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GÜNDELiK SiYASi HALK '3AZETESI -
2-CI MÜftTEHİP SEÇİMİBASLADI Bohemya, Moravia 
Bütün Yurtta; J!alkımız Büyük Bir Ve Çekoslovakyanın 
Neş' e ve Alaka ile Reyini Kullanıyor:-. -.-liıııııııi~.~~----;.&..;;;.;..:;.::.: 
intihaba iştirak Edecek iştanbulluların Dörtte Biri, 1 ş g a l ı Ta m a m 1 a n d 1 ! 
Dünkü ilk Günde Reylerini Verdiler. Tekmil Halk; o Ord d s·ıAh 
Reyini Kullanmak İçin Büyük Bir Arzu Gösteriyor ç u a ı a lannı Almanlar 
ounıa Nimetlarinin ikinci Müntehip seçimi her tarafta Teslim Etti. Hitler Praga Gitti 
Paylaşılması Davası rt 211 1 .. .. k bit k 

Yazan: HiJH7İa Cahid YAi.ÇiM ma m ne gunu a şamı ece 

en 
ve buiılara mukabil sarih ıurette 
söylemeseler de bir şeyler lltfyen ve 

Reyi• abbrkea .. 

,ikiyetA;i olan devletler vardır. Rev Veren 
tngiltere bqvekill bütün bu dev· 9' 

1etleriD ~bir .... ba l t b il l 
:ıa ~;ıs;;:....; :,_a~ı:::...:'ara: .,. 
....... pnilll bulacak lliaiht? BU. ~ .... aı ~ -· ·~ • 
siyasi balamdan olduğu kadar, hat- )ltlntehibl .... intihabatı aıemt-
ti daha siyade, iktisadi bakundan mlD dtın sabah aaat dokwıdan W. 
tahlil edilmeğe muhtaç bir mesele- baNıı bilfiil bafl•mıfbr. 

intihabat için sabahın çok erken 

l 
M&tlerinden itibann bamrbJdara 
batlınmıpı. Daha geoedea. yakm 
aemtleriD brakollaruıda huırtanaa 
rey •MJklan JraU kaymıkamlın 
.....,.. •ödlr1erl ,. -~ teftitiye 
.. Mw.>Pwtılh .... .netait 
fakanılr ..,. ~ lltCk'Cll .. 
mtlt ve orada bol. olmadJğı mu
ayene edildikten llOIU'& mUhtlrleıı
mJttir. ISolua 3 .al aayfada) 

dir. 
Bir memleketin hudutları dahi. ------------------------

linde sosyalistler, komünistler, libe. DosJ ve Kardeş 
ıranın Bayramı 

reller, muhafazakarlar, ilah. buluna
bilir. Bunları bir konferans salonun. 
da toplayıp anJarUlda sulh ve sü· 
kW:ı, uzlaşma temin etmek düşünü· 
lebilir mi? 'Müzakereye iştirak eden
ler, kanaatlerini, ve bilhassa menfa· 
atlerini gözetmeyi feda etmedik~, 
birbirlerile el birliği yapıp mütesa· 
nit bir hale gelemezler. Bir memle
ketin hudutları içindeki komUn.ist
ler milli talepleri yalnız kapitalistle
rin inhisarı altında bırakmayıp onu 
adaJete daha muvafık, daha mösa· 
vi bir tarzda bütün çalışanlar ara· 
llUlda paylaitırmak ve hatta, ada
lete muvafık bir paylaşma tarzı tat. 
bik etmek isterler. Bu fikirde olan· 
lara komüniat, kollektivist diyonu. 

Fakat fqizm rejimi kabul etmiş 
bul hükômetler de vardır ki haki· 
katte bunlar da kollektlviatdirler. 
y aımz koUektlviatliği keadi hudut-

• lan ile çevrilmit dar bir abada de. 
ğil, bütttıı dünyada tatbik etmek l&
terler. ıcomUnistler nasıl bir memı. 
kette bUtiln f erdlerin kazançlarmı 
yeni baltan, yeni bir usul ile herkes 

Şehinşah Rıza Pehlevinin Doğum 
Y ıldönümü; merasimle tesit olundu 

arasında paylaşmak gayesini ta
kip ediyorlarsa bu faşist devletler .. r6 Kon10IOllb .. eadadeiJ merulmde KoaeolOI natlama ı6ylerken 

Karpatlaraltı Ukranyası Mukavemetsiz Macarlar 
Teslim Oldu. Rumen Kıtaları da Faaliyette mi? 

Hitlerin 
Beyannamesi 
Ve Resmi tebliğ 

Berlin: 15 (A. A.) _Resmi 
tebUf: 

Çek reiaicömhuru B. Hacha 7 ,,_ 
nında Çek hariciye nazın B. Şval
.kovsld oldutu halde, bu gece saat 
biri on l'eçe, Führer ile a-örüfm .. 
lerde bulunmak üzere, yeni Al .. 
man devlet riyaseti deiresine gel .. 
miftir. B. Bacha, merasim avıu .. 
ıunda kendlıint sellmlıyan s. 8. 
muhafı.I kıtuını teftif etmif ve b• 
esnada •ü•lka aellm marşmı çal
m)ftır. 

FUhrer, B. Hacha'yı çallf11la o-
dasında kabul etmiştir. Bu görüt- Alma "d 
mede, Föhrer'in talebi berine ak- yafa 11 Sek tfltlerle P-
,_. eaat 18 ele ttalyadan BeBrline "1• Çekoslonkya Sola 
d, ,., ı 'ı; Mr ... l;:-GlllW a. Cf•hmıeW B. H daa 
B. V• BPt Lmk• ds lııalll!' hlua- OKa- " .. on 1U6enbtr0p ile 
lllUfbır. . ferdi •örflfmeler yapmak Gzere 

45 dakika süren ilk görOfDleden çekflmfflerdir. 
sonra '!Jı, Hacha ve Şvalkovski, FUhrer ile görüşmelerin yeni -
mOza~erecle bulunma.le: üzere B. den başlamasını milteakib, bu sa-

bah saat 3.65 de aş.ağıdaki anlat
ma imzalanmıştır: 

"Führer, yanında Almanya ha
riciye nazırı B. Von Ribbentr p 
olduğu halde, Çekoslovakya re 
cumhuru doktor Hacha'yı ve Çe • 
koslovakya harici~ e nazırı dokt r 
Şvalkov!\kı'yi, taleblerı uzern 
bugün Berlinde kabul etm ı:ıtır. ' 

Bu görü me e nasında, g n 
haftalar hadi elerinin eski Çek • 
lovak cilmhunyeti arazi inde vo • 
cude getirditi ciddi vaziyet, tam 
.ar .-çık1Lk1a tetkik ol.wımuştur. 

Gerek Çekler, gerek Almanlar, bü
tan gayretlerin hedefim. merkezi 
Avrup&l)ın bu kısmında ıükfin, ni
zam ve .aulhun muhafazası teı,kil 

etmesinin icabeylediği kanaatleri
ni izhar eylemiflerdir. 

Çekoslovak rei8icümhuru, bu 
esere hizmet için ve katı bir sulto 
ve aukfina varmak için, Çek mille 
tinin Te memleketinin makaddera
.tuıı. iUmadla. Alman devleti FOh 
rerfnin el ne te11lhn ettiğini beyaa 
eylem istir. 

Führer, bu beyıanatı kabul et 
miR ve Çek milletini Alman rayhı

( Sonu 3 \.ncü ... ,.tadaı 

Etrüsk Vapuru 
Tahkikatında 
Yeni Safhalar 

Geminin kazanlannıa da ıart
nameye muhalif yapıldığı g6rüldil 

Mersin seferleri için Alman
yada yaptırılan Etrüsk vapurunun 
yeniden muayene edilmesi esna -
aında tayanı dikkat bazı safhalar 
meydana çıkmtfbr. Etrüskü mua
yene eden Alman mütehassıslar ile 
Vekaletin tayin ettiği komisyonun 
!başında bulunan Abdürrahim son 
tetkiklerinde kazanlar üzerinde 
bazı tahkikat yapmağı lüzumlu 
bulmuşlardır. 

M. Köseivanof 
Gaze emize Mühim 
Beyanatta Bulundu 

(Sona 3 iincü aayf ada) 

Ekrem König 
Hollanda dan 
Nasıl Kaçmış 

Bu sabah saat 11 de ş~hri ni-rc gelecek o]an 
dost Başvekil Kat ağaç istasyonunda muharri

rimize ihtisaslar1nı anlath 

Edirne 15 (Sureti mah usada 
giden arkada ımız Murad s og
lu b ld ~ ) : 

Bulgar Ba vekili ve Harıci~ e Ne
zırı Ek elans Ko e Ivanof, yanında 
refikası, üvey kızı Peef, Bulgar mat
buat mümessilleri oldugu halde bu 
gece saat 22,20 de hususi trenle 
Karaağaç istasyonuna muvasalat e~ 
miştir. Misafir Başvekil parlak şe-

k~H SABAH 

kilde k r ılnnmu~tır. t tikb ı mer i. 
mı 1. J. ·rne V li i- Ni n i, Mevki 
K 1 1 t A a Talat vd· p . , r, ırne 
olı mudilru Hadi ıle bır poli. muf. 

1• Ankara<lan gelen mihmand r 
Fikret ve refika ı, Bulgar orta elçi
si, erkanı ve Turk gazetecileri barı 
lunmu~larrlır. 

t1nr.ü aayfa ı da~ 

de düDyaDıD. tabii se"et m~balan- Dtln kard8f ve doat İran dev·ı Bu mflnuebetle din lran koa
• mPdlll' aruuıda yem b&Ştan Jetinin ŞehiDf&hı maje&te &ıza P..eh- solosbanesinde bir kabul remnl ,.., Devlet Şaruı Ruhi Jaakkmda ~~-~*~~~v~~~~~do~~~m~y~tl~~~n~U~m~il~ı~·d~i·~~~~~~·~~~n~u~3~u~n~u~d~v~f~ad~a~t~ ~~~kur~~ ~~V~&ha~! 

Bu, hakikatte aç ve tok kavga· ~ Ankara 15 (Telefonla)- Resmt --... _ 
sıdır. Onun içindir ki müthiş ve o 'zbank Har'ıc' d K 1 mühür ve imza aahteki.rlıktan dola- 1938 yılmda bir derietİD hari-1 bizi alakadar etmez A k 1> kanlı, devamlı. halli zor bir dava· enı ın e a an yı tevkif olunan Hariciye Veki.leti tadan silinmuine .. niJ 1duk; n.:"'"n a.z bar mu""dd t .. ~ca ır ae-dır. mır ııavguı, ıııeıılekkavguı, memurlarından Ruhi hakkında Şil "Habdlıurs'' lana .....ıuıe ünpara- &i mühim aiy.,i ~d:.~ ..,...., ı.u 
iman kavgası yabfbnlabilir. F&Qt G • ·ıerı·n Acıklı V . ı· rayı Devlet tarafından bugünlerde torlaiu tarihe Urlfh. 1939 ,. .. an- kil devletin ah bir d, •. mibta-
•ç mideler, milli bir budud dahilin- emıcı azıye 1 bir karar verilecektir. da da Çekodoırakya iamindeki vilayeti haline ır li ev e~m l»irer 

de 

L-, __ ,ar da, milletler arası mil· Devlet Şuras Ruh" · ıı-&-Lif ._L • • •• ••nn••• ciclclea 

ncus~er sa'-•RJDA ı'ntikal _.__,_r ı; lDlD muha• --~ Cumnartydm e'n'ela ki- ib.-etle teemmül edilecek hi4i.e'---~u _,,__ - kemeeine lüzum gördükten sonra; .w-.....,. d b"" b"" .. d -

ı.le Susmak V

e uzlaşmak bilmezler. B o" {i l . ,.,... hl .k ; . -' ·1 h' a a ua utun orta- ll'. Naaal ferdler aruanda ...... 

