snhit >hnu'9 
tur Esasen E'>tunya. Letonva t..it
vanvada Çarlık Rusyac::ı ıamı.nm
da da, bugün de oüyuk :ıra:zı sahibi 
olarak tanınanlar hep Cermen ır
kından gelen baronlardır Ve Hin
denburgun Mazori bataklıklarında 
kazandığı meşhur zaferde bu ba
ron ailelerinden yetişıniş olan Çar-

(Scmu Sa; 8, Sil 2) 
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ltlımhuıriy~tfiın Zaferi Çek Arazisi Almanyaya 

Demiryol Politikası Tibi~.~~r~il~!~~!-~~.!~~~~n 
. ' 

" iki Kelimenin Manası 3000 Kilometre 
teakıp, bu sabah saat 3,55 te aşağı- siye etmiştir: hakkında yapılan muameleye tabi o-
daki anlaşma imzalanmıştır: "Sükunetinizi muhafaza ediniz ve lacaktır. 

Hitler, Prag'cla . 
Milli Demiryol Şebekesi ve 

Führer yanında Almanya Harici- verilecek haberleri bekleyiniz. Bu sa
ye Nazırı Von Ribbentrop olduğu bah saat 6 da Alman ordusu memle. 
halde, Çekoslovakya Reisicümhuru ketimizin şimal hudutlannı geçmiş
Doktor Hacha'yı ve Çekoslovak Ha- tir. Hepiniz işlerinizin başına gidi
riciye Nazın Doktor Şvalkovski'yi niz ve çocuklannızı mektebe yollayı
talepleri üzerine, bugün Berlinde nız. Almanları kabul etmekten baş
kabul etmiştir. ka bir şey yapamaz41ınız. J.skerler gar 

Prag, 15 (Hususi) - Her Hitler· 
buraya gelmiş ve şehrin tarihi şato
suna girmiştir. Alman ordusu. bütün 
Çek yurdunu işgal etmiştir. Prag'da. 
ki radyo, gazeteler vesair neşriyat 
Alman nezareti altına alınmıştır. Sü
detlerin lideri Henlayn Bohemya ic
ra kuvveti riyasetine tayin olunmuş
tur. Alınan orduları başkumandanı 

350 Milyon Lira Demektir 
Bu görüşme esnasında, son hafta- nizonlarında kalacaklar ve mukave. 

lar hadiselerinin eski Çekoslovak met etmeden, itiraz etmeden silih1a
Cümhuriyeti arazisinde vücude ıze- rını Alman ordusuna teslim edecek11 MEMLEKETi BAŞTAN 

ÖRÜLMÜŞ GÖRMEK 
DEMiR AGLARLA 

BOYOK AZMiMiZDiR 11 

iSMET INÖNÜ 

tirdiği ciddi vaziyet, tam bir açıklık- lerdir.,. 
]a tetkik olunmuştur. Gerek Çekler. Radyo, şunları ilave etmektedir: 
gerek Almanlar, bütün gayretlerin "Hacha ile Hitler arasında yapılan 

Uıt ~Jtniz Sayın Ismet Inö
""UlQan 14 yıl önce irat bu

\>ec· oldukları nutuklarından 
ll.eyi yazım· zın başına koy-

~ gayemiz, 14 yıl evvel i
~ f olan metın bir azmin 
it laınan ıçir .. de demiryolcu-
"~lnuzda ne za!P.rler başar

\t111ı~ır bilant;osunu yapmaktır. 
lıı .. ı:ın Reisicümhurumuz is

i l>e0rıuııun {Türkiya Cümhuri-
tniryolları) tarıbinde ilk a. 

~renini teşkil eden Yahşı
Uklarındak:i "... Şark hatla

'tıt~larnası tarihi ~iyasetimiz
... a .. başlı bir merhaıedir.,, 

llY'ük Millet Meclisi bu hattı 
. hı deyince Türk milletinin 

... ı:t:_tine istinat etm:ştir. 
-§ladığınıız yolun biteceği 
·~~r. IIa .,fhaye gidecek 

1 ı devam edecektir .. ,, gibi 
"er dernıryolu politikamızın 
e hedeflerı ounuştur. Bu kay. 
It·an hız almış olan kuvvet i

ı, '!'ürk harit::ısı demir ağ-
.~liık raylc1rırıın ulerile be

l Yurdun bütün'üğü milli 
~ ... 01Iarla perçinlenmiştir. 
\)ii~lcltık, yapı<.:ılık vasıflarını 

-ay'-inde yaşata'l ve milli 

h-~~ kuvvet alan CUırihu
~~u~etı, y~u:nn aylar zarfın. 
ı hR\l. bölgede yeni fakat çok 
i Ci:_~er dP-'1a ilan P.tti. Fe

~·ıınuriyetin umı an iibidele
ll bir şaheseri de Erzincanda 
. . nu kurulan abidenin adı 
carı garı) <lır. 

Q 1ı gar, H!yıiarpıışaaan kal
karak Ankara, Kayseri ve 

"e ~allerinı aşar~k Erzuru
.....:ııa ilerde Kafkaslara uzan 

0 Ian (Atılfara - Sıvas -
~ deıniryolanu Sıvastan iti-
35 inci kilometrede karşı

\>e '"et 
· .&:.l'Zllruma serbest yol ver-

' ~ hAdiseJer vcırdır ki, umumi 
lfla, mahiy:?t. ve kıymetleri, :e . ifadeleri birdenbire ve 
~ e_r~nlikJcr!le kavranmaz. Fa 
~8ilata giri;?j~erek inceleme
. 

1 
leştirilirse baJit görünen 

~ etin her birinin hüviyet ve 
l'~ lrl~ydana ~ıkar. 
ı>oı· ~ınhuriyctınin demiryol
. ıtikası ve bu pohtikanın bi-
~ llrkasına sırııJanar. başarılan 
~rıbrın geçirdiği safha

İ&i~ksek kudr,,tin, dinamik e
~~ rnutıasS..tıası oJan bu ka-

ıın hadisel<>rdendir. Sarsıl
~ yüksek enerjisi ile bu.. 

' eketı naran demir ağla
ltt luğu 2975 kilometreyi bul-
~· 

ı1~nesi nis:n~ının 17 inci gü
lııııa O kilon~etr~ uzunluğunda 
~ Akara - Erzur:.ım hattının 

'lı,~6 kilometrelik Ankara -
ll kısmını şlctrniye açmış-

838 
ı ır;:~nesi birin~ıkal"ununun 11 

1'1>\ttl'' 
~i u de 938 !ulom~tre uzunlu.. 
'le \t Ankartt - Erzıncan kısmını 

. il~ h~ ~rzincan garını aştık. 
blh... adıse bi~P tümhııriyet lnkı
:·trı 'l'" 
bir Urk unıraııının başlı başı-
~ll t~er tariıhi...lır. 

ar·h 
a.t 1 •fen v~ ıabi:\t savaşının, 

ta.tl.IQ "e ferlaiciir Iısrn şaha.met 
ır. 

hedefini, merkezi A vrupar :n bu mülakatın neticesi olanık BNıemya 
kısmında sükun, nizam ve sulhün ile Moravya Alman !ntalan tarafın
muhafazası teşkil etmesinin icap ey- dan işgal edilecektir. Motörlü Alman 
lediği kanaatlerini izhar eylemiş- kıtaları şu anda hudutların her tara
lerdir. fından geçmiş bulunmaktadırlar. Hü 

Çekoslovak Reisicümhuru, bu e- kumet itaat etmekten '.,aşka bir şey 
sere hizmet için ve kati bir sulh ve yapamamıştır. Her t:ırlü mukavemet 
sükuna varmak için. Çek milletinin milletin mahvolrn!lSını intaç ed~cek
ve memleketinin mukadderatını, iti- tir ... 
matla, Alman devleti Führerinin e- Çek halkı hayret ve şaşkınlık için
line teslim ettiğini beyan eylemiştir. dedir. Fakat PragdR sükunet hüküm 

sürüyor. 
Führer, bu beyanatı kabul etmiş 

ve Çek milletini Alman Rayhının 
himayesi (protectorat'sı) altına ala
cağı ve Çek milletine kendi hususi 
karakterine uygun etnik hayatının 
inkişafını temin eyliyeceği kararını 

bildirmiştir 

Alman milletine lutap 

Prag' a girip 
Bu sırada Alman askerleri ve kı

taları Çek yurdunu işgale devam e
diyordu. Alman askerlerı, öğleden ev 
\'el 11 de Praga girmışlcrılir. 

Milli Şel lnönü, ;yeni bir hattımızın küıat reamincle 
nutkunu •iylerken 

Daha sonra Her Hitler Alman mille
tine hitaben şu beyannameyi neşret
miştir: 

"Birkaç ay evvel Almanyaı Çekos
lovakyadaki Alman ekalliyetini ta
hammül edilmez bir •eröre karşı mü
dafaa etmek için ıniidahale etmek 
mecburiyetinde kalmıştı. Son haf -
ular içinde Çekoslovakyada buna 
benzer hadiseler olmuştur. Bu mem
leketin ırki gnıpları arasındaki ak
sülamel onları Pragdan ayrılmağa 
sevketmiştir. Bunun neticesi olarak 
ÇP..koslovakyanın mevcuoiyeti sona 
ermiştir. Pazar gi.ınündenl eri muhte
lif mıntakalarda vah~iyane tenkil ha. 
reketleri vukubulduğu bildirUmekte 
idi. Zulme, uğrıysn 'ruplar ber saat 
bizden imdat istiyorlardı. Alman mül 
tecileri akın akın Alm.ınyaya gel
mekte idiler. Bu vaı.iyetin devamı 
bin seneden fazla ::>ir zam&ndanberi 
Alınanyaya ait bulunan veı Almanya 
için hayati bir ehemmiyeti haiz olan 
bir memlekette nizam ve asayişin or
tadan kalkmasını intaç edecekti, sul
bü tehdit eden bu lC'hlikeyi uzaklaş
tırmak ve bu "hayati saha,, da yeni 
bir nizamın teessüsü için lazım gelen 
şartları temin etmek üzere Alman kı. 
talarını Bohemyaya ve Moravyaya 
göndermiye karar verdım. Bu kıtalar 
tethişçilerin ve hunları himaye eden 
Çek kuvvetlerinin sılahlarını als.cak

Şehre evveli kamyonlarla küçük 
gruplar gırmi.ştir Kamyonlar, boşal
dıktan sonra yeni müfrezeler getir. 
mek üzere derhal Alman hududu is
tikametinde hareket etmişlerdir . 

Pragın başlıca m"t kezi olnn Saint
Venceslas meydanında tTamvaylar u
zun bir hat şeklinde durmt.şlardır. 

Kuvvetli Çek polis ·nüfrezeleri mey
danda dolaşmakta, mah7.un ve sakin 
olan halka nezaret ~tmektedir. 

Şu bir kaç rakamın lafsir ve iza
hı ise bu sütunlara sığ:r.ıyacak ka
dar engin ve genıştir. Malatya -
Çetinkaya iltisak hatt1 dahil ola
rak Sıvas - Erzurum hattı için; 
ray, travers giLi yol malzemesi, lo
komotif ve vagon gıbi muharrik ve 
müteharrik ed~vı:tı, ıstimlak ve 
nakliye ile sair nı<ıı-r a!ları da dahil 
olarak şimdi::r.a kaiar takribP.n 80 , 
milyon lira masrn.f yapılmış ve hat_ 
tın ikmali için daha bir miktar sar
fına lüzum hflSll ciac<ığı anlaşıl
makta bulunmuştur. 

Bu hattın çok .;:-ırp \•e fevkalade 
inzalı boğazl:ırdan dolaşmasına 

rağmen (lokomotif ve vagondan 
başka umum masr:ı.fla!' dahil ola
rak) üstüste beher kilometresinin 
masrafı 110 bin lira tutmaktadır ki, 
bu miktar son der~e müşkül ve a
nzalı olan böyle bir hat için kati.. 
yen çok değildir. 

Sıvastan hareketle Erzincan ga
nna gelirken muhtelif açıklıkta 

1105 adet kagir ve beton köprü 
13 ,, demir köprü 

3 ,, betonarme büyük viya
dük. 

açılmakta ve uzunlukları yekunu 
23227 metreyi bulan 117 tunel ge
çilmektedir. 

Sivas - Eı zincan kısmında ya
pılmış olan toprak işlerinin tutan: 

"9,000,000,. dokuz milyon metre 
mikabını bulmuştur. Bu da büyük
çe bir dağın dinamitlerle parçala
nıp dağıtılması ve ortadan kaldı

rılmasına muadil bir iş demektir. 
Bu bölgede bilhassa yazın müsait 
günlerinde çalıştırılmış amele ve 
işçinin günlük sayısı 27,000 i bul
muştur. 

Bir hat üzerinde günde vasati 27 

bin amele ve işçinin çalıştırılma
sı başlı başına bir kuvvet üade e
der. 

Bu yüzden demiryol politikası
nın feyizli verimlerinden biri de 
vatandaşın: öz toprağını kendi e
liyle bayındırlığa ulaştırması ve 
kendisini huzur ve refaha kavuş
turmasıdır. 

Demiryol güzergahlarına rastlı
yan köylerin ve köylülerin göze 
çarpan kalkınmaları, hep demiryol 
politikasının ana· yurtta yarattığı 
refahın ütihara şayan verimleri
dir. 

* Dünkü Erzincan, aziz yurdu-

tüneller delindi. çok çetin boğazlar 
dolaşıldı. Bu büyük himmetle ni
hayet Cümhuriyet lokomotifleri
nin zafer düdükleri Erzincan ova
sını da çınlattı. 

Sürat asrında bulunuyoruz. Ça
buk, daima daha çabuk düsturu 
bugünkü medeniyetin idealini ya
şatıyor. 

* Garp alemi bundan yüz küsur 
yıl önce yollarını, demir

yollarını yaptığı, çoğalttığı halde 
çok yazık ki Osmanlı İmparator
luğunun batıl ve atıl zihniyeti, 
kıymetli yurdumuzu bu nimetler
den mahrum bırakmış ve memle
ketimizin bütün serveti türlü se
fahat yolunda sarf ve israf edil
miştir. İşte bu zihniyet; memleket 
içinde ecnebi sermayesinin faali
yete geçmesini ve siyasi, mali bir 

hayli menfaatlerin çarpışmasını 

kolaylaştırmıştır. Ve bu yüzden: 

578 kilometrelik Haydarpaşa -
Ankara Demiryolunun inşası an
cak 21 senede tamamlanabilmiş, 

Ve 609 kilometrelik İzmir -
Aydın hatlarının normal inşaatı 
vaziyetini alabilmeleri de tam 50 
sene sürmüş. 

