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En son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Mlllctin mörakabesi, idare Uzerlnde ha- ) 
kiki ve fiili olmadıkça ve bOyJe oıdu~u.ua 

milletçe kanaat edinmedikçe halle idaresi 
vardır denller.-z. OnllD lçic Büyük :\IUlet 
Mecllslnin va.zile ifa etmesi en ufak bir te

reddüde mahal vermiyecek salabetle ola-
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Bulgar Başvekili Şehrimize Geldi1 Bir Devletin Yok 
Ve Parlak Merasimle Karşılandı Olması Karşısınd a 

Bulgar 
Başvekili 
Aramızda 

Bu ziyaretin iki dost 
ve komşu millet arasın

da iyi bir münasebet 
merhalesi tesis edeeeği

ni emniyetle zannediyo
ruz. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

D 
ost ve komşu Bulgar hilk\1-
metinin Başvekili ekselans 
Köse İvanof bu aababtan· 

beri İstanbulda ve Türk milleti-
nin misafiri olarak aramızda bu
lunmaktadır. 

Milli Şef İnönünün a-eçmiş yıl
lar içinde ve Celal Bayann ge
çen seneki ziyaretlerinin muka
belesi mahiyetinde bulunan bu 
seyahat yarın sabah Ankarada 
karşılanarak ve iki dost millet 
büyükleri yine iki dost milletin 
dostluk münasebetleri üzerinde 
fikir teati etmek fırsatını bula
caklardır. Herhalde, bu ziyaretin 
iki dost ve komşu millet arasında 
yeni bir n1ünascbet nıerhalesi te
sis edeceğini emniyetle 2annedi
yoruz. 

Bulgar Başvekili ekselans Kö
se İ\·anof, ~ahsan Tii:rk • Bulgar 
dostluğuna büyiik kıymet veren 
''e milli· ~empafmizi şahsında 
drrliyen bir rücülü devlet olduğu 
kadar Balkan birliğine ve Balkan 
milletleri arasıııdaki mukadderat 
iştirakine de ölçüsünü ve hakkı· 
nı veren, bu husustaki hüsnü ni. 
yet tezahürünü de Seliınik an
laşması ile göz önüne koyan bir 
zattır Bizim ise, Bulgar komşu
larımız hakkında çok eski yıllar
danberi taşıdığımız milli ve kalbi 
muhabbet her türlü şüphe ihti
malinden uzak bir haldedir. Bü
yük Harpte ve cepheler üzerinde 
filen sili.h arkadaşlığı ettiğimiz 

Bulgar milleti ile aramızdaki 

fostluk Cumhuriyet devrinde ise 
en kuvvetli dostluk bağları ile 
çerçevelenmiş ve 1925 muahede
si imzalanılığı gibi tecdid ve tem
did de edilmiştir. Ancak, gönül 
ister ki, Bulgar milleti ve devle
ti Balkan birliği ve ittifakı için
de de filen bulunsun ve kendisine 
liiyık olan mevkii bir an evvel al
sın. Bulgar milletini evvelce si
yasi ihtiraslar ve demagoji cere
yanları belki bu birlik fikrinden 
u~ak tutabiliyordu. Fakat, bugiin 

(Devamı 6 ıncı sahifed•) 

Köse İvanof ve Refakatindeki 
Zevat Bu Akşam Hus·usi Trenle 
Ankaraya Hareket Edecekler 

Muhterem misafirimiz Bul gar Başveljli ve ailesi kendisini ka rşılıyanıar arasında 

B
ulgar Başvekillni hi.mil hu
Slil:>l tr_en bu sabah saat on
da Sirkeci istafyonuna mu

vasalat etmiştir. Sirkeci istasyo
nu ve Başvekilin geçeceği yollar 
Türk ve Bulgar bayraklarile süs
lenmiş, halk dost memleket ~i
safirini görmek ve alkışlamak il
zere sokakları, köşebaşlarıru dol
durmuştu. 