BugUn F

GAIS. t devletler ı .. te bu ütiin m r erı l e ı e 14Çlnae mumaı ey ın davası Ekrem König dan kalkmasına aeyirci olduk. cüzellik olamıyoraa zorı .. da bit-
- 19 tahkikatından ayrılacak ve kendisi B ün d 

vaziyette bulunuyorlar. Son elli alt· G B 1T f d / 5.n l h ug eski Avusturya lmpara- evlet kurulamıyor. 1918 yahnd• 
DUi aeııeııin lktlladi tekl.ınülil 

0 

.,_ eçen U t' Q an aş Q1f uTaf e ayn~~.:= o~=:~n torluiu naad mümtaz bô• Al...., ••fer"" aalebenln neteaiyle z°"'ld 

kilde devam etti ki devletler hal· TeT r.
1
•h Etmek La" •ım -1lT :ihili~eti iae Çekoalovakya ile bu ta- meydana getirilen Çekoalovaky.a. 

km ....... t _ .... -ı .. i .. .nlraoltmek, ı j T l ~ aı son zamanlarda Holandada olduğu il aız memleketi tetkil eden Bo- nm üfulü bugün o zam aJ!L• 
IM8J· ..,vy~ ,..--.. (Y ul d fakat hakkındaki takibatı anlar an- h M anın S ...... lllloeJlaCalıld yALÇIN ~ llZl81 8 RCI .. ,.anıız adır) ıama., hlr otelde bavullarını bile ya ve •r•vy• birer mabtar rU.ô derU. derin d"" ündür 

~-.... mı-!a) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:"'::::~::::::::~~1:~:_k~aç~~-~~~~~~-ı=A.~lm~an~v:ila~·y~•:ti~ol~clul~ar~.~:_~ rektir. Uf M ... -n.-~-w a mı an a aşılmıştırl .. Batka cleYletleria dahili itleri A. CEMALEDDIN ~çocı.u 





: lllıya Nl11allarinlı 
:ı 1 ~ İ : Pıylısılmısr Dıvası 

Bohemya Moravia Ve ~8:ıf'ın!!::!ı::!.-::!'! 

İkinci Miintehip 
Seçimi Başladı 

M. löuivnıf 
Gazateıizı Mllli11 
Beyanatta Bulundu 

' için kendilerini iktil1mdi :meselelere 

Çekoslovakyanın işgali ~:_.~;,;== 
d 

tin aengin oımasma ihtiyaç vardır. 

T lan ı Meseli ttalya gibi, Almanya gibi amam nisbeten fakir memleketleri düşü~e
lim. Bunlar harpten sonra bütün 

CBıİİ tarafı 1 inci sayfada) 
nın himayesi "protectorat'sı" al -
tına alacaiı ve Çek miletine kendi 
basası karakterine uygun etnik ha
yatının inkişafını .temin eyliyeceği 
karannı bildirmiştir. 

Berlin, 15 mart 1919 
İmza: Adolf Hitler. 

Dr. M. Haclı&. 
V. Riltheatrop 
Dr. M. Şvalkovaki 

Hitleria ...,._....,. 
.Berlin: 15 (A . .A.) -B. Bitler, 

Alman milletine aşağıdaki beyan
nameyi neşretmiştir: 

Bundan birkaç ay evvel, Al -
manya, kapah müstemleke arazi
lerinde y.a.,ıyan Almanları -hima
yesi altına almağa ve bunları. Çe
lı:osJovakyadaki tahammül edilmez 
..tethiş\ti rejime karşı muhafaza ey
lemete mecbur kalmış.tı. 

Geçen haftalar ~inde, ayni hi
diseler yeniden kendisini göster -
m~. Bu k~yfiyet, hu dereee çok 
nıilliyetlerin bir arada yaşadığı bir 
.arazide tahamJDll edilmez bir va
siyete doiru sümektedir. Etnik 
sruplann ha7atuıa kaqı mötevee -
elh bu yeni tecarizlere aksüllmel
le naakabele eden etnik O"DPlar, 
•ug1n. Pıqdan aynhnıflardır. Çe
koslovakya IMısüıi mevcut delil -
dir. 

Pau.r sflııflndenberi, birçok 
tehirlerde fiddetli tafkmlıJdar vu
kua aelmeldeclir. Almanlar. bu 
taşkınlıklardan zarar görmüşler -
dir. Almanyanın alieenaplıjmm 

.-cm •OÜıallarda Çekoslovakya -
ya bırattıia Abnan liaanı kollan.an 
yerinen. eelllr ve tazyik altında 
-huJunanlann imdad haykınşlan, 

aattan aaata artmaktadır. Bütün 
mallan alınan ;veal moıteei ldltle
h1t ~ iMicatıtmelitedir. 
Btıı --· ..,.._ ltir ~ o
lan ve Alm07anm ha7ab mem-
atJerini arlkadar eden hu memle
~ette bu vu:iyetin devamı, ancak 
mutlak bir lHreilmerç ile netice • 
lene bilir. 

olarak l'lı'dılinizi müdrik olunuz. 
Führer ve ordu hqku -

mandam 
ADOLF HITLER 

Halka davet 1 
Berlin: 15 (A.A.)- Almanya 

propaganda nazın, Alman kJ!81•": 
nın Bohemya ve Moraviaya gırmesı 
mtinesebetiyle, büttin halkı, evlerini 
bayraklarla donatmağa davet eyle

miştir. 

Prag Ba8JI lşpl ohoM1o 't 
Prag: 15. (A.A.)- Alman kıta

lan öğleden evvel saat 11'e doğru 
Praga girmişlerdir. Şehre ~ 
.kamyonlarla küçük gnıplar grrmış
tir. Kamyonlar, boşaldıktan soma 

eni müfrezeleri getinnek üzere der 
~al Alman hududu istikametinde 
hareket etmişlerdir. 

Pragın başlıca merkezi olan 

Sabıt. venceelas meydanında tram· 
vaylar uzun 'bir hat teklin~ dur
mll§Jardır. Kuvvetli Çek poliıll müf • 
I"eRleri meydanda dolaşmakta, 
mahzun ve sakin halka nezaret et. 
meldedir • 

Png racı,oau Alman llWP1 
ve Borat veeoel liad prlrısmı flÖ1• 
Jemiftir. 

llltler ......... eUI: 
BoehmİBdl· Leipa: 15. (A.A.)

Hitler yanında ylibek kmn•nda te
fi general Keitel harici,e nazır:ı von 
Ribatrop ve Almanya polis !fefi 
Himmler olduğu hahlıe bug8ll mt 
15 de buraya celmil ,.. Prag iatika· 
metinde yohuta devam etnôltir . 

Bohemyadald .Almanlar bUtün 
yol UııeriDde kmtaneılanm iliyük 
tezahüratla~-

ALMAN DEVLET RElsf 
PRAGDA 

~: 15 (A. A.) - Hitler, 
Praaa Dat 19 16 4e- .,.... ve er-

-~ .. -~ Wlltt~ 
w.-11na ,_ı&flldftlr. Saraya Hlt. 
Jerin bir bayrafı çeldlmiftir. 

Maeulılr leıllyer: 
Btıd&peot& 15 (A.A.)- (Bavul 

Macar ordusunun bqlnunaml.anı 

llaear Jutalarmm Karpatıar altı 
Ukruyamıd& ilerlemefe devam et· 
tikleriai bildirmektedir. 

bütün dar bir vaziyete düştüler. 
ttaıyada bütün memleketin milli 

kazancını hep bir araya toplayıp u. 
mum halk arasında müsavi surette 
taksjm etseler halkın refah w saa
deti değişmiş olmaz. 

Fakir düşmüş memleketler için 
bir ümit kapısı vardı. O da dünya 
piyasalarında para kauınmak ye o
nunla ilk maddeler tedarik etmekti_ 
Fakat dünya piyasalan bogüıı1dl 

gi1mri1k siyasetleri yüziindeıı ka
panmış bir haldedir. Binaenaleyh 
fakir memleketler yapyahibnek i
çin mevcut dünya nimetlerinin fenl
ler arasında değil de milletler arm
sında paylqı]masmı dava etmek ve 
bir nevi dünya komünizmi istemek 
aruretindedirler. 

Buna fqizm diyoruz. Sosyalist
ler ve komünistler beynelmilelci ol~ 
duldan halde f.,mler hem BO&Y•· 
list hem nasyonaJisttirler. 

Bu da vaziyetin t.alımil eWii bir 
zarurettir. Fakiİ- milletler bu itti· 
11&t miica.deleldnde heyeti mecmua· 
Jarile tek bir ferd olmak aaruretin
dedirler. ÇUnkUtabit servet menba. 
Jan, dtlnya nimetleri ferdler arasuı.. 
dA deiiI milletler aruınd& pay1afala. 
caktr. Onlar için neeat ve bayat 
ç&relli lmııdaa ibarettir. 

Bu mülihazanm nebdar cJoğru 
elduğunu göstermek Ça Ruayamn 

:misafüai ileri aüriyorlar. Sovyetler 
Birlifi hUglln taaıTuZ lli)'asetindell 
uzak bir devlettir. 0 da IMllUUID, 

zıeqiıı kapitaliat. dev.letleri o1&a !a
giltere, Franaa., Birlefik devletlerle 
a,m harici aiyaseti takip ediyor. 
Çllntil bUtilıı muhtaç olduğu tUit, 
ham maddeleri kendi topraldanada 
temin edehiliyor. Binaenaleyh, omm 
komünistliği hudutları dahilinde 
kalıyor. Dünya DimetleriDi milletler 
arulada takıdm iQia ilk dava,ı. .. ~ 

fite litlaMll ....,. ....... 
laJdılı ve eadelJli Be im AHtlt hl· 
118& edilebilir. Loındnda toJhr=a
• alda getirilea bld'eraDs .......... 
tok ve MDCin ~ dlaJa
mn MIAmeti- ve hwaını ·--a bu 
-Uda bir taba feclaJddlk blml 
ettirellfr mf ! 

... b6)'le bir feclUlrhia .. 

~ I imci •Jfatla) 
Rey sandıklarının bulunduğ,ı 

mahaller Türk ve Parti bayraklar -
le -Siisleıımiş, yerlere lıalılar seril
miş ve rey sandıklarının başında 

heyeti tettişiye i.zası bulunuyordn. 
Beyler atılıyor: 
Sabah saat 9 dan itibaren saıı

dıklara rey atılmasına geçilmiştir. 

Havanın biru yağmurlu ve fena ol 
masma rağmen sandık başlarında 
daima kalabalık bir halk kiitlecd 
hazır bulunmuştur. 

Medeni vazifesini yapmak içın 
8IUldık başlarına koşan vatandaş

lar evveli müntehibi evvel listelerin
den isimlerini buluyorlar ve biliha· 
ra reylerini veriyorlardı. Reylerini 
kuDananlar arasında en çok genç 
Jm ve kUmlara tesadüf olunuyor
du. 

BeyleriJli t=Be==h•: 
lntihabat büyük bir neşe "" 

serbesti içinde yapılmaktadır. Şimdi 
ye kadar rey)erini kullananlarm 
ıüsbeti umum rey kullanacaklann 
dörtte lıirini geçmi§tir. 

Propagaadalar: 
Bütün halkımm rey atmağa da. 

vet etmek üzere intihap propagan
dasma c:lt1n de şeı.rlmizde ve diğer 
yerlerde de"Vam olunnn.ıttur. Bu 
cümleden obnak üzere 'Üsküdar is
kele meydanına, Kadıköy Altı yol 
.pma ve her hunm meydanlannıı 
kinWer komnut w llalk. hatipleri 
bundan haJb lritab efJniller ve 
nıyleliDi JnıDumalanın .ı;ytem.,_ 

imdir. 
Ro,.,..bmyem: 
Aynca Balk Parti8i clla bitin 

g8a IU kamJOMte konul radyo 
welrbelile hallıa pl&klarla ll1ltülar 
verilmiftir. Bu kam,met tehrin 
muktelif eemtlerilli dohl"'"fbr. 

Seçim 19 ....U.. evwl Mth:•· 
eeldlr: 

Bundan ltqka bütün sinemal&"' 
'VUltuile halka reJleriai )ntlJaıunak 
için pıopapada yaplaeaktlr. Şehi ... 
gece bir .,.,.... llWlRl'UI anJedi. 

yordu. Parti binalan don&llJDlf, hal
ka ... hakkmda Jmaferualar""' 
:? ;lılirı ,.., .. u _, ... .,,.,. 
''Ü8ıı.-w 7 J'r Piti* .. 