Osmanlı İmparatorluğunun de
miryol inşası mücadele senelerin
de yapabildiği hatların senelere 
düşen miktarı ancak 60 kilometre
yi geçememiştir. 

Cümhuriyet hükumtlnin Demir
yol politikası ise Ebedi Şef Ata
türkün: 

"Milletimizin medeniyet yolun

da inkişafı için bütün hayat 
şubelerinde düşündüğümüz 

maddi ve manevi tedbirler; an
cak (Şimendifer) ve (Yollar) 
ile hakiki verimini verebilir.,, 

vecizesindeki hakikatlere istinat 
etmiştir. Asil milletimiz ve ona 
dayanan Cümhuriyet hükumeti
miz bu inan ve iman iledir ki; Tür
kün öz parası, öz kafası ve öz ka7r 
ması ile senede 200 kilometre de
miryolu yapmış ve yurdu 3000 ki
lometrelik yeni hatlarla kaplamış, 
Kayseriyi, Sivası geçıniı bugün Er
zincanı aşmıştır. Yann da Erzuru
ma kavuşacaktır. 

Ne mutlu Türküm diyene! 

lardır. 

Prag radyosu Alman marşını ve 
Horst Vesoel Lied şatkısını söyle
miştir. 

Biraz sonra meydanda Alman tank 
larile mitralyözleri görüıuniıştür. 

Bazı yerlerde bir kaç Ççk. Alman
lara selam vermekte ise de umumi 
surette halk tam b)T disiplin daire
sinde hareket etmekte ve büyük bir 
alaka.'llzlık göstetmektedlr. 
Oğle zamanına kadar radyo. halkı 

sükunete davet etmıştir. Alman or
dusu her tarafta süratle ilerlemekte-
dir . 

Hitlerin orduya emri ;vevmm 
Bohemya ve Moravyayı işgal eden 

Alman krtalan başkumandanı Gene
ral Blaskovitz'dir. Her Hitler orduya 
hitaben şu emri yevmiyi neşretmiş
tir: 

Çeko - Slovakya infisah ediyor. 
Bohemya ve Moravyada Alman ırkı
na mensup kardeşlerimize kaTŞI ta
hammül edilmez bir tethiş icra olun
maktadır. 

15 mart 1939 tarihinden itibaren, 
Alman kıtaları. tehdit altında bu- Alman ordusu ve hava kuvvetine 

lwıanların hayatını muhafaza ede - mensup kıtalar, bütün ahalinin ha
cekler ve Alman nıil1etile Çek mille- yatını ve mal ve millkünü muhafaza 
tinin tarihi haklan ve maddi ihtiyaç. altına almak üzere Çekyaya girecek
larile mütenasip bir şekılde esaslı !erdir. 
bir sureti tesviye bulmak için lazım Her Alman askerinden kendisini, 
gelen şartları ih1ar edeceklerdır. işgal edeceği araziler halkının bir 

Her Alman askerinin ışgal cdi?en düşmanı gibi değil, fakat yalnız, 
arazi halkına kar~ı hır düşnıan sıfa- Rayh hükumetinin bu mıntakalarda 
tile değil, o havalide kabule şayan yeni bir tecviz olunabilir nizam kur
bir niz:ı.m tesisine memur olan Al- mak azminin ileticisi gibi telakki et
manyanın bir mümessili sıfatile ha- mesini beklerim. 
reket edeceğini ı.inıit ederim. Fakat İşgale karşı her türlü mukavemet, 
bir yerde mukavemete maruz kaldı- bütün vasıtalarla kırılacaktır. 
ğınız zaman her vasıtS\ya müracaat Bundan başka, Çek toprağına, bü
ederek bu mukavemeti orada kır - yük Almanyanın mümessilleri ola
malısınız. Çek topraklarında büyük rak girdiğinizi müdrik ohmuz. 
Almanyanın münıes.o;illerf olduğunu- Führer ve ordu Bq-
zu unutmamalısınız.,, kumandanı Adolf Bitler 

Haclta Almanyanın emrile Çek yurtlunun utilrbali 
lıarfılQfmıf ' Bohemya ile Moravyanm istikbali 

Bütün bunlar Almanyada geçerken hakkında ıu malümat verilmekte
Çek Başvekili Beran da hadiseleri 

ill dir. 
Çek m etine bildirrniştir. Bu iki eyalet coğrafya bakımın -

Beran, hiçbir münakaşa cereyan dan büyük Alınanyaya ilhak edile
e~m~~iği~, Hacha•nın Almanyanm cek, fakat nazf nazariyeleri dahilin
bır e~ı,,. karşısında kaldığını ve de idari ve kültürel mahalll !)ir 
Çek mı~letıne hitaben bir beyanna- muhtariyetten istifade edeceklerdir. 
me tanrzım ederek Çek milletinin mu H 1 Is Çek ı'll t' rtık . . er ne o ursa o un m e ı a 

Çecme ve Fol!ada kadderatını Hıtlerın ellerine tevdi et- lm d lft ı... üstaki' ·1 b' 
s '3' t' ği · bild' k b . mevcut o a 16 • "sın m ır 

Fırtınanın Tahribatı ; ğınnı .. ~~şt.mec urıyetinde kal- devlet teşkilinin mevzuubahs olamı-
lzmir, 15 (Tan Muhabirinden) - ı N 

1 s~y emı ıt h yacajı burada beyan edilmektedir. 
Fırtınadan Çeşmede iki sandal bat- a~~ ~rn:.ec sı. lder türlü ~uka. Gamalı haçlı bayrak Bohemya ve 

mış, elektrik tesisat harap olmuş, -;1!1~ ~.~ ~ns~ ~ uğunu gorerek Moravyanın milll bayrajı olacak ve 
rıhtımın bir çok verlerl yıkılm!Jlır. .e~ı~ttifu kulr asvia a nın bcy:.uıname- tabil bu eyaletlerin ecnebi mernle-
K kaza k · de h:a . ..-. k sını ı a a t p etmi;ttir. oça mer ezın UAumet o- ketlerde mümeasili bulunmıyacaktır. 
nağı ve bir çok evler hasara uğramıı, Prag raJyoaınan Hacha bir devlet tefi değil Bo-

da Prag'dadır. 
T a;yyareile Lonclraya 

kaçanlar 
Londra, 15 (A.A.) - Prag'dan ha

reket eden bir Holanda tayyaresi 
dün akşam içinde 11 yolcu olduğu 
halde, Croydona gelmiştir. Yolcula
rın tayyareyi, Pragdan firar için ki
ralıyan siyasi mülteciler olduğu zan
nedilmektedir. 

Yolcular, gazeteciler çekilmezd.?n 
evvel, tayyareden dışarı çıkmaktan 

imtina etmişler ve müteakiben Wes
tend'deki Grand - Otele gitmişlerdir. 
Orada da hüviyetleri hakkında bir 
şey bilinmediği söylenmektedir. 

Rütenyanın İfgali bitiyor 
Londra, 15 (Hususi> -- Karpatlar 

altı Ukraynasındaki vaziyet müphem 
kalmakta ve alınun hab~rlcr t- tioiri
ni tutmamaktadır. Muha·~ımk olan 
nokta Macar ordu~unun ilerlcdıği v~ 
Macaristan ile 0 Lclıi:,~n11 arasındJ. 

müşterek hududun ~eessiıs etmek ü
zere olduğudur . 

Macar hükumeti, Ke.rpr.t T:krayna
sı Başvekili Papaz Vo!o~in€ Eıkşam 

saat sekizde son bulan tıır u ltımatom 

vermiş ve kendisini ofü.~;· otoriteyi 
Macar kumandanına tevciH; davet eL-
miştir. 

Başvekil Volosin, Peşteye bir he
yet göndermiş ısP. de ı<.r~ncHsınc Ma
car ordusunun ilerlenu:ye <Jc.v<!m ede
CE:ği bildirilmiştir. 

Almanyanın Macar ilerlcmPsın~ 

karşı müsamaha gösterdiğı apacık gö 
ze çarpmaktadır. Çek huku.ncti Ma
caristanın dün verdiğı on ıkJ !Caatlik 
ültimatoma cevap olarak be~ günlı.ik 
mühlet istemiş ve bu :nıiudPt zar
fında Karpat Ukı aynasındaki Çex 
askerlerinin çekileceğim ımlatmıştır. 

Bir aralık Almanların da Karpat.. 
lar altına doğru ilcrlediıcleri b:ldiril
miş ise de şayia telı:7.ip olunmuştur. 

Macarlann hiçbir yerde mukave
met görmedikleri anlaşılıvor. 

Romanya, Polonya ve 
M acarİ•tanla anltıflı 

Bükreş, 15 (A.A.) - Havas: 
Salahiyettar mahfellE'r Romen kt

talannın Karpatlaraltı Ukraynasma 
girerek 20 kadar kasabayı işgal et
tiklerine dair verilen h:.berleri tek
zip etmektedirler. 
Karpatlaraltı Ukraynasmdan birçok 
muhacirler Romen hududuna gel
mişlerdir. Bunlar muvakkaten hu
dutta alıkonulmuşlardır. Bunlar 
hakkında ne muamele yapılacağına 
dair henüz bir karar verilmemiştir. 
Monsenyör Volosin'in mülteciler a
rasında bulunup bulunmadığına da
ir Romen umumi emniyet müdürlı.i
ğünde malumat mevcut değildir. 

Siyasi mahfellerde söylenildiğine 

göre Romanya vaziyetin inkişafını 
büyük bir dikkatle takip etmektedir. 

Kral Carol, Hariciye Nazın Ga
fenco ve Calinesco ile mühim bır 
mülakat yapmıştır. 

Söylenlldiğine göre, Romanya hü
kumeti, Polonya ve Macaristan 1Ie 
Karpatlaraltı Ukraynasına müşterek 

bir harekette bulunmayı kabul et
miştir. Bu hareketin gayesi şudur: 

1 - Karpatlaraltı Ukraynasında
ki Romen kasabalannın istirdadı. 

2 - Macaristan ile arasındaki hu
dudun şimali şarki istikametinde ge
nişlemesi neticesinde Romanyanın 

uğnyacağı sevkulceyşi zararın tela
fisi. 

İyi haber alan mahfellerde sövlım
diğine göre. Varşova. Bükreş VP Bu
dapeşte arasında bu şekilde bir itilaf 
imza edilmiştir. 

Romanya;ya ela arazi verilecek 
Varşova, 15 (A.A.) - Ff>..k. dün 

akşam Macaristan elçisi de !iory ve 
Romanya elçisi Franssovici ile gö
rüşmüştür. 

l:)~_rrıiryol p!itikası bu iki ke
;rnenin manası, 3000 kilo

\>e ~ni ve mıill demiryol şebe. 
50,000,000 lira demektir. 

muzun ulaşılması zor bir 
köşesi zannolunuyordu. Artık de
mir ağlar içine alınmış bulunan 
bugünkü Erzincan ise Ankaranın, 
İstanbulun ve uzak bölgelerin ya
kın bir komşusu oldu. Fakat, bu 
komşuluk için yüksek dağlar yani 
dı. Büyük köprüler kuruldu. Uzun 

l iki sandal batm.ıf, bir sandal da kay- lttuin n~~yall hemya ve Moravyanm bir mümessi-
ı bolmuştur. Prag radyosu mutemadiyen hAcn- li addedilecektir. Bu ild eyalette ya- • 

Romanya elçisi ile yapıları mülfıkat 
(Devamı 10 UJ&Cu.da) 
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Yaratıcı Kudret 
( B<ı§ı 2 incıde) 

ıeçirdik! 18 milyonun &:öz yaşlarile 
ıslanan tabutu etrafmda nıilletimi

zin hakiki beııli~i yüksek oJ~unluğu 
bir daha tecelli etti. Milletin hakiki 
kudreti yaşama ve ~aratma giıcti 

matemin acı çerçevesi içersinrle bir 
daha gözleri kamaştırdı. Bir tek 
kalp ve bir tek fikir halinde Ata'nın 
İstiklalde, ihtilalde, inkılapta, ay· 
rılmaz arkadaşı kurma ve yapmada 
büyük yorulmaı: yapıcısı Milli Şefin 
çevresinde toplandık. Şimdi KEMA
LİZM'in büyük İdeolojisinde Şefin 

etrafında sınıfsız, imtiyazsız bir bü
tünlük teşkil eden Türk camiası 15 
yılın verimlerini yeni bir parola ile 
tctviç ediyor. 

Son Çeyrek Asırda Ve Günlük 
Politikada UKRAYNA 

, 
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bay 

çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

Hürafelerden sıyrılan teknifin en 

üstün verimlerile tecehhilz eden mil· 

letimiz KEMALİZM inkılabının altı 

okunu dalma keskin tutmak için 

MiLLİ ŞEF en yük!'«"k ilim ocağı -
mızdan bize yeni yolu gösterdiler. 

"TÜRK MİLLETİNİ AZ BiR 7.A-
1\IANDA BÜYÜK BİR MEDENiYET 
SEVİYESiNE YÜKSELT.l\liŞ BÜ
YÜK TÜRK MİLLETiNE EN KISA 
YOLDAN. TE.l\IİZ CEMİYET HA
YATININ FEYİZLİ TERAKKİ 
YOLLARL.VJ AÇMIŞ OLAN İNKI· 
LliP, KALP VE VİCDANIMIZJS 
EN AZİZ VARLIGIDIR.,, 

tNONÜMÜZ bu yolda vU-
rümek için gen~lcrin mücehhez ol- I 
malan Jıizım gelen moral, karakter, 
ideal, vazifcseverlik ve haklıırımn 
1'iirk gençliğinde ve rnillctimiılle 
giivcnilir ve öviiniiliir kudret ve de
recede mevcut oldulunu da Türk 
istikbali üzerinde te~his koymak js. 
ti~·en yabancılara tunç sesile nan 
ctnıistir. 