İstasyonda bir askeri müfreze 
bir bando yer almış, şehrimizde
ki Bı;;lgar kolonisi, Bulgar mek
tebi talebe ve muallimleri başve
killerini karşılamak üzere gelmiş

lerdi. 
Hususi trenden evvela Başve

kilin refikası, müteakiben beşuş 
bi rçehre ile Başvekil Köseivanof 
indi. Vali. ve Belediye Reisi Lı'.'ıtf 
Kırdar rahatsız bulunduğu için 
misafirimizi vali muavini Hüdai 
Karataban karşılamış ve: 

- Şehir namına choş geldiniz• 

demiştir. 

Bu esnada Köseivanof'un reft" 
kasına ve kı.zına Bulgar kolonisi 
ve mekteplileri namına birer bil • 
ket verilmiştir. 

Askeri müfreze selam resmini 
(Devamı 6 ıncı sahif•de) 

Köse İvanof kendisini karşılıyanlar arasında 

l 

Avrupa • • 
lngi:terede E ir Milli Birfik Hükumefi 
Kurulacağa Benziyor, Fransa Yeni 
Vaziyete itiraz Etmiyor 

Almanya Slovakyadaki işgali de 
Devam Ettireceğe Benziyor • 

• • 
Son 

Vaziyete 
Bir Bakış 

E 
ylülde Münihde verilen bir 
kararla eski Çekoslovakya 
devletinin bir kısım arazis> 

Almanya, Mararistan ve Lehis -
tan'a terkedilmiş Slovak'larla Rü
ten'lere muhtariyet vPrHerek yeni 
bir Çeke-Slovakya devleti mey -
dana gelmişti. Fakat o tarihden 
sonra Prag muhtelif vesilelerle 
Slovakya ve Rütenya'ya yine ha
kim olmıya çalışmış bu vaziyet 
bu memleketlerde hoşnudsuzluk
lar tevlid etmiş, mahalli Alman e
kalliyetleri de bu yolda bir hayli 
rol oynamışlar, nihayet Slovakya 
istiklal istemekte aşırı ve kat'l ta
Ieblerde bulunmuş, buna Praiı şid

detle mukabelede bulunmuş as
ker görulerrniş, istiklô.l taraftarı 

hükfunetleri devirmiş, fakat Hit
ler, Prag'dan ayrılmak taraftan 
olanlara müzaheret vadedince ye
ni buhran meydana gPlmiştir. Bu 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni Çekya vilayetinin umumi 
Valisi Henlayn 

Harekat 
Devam 
Ediyor 

B erlin 16 (A.A.) - Bütün me
hafilde 15 mart gününün ilk 
saatlerinde icra edileceği 

haber verilmiş olan Alman kıtaa
tının Çekoslovakya'yı istila etme
sine 14 mart tarihinde ve öğleden 
sonra Polonya'ya muttasıl olan 

(Devamı 6 ıncı sa hilede) 

• • 
İşgal 

Hadisesinin 
Akisleri 

L
ondra 16 (A.A.) - Bohem· 
ya ve Moravya'nın işgali do
layısile parlamento meha -

filinde İngiltere'de kabinede bir 
ta~liit ~apılması ihtimalinden 
bahsedi!meğe başlanmıştır. Eden 
ile Duff Cooper'in kabineye ithal 
edilmelerinin mevzuu bahsolduğu 
söylenmektedir. Bazı mehafilde. 
beyan olunduğuna göre, böyle bir 
hal, İngiltere'nin harici siyasetin
de bir tebeddül vukuunu ve .ya
tıştırma• siyasetinin terkini tah • 
min etmeğe medar olacaktır. 