-.ı M&ll: :P P .... ,.... 
M N at: 
........ BellıBJ ılm:ı mhtaldl 

..... 1c1a,.ı111rm1ıwı 
JBP' 4'*· Mtirwatl JaPlll Bay 
'M ,,.. OlllpJıdlr. llwfftr Oll.. 
~ DllrllflllB llabk ktr ...._ 
• 1 1*. 

• •• 
Sollla kaq.ı olan bu tehlikeyi• 

bedi.yen ortadan Jraldınnak ve bu 
.arazide lfizumlu yeni tefkillt ter.af. 
tini varattımıak ve bu arazide Hı
zumlu rem tefkilit teraitini yarat
mat için. Boheınya ve M'oravyayı 
bugfln Alman Jataıuı tarafmdan 
ı,waı ettirmeie karar veri.im. Bu 
!Alman krtafarı, tedhişçi çeteleri 

Çek Jatalaritıa kumanda ... 
general, orduslmu Ukranyadan gek. 
me.k için bet gUnmk mlblet ı.t--
ttr. Jlacar ordusunun batJrvmen+· 
m cevabell, ÇeJrlerin derlıal SfllhJj. 

rmı tesUm etmelerini jatemlftir. JOl. 
zakereler devam etmektedir. 

ftl4eıı ... ~ lraıv ~ 

mlJen•ı ... t.opıenm•ırta .- -- Halk Ne Divor? 
- olama WHffnd9's.fena.. ,1 
... ,.. ........ lıile Wr ~ - • 
aıtmet tt1Pi1 eder. o.ıt keamiyallm. BllJtl• Wr .... w ..... 

Hilaev'W r..11 id YALQN ... H .... p ....... ,., ... 

ve tJu ~eter• lıimaye eden Çek Bamea lotalanmll llanılıetU EtrilsL. ııarna--~ 
• -Len ... u-tt .. rfnı· ..:1A.~~-n tecrid il ,,. ~ r • && 

- a n"' ~ ~ Bilkre§: 15 (A.A.)- Havas: Se-
eyliyecektir. Bu Alman kıtalan, libivettar mahfeller, Romen kıtaJa.. Ta.ı.. '-ı•'-atın .J_ 
tehdit altında bulunan berkesin ha- ~ Karpatlar altı UkranJ&ala 1 ~ RR lil UU 

muhafaM edecektir. Ve bu. gfrerek 181-lar ı_.ı,ayı ilcal el Yeni Saf/:ıalar 
-!!Blllİll AJ.u lıta.Ja11. hin se-. tfklerine dair verilen llabe.rleri tek· 

r' flrthe ve Alman ve- Çek zib etmektedirler. (llq tarafı l i 1ei MYfada) 
tnlll~ haklkı icablltına uy- Kaıpatlal' aiti U.-ya-9111 ~ Vapurun tarbw'nelerinde tes-
... ~llaBi.m. te - çok muhacirler Romen hududun" bit edildiji Uzere kazanların Fran-
melfeıfırt itacatlirlıf. o:-ı-ı .. 1 .. -ı1... Bunlar muvakkatea eız patentli Prudone Copull88e sis-

HitJ.ia Orclap. ....ıı ;;:;;;;~onulmU§laıdır. B1lll1d temi olması icapetmetı. Jdi., Ba 
Berlin: 15 ~ ) - .... ,, • ....,. u muuneıe yaplaeaiula aial:eili bzanlann beynelmı1eJ bir 

1ntıatanmn '.891ıemy:a ve ll'onvfa~a dair henüz bir karar wıilmem.iltir. töfıreti ohiuta hal-e~ ıa&
«irdikleri bugiln, B. Bitler. Alman ..._,.. Vokiılüıia mllteeiler a- teauldi,yen aksi.liikJ&i. g&lt8nl.i-
ord9111D& hitabe• a.pfJdatf emri '88IBda IHIJunup buluıımadığma dair tini nazan itibara alan komisyon 
yevmJyf ne~retmistir: •-• ._.,, eDllQet m1kllrlll. bu fabrikanm İstanbaldaki acen.. 

Çeloelm'aba infisah ediyw. ..., maıtmat mevcut değildir. tesfne müracaat etmete karar ftl'· 

Bohemya ve Moravia'da Alman ıf- Siyut müfellerde ~ıe miştir. Son yapılan tetkikler es. 
kına menaub kartleşlerimize karşı göre RomaYf. v..,._ intipfmı nasında heyetle .Beraber vapuda 
tahammaı edilmem bir tedhiş icra bOyUk bir dikkatle taldt- etnıett.&ı bulunan acente milmeaaili Selim 
olunmt1ktadır. dlr. Etrflıkteld kazanların kendi fa'bri-

U .- ı., tarihinden itfba- Kral Karol, hariciye ıaum Ga- kaaına aid sistemden olmadıjuu 
ren. •ima• ..ıw -.e Jıava kuv- fenko ve CalinescO ile mühim 1ıir ileri sarmaş ve kendisinin malW.... 
Yetin& menaub kıtalar. bittin ahalf- mtllüat yapmıştır. tı olmadıfmı ıö;ylemiftir. Bwuuı 
nin haptull •• ..ı 'Ye mtlltthıil Söylendiğine göre, Romanya Jıil- üzerine vaziyetin bir de Franaada 
tnllhafasa altlna aJlllak ben Çek- kOmeti, Polonya ve llacariatan ile lbulwıan fabrika merkuiııdea 80-

oslovakya'yıa girecekı.ı-atr. ~ Ukranyumcfa mOote- rullllUl llaumlu ıörillma,tar. 
Her Abaan .--.......~encffaf, ret lliı" harekette buhmmaiı kabul .Pnw=ha '9ı.ıi cevaplarda hu 

ni, işgal edecelJ aruller laalhıinı etmiltir. bzanlann Patentli olcr"lh bilfi • 
l>fr dlpam gibi deifl, fakat yaı.f.;.;;;;;;~ .. ıı.-!ll!l!!l!!!!fi!!iıı.-ll!Blii!!!!l!!i!!!-1. rlhniş ve A18Wllann ~bir zaman 
nız, Raylı htlktmetlnhı ita mıntao. fGPQI Devletle yani ba şekilde bir tefebbtls 7&pıarak 
katarda yeni bir tee'Yis ohmabflfr larlnler bu haktan istifade etmek flzere 
nizam kurmak azminin lletklli tlbf AnJrata 15 (Telefonla)- ŞOra· mtlracaat et.ınediklen &Dllf'lnuf ., 
telakki etmeafnl liekJerim. 11 devlet belmaavlnJerinden Zihni tır. 

ı,..ıe bl11 liei' tftrlfl mukaff- ve bhinel &mJf muavinlerinden Arif Vaziyet böyle bir f8kle dökül. 
illet, bltb naıt&Jarla Jarılaeak ., 86rayı devlet mttddelumumilitlerine dtlkten sonra Almanlşrın bu vazi
tlP. ve Hukuk l'aldBtad mesmilmndan yeti izah etmeJ.erf istenecekitir. Bu 

1 

Bandan liaf!b, Q9i topraiıJla, A~ da; birinci 8Dllf ._ mllllıoı 70Jdakf tetttklelin kısa hir zaman
li~ Alm9İIYamJI !ftflmeuDlerl ..... *"'-~ ~ da ul&fllaeatı flmicl edilmektedft. . 

..... .............. ••ll•rı 
Dibr iatthllt ym.illl ı- .. 

muhanirimis; _,..ial Jr6-n 
1aalktan. ı.uDrüe tlrilPAlltlr. 

Bılkmnpp ...... ; MJlk Wr 
D8l8 ve UlJra ile 1"81aJui taedtlllt
sli& Balk PartWDe ftl'dWeriıd ai7· 
lmıitlentir. ........ bmllardllll .... 
Zlları ibtiıluJarm .. aaretle ..ıat
Dllllardlr. 

Emekli ~ B. Avni 
Batu][ (- s. ..,... ClbnlıariJet 
Balk Paıtiliae ~ Çlnlıl 
bu parti Tllrk milletinin jdeeJiwJe 

nuwcut olu • 11171l' .,. • ulvi 
P.Yeleri t.üalrbt ettlrmittlr. Kil
u rilcadeleain ~. 
mjlletiretpia aıddl .,. ınane.r mtlsa
beretine cthsaek ywlmadan, arml 
mMlan Ulu Oader- Atatf:bt;Bn emir 
ve il'lldle labe edam Mttla mflt
kUDeri yeaer9k mB1etimbiıa ...... 
devlet 'Ve millet aeviyeaine yObet. 
IDl8incle ~ lmD olmQftur. ........... (~ 
.,., ........ Profeeirl) ...... 
tan .,,. 's •: 

(- Bltla vadlğanm o llU'liJe 
medyunuz. Halt PartW 11f1f1t fcfe. 
alist Atattlrtün kurduğu ve miDt 
Şef ismet lnölllda iten ......... 
bir partidir. Memleketin refahı a
adeti için ıarei hayal edinditimis 
- 19)'1 '1ı ;parti tahöul: ...... 
mittir. 

Retlkflltfa Valide N•Mlaıle ...................... 
..... l'Mllls .. ı 

- Halk Partili; ~ 
bnn ... 'l'lrld9'1 brtwaa ... 

Şeftınizia partisidir: ;V'atanımızm 'B~r&/ı 1. »ei MU" au} 
her tarafında görülen bilyük refah Tren istaa,yonda 20 dak:ka 
ve kallwıma.yı, hU%ur ve sükWıu vakltuf etmif. bu müddet zariın 
Balk partisi temin etmiştir. EkseIAns Köse lvanof perona i 

Teessüsündeulx'ri b!zi daima i- ıteık .kendisini karşılıyanlarla g 
leriye göttiren Ha'k Pa:-tismin; yen rüşwU~ 'bu arad4' pqlia m.üfrezesi 
Millet Meclisi azal 1 Ga Milli Şefi- de teftit etmiştir. 
mizin emrinde elbet aynı izde yürü EkselAns Köse lvano:ra 
yeceklerdir. tııte bu imandan dolayı topraklarına a:vak baslfl anında 
büyük bir huzur ve sükun içi:ıd ti aslarını sordum. 
reyimi partimiz namı.etlenne veri- Bana şu beyanatta bulunda• 

"- K01Dfu ve dost Türk -yonım. Demiştir, 
Dolma baltgede Tabako tütia depo raklanna sirerken Türk devlet 
8Ullda Bayan Ne§fde: damlarile iki memleket için lıa 

_ Ben henUz 25 yaşında bir gen kontlflDalarda t.alunacafı 
kızını. Eaki devirleri ve zamanı göt dolaYJ çok memnanam. Bilı....a 
medim' yalnız işittim. Türkiye Reiaicümhuru Ek.elim 

O vakitler kadınların ve gen< met lnönünü ziyaret~ kendiaU.. 
Jai!arm böyle iş yerlerinde hayat Türk milletinin nfah ve lllllYaff 

kı--i ;...;.. Bal-· lllİletinia llalilllloi mızı kazanmamıza değil; yalnız b 7.... ~ ·-
şma sokağa çıkmamıza bıle müs· ne temennil-w W:aat ........ 
ade edilmezmiş! mek fınabm llalacatımdaa 

Kadınlar, erkekler ise gülün çok Nltti)araDLp, 

bir kiyafette gezerlermiş! Misafir Ba"ekil Bolpr • 
Biz kadınlara ve genç kızla buat mfidilrG Saraffmof, Utro 

hürriyetimizi bahşeden Cümhuriye zete i başmuhaniri Tanef. Mir 
hükiimeti olmuştur. Nasıl ki memle .zete i yazı itleri mildtll"fl Bini 
ketimize baştan can getirmişse... Dnes gazetesi yazı işleri mN 