ŞEF bu ebedi vecizesini diğer hir 
irşadla tez) in etmiştir: 

(Başı 5 incide) 
lık generallerinin ihaneti az rol oy
nama~. 

Niçin bir Rüteny.a doğdu? 

Gelen haberlerden ve Alman 
matbuatının neşriyatından 

Karadenize inmek için T3erlinde ta
sarlanan planın ana hatlan birer bi
rer teressüm ediyor; bilhassa beş 
yüz bin Rüten için bir devlet kı:
rulmuş olmasmdakı mana açıkça 
anlaşılıyor. "Karpatlaralt1 Rusyası,, 
hükumetinin, Alrı:-.an himaye ı al
tmda bir "müJtakıl. mılliyetpervc:-r 
Büyük Ukrayna,, yaratmak ıçin 

kurulnnış bir be~k olduğu artık 

meydandadır. 

Almanyanın bu he""efe ulaşıp u. 
laşamıyacağını kestırmiyc çalı~ - ~ mazdan once Ukrcıynnnın yakın ta-
rihte i:fade ettiğı tarihi ve sıyasi 

manayı şoyle bir gbzden geçırelim: 
Ukrayna adlı bir devlet asrımız

da 1917 Rus ihtilalıni mütcakıp te
şekkül etti ve galiba ancak dört vıl 
harita üzerind~ kalabilni. Rus ıhti. 
lalcileri ile Türkiye, Alrnanva ve 
Avusturya - Macar';c;tıı:ı a;as•nda 
imzalanan Birest Lısto ... k muahede
sinden sonra i~tar.lıula A7ıırb ıy
candan, Ermenist:ın, G:Jrcistan. ~·
mali Kafkasya ve R ·nmdan bir<>r 
sefir veya mümes-:ıl geldiği r, bi. 
merıkezi Kiyefte rılan bir Ukr.ıyna 
hükumetinden de brr orta eıç: gon. 
derilm'şti. Osmanlı lmı:-aratorluğu 

buna, bilahare ,\nkan•.la milli hü
kumetin Harici.re :Nazırı olan ve 
Vaşington sefirliği'l.de ölen ~foh
tar Beyi orta elçı sıfatile Kiyefe 
yollayarak mukabele et.mişti. Kna 
hayatı bir çok ihttiltll~r. isyanlar 
ve facialarla dolu olan bu hukıi· 
metin istikl3lc 5~s&mış bır mıltct 
tarafından değil. Almanlar ve A· 
vusturyahlar tarniından kurulmuş 
olduğu bugiin tarinı bır hakikat~ir. 

çoğaldı. Alman rrkanı harbiyesi 
buna mani olm.1k için cümhuri)'<?:İ 
feshedip mutlnk Lır ıd.ıre kurdu. 
Skoropaderski adlı bir eski generali 
Ataman ilim .?tti. Fakat sol cenah 
muhalefetten vazgt;çmedi. Bu sıra. 
da Almanlar ma~lupolmuşlar ve 
Fransızlarla imza eu:kleri mukave
le mucibince Ukraynayı tahliye 
etmişlerdi. Sosyalistlerle b•njuva
lar fırsattan istif:ıdc et.Her. Petli
jurn adlı bir ilitılalcinin bavrağı 
altında toplanarnk Skoropad~kiyi 
devirdiler. Bir m iddet sonra da 
Kızılordu Petlijur:ıyı mağlup ettı. 
Bu Ataman orduıs!le birlikte Le
histana iltica ettı. Çok geçm.?clcn 
diişmanlnrı taruf111dan öldürildü 
ve Kjyef, Ukrayna sosvalist ciim. 
huriyetinin merk~zi oldu. 

Petlijuranın, ıliiny~nın dört bir 
tarafına dağı mı.ş olaı• ııdnmln-:-ı 

Ukraynada "Milli mr devlet., kur
mak için büyük ve gız!i bir ihHlal 
teşkilatı kurmuşl.ı ı·dt. 

Rusyanın parr 'anmc>sında men
faati olan devlPtlcrrlen o·lhassıı Lc
histandan vardın gören bu te ·klifıt 
heyaz Ruslara be.rabe" cal:~ıyor, 
fakat beyaz Ru.sfardan başka l,ır 

gaye takip edıyorı.::.ı: 
Bunlar, yalnız holşcvikHgin or

tadan kalkması gaycı:irıde :ml;ırla 

birle eblliyorlardı. Bu teşkılfıtın 

şimdi Almanlardan yardım gördii. 
ğü muhı:tkkak adrledi!lyor. Alman
ya hedefine ulasır~a. bunlar mem
leketi eJe alacakhır ve eski riüş
manları Ataman SkoropadesViyl 
devlet reisi yapac ~klar. n:v:ıycte 

göre, Almanlar. t:-.rvela Çar Ikin"ı 
N kolanın amc zndr-si Grandük .Sl
rilin of!lu GrnndiJk Vil~dimlri Uk. 
ravml krallığına gC't:rmC'k i"terıiş
ler. fakat bu p'"ens Ruc;vanm !'ar
calanması muk.,ı,ıı nde taç gi~ nıe
yi kabul etmemiş. 

U kraynanrn bugünkü 
Ruayadaki manQ61 

sun hiçbir Rus Ukrayna.-ıız bir Rus
ya tahayyül edeml.!:ı. 

Küçük Rusya ve Ukrayna 
ne demek? 

Hırlstiyaa Rusların t>n mu
kaddes addettikleri mabet 

Kiyefte Lavra 1:fücsidır. Zira Ki. 
yef Rusların ilk devlet teşkiJ ettik
leri mıntı:tkanm mrrkczıdir. Rwılar 
bu mıntakaya Mala Rcısıya . Küçiik 
Rusya adını verirler. Bıınun sebebi 
Bizans kultürüni.in teı;irl altında 
bulunmalarıdır. E;;.ki Rllmh~r bir 
millclin ana vntarıma türedikleri 
ilk vatana küçuk v;ıtnn derlerdi. 

Faraza Anacioluya muhtelif dün
ya dillerinde hıiliı küçük Asya adı 
verilmesi Elenlerb orada Ege me
deniyetinin ilk ttireyışini tesbit et
mek istemiş olmalrııından Mikro A
siya diye anmalarından ileri geli
yor. Rusların v~ Fransızların bu 
~?n hadise dolayı~ile yaptıkları neş 
rıyat, bır Ukreyn°'1ı (küçük Rus
yalı) ile bir Moskov'llı arMında hiç 
bir fark olmadı IS-ını iddıa elrnekte
dir. Esasen Ukrayna rusçamn "TJ,, 
yani (de) edatı ile ''kari., yani ık~
nar) kelimesinden terekküp eden 
bir kelime imiş !d, (kenarda) ma
nasına gelirmiş. Yani hndut vilaye
ti demekmiş. 

Tarih merkezi Kiyef olmak fize
re teşekkrıl eden lk Ru~ devleti 
10 uncu asrın sonl11rınds, belirdiği. 
ni ve 1246 da şimal Türklerinin 
hücumuna day::ın~mıya·ak mahvol
duğunu kayd"diyı.ır. 

Karadeniz, Tiırk vatanının şimal 
hudududur. Bilh.1~c:a Istanbulu e
linde bulunduran Türk de,·letinin 
Karadeniz statükoı.u ile alakadar 
olmamasına imkan yoktur. Osman
lı imparatorluğumı:ı inkişaf devre
lerinde Karadenfzl Türk crölü ha. 
!inde bulundurm:ığa nP. derece e
hemmiyet verdi<'ri maltimdur. Zira 
Karadeniz mese'Psi, Türk vatanının 

) mühim bir kıc;m,nın emniyetini 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapllmış 

'oc"l/0,.111 
S;l>hat 

ve 

Kuvvet 

HASAN ÖZLÜ UNLARINI çocuklannıza yediri" 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

dünyada mevcud çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, lrmİ~ 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Baderı1ı 

Çavdar Özü Unlarım Çocuklarınıza Y edirir1İı-

, .............. ~ 
"Halkçı idarçnin bütün yiiksek ve 

ileri tekamiilleri siyasi ha) atımucla 
mütemadiyen tahakkuk ettirilecek
tir. Milletin mürnkabesi idare üz~
rinde hakiki \ e fiili olmadık~a ve 
böyle olduğuna milletçe kanaat 
edilmedikçe, halk idaresi vardır de
nilemez,, Bütün kudretini milletin 
sevgi ve imanından alnıı~ devlet ıne
suliyetini omuzunda tasıyan bir Şe
fin demokrasinin, faziletkar ve hal
ka hakiki efendiliğini tanıtan düs
turlarını seçim başında ilim oca· 
ğından bir daha ilan etmesi inkıla

bımızın kudret ve ku\ vetine en bü· 
yük delildir. 

1917 ihtilali patJadığı zaman Al
manlar ve Avustııryahıar, Kıyef 

şehrinde. kendi tarnftar.aTın& "Uk
rayna Merkez Ra:iası.. adı ile bir 
millet meclisi kurdurmuşlar ve Le
nin Kerenskiy! ıievırip 'ktidı;ı.r m~v· 
kiine geçince bu mıltet merlısi 

Ukraynanın müstakil bİr ciımhu

riyet olduğunu füm etmiştir. Al. 
mantar bununla iKJ rnaıtsadı istih
daf ediyorlard\: 

Rus lıhtilaliı,drn evvel ç~rlığa alakadar eden mesı:;le demektir. Bu 
boglı bu'u ·.an Ukrnynanın günkü Türkiyenm Karedenıze isti- RADYOLi 

İnöııünde mak(is taliimizi yenen 
ve aydınlatan l\IİLLET BABASl~IN 
davetine hüviyet cüzdanımız elimi~
de sandık başına heyecanla koşmak 
suretile mukabele edeceğiz. Ayni za
manda bugün de, yarın da kovıma 

1 - Rusyayı narç.ılamak ve fos
kovayı en zengin Rus topraklnrm
dnn mahrum etme}(. 

2 - Ukraynanın z:ıhire ambar
larını rahat rahat ele aeçirio BPr
lini ve Viyanay1 k:ıc:up kavuran aç
lı_ğa nihayet vermr.k. 

bir kısmı , bugurı '! .ehis~an hududu lacı eme11erle bak'l1adt~nı ~öyle-
ıçtn~ kalm1şt.1r Bu kıs mda 7 mil- miye bile lüzuın ynktur. Fakat »-
yon kişi vardır. l\lcsahf1sı 451 767 ter miisbct bir hareketin, ister bir 
km. murabbaı tutan Sovyet 'Ukray- hayal ve vehmin mevzuu olarak 
nasında ise 32 milyon insan yası- Karadeniz kıyıları:ıdnn bahsedil. 
yor (1) Ukrayna toprar,rı karadır, mesi karşısında da~ma ha~sas bir 
Ruslar buna Çer:ıoz yoın uıyorlar dikkat devam ettirdiğimiz unutul-
ki. pek mıınbittır. Yılr!a iki defa mamalıdır. 
buğdav mahsulü verir ve- dunyanın --------------

lelftlll, J•llenMeJI lftell e4er 
•• harehllnlu gençllk Hrtr. 

Yalınız t 

En büyük, sergilerde 18 
)oma, 48 madalya kaz,ıt' 
mıttır. Böyle güzel d'tl• 

yalnız 

Radyolill 
kullananların 

ditleridir. 

Diş tabipleri Diyor ~ 
"D' J • - bL•ll lf erın ve agzm 11 P 

koşan arılar gibi işimize sarılmakla 
ve kendi ıünlük isimizin dı!,jında 
Parti içersinde ve llalkevlerinde os
yal ve kültürel ödevlerimizi yerine 
getirmek ve nemelazımcılan ikaz 
etmekle de, milli vaziCcıııizi yapmış 
olacağız. 

Kurdukları ciimnuriyet. ~'ltbuat 
hürriyeti verdiği .çin, Almanların 
Ukrayna zahirelo:>rini y.ığma c•mc· 
lori gürültülü mü1•okac:;ılnra yc.•l aç
tı. Siyasi parti~er biri birlerine rir
miye başladılar Mcm-ıuniyetsızlık 

en meşhur panca!'ı burada ~ etişir. 
Rusyada yapılrın ~d~erin onda se
k zi bu pancarlar!:• yap.hr. Rusya
daki kömür ve demir madenlerinin 
yarısı Ukraynada:hr. Çelik ı::anayiL 
nin mühim bir kısmı bu mıntaka
dndır. Ve hasıl Ukrayn&, Rusyanın 
hazinesi, zenginlik memb:ndır. Slav 
ırkının en güzel ınsanLrı burada 
yaşar. Rusyada rej.m ne olursa ol-

J. ROUSS•L de satıhr. 

llTHIU\. Tbll ..,da•ı Mı. 11. 
13 llumınıl• lıatal•ı••un 
llteylRll, •••••• ııııderlllr. 

sabah, öğle ve alqam her yemekten sonra günde 3 def• 

~AKA GONDOZ 

Bu malumatın mefiıumundaki dehıet ve tehlike-
yi vızgeçti. 

Kadınlar tevkifiıanesine koştu. 
Donuk ve utançlı değildi. Heyecanlı ve serindi. 
lki avukat tutacak. Hukuk profesorlerine yalva. 

racak, Meli'yi kurtaracak. Odasını bırakıp yeni bir 
ev kuracak. Bumburuşuk Meli'yi o yuvada tamir 
edecek. Ve .••• 

Bir ekşi suratlı kadın gardiyan haber verdi: Ge
liyor. Odada başka ziyaretçiler de vardı. Kimi ke
derli, kimi güler yüzlü, kimi donuk. Bazı mevkuf
ların küçük çocukları da gelmişler, annelerini gô

rüp sarılacaklar. 
Birinin annesi çocuk düşürme suçundan yaU-

yormuş. Birinin kansı komşusunun kafasına ikin
ci kattan saksı atmış. Birinin km arkadaşını da· 
yısının oğluna ayartıp kaçırmış. Birinin ablasına 
yankesicilik iftirası etmişler. Vesaire ... 

Meli çıkageldi. 
Yurgunun kalbi çarpıyordu. 
Melinin sırtında eski bir rop, ayaklarında delik 

· k inleri vardı. Saçları günlerdenberi tarak yü-
ıs arp · ·ı · d · 1 · .. · ki - .. misti. Ince çızgı erı erın eşmış. yuzu -
zu gorme ~ G"' ı . . l 

b 
'le beJ· arası. oz erının atı mosmor ve 

rcç eyazı ı 

içleri buzlu cam parça~ı. ~ .. 
Vurgunu gördüğü, suzduğü halde Slardiyana sor-

du: 
- Beni kim aradı Hacer teyze! 