Churchill'e gelince bn zatın ka· 
bineye girmesinin ancak liberal· 
lerle amele fırkasının rrıensubla • 
rıru da ihtiva edecek milli bir hü
kı'.'ımetin teşekkülü takdirinde 
mümkün olacağı beyan edilmek
tedir. Maamafih, amele fırkası 

mensublarının Çemberlayn tara • 
fından kabul edilemiyecek bir ta

<Devamı 6 ıncı sahifPQu) 
~======~~~~====:::;::::======:::========= 

Faaliyeti Seçim ''~~~K~l-S~A~C~A"".""".'""".':"'"~ 
Allaha Bin Şükür 
Olsun ki, Türküz 

Bugün on altı mart. Eyübde, düş

man süııgüJeri ile şebld edilenlerin 
başları ucunda kara. günlerimizi ana
cak. kurtul~llmuzu kutluhya.cak ve 
bu mem1eketln müdafaası için ölen ~ 

le re: 
- Fii.tDıa ... 
Okuyacağ1z. Ebedi Şef, Büyük Kur

tarıcı: 

- Ne muUu Türküm diyene!. 
Vecizesi ile bir nutkunu bağlamıştı.. 

Bugün bunu hep bir ağızdan tekrarlı

yabillri.z: 
- Ne mutlu, Türküm di1ene ..• 

Halk, İkinci Münfehibler 
İçin Reyini Kullanıyor 

Acı Bir Yıldönümü 
Ve .. kendi kendimize Ui"ı.ve edebWriz: 
- Allaha bin şükür olsun ki, Tür-

küz. 

16 Mart İhtifali Bugün Eyüpteki 
Şehitlikte Yapılıyor 

Geçen yıl 16 mart ihtifalinde yapılan merasime ait bir intıııa 
CY azısı 6 ıncı ıahüede) 

Misafirimiz istasyondan otomobile doğru ilerliyor 

IP.--lllJ!llll------~~ıııırm:.mm--•!llm ..... ~ 
Sıra '' M em e 1 ,, 

Almanlarına mı Geldi 
Onlar da Hitlerden İmdad İstiyorlar 

Eunu bize, JG l\olart gününde söyle
ten birinci sebeb 16 Marl faciası; ikin
ci sebeb de Çek radyosunun bir teb
liğidir. Prag radyosu, Alman ordusu 
Çek şehirlerine slrerken durmadan 
hep .şu tavsiyeyi yapmış: 

"- Sükünetinlzi muhafaza edlnlı. 
Ordu silahlarını Almanlar& teslim e .. 
decektir. Yapdacak bir başka şey yok

tur.ıo 

Ve .. hakikaten, kurulalı beri harb 
görmemiş bütün Çekoslovakya. ikinci 
defa tek siliih patlatmadan en mo
dem vasıtaları ile teslim ve .• yok oldu. 

W 
arşova 16 (A.,1.) - Me- yal şartlarında esaslı tadilat Türk. harbiıı aleyhindedir ve fakat, 

mel Almanlarının !ide- icrasına memur edileceğini ınllli izzeti nefsin ve meşru korun • 
..; Dr. E"·ne,·t 1\1eumann, t · t' M'll z manın ırkan ve örten müdaflidir. .. ' " beyan e mış ır. ı et erin 

dün Memel'deki Litvanya'lı İki 16 mart misali arasında bir defa. 
·kenclı mııkadderatlarını tayin daha Türk yaratıldığımız için Hakka 

makamat hakkında çok şid- etmek hakkı. htıdudların tes· şükredelim ve, Ebedi Şefin: 
detli bir nutuk soy Lem iştir. bitinde esas ittihaz edilmek _ Ne mullu, Türküm diyene ... 