C'Umhuıiyet hükfuııetinin tek Protiç, Bolpr Matbuat m6d 
partisi ise Halle Partisidir. Reyimi tünden Moris Dimitrof1a "iri 
bunun için Halk Partisine, partim .. , muhabiri refakat etmektedir, 
partimize veriyorum... Kir pzetes; sa)ıibi Bırzlfl 

Oalafa tabWıade töför Mustafa Bulaar gazeteeileri nıamma ihfiırlii 
• -Biz ne gördilkse Ctimlıııriyet }arını şö,vle hülha etmiatir: 

hflkftmeti zamanında gördilk. Btıtün .,_ Sofyadan ........ TM 
terakJdlere ve tekmil iyi aeylere ~kadar lw- lete ; a. w 
Cümhurfyet yıllarmda liaVU§tuk.. ai ._. Wr halk killlali ._, 'r ... 
Halk Partisi, ismi gı'l>i hepimizin, il. Waı,••a Pi•-a. ..... 
tekmil haDmnızm partisidir. Pldetli eoitsi• rat- Ba+ , ta 

Ankarada 1aar....a1e ....... ,..ıcu1 ' .... 
----- halk: "T'Omtl'YE..11& 

Ankara 16 (Telefonla) - Al- DOm..UIC iSTERiZ..... ~· ...... 
tıncı BUyOk llill.ı Kecliai; izalan- .............. 
m intilıab etmek üzere - ~ Ekaelina Kille lwanof, lbu seyaı-
llakkına malik olan bütün Ttirk hatinde kelMlieiH refakat 
vataDda.tlan; memleketimizin her Tilrkive elçisi Şevki Berker'i haııcı. 
tarafında bu Sll!babtan itibaren tanıtmı.t 'Ye halk, Jaer bd:aqendt 
reylerini kullanmafa bqlamlflal'o sefiıimfsl h•nretle aııo.ıa1111,tır 
dır. Eksellns na.vekil Köse "a-

R•1lerin atılmaaı; aJUl 11 inci nof'u hamil -.ı.nall h11S111d treRı; 
ıllntt tamamlanDUf olacakbr. Mil- yann aabah (bu aabah) 11.at 10 da 
teakip attnlerde de möııtebibisani- Sirkeclye muvua.lat ••ıltıektir 
ı.., 7em ........... bltihap et- 11U1M> SERTOC 
............ ~ l:ı:========::;::;:=;::::::::::;:; 

Plll'tl _,. .. ........... 
Wtwıa,etlerda .. ıa..ıam.ta 
dn ............ hPtuatuı
.. n.rlerba atılmul ~ft Wıt ... 
raret Ye al&ka ile bllf)am.tfbr. 

Tekın!l pre,.._.. V'Ultalan-
mıa da ittim propapnduun itaya 
koJ•lmvtlarmr. 

ı.uı..-. tam bir hrtluıa dahi
... Ctln7U lltmlll iofn; l»'71Jr 
~ -Jntfhabı mebuan" 
teftif heyetleri: şehirlerlmbi .. -
çim mıntalruma a1mıtıtlaıdır. ........ , 

lntnıaba f8)ırimfsde de aaat 9 
ün HfbaNll 1M4lamhmf ve reylerin 
atıhnMJ aat 1'1 7• kadar devam 
eylemlftfr. 

Bua1ln (dön): Anafartaıar ve 
DGin .. ıy mahallelerhule oturan 
kacblı ve erkek bfftan vatandaflar 
reylerini Jnıllanmlf)ardır. 

Diier Mllltlerde de, yarın re7. 
ı. atllaeaktır. 

HalJr.nf Oyeleri; hallan toplu 
bulundafa JWlere ezcflmle bhve
Jen, din de ıfdfp intihal> propa
... dul ppmış1ar ve parti pren- -
IAJerl etrafında konf eruslar ver
mfflmlfr. 

Urfada 
Urfa 25 {Buaua!)- :Memleketi· 

miDı her tarafında olduğu gibi. vül 
yeffmtzin merkez ve k&zalaruıda da 
mebus seçimi illeri 'bUJUk llir .a
k6n ve intiala içinc1e ceıreya et. 
mektedir. 

Bugön (dün) de, ......... a
Jlilerill MQlbedne orPa wır. 
Bu""ne~---

ıimimallertanfmıla ............. 
....... .. iiP.at laaklannı 
tuJlanmaı& cl&ftt ediJoı'du. 

._ MIJ!hklen laUIUll meraatnı. 
ı. ""8rJııe konuldu. Binlerte halle 
bQtlk bir intizam içinde rey1erim 
Parti nam.atlerine 'ftl'lllefe ba§Ja. 
dıl&r. 

Aziz halkmus; ...... llllll Şefi 
bulunan bUyUt partidae 1Mı aunt1e 
de deria baiJılıj1nı ft ...... 

göatermekt.e W ~·--H dıa 
lllıiDi .... ,._ .... ---. 

Ankara 11 (Telefonla) - O,. 
ve ~ lramn .MJytlk IM7l'Ull 

mlaatebetbie l>qGn şehıiS\zde~ 
trn sefarethaneaincle merMinı ıı...
p1lmış ve akqam da bir reemi 11: .. 
bul tertip olunmt14tur. 

Yeni Rumen 
Elçisi 
Ola itim taame11.ı aow-··~ 

i..mae ..... 
Ankara ta: tftt#mll)- ._ 

maayaaıa ~.,. ... : .,.,... 
itim .... ıH .............. . 
taJrdfm etmiotir. 



enubun incisi: Urfa 
r:=:~l>•ıttn•metiul a· A J l · E a· l ,, MHll Küme, "B. T. U. Möd 

:ıeıatl>IM..:::::.::eı:.. m:f uney n~ao ~nun . ~ ~ze r ~ Kupa Maçları pazara Ba,hyor 
.. ~-:..:::.-sana •kta"ı mamur şehırlerınden bırı halı ne geldı " " 

!;r:::X ... Nyr&lı 1Hı.J .. .. • I . Ayrıca Ankarada Tarlıiye Kır ko 
pıa;::!ıııa::~: Umran Yolunda Buyuk Bır Hızla lerliyen Urfada fU&u Birinciliği lstanbultla Atlı 
...!~~ ~a= :ıt: lktısat, Kültür, Belediye Baymdırbk Faaliyeti Mani Milsabakalan yapılacak 
~ milletinin 7tlretfnden dol 

z eeeridfr. 
Her Ttırldln mebua ~yle 
adar ohnası :M l NöNO 

ilk k ifare 1 ri i aamda 

Urfa (Hususi) - Urfa toprak· 
lan her çefit mahaulttn yetl§meai· 
ne müaait gayet mttnbit ve mahaül. 
dardır Bö)gede her yıl vasati 400 • 
bin hektar arazi toıenmekte ve ekin 
işlerinde kırk bin aapan, bin pulluk 
kullanılmaktadır. Doğu Anadolu. 

Dün yapılan loplanbda ikinci kiim ldüpleri 
arasında da müsabakalar tert bine karar verileli 

Bu hafta ı.t.nbulda Ankara ve Topkapı Arnantköy mllbteUti Ş.. 
İzmirde aenenin en. canlı ve netice- ref sahasında. 
]eri bütün yurdda büyük merakla lstanbul por - Pera mubteliti ile 
beklenen spor hareketleri yapıla - Kasımpaşa - Galataspor muh eliti 

nun zahire amban ııamiyle anılan 
Harran ovaaı normal senelerde bi
re altm mahsul verir. 1936 istatis· 
tikl rin göre; 98.446 hektar arazi· 
ye b day, 58.162 hektara arpa, 
13 087 h ktar araziye de pirinç; no
hut, mercmıek, kenevir ve auaam 
eki1miı ve 88.Ul ton buğday, 60.327 
ton arpa, 871 ton pınnç ve onild bin 
ton muhtelif toprak mahsulatı eki., 
~ulJ·~tir. Bölğede 6.200 adet an 

anı, 164.640 bq tavuk ve 14.920 
h. dı bulu makta ve aenede 

620 ton bal, yedi milyona yakın yu
urta istih8a1 olunmaktadır. Mey

bzecil k ~- vuaxet 
p annm on bin hektanm bağ-

teşkil etmekte ve yılda kırk 

milyon kilo Uzilm alınmakta ve alt. 
mı b n fıstık agacı bulunmak
tadır. Oç zıraat fıdaııbğında 170 000 
k vak ve meyve fidaniyle akasya 
yetiftirilmektedir. Urfa Villyeti, 
malik olduğu Cenıt mer'alar aaye
-... mWıim DUktarda ~ hay
van 'llealemektedir. Son aaymılan. 
göre· ld bu raldramlara ~ yq. 
takiler dahil dejtldir. B6Jğede 
550.000 koyun, 380.000 keQI, M.ftOO 
8Jğır, 10.000 deve, 28.000 merkep, 
114 k tır, 5 978 at 90 manda mev
cuttur. Hayvancılık ve hayvan sa-

• D&yÜDİll inJdfaf ve lslahı içia çalı. 

~~· ..... ~ ......... 
Urlanın hayvan, bayv ıunahn 

latı ve hububat ihracatı her sene 
mühim bir yeJr6ıı aneder. Bir )'I!· 
da ftlatl olarak 22.000 deri, ..0.000 
toyun, 9.000 lmm, f.0000 Jreçl ... 

1111 •· 220 tay, 130 at ve lmrü, 
~csoooo kilo Jb. ~ooo 
kilo yat, 30.QOf) kilo kal, 76.GfJO bq 
219 Dmbp ihraç ohmmakta ve iN 
ihracat viliyete 'bUyWı mikyub 
para let:lnaelıtedir. Su'at pı.e. 
riaia tenkldlli yolunda Jlsnmlu tet· 
lıirler ..... , w fa'8alaft b)'de
dilmJlfJr. ....... , .... 

Urfa haJkeYi. ~ llL 
de}ıberi Ulku.tl ,... da durma-
dan ~ ve memJebtimtwlB 
Deri l>lı' taltfir mfleaeei JaaJiae ,.._ 
m& ı.tldadını ~ ... 
ki eaerler to~ Urfa tarihf
nln bazırbklan fle,rJ.ı., mite.dı
dit ve muhtelif muailu, u.n, .-•at 
ve IDMlek kanlan a;.ıllmt, .. ._ "' 
aeqiJer .kurulmUft devrinutel ~ 
ler O)'ll&Dm(f, her tarlı epor OJU&o 
Jarma ~ ftrİllDil, ~ 
memıdu arbml, otuma oclua mtl· 
t.ezaylt bir njbete ••shU' olmmı, 
"7cllflk komJteaJ Ye •'7MAI yar. 
d"Dcllar takdire tayan JWai1ertae 
-.. eylemekte bahmmUlludlr. 

llaarif ............. lıı8tln ...... 
.. Jaaldkl lılr ..,,,,,.. ..... ..... 
dlr. Dk tahlil ........ rlacle ... 
111.rtu talebe mJttarı Jtbde ao ... 
.......... obl bdroılU -
••••• "4a.Jlt ~ uıu. .......................... 
- lllr"tttrltl.............. twklDw 
çaJanaktadlr. ....... _, .. il 
oblda • 111 imi om.ar ._. dlrt 
... talille mmMtar. uıa. ~· 
nea .,_ ller yal artmalrta,. • 

caktır. ile KadıköJ aahamıda bqıl&fa • 
F.aaah a&blili •elecek yazılar ı eaklud.Jr. 

llllza bm&karak bugün yapılacak BWldet m&a•hlen 
mlaabakalan kısaca aütunlanmıza B klet seri mtiaabakalaruua 
pçiriyoruz. yapılmakta oldutu bfltiln '8 11-

Tlrld,e lor kOf111111 lliıı iwlliii de 60 kilometre tizennde toşWar 
Yapılacak mOaabakalıann b~ yapılacaktır. İstanbulda yapıla -

cisi Türkyıe kır koş\1811 şampiyona- ak ~uya pazar &fl tl Jlecıdlfe 
Urfada Wecliye llltaabadaa uri paiao aıdır. Geçen enedenberi yapı ma- k d U r ~ 

suretle okuyup yuma bilmiyenler lukİa almmaktadJr. ~Urfa ıma W,lanan bu şampiyonaya b la a • w.&ır.-
-M ...... 1 .. ___ , __ ,._..:.1.- •• LUL..: ... t...,_ ~ .. ..h.l .lnaııl.:'liıi.nı tamamlanu• mıntakD t- ı~·ıer ara ı da.. geç llaftt ll&va 
JIN._.. ,,,_,,, aaaUIUUHllU.Ue maıuYDIU 1"- ll&Yll- ve-"-.~...... -.. ~~ ~ ,.. b kl d teh d•t-, 