TEFRiKA No. 65 

- lşte şu kalantor kılıklı Bay. 
Meli selam vermeden yaklaştı. Gôzlcrlnl gözleri

ne dikti: 
- Beni siz mi aradınız? 
- Evet, burada olduğunu işitince. 
-Benimle senli benli göruşmeyiniz. Niçin ara-

dınız? 

~ İşi~izi soracaktım. Öğrendiğim deliller kuv-
veth değı~miş. Böyle olunc9 ... 

- Benım delillerim çok kuvvetlidir 
- İki avukat tutacağım. • 
- Bu salfı.hiyeti kimseye vermedı'm B h 

k . k . en ma -
~menm arşısma çıkacagım Gerçi b f h' . · u se er ıçbır 

sucum yok. Kolayca kurtulabilirim. Fak t k d' 1 '.3 f . . a en ım 
mu~a aa etmıyeceğım. Birçok hayali şeyler u d • 

w .. .. .. k y u 
racagım, curmumu atmerlendireceğlm ve he ·nı 
·ı· f ed .. - ,.. psı 
ı ıra er gorunece6ım. 

- Bunu niçin yapacaksınız? Kendinize ..• 
- Bunu mahkum olmak için yapacağım! 
Niçin olacak? Hapishane daha rahat. Burada dıı 

hayat yok. Hovarda yok, kaldırım yok, hakaret yok. 
Birdenbire heyecana gelerek ilAve etti: 
- Sizi tanımıyorum. Burada düşmüşlerin ve me

det umanlann sırtına tekme atan fazilet yok! 
- Ben sizden af dilenmeğe gelmedim. Ben sizi 

kurtarmak, yeni bir ev kurup sizi ya~atmak mak
aadiyla geldim. 

- Ben de iyilik ve fazilet dilenciliğinden V8%se9-

di,leri temizlemekle kabildir.,, ................... , .................. ~ 
tim Bugün o kadar kuvvetli bir mevkideyim ki 
şimdi ben de sizi kovabilirim, belinize bir yırtık 
iskarpinli tekme vurabilirim. Fakat yapmam! Elim
den gelmez. Ruhunuzun bu düşkünlüğüne karşı 
merhamet ve hürmet duyacak kadar insanım. 

Bir yuva kurmak! Benim yuvam burası. Beni 
buradan da mı tekmeliyerek çıkarmak istiyorsunuz? 
Hayır bay fazilet Vurgun! 

Sizi tanıdım. Tanıyordum. Fakat artık tanımıyo
rum, tanımıyacağım! (öksüre öksüre) buradan ve
rem hastahanesine gidinceye kadar, oradan Kara
cnahmete kadar, oradan daha öteye kadar tanımıya· 
cağım. 

Arkasını döndü ve dehlizlere doğru kayboldu ... 
Ayasofya meydanına nasıl geldiğini anlıyamadı. 

Tramvay yolu ile Sirkeciye iniyordu. Kulaklan 
uğulduyor, vakit vakit durup göz kararmasının geç
mesini bekliyordu. Müthiş bir kabus geçiriyordu. 
Meli'ye karşı son kartucunu atmış, fakat isabet et
tirememişti. Mazisinin gururu bir anda kirpi gibi 
kabaran bu dökük ve pörsük mahluk Vurgun'dan 
istediği intikamı almıştı. 

- Bu kanşık rüyayı artık hatırlamamalı. 
Bunu zihninden geçirmekle beraber içinde ilk 

defa kôklü bir kinin kabarmakta olduğunu farket
ti. Bunda haksız olduğunu biliyordu, fakat insan
lık tarafı bu hakareti bir türlü hazmedemiyordu. 
Bu sahne, bir takım ziyaretçilerin, gardiyanların 
çevrel-:cıiği tevkifhanede olmasaydı da başka, ser
best bır yerde olsaydı, şimdi kendisi erkekler tev
kifhanesinde bulunmuş olacaktı. 
._D~mlrkapıya giden yolun köşesinden Sirkeciye 

donunce, Anadoluda tanıştığı birisi ile karşılaştı. 
Adamcağız b" ük' bi uy r saflıkla, adeta boynuna sanl-
mak · ti d v · 15 yor u. urgun bir miyop ve ahmak tavrile 
bu eski dosta bön bön bakakaldı. 

- Rahatsız mısınız üstat? Bu ne kadar dalgınlık' 
- Affedersiniz, mühim bir işim var da 0 • R . nun .. 
- engıniz de sapsan. Hadi bizim pansiyona gi-

delim. Bir limonata içer, açılırsınız. 

Uykuda gezenlerin şuursuz hareketile, bu d 
koluna girdi. Pansiyon denilen bina bir küf " 
sunun kaynağıydı. Her taraf gıcır gıcır, te 
olduğu halde, ağır bir koku girenin genzini 
lıyordu. 

Geniş bir odadan girdiler. !çeride bir demir~ 
yola, bir eski sistem konsol ve bir yuvarlak 'İ 
ile patiska örtülü sedir vardL Masanın ustünd• 
içki hazırlığı ve dört takım. 

- Sizin misafirleriniz var. Rahatsız etmiş o 
yım. 

- O ne demek Hocam? Misafir sandığınıl 
yakın arkadaşla iki hatun kişi. 

- Oyleyse büsbiıtün rahatsızlık veririm. 
- Asla! Asla! Göreceksiniz, çok kibar kadl 

Hususi, hususi! Sırf bizim hatırunız için.. ~ 
maazallah! Aileleri bir duyarsa. 

- Sirkeci pansiyonlarındaki pek hususi :rn' 
leri ben, pek iyi tanının. Hemen hepsinin sonıl 
çıkar, dikkat ediniz. 

- Bir senedenberi tanıştık, hiç bir şey ç 
Sizi gormiyeli epeyce evhamlı olmuşsunuz. 

- Ben bu sofralardan artık hoşlanmıyorum-
- Dünbale Hanımın bir udunu dinlerseniz·· 
- Uddan nefret ederim. 
- Cünban Hanımın kemanesi ne hiç bir şef r/ 

• yemiyeceksiniz, sadece parmak ısıracaksınız. 

kibar aile kadınlan.. i 
ııc:t« 

- Soylarında soplarında eski vali paşa, rJl""' 

bey falan var mı? 

- Nereden bildiniz? Var, var. Dünbale JJ 
baba. vali imiş, nazır olacağı gün olmuş oıel' 
ağabeysi cemiyeti riısumiye azasındanmış, Jtil 

la~u~~l~~: !:::ı:ıi~'. ;:~~~ ::so~a~:!·şu 1'' 
söyleyim ki, işi eğlenceden oteye uzatmayınız 
Şu beş dakikalık tesadüf Vurgun'un bub~' 

gidenneğe vesile oldli. Evine kadar yaya gU 
bir tahta hissizliği ile odasına kapandı. ,; 

<Devanı' 



16. 3- 939 TAN 

ç~ınıresn : 111 '7 

Belediye Reisi Halkı Aldatmıştı 
:i!~n~harpte Vatana Hıyanetleri Sabit Olan Belediye 
~ısı ile Arkadaşları MahkUm Olmuş ve Asllmışlardı 

'ttıect l'erıle Ankaraya, hiç mola ver
bı.ır en 'Y ozgada vardık. Kumandan 

ada kuv tl · · · · · ett· ve erını, vazıyetin ıcap ll"di •. 
ra.d gı §ekilde dağıtmıştı. Bu a-
\ras a beni de Akdağı madeni ile Sı
gtind:as~daki isyan mıntakasma 
llıa mı.işti. Madene vardığım za
cli.J~ kasabayı yakılmış, yağma e
lta.ıa ş bir halde buldum. Tahki-
1{\irt haşladım. O zamanın şöhretli 
tq§:l:y beylerinden Delihacı adını 
% ~ herifin, kendi gibi üç yüz 
'ttıiid ile ~asabaya hücum ettiğini, 
)'eıı afaa ıçin silaha sarılmak iste
Şii.lt ~a~ın önüne belediye reisi 
ıar;unun geçtiğini ve halkı alda
ları kasabanın Delihacının adam
di!ın tarafından yakılıp yağına e
telld~sine sebebiyet verdiğini öğ-

ı.nı. 

~~ikatı biraz daha derinleş -
~l e~e liızum gördüm. Çünkü Dayı Mesut 
acı edıye reısı Şükrü denilen 
cl.ea.trı, Yozgatın ilk isyanında ben- adamlarından Molla Mehmet ve 
o ~r;o~ fena intıbalar bırakmıştı. isimlerini şimdi hatırlıyamadığım 
Ceıa~~ıtler ~e bir gün, Çapan oğlu dokuz kişi idama mahkum edil -
~lltı ın Bogazlıyanda, Kılıç Aliyi mişler ve hükmün verildiği gu·· -
tl'ıe Ştı.rdığını haber alınış ve be
t~ lllü!rezemle o tarafa koşmuş- nün sabahı da asılmışlardı. Bu 
b
4 
b Ben_ madenden çıkar çıkmaz, havalide tam üç ay kalmış ve asi-

hab · elediye reisi Şükrü denilen !erle uğraşmıştık. 
t!,0t· telgrafhaneye koşmuş ve Biraz da yukarıda ismi geçen 
bir azlıyanda Çapan oğlu Celale Rıza Bey, bana pek tuhaf ve ib-
tıi ... telgraf uçurmuştu. Kılıç Ali-... , s

1
1. retli bir hadiseyi hatırlattı. İlk 

~!!t l\JŞtırılmasından memnuni -
ilet beyan ile maden halkının µıin- Yozgat isyanının son günlerindey-
1\ittı Ve teşekk.ürlerile beraber, be- di. Hamdullah Suphi Beyin kar -
~lif de Kılıç Aliye yardım için deşi olup şimdi nerede ve ne işle 
tittı tezemle Boğazlıyana hareke - meşgul olduğunu bilmediğim Çam 
~ haberini veren bu telgrafı ben, lıcalı Kerim Bey, 0 sırada Akdağı 
't ıa~an. Çapan oğlunun eline . · d'l 'trnaa. B ~ lı madenıne k aymak am tayın e ı -
~""· an ogaz yan telgrafha - . . 

bulunan bu Rıza Bey, Hamdullah 
Suphi Beye hulus çakmak ve hem
şerilerine de caka satmak için ye
ni kaymakamı madene götürmeyi, 
halka tanıtmayı üzerine almış, yo
la çıkmışlardı. Ben de o esnada, 
on beş senedenberi dağlarda ge
zen Kürt Memo adında bir azılı
nın takibi ile meşguldüm. Bu Bey
lere (Karamara) denilen köyün 
yakınlarında rastlamıştım. Kerim 

Beyi İstanbuldan tanıdığım için, 
tabii eski günleri hatırlıyarak bi-

raz yarenlik etmiştim. Bu arada 

da, muhitin vaziyetinden bahisle, 

o geceyi geçirmek istedikleri Ab-

durrahman köyüne gitmemelerini 
ve (Karamara) da kalmalarını tav-

siye ile, kendilerinden ayrılmış

tını. 

Ç ok sevdiğim Kerim Bey ile 
buluşup görüşmek bana u

ğurlu gelmişti. Çoktanberi arka
sında gezdiğim halde, bir türlü 
kuyruğunu ele geçiremediğim 
(Kürt Memo) yu iki saat ileride 
"Yalınç,, köyünde kıstırm.ıştım. 

Tam kısrağına atlayıp kaçacağı sı
rada üç arkadaşiyle beraber tepe
ledim. Cesetlerile silahlarını hay
vanlarına yükliyerek "Karamara,, 
ya döndüm. Kerim Beyin, Abdur
rahman köyüne gitmek üzere Rı
za Beyin ısrariyle bir kaç saat ev
vel, köyden gittiğini muhtardan 
öğrenince, midem bulanmıştı. Rı
za Beyin bu ısran bana pek yakı
şıksız ve hele çok manalı görün -

müştü. 
(Devamı var) 

tt"1lnde el . . t· ç·· .. mıştı. O zamanlar Yozgat mebusu 
·~ e geçırmış ım. ünkı.ı, 

~~dı:..~:d:ı;,:~.:,1~·:ı~ 'i o k M---A-.---N--I-ili_1_=~ı-@-~ır-~~ı~-1~1-~~ı-@;-=~-1-~ı-~~~1-~-1~-~*-~~~-;~1-f_J_;~~-~-
~ a, benım hareketımı ogrenen i ~·=·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:=:·:·:·:·:·:·:·:·:..:·:·:·:>:·:·:-:·:.:·:-:·:·~ 

h. ilan oğlu Celal, ben Boğazlıya- :·:·:·:·:·:·:·=·:·:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: M E K ı• M ı• N 
~ v -:-:-:~:-:·:·:·:·:·:·.····:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:.:·:·:·:·:·:·:·:::· 
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lbr ~sını da hemen kumandanım 

ahun Beye göndermiştim. 

()Zaman Yozgat mebusu olan 
il~ k kardeşi Rıza Beyin şefaati 
Ut· 1.ııtulan bu hain şakinin bu 

SAFRA YOLU TAŞLARI 

~c· . , 
aıtı 1 ısyanda da ele başılar ara-
lıaı~ kanştığım, maden kasaba ve 
l~iceının felaketini hazırladığım 
ta.rı aniamştım. İsyanın son ka -
bat aıı verildiği sırada, madenin 
ce~l'lıla.nndan ve milli fikir ve 
l:i l:ı ~ana taraftar bulunanlardan 
tı; ti Beyin de yok edilmesi key

Ş~:. Deli Hacı ile belediye reisi 
% U taraflarından isyan progra
~ lla geçirilmiş. İsyan başlayınca, 
~e a.ıCUlnda verilen karar mucibin

cl.~ll.beu Hacı üç yüz atlı ile ma
ı,. .. e. sokulmuş. Bunu haber alan 
" sııaıu q~t na sarılan halk sokağa 

lfa <llnış. Kasaba kenarında Deli 
% cı:rı yüz geri etmek için toplan-

'1a.;~ lia·lk·ın bu haklı galeyan ve 
İai Ş ~etı~ı haber alan belediye re
la.ttı U'krü de, giyinmeğe vakit bu-
1-ıttı adan gecelik halile sokağa fır
q0111ş. Halkı yatıştırmış, evlerine 

() l"neğe kandırmış. 
ttıa rtalık sakinleşince Deli Hacı 
'Jj

11
:e.ne girmiş. Doğruca gidip 

~il ;1 Beyin evini sarmış. Zaten 
ita~ Uda bulunan Bahri Beyle a
ttı ları silaha sarılmış. Yapılan 
~~sa.demede Deli Hacı vurulmuş. 
cı.~;lerinin öldüğünü gören yol -
c. arı hırsla şehire saldırmış. 
1:rı:tduğümüz gibi yakmış ve ya~-

etmiş. 