Murnaileyh. 25 martta içti - Vecizesindeki mtlli öiüntün zevkini 
icabederken bu hak. Memel"in 

maa davet edilm" olan M e - doya doya tadalım. 
mel dietinin talıamrııiil edil _ Almanya'dan koparılıp a.yrıl-

1 
Allaha bin şükür olsun ki, Türküs. 

h l l · ı h ması suretile ihlru edilmi•tir. Ve .. Türk oldutumuz için buı-ünkü 16 
~-İİmıiieİİzİıııİıİirİIİhiİaİiemg~e~mıii'iiis•oliıiiaiiinİIİİlıiaıııı-•••~•••• ••••"'ıiıı••ıl martta kendi kendimizin buyrutu ve 
• yeryüzü.nün üstün mtllettyiz. • • 

İntibah faaliyeti etrafında hal kt irşad eden müteharrik hoparlo~ · 

M 
üntehibisani seçimine bugün' veremiyen vatandaşlar bugün san
de devam · edilmektedir. dıltların başına koşmaktadır. 
Kaymakam ve nahiye mü • (Devamı 6 ıncı sahifedeJ 

dürleri bu sabah erkenden san • l--7--,---k---.------.-
dık başlarına gelmiş, teftiş heyeti Ü r l yey1 
kazaları teftişlere çıkmıştır. İnhi-
habın ilk gecesi olduğu için dün • 

resmi dairelerde, hususi müesse. lsterı'z 
selerd'e tenvirat yapılmıştır. 

Hoparlörlü kamyonet bugün de 
semt semt gezdirilmekte, plak neş
riyatı yapılmaktadır. Dün hava
nın yağışlı oluşu yüzıinden reyini 

Lazkiyeliler Böyle 
Diyorlar Yazısı6da 
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jHADiSELER KARŞISINDAlj 
--------Son Telgraf-. ._..111 .. 

inhisar 
işleri 

Düzelecek 
YERYDzlJNDE OYNANAN 
BÜYÜK KOMEDYA 

Ç
ekoslovakya parçalandı. Bu 
sabık devletin birer küçük 
parçası olan Slov~.kya ve 

RuLenya istiklallerini ilan ettiler. 
Fakat bizim anlamadığ= nok
ta şudur: 

Evvelce, henüz Südet'lerin mın
takası. bile ayrılmadan, koskoca 
bir sanayi memleketi olan Çe -
koslovakya dahi, istiklal.ini mu
hafaza ve müdafaa edememişti. 
O zaman Çekoslovakya'ya: 

- Siz kendi kendinizi müdafaa 
edemezsiniz. 3izi himayemize a
lalım, kısmen de parçal.ı,yalını, 

demişlerdi. Fakat, şimdi, bu yeni 
iki küçük dev !et nasıl istiklille
rini koruyacaklar? 

Politika işlerine akıl fikir er
miyor, artık... En iyi hareket 
ltuvvelil olup uzaktan seyirci kal
mak ve hadiselere kuş bakışı ba
kıp gülmek. .. 

Büyük harbdenberi, yeryüzün
de büyük bir komedya oynanı

yor. 

'YOZ KARA.si 

PiYEst Mtl"NASEBETİLE 
~---------

masına müsaade edilmiyec~k. 

Nitekim, ayni zamanda profesör 
olan meb'uslara vaziyet bildiril
miş, meb'usluğu mu, yoksa pro· 
fesörlüğü mü tercih edecekleri 
kendilıerin<e sorulmuş. Bir zat 
profesörlüğü, diğerleri ise meb
usluğu tercih etmişler .. Olabilir. 
Noktai nazar meselesi... 

Fakat, endişemiz şudur ki, bu 
yüzden Üniversite kıymetli ele
manlardan mahrum kalmasın ... 
Çünkü, Üniversiteden ayrılacak 
profesörlerin yerine, derhal ge -
tirebilecegimiz daha üstün ilim 
adamları var mı acaba, bilmlyo
ruz. 

DOGU İŞLEMİYEN 

BİR SAAT İÇİN 

Beyoğlu kaymakamlığı bınası 

üstünde biı" saat var. Bu saatin 
bir gün olsun doğru işlediğinı gö
ren varsa beri gelsin ... Dün sa -
bah, tramvayda, bir zat yine bu 
saate baktı: Ondu ... 

- Hay Allah ... dedi ... Şu saa
tin bir gün doğru gittiğini gör • 
sem, kurban keseceğim ... 