Belediye lraman aaym Ubay, ~ mecll8i- Ietlen ift rak edecektir. Mesafesi u u u 1J' e 1""n mlaa • 
..-:..u ..:ııt..-~•erı -.. ~ooo m-'--..:ııır. baka yapılacaktır. Cumhuriyetten evvel basit ve ne TIUU isabetli Uln'AWu ve uu ~ .,~ 

iptidai bir f&l'k kasabası olmaktan dlrektitlerbı tatbıJd yolunda dİkka- Geçen sene yapılan kotaya 41 Atll ...- ......... '-i 
kurtulmıyan Urfa tehri 9M yılına tli nezaretlerile naeıl şehri birçok atlet iftirak etmft. KocaelindeD o... 24 martta beJnelmil•I mtl~ 
kadar da mtihbn ayılacak bir fa- modem ve inedenl teaiaata kavut- lip !birinci, FAkifehirtlen Behzad kalara iftirak Mmel bere Anu· 
aliyet ~ bu tarihte turm1111& kala ve nahiye merkezle- ikinci olmu tu. Takım itibariyle paıya hareket edecek biDicilerfml • 
ış bqına retirllen ve anadan dot- rint, batt& köyleri ayni eheiamiyet- 14 puvanla latanbul birinci, 27 pu- z"nde fttirak edecekleri atlı mUI 
ma belediyeci vamfJanna malik. le ele- alarak IRıralarda da umumi vanla EBkıtehir 1kinci olmu.ştu. mflBabakalan da lntbafl.ıeld Jaaf. 
genç, enerjik, hayatta mahath ve ihtiyqlan gideren birçok 7enı ve letaaW talnw• ....._ ta 79pılacakar. ~ 1 Olu k 
iddialı lduuıelerden tfftkldlp eyli- gDl'Atl eeerler meydana getirmietir. hareket ..,_. mllaba 6h.l1 bbüciHk ob-
yen yeni Şeblr aecHal birçok maddi Gllkle iclarecimfs Bay Kbım De- Türkiye kır kotuau biri lflia- a.... ataJ tılnn Topçu Ye 8hari 
lmklnsızlıklan yenmek auntile a. m~ 'btltOn villyet bölıeslnde i· de htanbuhı temail edecek olan nb,aylan da Y&nf&C&k blrlilelden 
mumt hizmetlerden ~ı. çotana si· mar ~t Ye kaltür bakımın Rıza Jlakaud Artan, İbrahim ve ~finctlye kadar mlktat verlleCek-
dermiltir. dan v8 ptiı'dUderi asar ve ha- H.üae ınden müteşekkil İstanbul ta- tir. 

Bu meyanda; aenede yirmi bin reketlerl 'bUrada: tespite maalesef Dünk.. 1 ..:... Ja 
lira varidat t.emin ede& fenni bir .Utunıarurıız mUsaft değildir. Milm- kımı Naili Koran idaresinde bugün U fopııaDb 

Ankaraya hareket edecektir. 
mezbaha. 18 4Qkk&nı havi sıhhi taz ve muvaffak vali; yol, köprü, Kafile reW - .U,.. ..._......,,ti' ...., um• 
bir kasap Ç81'11111, birçok prp Yill- menfa, mektep', htıktmet konak· Dan aktun kendisiyle konut • 
v,-...ı. • ..ı-ı..a.. de -ı.- rutflPDIH lan, idare lmirlerlne mah- evler, 
.,-~ ..,..... tutumu• kafile niai Naili llonn; 
.. ..,~ ... __,.. • ,..... ..... ~;~ ""'8kla•da·~ 
haiS '*otel, ... yls ldll istiap.... ,.... ıiNtWt-81111 ~ 
bir salon ve -..ı .. dekorda bir aah- Ye h11111Bt idare Ytçesfni (!J24 de morab eaflamdır. BOJtt'lmfdlel'le 

_....... aidi7oruz .. lstanbulun terefini lm-
neye malik uri bir sinema. .&. .. ı .. - 18 bin liradan ibaretti) 340 bin li-.. ..,,..... ka~ılda muhafaza edecetfz. M-
demir muhafualar içeriable alınan raya iblAI eylemfttir. mfttir. İstanbul takımma muvaf • 
moc1enı a0e _....., ..n-1 bir babı. 8ııllld mw: 

.,.. .... •- ~ ... ...._..._ fakıyetler temenni ederiz. 
var, ,.ı mearhk ft tehWer abi- "'UUllluav- evvel hıatabtı 
deli ı.ta edllmif, ayar 111ata dUdJ- en QOk bir \'Ulyet olarak tamlan MDb .._. ~lan 
mil. birçok ~ ~ il- 'Urfa, tinadl bu vedide 'blrgok mlee- Bo hafta Ankara - İstanbul • 
winde to~ ~ meme- 11111lere malt~ EIU yataklı mmn· Ye lzmirde hep birden millt kame 
li url bir ._.. halM ......_ leDt ......._., belfı4iJ"lli elt ,... JDafleftna blflanıyor. lstanbulcla 
cölcilklerden tıkıp tebr1D M m1llat&. taldı w ~tabus ~ı.m, htl- Galatasaray - Beti)taf $er8f uha
lif yerinde açıkta üa pJ1 n mec· ktmet dOktorlUta maqene evi. mnda. Fened>a~e dt Vefa Ka • 
raıan a,.tdlml, eam1Jerc1e l8dn'- aa bet Ja~ hMtawi ve dıköy llÜUlnda karşılıtaeaktır • 
...., ... _....,...,., • ..._ ~ iliilti9ite faaliyete geç. ..._ teıW,M1bpw-.çlan 
al kadmlwr ellDde mldılennwine q .._... dlılpanw)er, ~ Jliln k" •---..:ıı·- h • 
muıi olmak - lw t&tlrllıa lmk • teda'ri ....... M,;dm'I, umumi aıh ume maçwsnJ1ut111 •n~ 

....- ........ ..u..- ....at-t u._.._ • ..: kalan .talipler anamda+~ .. etli-
odah ,_ııne oa Jaıü1ı ıu dlıl- ........ .....,, ... lllllUIÇI uuÇQJIQ8 tedbirler --~ 
pn ar aav. olmmmi. blttlD JGI ft ılmwJlbr. len beden fıerltJ7eıd kapaa ...,a.., 
CUlllar ,_ı balta illAll. tadil ve u,.-. --••il: nna da bu hatta kfl..-eaktır. 
tanıQı oıun-n,, ili* llultul ve Vll&,et tWdliDde 1111 ııey mev· Şitli SOleymaniye mulıteliti ile lar ~. 

U.. plAm pptınbmt. kvaJuı e· eut banlaı'da y...,...ıum ll&Jl9l • • • • • 

==~:S:irt:=~~Alm nyav 
altı dll"im ... dtilıt.,. muhtevi 1arda inkiaafı içbl her ÇU'81e baş- A 1 . 
ur1 ... ..-- ag1Jm· .. ,... bia fi. :::.-:-~~ liirgok. ıuz 1 t etiz 
dam mütevl bir Neahk talie edil ••• 
..... llldr ....... Jmrulmae, itfa- ~ 

:_.~::O~':: Uduya ı· .fl.ıbul A,._ Zenci cu Barıkan ı 
lira , ...... ,. 180 ta llra;ya çıkarıl- • ı ..-
....... 811111 bir SaftJllfl ye · bir Amerika r kor 

vlllyet ..,... 1m1ut " u. meşhur Kuningha 
auml mhuıaelınlm ayrılan para- Y_, we lf lllr v•pur __ .... .__.._ .......... 
1ar1a Clrllla illeı' lraJda blPuıea .. .,,.., .. ....,..,,... Onamazdeki ., bqhJacat o-
..,...m . ...,. •ha.,.... ciddıim ll'lldaDJ& {Buwıl)- lludanya lan .. etizm meY1bai'tft dilnTada at-
• kay....W erlrArundu lılrllll olala flıta•Jıal arunııdakl -... l8feliert letfsm aahuuıda ileride aaflld* 
•11& Urf& QUıll 9ay Dmn ~ ldB Jad lılr lüar t.rtfeli Jalllla· durmadan hazırlanmakta ,._,, 
nr; uuiana -., blimt olan eütr. ı.tabal linııde lladaaJa demeden ka--1. ....... 
'U~ - •b•da taükl ft lnM- 11attdlm bahar tarifeli 1at tartte- l"l"t ~ 
..,. b.Ylllbu'mak ... tebrik \le .... çok farkb omu,..t talrat 
takdlrba fevldlldl '* PJntle ta- ,.. tarlfelerlni ......... tir • 
1-•kta ve 11u ~ ..._ Ballar tarifelll....., JU tarı
-. ..... .,. fa)'dah _...,der ocak· feli dl llutruıda Utlllk edllecôUr. 

• t 1 

-··· 



16MART1 .. .._ 
TSRllA8A• Sayfaı 1 

iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR • u -

FIRAT KIYISI DA VE RAPG RDE 
irmağı Geçtikten Sonra Sırtlar~ 
Çıkınca; Kar Başladı Ve Devam Ettı 
Arapgire Vardığımızda Gece İlerlemişti.. Hiç bir 
Evde Işık ve Ses yoktu. Zaten Evler~e Kadınlar, sı 
İhtiyarlar ve Çocuklardan Başka Kım Kalmıştı .. ·, 

Kahı ama :ı aıkerlerimiı Y ~· rilyüş halinde 

Madenlerde faaliyet yok. Buradaki rumJa~ 
.. i maı.lrn amelesi imiş. Maden camii. kub'belı 

\t' zarif bir tipte: 1210 da Kör Yusuf Zıya Paşa 
ıptıımı.~. Bu zat onra sndrıazam da. olm.uş. Ca
ii ı bil' de l.iıtuphanesi ve yüzden fazla cıld kit.ahı da 

\ u·. 
Buradaki maden gümüş ve kurşun imiş. Yu

sut z ya Pa a zamanında pek zengin imi.ş. .Made
n 11 ke,.ıf tarihi: lJ 70 (hiçri) imiş. Buna tımh _ola
rak "l'ııdişah madende buldu mührüne la~ ık 
guher'' mı~raı söylenmiş. I"Mkat 1290 da m~srafı çok 
oluyor diye tatil olunmuş. Madenin garib bi~ surette 

d· , çıktığı rh'ayet olunu~ or: Guya bır Arab-
me) .ıırn t .. t .. yatıp 
kirli hayvaııiyle geçerken, hay,anı sır. u~ u 

k emerin ka!lmn bir parça& gırmııp. Arab-
aşınmış, · k l 
. 'tt' · . \akit bu parça\! uyumcu .a-kırli Hal'puta ıcı ıgı • 

.. . Gu"rr tiş demişler. Bu suretle maden ra gostermış: • 
mevdana çıkın~! ·ı 

• Yollarm a)·rıldığı yere darağacı adı verı -
mi!I: Vaktiyle burada Kabakçı Mustafa Pa•a adın
da' biri de valilik yapını~. Bir gün h~yvanın çın
~ıraiı rahataız ettı diye sahibi olan kıracıyı bura
~a çardata gerdirmiş! Bu paşanın mezarı da ~al
lıane lcartuunda. Eskiden padişahlar naııl v~ır!e
frinin boynunu urdurursa paşalar da ken.dılerınf 
rahataız edenlerinkini uçururlarmı.f ! Gerçı bu~a
d& cınaıratı hayvan çalmış, fakat parsa~· 1 bı~e 
~er :saamn çalan toplar mı ya? Ceza da boy e ç • 
iana v6rilmemi9 I 

* Sabahleyin hareketten önce manzarası pek 
ho, olan camii ziy.aret ettim. Kapısı üstünde fÖY· 

Je bir yazı var: ('Maşallah, Amlehu Tosyalı kur
ıuncu ){oJla Ahmed 1211) Cami bir yıl daha evvel 
• ld ~ına ıöre kurşunları döşeyen bu uata kendi 
)apı ır . ilk ı b' :;.,· . t ·h·nı· yıa.zmıq. Camı m emme ır eser. 
'°"ının arı ı ..,. . 
Fakat kütüphanesi bakımsız hır hakle. 