& en bu tahkikatla uğraştığım 
"-. sırada kumandan muavini-
-·ıı~ ' 
e(!Jrn~facı Vasfi Bey de madene 
~il ış ve işe el koymuştu: Teş
titı edilen divanıharpte memleke
\>e e hiyanetleri, isyanda teşvikçi 

ttelıt başı vaziyetinde bulunduk-
' anlaşılan belediye reisi Şük
U, cla~ısı İbrahim, damadı Hüs

enıştesi Hasan ve Şükrünün 

Kadınlarda meydana çıkan müz
min hastalıklar arasında rökor kı
ran bu hastalıktır, en çok bu görü
lür. Eski zamanlarda büyük a
damların mesane taslan da pek 
meşhur olduğundan safra taşlan 
kadınlığın, böbrek ve mesane taş
ları da erkeklerin nasibi sayılı~
lardı. Şimdi erkekler aras1nda 
mesane taşlarından şikayet eden
ler azaldıysa da, safra taşları Ba
yanların yakasını - daha doğrusu 
sağ böğrünü - hala bırakamamış
tır. 

Bu hastalı2ın neden dolayı da
ha ziyade kadmlara musallat ol -
duğu, hemen bugünlerde denile
cek kadar, yakın zamanlarda an
laşılmağa başlanu~trr. Fence pek 
meraklı olan bu işi başka bir gün 
anlatacağım. 

Bayanlarda bu hastalık otuzla 
elli yaş arasında, tam olgunluk 
devrinde, bir gebelikte, yahut ço
cuk doğurduktan sonra sancılarla 
meydana çıkar. Fakat başlangıcı 
ondan pek önce, gençlik zamanın
dadır. Otuzla elli yaş arası da ta
bii yaşlılık demek değildir, kız
lık zamanında dernek istedim de, 
kalem sürçtü ... Hastalğa istidat a
nadan kıza geçer diyenler çoktur. 
Bir de BayanJarın çok oturdukla
nnt, hem de çok yediklerini iddia 
edenler çok olduğundan bunlar da 
safra yoluna taş toplanmasına is
tidat verir, derler. Bir de üzüntü
ler, kederler, düşiinceler. Fakat 
safra taşları mr bunlara sebep o
lur, yoksa bunlar mı taşlara, pek 
iyi bilinmez. Galiba, hepsine bir
den sebep olan şey kadmlıktır. 

Safra yolunda taşlar pek genç 
yaşta başlar ama, hemen meydana 
çıkmaz. Uzun uzun yıllar - kadın 
hayatının yıllarına uzun demek 
caiz olursa - hemen belirsiz gibi 
kalırlar. 

Yalnız, mide bozukluğuna at
fedilen birkaç alamet: İştahın az 
olması, yemekten sonra midede 
biraz ağırlık, biraz sıkıntı, mide
ye basılınca gunıltu, bir parça da 
gaz... Arkasından bulantı ve son
rası .Eelirse rahatlık verir._ Kimi-

\ 
sine yumurta, yağ, kızarmış etler 
ve katı peynirler dokunur, o vakit 
karaciğeri ve safra yolunu hatır
lamak lazımdır. 

Yemekte rahatsrz1ık geldiğıi va
kit belki sağ böğürde. ortaya doğ
ra biraz ağrı, bir de titreme olabi
lir. Kimisinde yemeğln hemen ba
şında, kimisinde de hazım sonun
da. 

Yemekten sonra, mide üzerinde 
sancı, midede yanmak, esnemek, 
bazılannda da üstüste geğirmek o
lur. Böyleleri mideden gaz çıkar
dlklarmı zannederek hava yutan 
Bayanlardır .•. 

Neden sonra bir gün, gebelikte, 
yahut lohusalıkta değilse, muay
yen günler içinde iştahsrzlık ar
tar, bulantı çoğalır. midenin üzeri 
pek fazla hassas olur. O zaman 
karaci~er de elle yoklanırsa az çok 
büyüdüğii anlaşılır. 

Arkasından şiddetli sancı mey
dana çıkar, çok defa akşam yeme
ğinden üç, dört saat sonra .. Sancı
nın bulunduğu yer derinden yırtı
lıyormuş, koparılıyormuş, ezili
yormus gibi gelir. Sancı devamlı 
olur, fakat arada sırada daha ziya
de şiddetlenir. Biraz uyuşuyor
mus gihi olduğu vakit kii~ük bir 
harrkctle, yahut yerine biraz bas
makla hemen uyanır. 

Sancının asıl yeri sağ' böi!iirde 
kahurga kemiğinin kenanndadrr. 
Fakat oradan sağ omuza, baz11a
rmda göğüse, bovuna, basa doğnı 
yaydır. Her halde hu safra yolu 
sancısı sa.i! tarafta olur ve daima 
yukarıya do~11 yayılTT. 

Sancı basladıktan biraz sonra 
kay gelir, ilkin midedeki yemek~er 
çıkar, arkasından safra ~ıkar. in
san bu halde su bile kemcz ... San
cı ile birlikte gelen ciksürlik, baş 
dönmesi, çırprnmak, idrarda karı
şıklık alametleri ikinci derecede 
kalır. Ates bulunsa da pek vi.iksek 
değildir. Yüksek olursa safra yo
hmda iltihap olduğunu gösterir. 

Fakat bu sancı o muayyen giin
ler içinde gelince, dem'ln kesile
bileceğini düşünerek bunu merak 
etmemelidir. 

~ 

H a 

D IKAVE 

DEDE KAPTA 
( azan: 

·<>C><)C~<>C<>C'<><>• 

M otörlü kayığın upuzun am-
barına, fasulyenin içine sıra

lanan fasulye taneleri gibi, inekler 
öküzler sıralanmıştı. Büyük Alpuf
ten, Aleko, Johnson tütün şirketi
nin eksperi Bay Haşmet Çongur
tekin Karaoğuz, Dadça tarafların
daki tütün mahsulünü teftiş için 
motörle palamut büküne geçecek
ti. 

Halis altın kaç ayarsa Çongurte

kin Karaoğuz da o ayarda eksper

di. Kelli felli, gururlu, çalımlı idi. 

Yürüyüşü bir kutup ayısı kadar a
zametliydi. Her oturup kuruldu-

ğu sandayla ise bir abide kaidesi 
kesiliverirdi. Bir yere vardı mıydı, 
oranın tüccarı, muteberanı hep 
"hoş geldiniz" e koşarlardı. Katip
ler, daktilolar çantalarını hammal
lara bırakmazlardı. Kasadarlal", 
muhasipler eksperin yatacağı yeri, 
yatağını döşeğini hazırlarlar, tica
rethane sahipleri de lokantalarda 
kuzular, hindiler doldurturlardı. Şa 
ka değil, Karaoğuz "cart!" etti mi
idi bin lira hapı yuttu, "curt!" et
ti miydi bine bin daha kondu de
meldi. 

B ay Haşmet Çongurtekin Ka-
raoğuz oturunca, bütün es

naf ve tüccar elpençe divan durur
lar, ortada upuzun bil' sükut par
çası uzanımı. Müfettiş bey davu
di sesile bu sükut parçasının orta
sına deve kuşu yumurtası bir in
ci yumurtlardı. Tepeden tırnağa 
kadar göz kulak kesilmiş dinleyi
ciler, birden bire gayri mer'i bir 
yayla harekete gelmiş kuklalar 
gibi hep birden, sözün gidişine, ha
vanın esişine ve mevsimine göre 
"Evet efendim, n e isabet buyuru.1-
du." derler; yahut "Amma da al
çak herifmiş! tütüne hiç dalavere 
katılır mı. amma da namussuz he
rifmiş. İnsan bayağı insan oldu
ğundan utnşyor." diyerek Bay Ka
raoğuzun sözüne 18.zrm gelen tas
dik veya takbih edici cevabi !tii-

ı:ı 

rültilleri tedarik etmekte kusur et
mezlerdi. 

D ede kaptan tam adı gibi idi. 
Dibine sondayla varılabile

cek denizi denizden saymazdr. Dört 
yüz kulaç suyu kara telakki eder
di. Böyle tabanı olmayan derin ve 
a.çık ~enizlerde yarnn asır gezmiş
tı. Bır gün Hint okyanusunda A
~en kıyılarında iki direkli yüz el
li tonluk kayığını, büyük bir fır
tınada kaybetmişti. v akayı bize 
anlattı: 

"Hava sıcaktı. İnsan sanki ateş
te Isıtılmış bir kundakla sargılan

ınıştı. Ufukta bir kara yer belirdi. 
Göklere doğru tırmandı. Kanadı 

doğudan batıya ulaşan bir kara 

kuş üzerimiz.e abandı. Göz gözü 

görmez oldu. Bir çılgın yeldir esti. 

Direkler her halde vaktile orman

da birer dallı budaklı ağaç olduk 
lamu hatırladılar ki haykınşıp ka

tıla kanla ağlamağa koyuldular. 

İpler, sanki yılanlar imişler gibi 

ıslrk çalıyorlardı. Dünya döndü, 

döndu. Kıyı yanındaydım. Ben 

kendimi bir kayanın üzerinde bul
dum. Denize baktım. Gemi yoktu. 
Denizin başı o kadar dönmüştü 
ki bizim kayığı ve tayfayı bile u
nutmuştu." dedi. 

o ede Kaptan, elinde kalan az 
buçuk parayla bir bakkal 

dükkanı açmıştı. A canım anmaz
sak ta donmayız a. demişti. Fakat 
yedi kuruşluk zeytini sekiz kuru
şa satmak için yaratılmamıştı. 

"Dükkanına: Malı veresiye veren, 
kuşu salıverir gelesiye" diye bir 
tabela asmıştı. Fakat boynu bükük 
gelen züğürt gemiciye bir okka 
fasulye, iki okka pirinç vermek
ten kendini ahkoyamamıştı. Hep 
alış veriş miskal ile dostluk kan
tarla deyip durmuştu. Fakat alış 
verişi de dostluğu da engin gön-

lünün namütenahi ölçüsu ile ölç
müş, ver Aliye, yaz duvara der
ken sermayeyi kediye yükliyerek, 
topu pek şahane atmıştı. Yetmi
şinden sonra bir kayığa gemici ya
zılmıştı. 

O ede Kaptan Bay Karaoğuzu 
götürecek kayıkta tayfaydı. 

Kayık açıldı. Denizde çıt yoktu. 
Sanki ölen bir dünya kızgın buğu
lardan ibaret bir mezara yatırıl
mıştı, güneş hamam kubbelerinin 
o meme gibi camdan, pencerele
rinden gelen ışık gibi dumanlan 
yenmeğe uğraşıyordu. Gök gürül
tüsünün koca sesi uzaktan uzağa 
homurdana homurdana mesafeleri 
arıyordu. Denizin yuzu kabarıp 

inen bir kurşun Iavha idi. Günün 
batışında ebedi bir gidiş hali var
dı. 

Dünya zindan oldu. Birden bire 
geminin yam başlarından uzun u
zun çığlıklar, hıçkırıklar savurup 
geçti. Sanki müthiş bir faciayı gö
rerek, saçları diken diken, gözle
ri patlamış cinler haykırışarak ka
çışryor lard1. Akdenizi uysal bilir
ler. Rahvan atın ne pek tekmeli 
olduğunu unuturlar. Gökün her 
tarafı şimşek kesilmişti. Uzaklarda 
öten milyarlarca trampet, çalman 
milyarlarca tambur, koca Egenin 
en korkunç kasrragsı Provezza'ntn 
gelmekte olduğunu ilan ediyordu. 
Bu işte fırtınaların imparatoru idi. 
O fermanlarını savurmaya başla: 
ymca. öteki fırtınalara baş eğmek 
düşerdi. 

F akat ak saçlı kaptan, ilk çığ-
lıkta mukadderatımn sesini 

duydu. Adende boğulan tayf asmı 
hatırladr. Eski düşmanı karşısında 
irkiliyordu. Kamburlaşmıya başla
yan srrtJ elif gibi dikildi. Gözı.eri 
uyandı. Kafa tasının içindeki be
yine, ve zincir kemiğinin içindeki 
mundar iliğe sadık bir adamdı. 
Motörün kaptanı kaptanhğl hemen 
Dede kaptana verdi. Dalgalar onu 
sürüp götürmesin diye, onu dü
menin önündeki bodoslamaya bağ
ladılar. 

Aşağıda ambaı:da sarsıntılar 

müthişti. Safranın altında sular, 

bütün farslan güverte bracyollan

na kadar yalıyoııdu. Bir sığırın 

boynu2undan koca göbeğini koru

mağa savaşan Bay Çongurtekin 

Karaoğuzun yüzüne bir inek kuy

ruğu çarpıyordu. Bay Karaoğuz 

laf söyleyişte, kendisine kahve dö
vücünün hınk deyiciliğini etmiş o-

lan Künbet oğlu ticarethanesi 

kardeşlerinin yüzlerini aradı. Fa

kat kulağında kamçı ipi gibi bir şey 

şakladı. Bu bir dolu tanesi idi. Bi

ber gibi yaktı. Ve hemen ardı sıra 

bir 1:.<ıp patladı. Kocaman bir davul 

çalındı. Bu da yıldırımdı. ·-

B ay Çongurtekin Karaoğuzun 
bildiği ........ mafevklerine hay 

hay demek, ve tepeden gelen güm
bürtüyü silsilci meratibe riayet e
derek, merdivenden gümliye güm
leye, basamak basamak inen bir 

top gibi, aşağısındakilere ciro et
mekti. Fakat bu gök gürültüsü 
ne mafevke ne de maduna ben
ziyordu. 