Çünkü bu sularda, saat ancak se
kiz raddelerinde idi. Bizce, bu sa
at eğer kabili tamir ve ıslah de
ğilse, sökülüp atılmalı. Eğer ta
miri mürııkünse, doğru işlemeS\i.ni 
temin etmeli. .. 

Sevabdır!. 

WYD ŞARTLARINA 

UYGUN, MESELE YOK.. 

Bu Hususda 
Meydana 

Bir Proje 
Getiriliyor 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
tuz, müskirat ve tütün satışlarını 
mühim miktarda yükseltmek is -
temektedir. Tarlalarımıza İnhi -
sarların satL51 nisbetinde tütün e
kilmekte, istihlake göre tuz sev -
kiyatı yapılmaktadır. Tütün satı
şının dahilde hissolunacak dere
cede yükseltilm.osine lüzum gö -
rülememekte, esasen buna da im
kan bulunamamaktadır. 

İnhisarlar İdaresi satışı arttır
mak için ihracat işlerini tanzime 
ehemmiyet vermektedir. Umum 
Müdürlük bu hususta bir proje 
hazırlamaktadır. Orta Avrupa, vel 
bilhassa Amerikaya bizimle be -
raber diğer birçok hükumetler de 
tütün satmaktadır. Dış piyasaya 
hakim olabilmek için esaslı suret
te rekabet yapm~k lazım gelmek
tedir. 

Şehir tiyatrosunun komedi kıs
mında bu haftadan itibaren Ce
mal Nadir'in cYüz karas1> isimli 
komedisi temsil edilmeğe başla
nıyor. Bu isim, bize biraz garib 
geldi Kimin yüz karası bu pi
yeste mevzu edilmiştir, bilmi -
yor uz. -

İnhisarlar İdaresi diğer müs -
tahsil hükiımetlerle rekabet et -
mek için harice gönderilen tütün
lerin en iyi cinsten olmasına ça -
Jışmıştır. Yenice tütünleri dahil

de ayrı kalitede, hariçte ayrı ka· 
litededir. Kalite çok iyi olduğu i
çin fiyatlar bir türlü ucuzlatıla
mamaktadır. Bu seferki tetkik -
!erde bu imkan da temin edile

cektir. Birbirlerile ticaret muahe
desi akdetmiş olan hükumetler 
bazı kombinezonlarla bir hükıl -
meten aldıkları emtea~ başka hü·ı 
kumete devretmektedir. Bu hfıl 

asıl müstahsil hükıimeti zarara 1 

sokmaktadır. İnhisarlar İdaresi 
bu mevkie düşmemek için müte
yakkız durmağa karar vermiştir. 
Her ne pahasına olursa olsun İn
hisar maddelerinin ihracı esaslı 

bir formüle bağlanacak, ihracat 
miktarı çoğaltılacaktır. 

Fakat, yüz karası olanların bu 
piyesi görmeğe gideceklerini zan
netmiyoruz. Çünkü, yüz karalığı
nı kimse, üzerine almıyacaktır. 

Yüzü kara olmak fena birşeydir. 
Yeter ki, yüzünün kara olduğu
nu o kimesne idrak ede!. 

PROFESÖR OLAN 
l\1EB'USLARIN v AZİYETİ 

Bu seferki mecliste, meb'usların 
haricde başka vazifeleri bulun -

1 
KOÇUK 1 

HABE_RLER --* Muallimlerin sınıflara ta!e
beden evvel girmeleri kararlaş -
mıştır. 

* Maarif Vekiileti Türkiye da· 
hilindeki bütün lise, orta ve ilk 
okulların kuruluş tarihleri ile şim
<ilye kadar verdik!eri mezun ade
dini ve geçirdikleri istihaleyi tes· 
bit etmeğe karar vermiştir. 

* İş kanununun 37 inci mad -
desi mucibince yapılacak mun· 
zam mesai nUamnamesi iş dair.~ ... 
since hazırlanmıştır. 