1 ak buradan birkaç maden parça
Hatıra o ar 

ı. ... k.kında bilenlerle biraz daha 
eı aldım. Burası '""' 

gör~Um. . (44) a 
İlk nmanlarda gümüşün dirhemı par.ay 

1 l k 1298 Rus harbi sıralarında ( 4~ kadar ma o ur er. 
kuru.,a kadar fırlayınca masrafı korumamış, yüz-

üat il .k .i lını . 
Ka": o.ının mektebi, çarşısı orta halli. Hava· 

sı ağır. ) ızın pek ııtmalı imiş. Ahalinin dal.a~ları 
bunda , i layı bil} ükmüş. Suyu kuyulardan ıçıyor-
lar k · 1 ve lezzeti fena Fırat ırmatı yakın, suyu 

d 't fakat filtresiz olduğundan temiz değil. 
a a • d t'rt' 1 · Pekaz idmseler de suyu bura an ge 1 ır ermış. 

F t hr 'n"' varım saatta gidilip geliniyormuş: 
ıı a ne ı " ., . . 

Yol, bir yokuştan inip çıkmaktan ıbaretmış. . 
K b dolaştım. Sokakları paçavra, kemık 
. a~al ak~ıl nmı"q berbat bir halde! Büyük ca-

vesaıre ı e ır e "'' 
:miden baş.ka tahta minareli b~~ c~.mi d~ha va.r. 

f . h E ki asırlar gormuş kabırler ) ı-
iere esı arap. s • A h ·mm etle 
kılmış kemikler meydana çıkmış. z 1 

kabri;tanın etrafına bir duvar çekilip kabiJ'lerin 

üzerine de lbiraz toprak atılırsa hem öltilere karşı 

mecbur olduğumuz hürmet vazifesi yapılmış, hem 
de havadaki vahametin sebeplerinden biri ortadan 
kaldırılmış olurdu. Ortalıktaki paçavraların yakıl
ma ı, kemiklerin de gömülmesi suretile kasabanın 

havasının yan yarıy.a iyileşeceğini halka, memurla
ra anlattım ve kaymakam beye <le bu ite hemen 
himmet etmesini söyledim. 

Camiin ve kendimizin yol kıy af etiyle fotoğraf
larımızı çektirdikten sonra veda ederek atlara bin· 
dik. Refakatimdeki zabitler pek üşüyor ve. üstüste 
iki kaput giyiyorlardı. Hava gittikçe sertleşiyordu. 

Saat 9 da bü~·ük bir kayıkla Fırat ırmağını 
geçtik. Bu eıSnada Fırat boyunca üç yıl önce Ha
lep'ten Bağdad•a gidip geldiiimi ve Dicle boyun
daki Irak muharebelerini hatırladım. 

Geçidden sonra f08e yokuşa tırmanıyor. Fakat 
bu da başkaları ııbi yapıldıktan ıonra tamir a-ör
rnemis, Denizli .adında şirin bir köyün içinden geç
tik. S;ğımızda açıkta kalan Seracık da hoş bir köy • 

Seracık hi:ıasına kadar Fırat vadisinde kar 
yoklu. Sırtlara çıkınca ıbaşladı ve hemen 40 santi
metre kalınlığında idi. Az 11onra bir metreyi buldu. 
J-Iarac karakolunda öğle yemeğini yedik. Buradan 
aonraki Dişdirik düzlüğü dehşetli kar içinde. Be
reket ver in ki hava sakin ve a-iin~li. Fırtınalı bir 
havi&da berbat bir yer olacağı belli. Yilk hayvan .. 
ları karı bir kar~ kadar çökerterek bir iz açmış, 
fakat çok yeıi meı-divenle,miş ve buz halinde. Ya
ya yürümeie mecbur kaldık ve çok zorluk çektik. 
üıteJik arüneş de battı ve ortalık karardı. Hele n~ 
iae biraz ay ışıtı var. 

ARABKIR SOKAKLARINDA 
TADSIZ BiR DOLAŞMA 

K.aaabaya vardığımız zaman yatsı vakti hay. 
li geçmişti. Burada menzilin konaiı vardı. Ne nok
ta kumandanhiından ne de jandarmadan kimse 

l'Öriinmedi. Gerçi bu ayın ilk günü Armadin'e l'İ· 
rerken olduğu gibi yatmur yoktu; fakat !Ofu1c pek 
çoktu. Sonra oraaı nihayet bir köydii. BuNSı ise 

dağınık ve :biiy!Hc bir kasaba idi. Hükumeti veya 

noktayı nerede bı.ılacaktık. Hiç bir evde ışık da 
yoktu. Bir taraftan bir aes duyulmıyordu. Burada 

da baiırdık, çaiırdık ! Ne gezer? Herkes uykuda. 
Zaten evlerde kadııılarla çocuk Ye ihtiyarlardan 
baska kim kalmıştı ki. Arkada~lara ı;öyle dedim: 

· _ Artık caddeyi tutar gideriz. Elbette hüku
met konağı ve) a nokta cadde uzeriııdedir. Beyhu
de yere ederin kapılarını çalıp halkı rahat ız 

etıni~ elim! 
Kasabaya Ul ıpınar kı~mından girdik. Bir aa

attan fazla yol al<lık. Hem de yollara yarım met-

kadar kar yığılmış Ye her tuaf tazyikle buz tut
:uf olduğundan elde ba ton, yaya Ylİl'iidiik. Bir 
aralık düştüm, ba~onum da kırıldı. Artık kmlmaz 
mı? Az sonra kışla yanından çarşı tarafında, Ber-

Jll'kt mahallesinde nokta~ı buldu . Saata baktım: 
T m 9. 

(Devamı var) 

SERBEST FiKİRLER 

İnsan Kıymeti ! 
Her devletin vatan topragı bir 

kul halinde olmakla bernber idare 
ve emniyet bakımlarından tak i -
matı millkiyc denilen vilib etlere 
(Departcmcnts) Jere n~ rılmuıtır. 

Ve devlet makinesi birinci sil
varile diğer kaptanların idarele
rinde istemektedir. 

Bu muazzam makinenin de bir 

1 
çok teferruatı ve mülhakatı var 
dır. La.kin kumanda birdir. Ver:
J hır emri Ye isaretle çarhlar mun
tazam dönrneğe; gemi harekete ve 
her türlü manevralarını tamam ifa
ya ve arızasız seyrine başlar.. La
kin bu biiyük maknn'zmnda kli -
çOk bir vidanın, somunun; bir yay 
veya bir upapın nok anı da bilttin 
<'lelışet ı.c azameti) le done ı ma
kinere bir aksaklık vermeğ se
bep olur. Çünkü o vida. civata ve 
yay makinenin ıavnlmnz ak amrn
dan ve aza ındandır. Vatan topra
~ında)si yurd te kilatı da bunun tıp
J<ı ıdır. 

Her ferdin ayrı ayrı hizmeti, 
rnukellefiyeti ve kıymeti vardır. 

Bir ordunun batkumandanı da 
lazımdır, fedakar Mehmedciği de .. 

Bu iki kıymet ~ ekdigerınin la
zım gayri müfarik <lir. N tekim 
bassız kalan bir ordunun maııe\ i
yab kırılarak hezimete uğradığı 
vakJaarıııı askeı ı tarihimi zkaydet

' mekte oldugu gibi kahıaman M<'h· 
rnedcikleri olmı) n bir kumanda 
heyeti de nC'ye ) arar ! 

Yine bu muazzam makme: munJ 
tBzam bakıma ve titiz temizliğe 

muhtaçtır. Onun binbir çe it par
çalarını ancak bilgili eller, sa!lmaz 
gozler ve saglam k, falar takabi
liı ler. 'Bu sebepten her vatandac;m 
kabiliyetinden iRtifade etmek ) ol
ları bilinmelidir. 

1 ASKER KÖSl:!Sİ , l 
• 
ır 

ac mı? 
Bug .. n Pasifi 
gin vaziyet; p 

te Hük .. Süren Ger
r · ci degi dir kü 

Pasefikte bır harb \ ukua gele· 
Ctk midir. 1!) 4 te. ı Japon ma
ğaza ı.itrinlerınde (1936 da Dirk ılt 

Amerika ile vul ua gelecek bır d n z 
harbına) aıt ıe ımler konmu tu. 

1936 s n i eçeli Uç ne ka. 
dar oluyor \ e harp patlamadı. Fa
kat, Pa efikt bugün hüküm stireu 
geıginlik p k ıtminan verici değ•t. 
dir. 

1937 Temmuzundanberi Japon. 
ya Şimal Çındc hatırı sayılır dere. 
cede ilerlemiştir. Hankev, Kantonda 
ki son muvaffaki) etleri muhasematı 
ııihayetlendıı memiş ise de, Japon 
mevzilerinin Çındeki mevkilerini 
çok kuvvetli bir şekılde tahkim et
miştir. Çin mukavemeti daha uzun 
sürebilir ve hatta şimdiki vaziyetin 
ı 'ni d ı tire ılir. Fakat Ja1lon 
lar, Çin harbının 937 temmuzundP.n 
l 938 martına kadar 20 milyardan 
fazla masrafı mucip olmasına rağ· 
men, mUcadeleye daha uzun müddet 
d m eri k m b' maliktirler. 
Bu vaziyet şüphesizdır ki, Çinin 
mukadderatile yakından veya uzak
tan alakadar devletler arasına bD· 
yük endişeler tevlit etmektedir. Ja. 
ponynnın göz dikdiği mUnbit ve zen
ğın Mongollstannın eşiğinde bulunan 
~O\) et Ru yıı ehemmiyetli kuvvet
ler temerküz etmiştir. Fakat beyaz 
ırka mensup devletler tarafından ya. 
pılan en büyük müdafaa faaliyeti 
tnğiliz ve Amerıkalılar tarafından 
yapılmıştır. 

tnğilizler Hongkong ve SengapUT 
da dünyanın en bliytik toplarını yer
Jeı;tirdiklcri muazzam müstahkem 
me' kiler viicude getirmişlerdir. Ez-

it v 

Aşçıya ınaıangolluk ve ayıan
cıya şarapçılık teklif olunmıyaca
ğrndaıı her insaıım tahsiline ve 
kı.} metine gore vRzifc alma ı Ja
zımgclmektedir. İltizam YC intisap 
defnedilmelidir. Kadirsinaıslık his
sirle harek~te kim ·e bir ey diye- cümle :F'ilipin adKları hakkında endi- , apon imparatoru; Puifik'e 

şe duyan Amerikalılara gelince, bun- ıöadcrilen Japo• k.unetlerini mez. 
Bir gemide birinci RÜvari; ma

kine yağcılığını yapma mı da pek
ala bildiği halde onun vazifesinin 
ağırlığını 'P. ehemmiyetini yalnız 
bir derece madunu ikinci siivari 
takdir eder ve yapabilir. O hiç bir 
zaman makinenin yağıle ve dtimen 
zencirinin baklalariyle meşgul ol
maz .• 

Jar bütün Pa ifikte sevküJceyf teftif eder ea 
bir eebeke ortaya koymu§lardır. 
Ala aka sahillerinm ve Aleutyen a- 1 - Japon ve Amerikan Jruv-
dalarınm buzlu mıntakalannda vetlert: 
kuvvetli hava üsleri yapDU§lardır. Bbtetlk Amerika Japoaya 
Ok~ anusunun merkezinde bulunan Zırhlı 15 10 
Honolulu harp gemileri ve tayare - Tayyare gemwi 4 6 
ler için bir tersane hlline getiril- Kruvazör 30 3G 
miştir. :rorpito 216 122 