Şaşa kaldı doğrusu. Mesela gak 
gürültüsüne bir emir savurunca, 
gürleyiş "evet efendim. sepet efen 
diın" diye taklalar kıla kıla, te
kerlene tekerlene ta ufkun ötesi
ne defolmaSI lazım gelmez miydi 
ya? Ne edepsiz, terbiyesiz bir gök 
gürültüsüydü bu! 

Fırtına müthişti. Siftah ola-
rak Bay Karaoğuz hakiki bir 
şeyi duymağa başlamıştı. Korku
yordu! Kasırga denilen ejder, so
luğile Bay Karaoğuzun sapa sağ
lam kainat diyeıbildiği itibari ve 
yalancıktan binayı paldır küldür 
yıkıyordu. Birdenbire dalga değil, 
fakat kapkara namütenahiliğin 

hangi k~ranlık kovuğundan geldi
ği belirsiz, eli sopalı koca bir dev 
anıra anıra gemiye bir topuz vur
du. Motör tepe takla dikildi. Kara 
oğuz öyle bir çığlık saldı ki, eks
perliği derisinin içinden ap~ciz ve 
çırçıplak fırladı. İçi dışına çıktI. 
Unvanr ters döndürülerek atılmış 
bir eldiven gibi bom boş farsların 
üzerine atılmıştı. 

y u~ard~ Dede kaptan, Provezza 
ile, hır hayat memat düello

suna girişmişti. 

Düşmanının .gözüne bakıyor. 
Rüzgarı, denizi, karanlığı kolla

yor. Hasmm gizli niyetini, nasıl 
ve nereden vuracağını anlamağa 

uğraşıyordu. Ayağının altındaki ge 

minin sıkıntısını duyuyordu. Çün

kü, ona tekne, giymiş olduğu bir 

ayyjlkkabı gibi altına konulan bir 

yabancı cisim değil, fakat kendi 
ayağı eli gibi asapla merbut. Göv. 

desinin bir kısmı idi. Artık dalga 

ve yalpa, dalga ve yalpa dcnemi
yecek kadar mübalağalı bir aşr
nlık. kesbetmişlerdi. Bir aralrk: , 
bütün Okyanus, top yekun , güver
teye binermiş gibi oldu. Herkeste 
artık geminin kalkamıyacağı inan
cı hasıl oldu. Fakat gemi sancak 
ve iskele omuzluklarile bir dağı 
kaldırıyormuş gibi, bacakları titre
ye titreye irkildi. 

T am bu srrada göklerden dolu-
lar bosandı. Deniz kaynayan 

bir kazan gibi hışıldadı. Ceviz ka
dar dolular! Martı ve karabatak
lar, kafaları patlamasın diye sürü 

sürü gemiye uçuyorlar, baş ve 

kıç altlarına sığınıyorlardı. Güver

tenin üstü doludan bir deniz kı
yısı çakıllığına döndü. Provezza 

keşişlemeden, birdenbire doksan 

derece driça ederek batıda kınl

mrştı. 

Dede kaptanı tebrik etmek ü

zere gemiciler ve yolcular güver

teye çıktılar. Dede kaptan yerin

de bağlı, haça gerilmiş bir İsa gibi 

duruyordu. Seslendiler. Gözlel"i 

bulut aralığından çakan Oriyon 

yıldızlarına bakıyordu. Cevap ver
miyordu. Dümendeki Posidon ve 

Neptun'e benzeyen ak sakallı :ı.

dam artık bir cenaze idi. Seyahati

nin sonuna ermiş son fırtınasını 

yenmiş, bir dakika evvel son ne

fesini vermişti. 

L iınana varıldı. Bay Çongurte-
kin Karaoğuz sağında solun

da pür ihtiram yürüyen yarım mil
yonluk Günbet oğlu ticarethanesi 
memurlarına. "Eyi ki motörde biz 
vardık. Yoksa herifler bizleri kö
pek ölüsü gibi boğacaklardı. Efen
diın tedbirli davranmak tazım. 
Evveli de ahırı da tedbir ve 
tecrübedir . ., diye öğüt \'eri
yordu. Gümbet oğlu t"carcthanesi 
müstahdemleri : "Evet efendim! ne 
isabet! tedbir! hep tedbirdir! çok 
doğru buyuruyorsunuz,, diye ce _ 
vap veriyorlardı. 
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Köseivanof Çekoslovak ı oKADAR KOLAY ••. 

Sehrimizde Meselesi 
(BCl§ı 7 incide) 

esnasında bllh.assa Kat'pntlaraltı Uk
raynasında yaşayan Romen ckalliyc
tinin mukadderatı me\ zuubanb; ol -
muştur. 

iyi haber alım mahfillerde hakim 
olan kanaate göre mi.ı~1erek bir Po
lonya - Macaristan hududu vücude 
getirildiği takdirde Romcnl<:rle mcs
lrun Karpatlaraltı Gkraynası Roman
yaya verilecektir. 

Bratislava, 15 (Hususi) - Alman 
askerleri Bohemya ile Moravyayı 
kiıınilen işgal ettikleri halde Slo
vakyayı işgal eEmemişlerdir. 

Alman mahafilinin verdiği maırı
mata göre sıo"vakya müstakil yaşı
yacak ve Almanya Slovakyada dip
lomatik mümc.ssiller bulunduracak
tır. 

Slovakya sckenesinin yüzde kırkı
nın Almnn olduğu ve vaziyetin yeni 
devletin hayati ihtıyaçlarına göre 
tanzim edileceği beyan olunmakta
dır. 

Nihayet iyi malUmat almakta 
olan mahafil, Berlinin Karpatlaralu 
Ukraynası Başvekili Monsenyör Vo
losin tarafından yapılan yardım ta
lebini nazarı itibara almıyacağım 
beyan etmektedirler. Bu mahafil, 
Ukrayna meselesinin Almanyayı 
alakadar etmemekte olduğunu ve 
bu meseleyi Ukraynalılarla birlikte 
halletmenin Macarlara ait bulun
duğunu iliıve etmektedirler. 

Lehistan ve Macaristan hükumet
leri bugün Slovakya hükumetini ta
nımışlardır. 

Alman ordusu, Slovakya Hariciye 
Nezaretinden Moravyayı işgal et -
mekte olan Alman ordusu cenahla
rının himayesini temin etmek için, 
Moravya - Slovakya hududunun iş

1 
,L ( Bıııı 1 incide ) (Başı 1 incide) 

reket etmesine rağmen Almanla- 10,40 ta Sirkeciye muvasalat edecek 
nn takip ettikleri hattı hare- ve karşmalacaktır. Perapalasa misa
ket ve usul, Münih ruhuna kati- fir edilecek olan Bulgar Başvekili, 
yen mutabık değildir. Bu hadisele- akşam üzeri 7,45 te Haydarpaşaya 
rin vukaundan müteessirim. Fakat geçerek hususi trenle Ankaraya ha
beşerlyetin sulbünü, Çekleri hayal reket edecektir. Misafirimiz dcıvlet 
inkisarından kurtarmak için fedaya merkezimizde büyük merasimle is -
imktin yoktur.,, tikbal edilecektir. 

Lordlar Kamarasında söz söyliyen * 
Lord Halifax Mister Chamberlain'in Sofya, 15 (A.A.) - Bulgar Başve-
hattı hareketini takip etmiş ve son kili ve Hariciye Nazırı Köse İvanof, 
hadiselerin beynelmilel emniyeti; Türkiye Cümhuriyeti hükumetine 
tam teessüs etmek üzere olduğu resmi bir ziyarette bulunmak üzere, 
sırada bozduğunu söylemiş, daha bu~n Ankaraya hareket etmiştir. 
sonra beynelmilel emnyiet ve itima- Istasyonda, kralın mümessili, hü
dı sağlamlamak için alınan tedbir- ı kumct azası, meclis divanı erkanı. 
lerden bahsederek ortalıkta maddi Yunan ve Yugoslav elçilerı tarafın
bir tahavvül vuku bulmadıkça bu dan seltımlanmı~iır. 
tedbirleri takviyeye imkan kalamı- Bulgar Başvekiline, zevcesi ve kı-
yacağını ilave etmiştir. zındnn başka, siyasi daire direktörü, 

Fransız Meclisinde demiryollar umum müdürü ve diğer 
Fransa Hariciye Nazırı M. Bonnet bazı zevat refakat etmektedir. Tür-

de bugüp Fransız meclisinde beya- kiyenin Sofya elçisi de kendisi He 
natta bıAunmuş ve Fransanın İngil- beraber hareket etmiştir. 
tere gibi hadiselere müdahale için Bulgar gazetccilerfrıden bir grup 
bir lüzum hissetmediğini söylemiş _ ta, Başvekile aynca refakat etmckte-
tir. dir. 

Belgrat, emrivakii Başvekili hamil olan hususi tren. 
iyi karşıladı istasyondan hareket ederken kesif 

Bclgrad, 15 (A.A.) _ D. N. B. bil- bir halk kütltsi Köse h·anofu hara-
diriyor: retle alk1şlam1st1r. 

Salahiyettar Yugoslav mahfilleri. Doktor Köseivanolun hayah 
Yugoslavyanm Çdcoslovakyadnki Doktor Geor~I Kösclvanof, 19 iklncikA. 

nun 1884 tarihinde Pc tern knsabasmda 
hiıdiselcrin inkisafını sükun ile takip doWt>ustur. 1905 te Pıırlstc hukuk tııhsi-
ettiğini bildirmektedir. Bununla be- Un' ikmal ettikten sonra, 1000 da ayni Ee

raber, Yugoslavya dnlıili politikrıs!- hlrdc atase vekili olarak dlplol'T'asl mes
nrn bazı meseleleri ile eskı Çckoslo- lP ine intisap <'tml tir. Bundan sonrn Dr. 
vak devletinin meseleleri arasında K6 c>h nnof 1910 da Hıırlclye neznr<'tinde, 

ve 1912 de Roma sefarethııneslndC' ataşe 
her türlü mukayeseyi enerjik bir su- nl:ırak l!ayi vazife etmistir. lll13 _ 1914 
rette rcd etmek icap eyler. Filhaki- C'nC'lcrlndc ı;efııret kAtibl olarak f,::t n

ka. Yugoslav hükumetinin kendi da- bulda bulunmu tur. Milt<' kiben Hariciye 
hili meseleler:ni kendi kendine hAl- ncuıretlnd(' ba ktıtip ve 1918 de Bem se

galine müsaade edilmesıni talep et- ledecek vaziydte olmasından başka, 
miştir. surnsı da gözden uzak tutulmamalı-

r rC'lhan~lndc; 1920 de flerlindekf Sc>fa-
rethnnenin mtıo;lahatgüzım olmuştur. 1923 
te P 'is sefıırethaneslnln başkfıtlpllğine 
ve 1024 te Harklye ne7.aretlnln şehben -
derl k ve lktısnt mOdilrlül!One tayin edil
mi-?tir. Bllfı.hare. 1925 te Bllkres mıısle

hııtgOırırı olmus ve 19!?7 de Hariciye ne
zaretinin siyasi isler mildürlOğündc bu
lunmuştur. Hl29 senesinde Dr. K6c:;elva
nof, Atinaya ı;eflr olarak t .. yln ediliyor; 
oradan 1931 de Bükreıı ve 1932 de Belın-at 

Slovakya matbuat Ajansına göre, dır ki Yugoslavya, çok nımanrlanbe
Alman kıtaatı Slovak hükümetinin ri Almanyanın dostluğunu temin "'t
cevabını beklememişler ve Bretisla- miş ve bu dostluk, şimdivc kadar 
vanın Cenubu Garbisindc kain Na- birçok bürhanlarmı gö~t,,rmiş bu -
vaves - Kralovska'da Slovak budu- lunmnktadır. Esasen r.mgunkü inki-
dunU geçmişlerdir. şaflann, merkezi Avrupada sulhun 

SldVnkya kabinesi bugün tadile takviyesine yardnn edeceği ümit o-
uğramış ve eski Başvekil Sidon Da- hmmalıdır. Diğer taraftan, her ta
hilıye Nazırlığından istifa etmiştir. rafta bugün vukua gelen emrivakii 

Slovakya Hariciye Nazırı Dur- tanımak azminin müşahede cdildil{i 
canski Her Bitlere şu telgrafı çek- de memnuniyetle tebarüz ettirilmek-
miştir: tcdir. 

İstiklalinin ilanı dolayısiyle, fev- Almanya hadiseyi F r.ansaya 
kalade sevinç içinde bulunan Slovak resmen bildirdi 
milleti, Alman milletinin büyük rei- Parls, 15 (A.A.) - Almanya hüku
sini selamlar. 

meti bugün Fransa hariciye nezare-Vc Mi.ınihte milliyetler prensibi-
nin zaferini temin etmekte bugün tine tebligatta bulunnrak Çek mın-
Slovak milletine müstakil bir devlet takasının Alınan krtantr tarafından 
tesisi lınkanını veren Hitlere karşı işgalinin Prag hükumetinin mu
minnetle bağlı bulunduğunu kayde- vafakatile yapılmakta olduğunu bil
der. Merkezi Avrupada Slovak dev- dirmiştir. 
letinin tesisi, sulhun takviyesine Almanya büyük elçisi bu mesele 
muhakkak yardım edecektir. Slovak hakkında bugün öğleden sonra, ha
nıilleti, kendi müstakil devletini, bu riciye nazırı Bonnet ile bir mülfıkat
csas üzerinde kuracaktır. Ayni za - ta bulunmuştur. 