Amerikalılar ayrıca (10.000) Denizaltı gemııri 84 81 
Demek oluyor ki yurdun tayyarclilt bir hava filosuna malik Amerikalıların (5) ~• Japonla. 

her kı ım ve şubesi de ehil ve mtı- olmağı istemektedirler. Fakat Ja. rın da (6) adet zırhlıları hali lnta-
tehassis imıanlara muhtaçtır. Böyle ponlarm bu faaliyete pek aldırdık dadır. 
te~kilitta herkes vazifesini bilir v• Tayyare 2880 1670 

lan yoktur. Amerika beş tane llhlı çerçe,·esinden taşmaz ve her ~ey- 2 - Japon ve So\'19t Ruya 
de tamam ihenkJ.e ve tilciy&tsiz yaparken onlar tezglhlara altı ta- kuvvetleri: 
yolunda gider. ne zıhh ıemarlamaktadırlar. Büyiik Sibiryada harp edebilecek u-

Bu teşrihi en evveJ koyan; fn- gemiler iu.erinde yüzlerce Japonlu keri kuvvetler: 
sanların& ve tabaasına en fazla e- deniz aaydı bahaneıdle Honolulu Japonyanın 300.000, Sovyet 
hemmiyet ve kıymet veren millet- eıvanda dolaşmaktadır. Rusyanın 800.000 askeri vardır. 
lerden Harbi Umumtden ewe.J Aynca, Sanfransisko • Manil Tayyare mıktanna gelince Ja. 
müstemlekelerinde uzun miiddet hava hattının civarından geçen kil- ponyanın 1.670, Rusların 2.000 tay. 
ıeyahat ettiğim İngilizlerdir. Ve çUk Japon adalarını tahkim etmek. yareei vardır. 
bu nazariyelerinden katiyen ayrıl- tedirler. Ve hldfsatın inkişafına 3 - 1nğiliz, Fransız ve Hollin· 
mamı~lardır. Jntizaren, limdillk .Amerika ile ga. danın Çindeki deniz kuvvetleri: 

En aşağı sınıf ve seviyedeki in- yet iyi ticari mttnuibette buluyor- Büyük Beritanya: (3) kravö 
ıanlara dahi bir kıymet ,·ererek A- lar. zör; (1) tayyare gemisi; (40) ha· 
ciz; kifayet~iz ve vah~i zannediJen Bu münasebetle Pasifikteki ba- fif gemi. 
renkli unsurlardan büyüle istifade- zı devletlerin bulundurduklan kara Franga: "6 - 8" kruvazör; (2) 

deniz altı i'Jnisi; "10" avizo ve ler etmişler ve onlara da ~ aşamak ve hava kuvvetlerinin mukayeseli gambot. 

lezzetini telkin ve ailelerini terfih bir surette gözden aeçirilmeeı· de ıı 11 d 
• o a a: "8" kruvuör; (12) eylemişlerdir. Terakki ve medeni- faideden hlli değildir. torpito; (1~) deniz altı gemim. 

yet yoluna ~okmuşlar: rahat ve hu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&~~~~ 
zuru en vah,i ve iptidai kabileler- ail edebiliyorlar. Lakin zavallı köy- hükumet teşkilitımıza kırık san • 
de bile temine muvaffak olmuşlar- lü yavruları fakirane köyüniin çok dalye, aşınmış sıralar köhne, boy:ı
dır. mahdut muhitinde dünya feyizle- sız ve camileri kırık bir mekdk 

Bu muvaffakiyetler; hep insan rinden mahrum Y~ıkça hayat ve nası ve rengi ıolmuş uncak kati
kıymetine atfedilen ehemmiyetten medeniyeti, refah ve irfanı sabah yen yakışmaz. Yüksek ve bahusus 
doğmaktadır. n ak~m karın doyurmaktan, da-- fedakar oğretmen olmazsa .kQJtür 

Karada yola çıkan ııilvarid• var aOrülerini seyretmekten ve bir Jcalkınma~ı hiç bir vakit olmaz. 
hayvanının nalının ek ik bulunan nebze kaval dinlemekten ibaret aa- Okul; bir nur ocağı gibi parlak; 
bir çivisine ehemmiyet vermezse nacaktır. temiz ve samimi olmalıdır. DUnya 

yarı yolda kalacaiı ve atını da to- Bur.ada köy teşkilatımızın sa- haberlerini ve faydalı ıbflgiJeri ve 
pal edece~ muhakkıaktır. Zira ih- kinlerine ehemmiyet vermediğimiz mühim oy )evleri köy yavrulann.a 
mal; daima nedameti mucibdir. tebarüz ediyor. Bunları kurtar - ulA~tıran (radyo) teliyle de mede-

İnsana ve işe kıymet ve ehem- mak \'e hayattan feyz aldırmak niyet dünyasına bağlı bulunm&h-
miyet vermek her ne teşebbüs olur- cihetleri de gayet basittir. dır. 

.ııa olsun başlamadan yarı nrnvaffa- Bliyilk şehirlerdeki umumi teş- BilyUk .,ehiPJerde bu nimete 
kiycti kazanmak demektir. O hal- kilatın köyiine göre küçük çapta nail oJanlar gibi en küç\ilc köylerde 
de hayatta (Kıymet ve ehemmiyet) bir numune ini tesi ten ibarettir. ~ a~ıyanlar da mti tefid bulunmalt
kelimeleri birer düstur ve rehber Ye bu rada yilk~ek tahsilli bir öğ- drr. Şehirli ve köylti ayni yurd mu· 
olarnk tel ık ki ediJmclidir. ı tmC'n ve) a münevver bir memur amele ine mazhar olmalıdır. 

Bir koylu ile bir sehirli a ker ko li hukum t direktifiyle medeni B" i · htıkunıetimizin biıyu 
h'rlerde- malzemeden i ıf de ettirerı k pc'{ l 'mm t' · bunlara da yetf~m 

giı e id r eder çok \ am emennidfıt. 
En m n ı bir ko) de dahi olsa H. Ba1!&4 Ozdenq 



eclilmMine 4• meydan ffrilmeme
lidir. 

Bazı armatörler pmilerini çok 
noban bir .kadı'O iİ• kaldırdıtla
rından bir bun kimseleri işsiz bı
r~an bu hal de 6nlenmelidir. 

146.şfik hllld\metimizin her ta
rafa bir retah ve saadet u1-ştınr; 
kar& ifçll• in nizamnameler ha
mlarHJ); cemiclleri, 'fıakikt cleniz
clleri de te:rfJJı emıelidfır. 

Vatanda,_ıann en köçük dertle
tln1 b le en 'bQyOk bir dıkbtle ta
.tip eden hiltlmetfmi n; meJnle-

W9.-Mlilltııill bt lktıudiyatıilda mühim lmıl o-. 
-.~l"j-if laıt l>"z •emicilenn hayat ve iStfk· 

b&n.rini -halin &lina,en karlar • 
m1111n ve limanda Jllllkayytı ıemi 

G1lll!JlllJI oıteııı •Uavele v- ıura ile nvk 
-llliitl. luialn'teii.ll ol~ ~~I• 

kPt'-.t .. 
Bu clllei v• rtcalanmızın "f -

katli hlkturıetlm1z tarafından il
-. Old:ilju eheamfxitlAI. 'k....,.na* eterin ve acıklı 1~•·••• il· 
r&t.le ~ı ~ Mr ~· 
1iill11,.rqs vı cllri ~J• Hlltye • 
ru. 

Ev.in faaliyetine bir bakıf 



16 MART tat 

RADYO PROGRAMI 

1 
7 - Refik Fena• - Götsti1nde• 

PERŞEMBEı 11 I 969 ka~p sfttill. 
12.30 Program. 12,16 Tf1rlc mü· ı _ Beffk J'ersaıt • B1 benim 

ziği pl. 13.- Memleket saat aya- ea gttlflm. 
rı, ajans, meteoroloji haberleri. 9 - De~. Sana lAyikmi .-Y sti-
13.15-14 Müzik (K.anşık program· ten. 
pl.) 10 - Şemaeddill Ziya - bdDdıınl e-

18.82 Program. 18.85 .Müzik • Hndea. 
pi. (Melodiler, Soli&tleı') 19.- Ko- ıı - .... - Saz semalllf. 

tl.Jma (Ziraat saati). 19.15 Türk !1.- Memleket uat ay&n. a, 
mhiji (Fa.sıl heyeti). :ı:onutJU· !l.11S Ellhnl. talrffti\ 

Tahs'n Karakuş, Hıakkı Derman, kambiyo • nukut borauı (fiyat) 
Reftk Fe:raan, Haaan Gör, Hamdi 11.!&S Neten plAklar. 11.80 JK-
Tokay, Baıri 'O:lıer. zik (küçük orlcestra - ~f: Necip 

20. - Ajans, meteoroloji haber- Apnı). 
lerf, ziraat borsası (fiyat) ıo.ıı l - N-0aek - Köy hikAyeleri. 
Türk müziği. 2 - Boreheri • Btr reoentn .,_ 

Çalanlar: manı (vals) 
Vecihi!, 8evdet Çağla, Eşref KıMl 3 - Leopold - Kalsbad 1'atu98I 

ri Kemal Niyazi Seyhun. 4 - Pachernegı- Viya.na sem. 
Okm anlar: 1 - Küçük geçf.d resmi. 

2 - Operada balet m6ı
ı - ..... - P rev. 
2 - Ali a - U k sar-Jn - Da- ziği. 

· 8e1li ıb n arardım. g - Grabende gninti. 
8 - M hmu Celaleddin paşa - 4 - Paraterde atıı )la.. 

N rı f'rkat. Jca.nnca. 

Bursa da 
Mühim Bir 
Yangın Oldu 
BUJllll bir ipek ve kon 

depeeu naed yantlı ? .. 

4 - Şe k' y _ tutuldu dami 5 - Lehar - Eva operetinde• • 
zulfiy re. Potpuri. za deposu aleYler içind .. 

5 - Suphi Ziya - Gücendi biraz 22.30 Müzik (Çigan ve saire • yanarkea 
Ö ] • pl). 2•.- :Müzik (cazband - pl). s z erıme. Ü Bursa (H'll8\lld) _ g..ı.,rimi.lde 

6 K ı Nf · S h T k 23.45-24 Son ajans haberleri v• or>"" - ema ya:ııı ey un - a - mWıim bir yangm ohnUlt bir ipek 
sim yann!k' program. 

~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nk~a~p~u~~e~ m~~a ~ === 1 
yan t*"· T-lııilııa ...... 
sipibdMln'. ...._ -..W. el 

Yenişehir Ziraat Bankası 
Ajansından : 

Yenişehir Ziraat Bankasına borçlu oldukları mebaliği vadesinde 

8demiyen Yenifehirin Ulucami mahallesinden Etem eşi Şekibe ve otlu 
Ahmet Karatutun çiftlik civarında kofalık mevkiinde şarkan: Şeki
be, fimalen yol, g.arben Ali, e&nu.ben; Terziler yolu ile çevrili 7· heJc.

t.r 4468 metı-e murabbı&ı bir kıta tarlanın "on altı hissede beş hisse

li" ve beylik aqa&nda 4ose altı mevkiinde ,arkan: sen&t, gari>en: 
Şefika, timalen: 9oae yolu, cenuıben; çayır ile çevrili 9 he.ktar 6067 
metı·e murabbaı bk kıta tarlanm "on altı hissede beş hiasesi" ve çift

lik civarındıa kalemci yeri ~evkiinde ~1·.kan: ve fımalen ce cenubeıı 
yol ıra.Men: yarım ağa oğlu Mutafa ile çevrili 7 hektar 8740 metre 
murabbaı bir :kıta tarlanın "on altı hi ede bet1 hi e i" ve çiftlik 
ci an okullu taı la mevkiinde şark an: Ali, ş len ç.arı~, garbeıı Şe
.kfbtı, cenuben Ha i e ile çevı ili 6 he ı ı 673 metre muı a bbaı bir kıta 

iar anın "on tı lı ~e b~ hi eai" ve BeyJ'k s y<la ı;o & altı mevki

in4l• kp: d~inıı olu, filn~ •• knÜıer , &llll1ben. ş.m., 
c nuben: f088 altı il~ .mabdu 8' hektar 6j14 metre murabbaı bir kıta 
tarlanın "on altı hissede be hissesi" Y• i>kuflu Hendek mevkiinde 
tarkan Azmak, şimaleıı çayır, garben v·e cenuben Hafize ile çevrili 6 hektar 
678 metre murıabbaı bir :kıta tarlanın "on ~ltı hi&Sede b~ hissesi" ve 

ımdlil ..,. Me ıs• yangııııı.t 

mlıltalıwlaılı f m Zmine adında biı
k..._ t.eAJıı sizliği yiatbıden (}lktı· 
g..- li!Ph• edilmektedir. Zarar 
ve IQan yirmi bin lira talrmin edil
mektec)fr, Mtiddeiumumilik • hu
saata ehemmiyetle tahkikat ,..mak 
ı.a.r. 

Yanguım Deden zubltr ~üği pek 
yümda tarnamile belli olacak 'ft iş
te tedbirsizlik eNp olmadığı da .._ 
laplacaktır. 

Radyolin kullanma 
Ve Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Niçin Onunla Diıleri Temizlemek Lazımdır? 

Çünkü 

Aits .-litemadiyeıı faaliyette olu ve daima 
..Htroplann "atadatı bir uzuvdur. Her yemekten 
IOlll'a ditleria botluklanna kH'ıntıl r dolar. 
Onlarm t.hammtırt hem dişleri çtirütür, hem 
dit etlerbacle iltihap husule ıetiren ifraz.t 

yapar. Mikropl r çoga ır , 1ecele i hası olan 
ifrazat ise sade ditleri d ğil, bütün h z m ciha
zı ı bozar. Diş erinizin s ğlaml ğıuı midcnızia 
bozulmam sını ğz nızın güzelliğini ıstıyo sa ız. 

Sabah - UQla ve aksam, her yemekten s ra rnde 3 defa dişi r9nizl 
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· ~ ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMATiZMA, Si RACA 
r. KEMiK, SiNiR 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürümeyen, diş çıkaramayan çocuklar, dermansız 
ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN· KUVVET SURUBundan içmelidir. 
Kanı arttırır, iştiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi ko ay -

ve lezzetli bir şuruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir .. · 

IGRiPsiz, NEZLEsiz, ÖKSÜRÜKsüz ~:; YALDA !~!!1l~L 
Hakiki V A L D A ismi &zerinde ısrar ediniE. Her milhim eczanede bulunur. 

Z6hrevl ve cilt ha.talı~ 

Dr. Hayri Omer 
Jtleden •onra Beyotlu Atacaml 
ka11ısında No. 83 Telefon 41858 Öksürenlere : 

Aslpln Kenan 
Sizi •oğuk •l111n11gınC1an, nezteaen, gripten, iNi 

ve dlf e§rllarından koruy.cak en iyi Haç budur. 

.... İımine dikkat bayurulma11 

lstanbut Belediyesi ilanları 

Floryada FJorya çarşıgında N. 9 Df.kktıı 

.. .. " " 10 

.. .. " .. 11 
• • .. " 12 .. " ,, " ıs (gazino) 

Mevsimlik 
muhammen İlk 
kirası 

170,00 
80,00 
95,00 

110,00 
320,00 

teminatı 

12,76 
6,00 
7,13 
8.25 

24,00 

Yukanda numaralariyle mev~ mlfk muhammen kiralan yazılı 

Floryadıa Florya çarşı.sında dükkan ve gazino 940 senesi Şubat sonuna 
kadar Jciraya verilmek üzere ayn ayn ~ık arttırmaya konulmuttur. 
Şartnameleri levazım müdilrlütünce l'Örillebilir. İstekliler hizalarında 
1'Ö3terilen ilk teminat makibuz veya maktubiyle beraber 31-3-989 
cuma &'Onil saat 14 buçukta daimi encümend• bulunmalıdırlar 

(B.) (1747) 

Her tjnı ıoba •e maltu:lar için ideal bir k&nUrdftr 

Sab, Merkezi : OILKRIST VOKER ve Ksı. Lld. 

Galata Yolcu S.ılonu karşııında Tabi.. laaa 5 ir.ci kat 
Tel;fo, 44915 

lnhisarlar lJ. Müdürlüğünden: 
I - İdaremizin Cibali Tütiln ve kutu fabrikalarında hAlen mev

cut olanlarla mayıs 939 gayesine kadar "160.000" kilo bi
rikeceği tahmin edilen tahta parçası evvelki ihale feshedi
lerek yeniden pa~rlıkla arttırmaya konmuştur. 

ll _:_ Muhammen bedeli beher Jcilosu "60" santim hesabiyle 
"800" ve yüzde 16 teminatı "120" liradır. 

Ill - Arttırma 18-3-939 tariJ ine rastlıyan cumartesi gün il saat 
10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat fUbesi müdüriyetin
deki satış komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Tahta nümuneleri Cibali ve kutu fabrikalarında l'Örillebi-
lir. "1674" 

* 1 - Mevcut ~artname, proje ve Jce~ mucibince Malatya tütün 
fabrikasında yaptırılacak Tretuar, aaansör tesisatı, ıbahçe toprak te..<J
Yİyesi drenaj bahçe dahili yolları n ihata dıvarları i'leri ve bunlara 
ait imalatı sınaiye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. · 

il - Keşif' bedeli 86.796 lira 97 kuruş olup teminat akçesi 2.769 
lira 77 kuruştur. 

ili - Eksiltme 27-3-e39 paarte.i rönU aaat 15 te Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat tubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, ketlfname ve projeleri 184 kuruş mukıabilinde 
Levazım fUbesinden ve Ankara, lzmir, Malatya Ba.tmüdilrlOkleriA
den alınabilir. 

V - Bu ~ a-irmek iatiyenlerin yflbek mimar veya yüksek mfl
lıendis olmalan veyahut mukaveleyi birlikte imzalamak Qzere bu 
evaatta bir mt1hendis veya bir mimarla iftirak etınif bulunmalan ve 
t1mdiye .kadar bu kabil "60.000" liralık bir ifin muvaffakıyetle yaP
IDl.f ve bitirmiş olmalan tarttır. 

VI - Taliplerin 6ksiltme ~nünden 8 gün evveline kadar biz
zat Umum Mildilrlük inşaat Şubeeine müracaat ederek fenni ehliyet 
veaika81 almalan l&zımdır. 

VII - İsteklilerin fart.ime ft projeler ve yukarıdaki maddede 
gösterilen ehliyet vesikaaı ve aynea kanuni nıika almalan teminat 
akçesi veya banka mektup•annı ve milhilrlil fiat teklif mektuplarını 
ihtiva eden kapalı zarflarını eksiltme l'ilnilnden nihayet saat 14 e 
kadar makbuz mukabilinde rnezkOr komisyon riyaaetine vermeleri 
lazımdır. 

Postada vaki olıacak taa.llhörler kabul edilmez. ... 
Taıh1h iJin 

"1489" 

Gazetemizin 10 ve 18 tarihli nil8halannda 1nhi8arlıar Umum müdür
lUğli Kalorifer tesisatı ihale gtinil 27 mart 1939 pazartesi yerine Mh
pn. 28 mart ;yazılmıştır. Tashiheıı ilin ofunur. 

KATRAN HAKKI· EKREM 

SAÇ EKSiRi 
Saçlan besler, köklerini lr•vvetlendirir, dö"ülmeailii 

6nler, kepe&ıı.leri giderir. 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanı ul 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Altıncı Keside; 11-Nisan-939 dadır. 

BUyUk lkramiye1 200.000 Liradır, 
Bundan upı 40.000, 25.000, 20.000 
15.000 10.000 liralık ikrami
yelerle ( 200.000 ve 50.000) 
liralık iki adet milkcif at vardır 
DiKKAT: 

Bilet •l•n herk•• 7/Nl••n/eae gUnU •kf•· 
man• kadar blletlnl delltllrmlf bulunm•hdır •• 

Sahibı ı 4'.hmet (;ema leddin S A R A Ç O C L U 

Jıleıriyal müdürü: Mac;t ÇETİN Baaıldıiı yer Matbaai Ebüzziya 

Avrupada en çok, 
M 

kullanılan 

POKER 
Tarq ltıçakl•r• memleketimizde 

dahi en çok uvilea 

Poker Traş Bıçağıdır. 
....................................... ~ 

1 Devlet Demiryolları ltanları ~ -----------L>O ,1J,_uncu lılelme Müdürlüğünden : 

Tam vagon hamulesiyle Avruııa.dan gelen ve Sirkeci istasyonunda 

idıare tarafından ambara boşaltılan ve ta.'biat ve evsafı dolayısiyle hu

sus! ihtimamı icab ettiren nazik eF}·anın ambarda i'erek tasnif, rnua· 

yene ve tartısı ve grek ambardan alın f ·ak arabaya yükletilmesi arneliyele 

rinin mUtehassıs işçilerine yaptırı•nak üzere mürselünileyhlere bıra

.kıldıfı ve bu eşyanın y&lnıı ·ngon".ın ambara getirilmesi için ton ba. 

fına 20 kuruf ihraç ücr&ti istifa edi eceği ilin olunur. ( 17 42) 

* Muhammen ıbedeK (il97' iN olan f lalem Jf eins listlk 

malsenıe 3-4-939 pazartesi a11Jıli sa.at (10.80) on buçukta Hay .. 

darpafada Gar binaaındaki satın alma komiıyonu tarafından açik 

ek&iltme uıiuli ile satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek iı.tiyenlerin kanUTun tayin ettiği vesaik ile (119) 

lira (78) kuru.,luk mu va kat teminatı ıriyle birlikte eksiltme günü Baa

tine kadar komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydar) aşada Gar binasındaki satmalma 

komisyonu tarafından parası:& olar.ık dağıtılmaktadır. (1734) 

_._._._._.ı_ M o d e r a _._._ ....... 

d ı Mua r 
Yazan: SÜHEYLA MUZAFFIER 

Askere, memura, kadın.t erkeie, talebeye günün en lüzumlu 
eaeri. 1939, 1eaeai mu•ter•I adal:ıaıa tokimülüae göre 

1 • yazılmıı ilk kitap. 

Fiab: Cildsiz 50, Cildli 75 kuruş. 
--• Satlf yeri : INKILAB KITABi::VI 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
aa/4•• 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Fatma Nire varislerine ilan 

yotiyle teblit: ,,, 
Gene!"ai-Sami kızı Bayan Nlre Boğaziçi Vanıköy mahalesi w 

cadde:d e~ki 44, 44, 44, 44 milkerrer 46 ye.ni 82, 84 numar.alı ahşap 

iki ~ahilhane ile 44 numaralı sahili aneye cari mailezizin tamamı v• 

46 °ııumaralı sahilhancye cari msıf maMuramailezizin 2 14 hissesi (en 

yeni 78, 78/ 1 No.) 

Birinci derecede ipotek göstel'f rek 28-12-935 tarihinde 22823 

he:;ıap numarasiyle sandığımızdan aldığı 850 lira borcu• 29-3-938 

tarihine kadar ödemediğini&den faf ~. komisyon ve masarifi ile bera ber 

borç 930 lira 71S kuruta varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun 

mucibince hakkında icra takibi baş .~ıınak üzere tanzim olunan ihbar· 

name borçlunun mukavelenamede gösterditi ikametgahına i'Önderil .. 

mi.., ise de borçlu Bayan Fatma Nirerıin yukarıda yıazılı adreste öldilğü 

anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. MezkQr kanunun 45 inci madesl 

vefat halinde tebliğatın ilin suretiyle yapılmasını Amirdir borçlu 

ölü B a y a n Fatma Nire mirascıları fşbu ilan tarihinden iti· 

haren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin !borcunu 

ödemeleıi veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bildirmele

ri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurt.armazlar veyahut b.aşhyan takibj 

ueul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul rnezkQr i'.anuna 

göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alikadarlarca bilinip ona gö

re hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği maka· 

mına kaim olmak Uzer& keyfiyet ilan olunur. (1782) 