1 LA. N 

fırllkforlnl 1 l(al ediyor. 1935 te Andrcy 
To ef kabinesinde hariciye nazırlığını ifa 
E'diyor, V(' 27 tesrlnlsanl 1935 te. kı-ndl 

rlva eU altında ilk kabineyi tec:;kfl ediyor. 
1936 da kendisine yeniden ktıbln~ln tt>s
kili vazifesi veriliyor ve buna llftvetcn 
hariciye nezaretini d<'nıhte ediyor. 

manda bu hayırlı prensibin, ileride 
Hitlcrin ve Alman milletinin hima
,Yesi altında bulunacağına kat'i su -

Bulgar - Yugoslav anlaşmasının eııaslı 

bir şekilde ortaya konulmasında Dr. K6-
ı;clvnno'un ıtoyC't büyük hizmet ve _ıtayreti 
olmuıstur Kendisi 1933 sen<'Slnde B<:'lgrat
ta sefir olarak bulunurken senelcrdenbe
rl iki komşu millet arnmnda kökleşmiş o
l n husumeti ortadan kaldırmak ve karşı
lıklı itimat ve anlasmn seraltl tesis etmek 
için bOtnn kuvveUle çalısmıstır. Nadir se
bat ve mnharetl ı::ııyeı::lnde, S. M. Çar Bo
rls ve müteveffa Kral Aleks.-ındr'ın, Bel
rrr:ıtta ve Sofyada tarlht knrşılnşmııalnnın 
tahakkukunu kendisi hnzırlamı:rtır. Az 
sonra Bul.l?ar harici siyasetinde bQyük hft
dlsc olan: Btılı?arlstan ve Yugoslavya ara
sındnki dostluk munhedcslnJ imzalamış

tır, ve bununla fkl knrdcş mlTiet arasında 
devam edegelen eski dilsmanlık ve itimat-

Galatada Yolcu salonu karşısında sızhk bertarnf edilmiştir. 
rette kani bulunmaktadır. 

Bundan sonra, Slovak Hariciye 
nazın, ecnebi devletlerden yeni Slo
vak devletinin tanınmasını istemek-

tedir. 
Alman ordusu Slovakyada 

Presburg, 15 (A.A.) - Hlillkn mu
hafız teşkilatı reisi Murcas, teşkilat 
kumandanlarına hitaben bir beyanna 
me neşrederek derhal Alman kuman
danlarının nezdinc gider'?k ımların 
emirleri altına giruıclerini blıdirmiş--
tir. 

Mürcas, Slovakya halkını itidalin 

Tahir hanında vapur acentalığı ya - Yugoslavyadan başka, Bulgarlstanın en 
pan SKANDİNAVYAN NİYARIST snmlmt ve dnst oldu~ memleket Ttlrld-
ACENCY acentalığına mensu ls- yedir. Dr. K6selvanof bu dostluğu candan 

. P kardeşlik derecesine getirmek maksadlle 
tanbul lımanına 22 kımunusani rn39 büyük gnyrctl~r sarl~tmıstır. tki devlet a-
tarihinde gelen İsveç bandıralı BO- rasında pürtızlQ hiçbir siyııs1 meııele ol
RELAND vapuru uçuncu seferi ma- mndığı gibi. Dr. Köselvanof hOkOmetl 
nüeştoırunun üç numaralı poliçası Türkiye ile daha yakından bir teşriki me-

. ırat temin etmek emelindedir. Onun şlmdl-
muhtevıyatı olarak namıma gelen ki Ankara ziyareti bu iyi mOnasebetlerl 
A. T. /135 marka 1/24 numaralı 24 hlç şOphcslz daha fazla kuvvctlendirecclt
balya pamuk ipliğine ait Hclsingfor tir. 
limanında SVENSKA ORİENT Lİ- Dr. Köselvnnof ayni zamanda Romanya 
NİEN kumpanyasınca namıma tan- ve Yunanistan gibi Bulgarlstıınn kom.,u o-

al lan devlC'tlerlc de iktisadi ve siyası milna-
zlın edilmiş bulurlan i.ıç numar ı sebctlerln smlmt bir ıekle getirilmesi hu-
konşimento Komisyoncum Bay Sai- susunda da çalışmaktadır. 
min bulunduğu ATA ATABEK ha- Dr. Köselvnnofun dahlll ve harlcl potı
nındaki harikte yanmış olduğu ve Ukası Bulgar milletince tasvip edllmlstir. 

(Bııı 1 lnclda ) 
Münilı konferansından sonra 

Berlin - Roma mihverine gireceği 
ümit edilen Polonya ve Romanya 
da istiklallerini korumak sevdasi
le Paris - L~ra mihverine karşı 
daha ziyade sempati göstermiye 
başlamışlardı. O halde yolu açmak 
için Çekoslovakyayı ortadan kal
dırmak lazımdı. Berlin bunun üze
rinde çalışmıya başladı. 

* Çekoslovakya, Südet arazisini 
kaybettikten ve Macarlarla Polon
yalılara bir kısım arazi verdikten 
sonra, Çek, Slovak ve Rutenlerden 
mürekkep 11 milyonluk federe bir 
Cümhuriyet olmuştu. Fakat bu fe
dere devlet içinde Slovaklar en fa. 
kir unsurdu. Slovakya, Çekoslo
vakya varidatının ancak yedide 
birini temin edebiliyordu. Arazisi
nin çoğu iptidai bir haldedir. Ma
denleri tamamen işlenmemiştir. O· 
nun için Slovakya, Moravya ve Bo
hemyanın zengin topraklan ve 
sanayii ile geçiniyor, merkezin 
mali yardımiyle yaşıyabiliyordu. 

* Almanlar Şarka ve Romanyaya 
inmek için Slovnkyanın bu vazıye
tinden istifade ettiler. Münih kon
feransındanberi Alman ajanları 

gerek Slovakya, gerek Rutenyada 
faaliyet halinde idiler. Yapılan 

tahriklıt Slovakları Praga karşı a
si yapmıştı. Mütemadiyen para is
tiyor, yardım istiyor ve herşeyden 
ziyade muhtariyet istiyorlardı 

Prag, bir müddet dayandı, muhta
riyet davasında devam ederlerse 
yardımı keseceğini bildirdi. O \'a· 
kit muhtariyet taraftarları açıkça 
ortaya çıktılar. Hitlerin yardımını 
istediler. Ekilen tohumlar meyva
larını veriyordu. Almanlar derhnl 
meyvaları toplamıya koştular. Ve 
bugün şahit olduğumuz Çekoslo
vakyayı ortadan kaldırdılar. 

Çekoslovakyamn Almar. hima
yesine geçmesi Orta A vrupada bir 
çok yeni n;ı~sele!er çıkarmaj?a nam. 
zettir. 

* Almanlar, Çekoslovakya yoluy-
la Romanya hududuna mmiş bulu
nuyorlar. Almanya Roroanyanın 

petrolüne ve toprak mahsullerine 
muhtaçtır. Romanyanm Berlin -
Roma mihverine girmesi Almanya 
için bir zarurettir . .laten, Bükreş-

te bulunan Alman iktısadi heyeti. 
Romanyayı iktısa::len Almanynya 
bağlamak için lazım gelen tedbir
ler etrafında Romnnya hükumeti 
ile müzakere halindedirler. 

Almanlar Romanya hududuna 
indikten sonra bu müzakereler da
ha sürat kesbedec~k ve belki de 
siyasi bir renk alacaktır. 

Binaenaleyh Çekoslovakya da
vasını bir Romanya meselesinin 
takip etmesi ihtimali pek çoktur. 

-· OOıUUHUI 0t ili j il 111111 1 111 111 1 I ... , ... 

lstanbula Meyva 
Gönderilecek 

Tavşancil tTAN) - Kasabamız 
halkı, her türlü meyvalarını ve bil
hassa çavuş üzümlerini İstanbullu
lara temiz ve ucuz surette yedire -
bilmek için hazırlanmaktadırlar. O
nar kiloluk ambalaj sandıklan teda
rik edilmeğe başlanılmıştır. 

Bu yıl İstanbul haline sevkiyatın 
çoğu onar kiloluk sandıklarla yapı
lacaktır. 

Muhterem misafirimize (Hos geldiniz) 
der, ve takip etmekte olduğu dostluk si
yasetinde kendisine muvaffakfyeUer dile

riz.. muhafazasına davet etmek ve Alman 
k?taatının Slovakyaya giri.ıtinlıı bir 
tecavüz olmadığım l'ildirmektedir. bu ordino tarafımdan hiç bir kimse -----------------------------

Başvekil Tisso memleket dahilinde 
asayişi muhafaza etmek ve Alm~n kı
tantının emri altmda ç~lı~mak u:ıe.re 
bir gönüllü olayı teşkilını ~mrct.miş· 

tir. 

İstanbul !kinci İflas Memurluğun
d . Müflis Cumanın Masasına ge

lea: ·alncnklı Hanri Şuttun istediği 
385 liranın 6 ncı Sıraya kayd~n~ ve 
Antuvan Zahrabın kira olaraK ıste-

dıği 138 lira 85 kuruşun sıra dert.e-

k d ve kabulune karar verıl-
rıne ay .. 

. .b. Avranı Hnralnmbıdis vckılı 
dıgı gı ı . . . 

E nı.disin istedığı 418 lıra 
avukat vye ... 
nın borcu olmadığını rnufl~ beyan 

h·a· nın muha-etmiş olmasına ve a ıse , 
ld" vinden Ev-

kemeten halli lazım ge ıg • 
· ·ı· izafeten iste-yenidisin. müvekkı ıne . 

diği 418 lira hakkındaki talebın red-

veya müesseseye ciro edilmemış ve 
satılmamış bulunduğunu ve vapur 
kumanpanyasından yenisini alaca
cağımdan eski ordinonun kanuni ve 
ticari hiç kıymeti kalmamış bulun
duğunu alakadarların malumu ol
mak üzere ilan ederlın. 

İstanbul Çakmakçılar Yokuşu 
90 numarada Yün ve İplik 
Tüccarı ARDAŞES ÇİÇEK 

KAYIP: Kars vilayetinin Göle ka
zasından aldığım ni.ıfus tez.kerem ile 
Zonguldaktan n!dığım maden amele 
cüzdanımı knybcttım. Bulanlar, 
Fatihte şekerci hanında kapıcı Yu
sufa getirdikleri takdirde memnun 
edilecektir. Şekerci hanında İbrahim 

dine ve sıra def terinin bu suretle 

düzelülmesine İflas İdaresince karar 
verilmiş olduğu ilin olunur. (16017) 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
38/1184 

Borçlu Bayan Zekiye ve Bay Hikmete ilan yolile tebliğ 
Gösterilen ikametgah: Üsküdar Tavaşihasanağa mahallesi Selimpaşataşı 

sokak No. 36 
Bayan Zekiye ve Bay Hikmet 10131 hesap nuınarasile "Osküdarda Ta

vaşınnsanağa mahallesi Selimpaşataşı sokak eski 28 yeni 36 en yeni 34 
numaralı ahşap bir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 
19-1-931 tarihinde Sandığımızdan aldığınız 500 lira borcu 24-5-938 ta
rihine kadar ödemediğinizden faiz, kumisyon ve masarifile beraber bor
cun uz 1517 lira 56 kuruşa varmıştır. Bu sebeple (3202) No.lı kanun mu
cibince hakkınızda Sandıkça icra takibine başlanarak yuknnda yazJlı 

ikametgahınıza ihbarname gönderilmiş' ise de ikametgahınız.ı terkctme 
niz ve nerede olduğunuz da öğrenilememesi hasebile ihbarname tebliğ 
edilemediğinden kanun hükmüne tevfikan ilAn yolile tebliğat icrası 
icap etmiştir. İşbu ilan tarihinden itıöaren bir buçuk ay içinde Sandı
ğa borcunuzu ödemeniz ve kanunen kabule şayan bir itirazınız varsa 
bildirmeniz liızımdır. Hakkınızdaki takibi usul dairesinde durdurmadı
ğmız takdirde ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça sa
tılacaktır. Bu cihetler borçlu Zekiye ve Hikmclce bilinmek ve ilıbarna-
me tebliği makamme kaim olmak Ü7.ere ilin olUDUr. (1727) 

M. M. Vekaletinden: 

Her akşam bu ,ekilde birkaç 

dakika içinde yapacağınız 

ufak bir Masaj &ize gençliği· 

nizi kazandrracakbr. 

Krem Pertev"in 
Yarım asırlık fÖhreti 

beyhude değildir. 

Af.yon Dekovil tamirat deposuna 108 lira ücret "·e imtihanl-ı bif 
buharlı makıne kazancı ustası alına cnktır. Bu ücret bıltıhare vaziyet i· 
cabına ve taliplerın göstereceği liy ukata göre 126 lıraya kadar çıkarıla· 
bilecektır. Alınacak kazancı ustasm da aranılacak şeraiti talipler İst.anbll 
Merkez K. dan ve Afyon dekovil depo Md. den ve M. M. V. H.at'biye 
dairesi 6. cı şubesinden alınabilir. Bu şeraiti haiz olanlar 27.3.939 ps· 

·· · · ıu· zartcsı sabahı saat dokuza kadar Afyon dekovil tamirat depo muaur 
ğüne müracaatla· • o gün yapılacak imtihanda bulunarak ibrazı ebUyeı 
edeceklerdir. <867) Cl500) 
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P AST i L ANTİSEPTiK 

Soğuk algınhğı, nezle ve teneffüs yol- ~~::r~~Y'!.~~ 
larile geçen hastahklardan korur, 
grip ve boğaz rahatsızhklarında, ses ~r::ıliiil 
<ısıkhğında pek faydahdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lstanbul 

9 uncu İıiletme l\lüdürlüiündcn: r 
Tam vagon hamulcsile Avrupadan gelen ve Sir ec1 ista~yonun a •. ıı. tl

tarafından Ambara boşaltılan ve tabiat ve evsafı dolayJSıle hususı ilı 
mamı icap etilien nazik eşyanın ambarda gerek tasnü. muayene ve _ı•r 
tısı ve gerek ambardan alınarak arabaya yükletilmesi ameliyelerlıl1" 
mütehassıs işçilerine yapt1rılmak üzere mürselünileyhlere brrakıldığl 
bu eşyanın yalnız vagondan ambara getirilmesi için ton başıruı 20 kufl.l 
ihraç ücreti istifa edileceği ilan olunur. (1742) 

* 15 Mart 1939 tarihinden itibaren: Münhasıran tsken~erundan :as; 
be veya Halcbin cenubunda herhangi bir istasyona ve bilmukabele Jl ~ 
ledflecek emtia ve eşyadan sınıf farkı olmaksızın Payas • Meydanı 
bez mesafesi için ton başına maktuan pera~end~ (27~) en nz beş ton ıı5 
reti verilmek şartile (207) ve en nz on ton ucretı venlmek şartile (172 U 
kuruş ücret alınacaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat ed 
melidir. (1669) 

Memur Aranıyor 
Zonguldakta bir şirkette çalışmak üzere muhasebe usullerine vaklf 

Kontrolör, Muhasebe Memurlarile Levazım Memurlar• 
alınacaktır. Tecrübeli ve yabancı dillere vakıf olanlar tercih edilir 

İsteklilerin hangi işe ve ne maaşla talip olduklarını bildirir kendi 
el yazılarile yazılmış taleb mcktublarına: 

1 - Tahsil dereceleri ve hu tarihe kadar huhınduklan işlerle t>11 

işlerden ayrılma sebeblerini ve referanslarını gösterir tercümci hıt1 

varakalarını, 

2 - llcktch şah:ıdetnamelerile bon servislerinin suretlerini, 
3 - Mahnlh·dcn nlnt·nkları hiisniihal varakası ve sıhhat rapor· 

lannı ekliyerek 22 Mart 1939 tarihine kadar üzerinde (Memuriyet 
t lehi) yazılı kapalı zarflarla aşağıdaki adrese taahhütlü olarak göo· 
dermeleri ve talebnamc gönderenlerin de 29 \'e 30 Mart günleri saat 

9 dan 18 c kadar bizzat müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
Müracaat adresi: Galata Perşembe Pazan Eski tersane caddeS' 

lşhan 3 üncü kat. 
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KESKiN KAŞELERi; Kırıkbk, nezle, Grip, Romatizma, baş ve diş ağrdarına birebirdir • İstanbul 
Bnhçekapı SALiH NECATİ 

PASTİL KATRAN HAKKI Öksürükleri kökünden 
keser, tecrübelidir 

----------------------~~----~------------------------------------------------------------
d İstanbul İkinci İflas Memurluğun-ı 
an: Müflis Biyanki Masasına gelen 

alacaıtıı Doyçe Oryent Bankın iste
di~· 

sı 322 lira 27 kuruşun ve Doyçe 
l!ankın istediği 634 lira 44 kuruşun 
:Üflisin borcu olduğu anlaşılmasına 
6 
inaen her iki kalemin kabulüne ve 
~ sıraya kaydına İflas İdaresince 
!i ~ verilmiş olduğu ve sıra defte-

duzeltildiğl ilin olunur. (16018) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Cinsi Mıkdan 

Tahmini tutan 
12 punto 150 kilo harf ) 
16 ,. 250 " " ) 800 lira 

% 7,5 
l\luvakkat teminat 

60 lira 

Umumi evsafı şartnamesinde yazılı 400 kilo harfin açık eksiltmesi 
31-3-1939 Cuma günü saat 15 de basmıevinde yapılacaktır. İsteklilerin 
mezklır giln ve saatte % 7,5 muvakkat teminat veya buna muadil ban
ka mektubile idare komisyonuna müracaatları. 

Şartname parasız olarak Direktörlükten alınabilir. (1740) 
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H O R.M O B i N 
Tabletleri her eczanede arayınız. (l"oata kutusu 1255 Hormobin) ~, 

TASHiH iLAN ZAYİ - Ziraat Bankasının 3077 
numaralı kumbara cüzdanındaki tat
bilt mühiirümü kaybettim. Hükmü 

Beşiktaş Sulh İcra Memurluğun

dan: Bir alacağın temini için haciz 
altına alınan üç bin kilo mangal ko
mürü (18 - 3 - 939 tarihine tesadüf 
eden (Cumartesi) günü saat dokuz
dan ona kadar Galatasaray Yeniçnr
şı Reşit Paşa sokak (52) numarada 

- . ~ 

1 ~ t~_nbul_--. -_ Belediyesi· ~ _ l_l~n.l~r( 
- . 

Keşif bedeli 10250 lira 47 kuruş olan Harbiyede yer alımda yaptırı
lacak Hela kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 31 - 3 - 939 
Cuma günü snnt 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif evrakile 
şartnamesini isteyenler 51 kuruş mukabilinde Fen İşleri Müdürlüğünden 
alabilirler. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka bu iş 
için Fen İşleri Müdürlüğünden alacaklan fen ehliyet ve Ticaret Odası 
vcsikalarile 768 lira 79 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı "giinde 
saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra ve-
rilecek znr.flar kabul olunmaz. (B.) (1746) 

* Kepf bedeli ilk teminatı 
Bakırköyünde Zeytinlikte Halkçı sokağı 523,40 39,26 

kaldırım tamiri 
Yeşilköyde Kulüp sokağı şosesinin tnmiıi 539,35 40,45 
Yukarda keşif bedelleri yazılı yolların tamirleri ayn ayn aç.ık eksilt

mesi 27 - 3 - 939 gününe uzatılmıştır. Şartnamesile keŞif evrakı Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika
dan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret 
odaSJ vesikalaıile ve hizalarmda gösterilen ilk :teminat makbuz veya 
mektubfie beraber yukarda yazılı günde saat 14 buçukta Dalıni Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (1745) 

açık arttırma suretile paraya çevri- l!.••••••••••-•••••••••••••••lllllıı 
lecektir. Vergiler miişterilerine ait 1 
olmak üzere alıcıların aynı gün ve 
saatlerde mahallinde bulundurula
cak memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

STENO • DAKTiLO BİR KATİP 1 
\ Gauwtemizin 10 ve 13 tarihli nüshalarında İnhisarlar Umum Müdür
lüğü Kalorifer tesisatı İhale günü 27 Mart 1939 pazartesi yerine sehven 
23 Mart yazılmıştır. Tashihan ilan olunur. 

yoktur. Aksaray Selim Paşa yokuşu •••••••••••• 
orta sokak 13 numarada Sezai '1 

Mühim bir şirket, almanca ve Steno - Daktiloyu bihakkın bilen 
bir Türk katip acele arıyor. Tekliflerin 2276 numaralı posta kutusu 

adresine gönderilmesi 

Bütün •irı ve sız.tara karşı en müessir ve mütekimil kaşe 
l'.l s;'. R M AN Kaşeleridir. Lüzumunda cünde 1·3 

.kaşeye kadar ahnır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü - ilanları -
.l - Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Malatya Tütün Fab

~asr?da yaptırıl.acak Tretuar, asansör tesisatı, bahçe toprak tesviyesi 

1 ~ • Dr. SUPHI ŞENSES • 
İdrar yollan hastalıklan mntehassısı 
Beyollu Yıldız slnemaııı karıısı Lek
IPr "1n<1rtıman. Faldrlrr(? n"1r'>"11" 

reı: 43924 

KAYIP: Emlak Bankasından al
makta olduğum ve Beyoğlu Mal mü
dürlüğünün 3612 numaralı cüzda
nında kullandığım tatbik mühürü -
mü kaybettim. Yenisini yaptıraca

ğımdan hükmü yoktur. 
İsmail Artsın 

Kayseri Vilôyetinden : 
1 - Kayseri merkez kazasınrn Muncusun nahiyesine bağlı Karahöyük 

köyüne ait içme suyu fenni keşif proje tanzımi aşağıdaki şerait altında 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait bedeli ke~ 300 liradır. 
3 - Suyun menbaı tahminen beş kilomctrecnr. 
4 - Eksiltmeye iştirak edenler % 7 ,5 teminatı adiye verecekler iha-: 

leden sonra % 15 ~ iblağ edilecektir. 
5 - Yapılacak keşif ve proje evrakı mukavele tarihinden itibaren 45 

gün zarfında ikmal edilmesi meşruttur. 
6 - Yapılacak proje ve keşünamcnin Nafıa Vekaletince tasdiki meş.= 

ruttur. 

7 - İhale 24 - 3 - 939 cuma günü saat 14 de Kayseri Vilayet merke-
zinde hususi muhasebe müdürlüğünde Köy heyeti ihtiyariyesi tarafın
dan icra edilecektir. 

8 - Fazla malumat almak isteyenlerin Kayseri hususi muhasebe mü· 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. {1660) 

Türkiye Cümhuriyet, Merkez Bankası 
11 • Mart • 1939 Vaziyeti 

AK T 1 F. enaJ bahçe dahıll yollan ve ihata dıvarl.arı işleri ve bunlara ait imalatı 
Slnaiye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
., ll - Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuru§ olup teminat akçesi 2.759 lira 
,7 kuruştur. 

r Saç bakımı ___ ,.._ KASAs 

1 GUzellijin en birinci ıartı. 1 A~~~:~~Tkfloıram l7.17l.286 

Lira 

24.138.722.28 

b llI - Eksiltme 27/11!/1939 tarlhinde Pazartesi günü saat 15 d" Ka
ataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alnn Komisyonunda yapıla

caktır. 

lV - Şartname, keşifname ve projeler 184 kunıı mukabilinde Leva
~ Şubesinden ve Ankara, İzmir, Malatya Başmüdürlüklerinden alı
llabilir. 

d. 'V - Bu lfe girmek isteyenlerin yüksek mimar veya yüksek mühen
b~s olınalan veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak üzere bu evsafta 
k ıx Jnühendb veya blr mimarla iştirak etmiş bulunmaları ve şimdiye 

adar bu kabil "50.000" liralık bir işin muvaffakiyetle yapmış ve bitir
!niş olınaları şarttır. 
tJ \7I - Taliplerin eksiltme gününden 8 gün evveline kadar bizzat 
lt nıuın Müdürlük İnşaat Şubesine müracaat ederek fenni ehliyet vesi-
ası alınalan lizımdır. 

t ~I - İsteklilerin prtname ve projeler ve yukardaki maddede gös-

l ı· ~~!:~~. ~!~~!!lnı 
<>davi eden tesiri mücerrep btr 
ılaçtır. 

Kepek ve Saç döktiJmesine ka111 

garc)aç 
Saç ıuyu kullan 

erııen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika almaları teminat akçesi 
~eya banka mektuplarını ve mühürlü fiat teklif mektuplarını ihtiva e
hen kapalı zarflarını eksiltme gününde nihayet saat 14 de kadar mak
ı:'l. rruıkabilinde mezkOr Komisyon Riyasetine vermeleri lhımdır. Pos- ~--- H 8 k 1 k 1 

da Vaki olacak taahhürler kabul ,:1ilmez. "1489" ,.. D A 1 M O N 
tı l - İdaremizin Ciball Fabrikası memur ve amele lokantası ahçılı- Markalı Cep _ Pil _ Fener 
te 7.2.939 tarihinde ihale edilemediğinden eksiltme 10 gün müddetle \'e ampullere 

bir cdilmi§tlr. ' DiKKAT 
ll - Eksiltme şeraiti sabıka dairesinde 20.3.939 puartesi günü 'lllllltm•• 

saat l 5,30 da Kabataşta levazım müdüriyeti binası alım komisyonunda --------------
Yapılf:caktır. I•--• SATILIK 

1. lII - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 300 Müfrez Araslar 
ll'alık depozitolariyle birlikte mezkıir komisyona gelmeleri ilin olu - Kalamış deniz kıyısında, Mü-
rıur ,, 582) 

Sllhibl ve Neşriyat Müdürü Halil L6tfil DÖRD'ONCV Gazetecilik ve 
Nepfyat T. L. S. Buılcbh yer TAN Mat'-

racaat: Kızıltoprak. RüsHve so· 
kak 47 No. da Miro delaletfle 

UFAKLIK 

Dahildeld Mohablrlerl 
Tilrk lirası 

Hariçteki Muhabh1er~ 
Altın: Sart kilogram 9.054.614 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler 
Diier d~rizler •• Borçla tn. 
rinc bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
karıılıf1 

Kanunun 8 - 8 lncl maddele
rine tevfiltaıı buıne tarafmdan 
vild tediyat 

Senedat Ctlzdann 

HAZiNE BONOLAR! 
TICARJ SKNEDAT 

Esham Ye Ta.hvUlt CUzdam 

(Denıbde edilen en.ki aalC 
A. - (diyenin kartılıtJ ltsbam " 

(TahYlllt(itibart kıymetle) 
8 - Serbest Mham .. l&hrillt 

ı\.nmi&rı 

Hatmeye kua •• deli avamı 
Altm •• Döru CllerilMI 
Tab...Ult berine 

RiRsedartar ı 
nuhteU1: 

12.481.760.-
1.040.355.06 

748.721.56 

12.736.038.33 

28.122.52 

11.561.887.68 

158.748.563.-

16.397.316.-

84 .967 .4 78.03 

41.831.882.81 
7.922.748.94 

2.832.000.-
139.964.07 

'1.897.877.75 

~eken 

37.660.837.34 

748.72UUI 

24.326.048.5 3 

142.351.247.-

84.987.478.03 

49.SM.831.'7 

10.8119.841.82 

4..500.000.-

12.486.111.52 

367.464.917.55 Y~kftn ~ 367.464JH7.55 

1Temmuz1938 tarihinCJen itibaren: İskonto 
haddi °1o 4, albn üzerine avans °lo 3. 
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16 - 3 - 939 
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Nııııw • York seralslndekl RCA ~avlyon_~ 

Jryll>n• ve perlaplıere-N•w·York dUnya serg ı aınin merkezi.. 

aya L u 

sre • • 
çın ap dil in ti • • ıştır 

New-York d iın ya sergisinde· ya pi lan tekmil radyo, .amplifikasyon televizyon tesisaii fçin mevcut m üıeaddit mar,, 
kalar arasında RCA'nın intihap edilmiş olması, bu' markanın radyo sahasındaki eşsiz teveffukunu bir defa da-. 
ha meydana çıkardı. Bütün dünyanın her tarafından gelen milyonlarca meraklının ziyaret edeceği ve asrımızın 
muazzam bir nümayışı olan bu serginin icap ettirdiği bin bir .türlü radyo tatbikatı ıçın bu nd~~ daha.m_Hu_l_ bir1 

intihap yapılamazdı. 
RCA, kudretin, ıeveffukun ve tecrübenin timsalıdır. 
Diınyadaki milyonlarca meraklı ve yurdumuzun 10.000 den fazla 
heveskarı, intihap edilecek en iyi radyonun, RCA olduğunu size 
söyleyebilirler. 
Siz ki radyo denilen bu asrımızın en mühim eğlence ve bilgi va
sıtasını yuvanizda kurmak istiyorsunuz, siz dahi onlar gibi yapıp 
mevcut çeşit çeşit radyo ahizeleri arasında RCA 1939 modelini in. 
ıihap ediniz. Bizden bunun tecrübe edilmesini isteyiniz. Hiç dü
şünmeden salonunuza ve kesenize- en uygun olanını derhal seç
miş olacaksınız. 
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