* Gümrük muhafaza teşkilat1 
tarafından yakalanan kaçakçıhrın 
ecnebi memleketlerle de aliikas. 
olduğu anlaşılıyor. 

* İnhisarlar umum müdürü ln
giltereden İstanbula dönmek üze
re yola çıkmıştır. 

* Voroşilof'un Moskovada ver
mis olduğu nutka göre dünyanın 
paylaşılması için ikinci harb şlın
di başlamıştır. 

* Etibank resmi dairelerin kö
mür ihtiyacını tesbit etmektedir. J 

Etrüsk vapurunun Loyd şart· 

!arına uygun olduğu ileri sürülü
yor. Loyd şartları da nedir? Loyd 
şartlarına uygun olabilir. Fakat, 
sefer yapabiliyorı mu?. Siz ona 
bakın... İsterse o zaman Loyd 
şartlarına uygun olmasın!. 

Kuzum Allah aşkına, aylardır 

bu Loyd kelimesi nerede idi? Ye
ni mi hatıra geldi?. Cankurtaran 
gibi birşey oldu. 

AHMED RAUF 

Müzenin 
Yeni 

Binaları 
Umum Müdürün 

Amerikadan Dönmesi 
Beklenecek 

Müzelere bağlı olarak vücude 
getirilen fotograf atelyesinin açıl

ması gecikmektedir. Nevyork ser
gisinde bulunmak üzere Ameri • 
kaya giden müzeler urcum müdü
rü Aziz, İstanbula döndükten son
ra müze hazırlığına hı; verile -
cektir. Müzeler civapndaki bina
lardan birinden islifade edilerek 
bir de heykel galerisi vüc -. ge
tirilecektir. Bu suretle müzalerde
ki eserlerin çokluğu yüzünden baş 

Eminönü Halkevi 
Kursiar Açıyor 

Eminönü Halkevinderı: 

Millet mektepleri girecek va -
tandaşların hazırlanmalarına yar
dım olmak için Eminönü Halke

vinde haftada iki gece A ve B 
kursları açılacak ve Türkçe, Arit
metik, Sağlık ve Yurtbilgisi ders
leri verilecektir. 

İlk tahsil çağına geçmiş olan va
tandaşlar arasında ilk tahsil imti
hanına girmek suretile belge a -
lacaklara bir kolaylık olmak ve 
bunları yetiştirmek üzere yine bu
rada hafta üç gece Tarih. Coğraf· 
ya, Yurtbilgisi, Metamatik, Tabiat 
dersleri verilecektir. 

Her iki kursa yazılmak ve şart
J;ırını öğrenmek isteyenlerin iki
şer kıt'a vesika fotoğrafı ile Emi
nönü Halkevi Bürosuna müraca
atları lazımdır. 

gösteren izdiham peyderpey ön- ------------ -
lenecektir. 

* Şehircilik mütehassısı Pros· 
t'un mukavelesi bir sene daha u
zatılmıştır. 

CumhUJ"iyet Halk Partisi, 
memleketin biilün menfaatle· 
rini ve bütün evladlarını ku· 

• caklıyan bir siyasi ailedir. 

1 
yerinde bulmuştu. O akşam Ha -

LJ ı · .J: • s d lifeden bir emir aldı.. Şamın için-
fl Q lTentn arayın Q de yetmiş bir gizli afyon içilen 

yer kapattı ve şehre efyon getiren 
tacirleri buldurarak, birer birer 

1 Bir is pa n y o 1 GÜ ze 1 i m~:ıet~:~~;~ı;:r:~~~~~ Bizans • 

-------------------------·· tan gelen ve büyük paralar kaza· 
1ar.hi h.oman: No. 24 

Haccac bir gün ceza evinde alt
mışlık ve uzun sakallı bir adam 
gördü .. Sakalını tutup yerde sü
rüdü: 

- Şu kılığından, sakalından u
tanmıyor musun? Bu müthiş ze
hirc bu yaştan sonra alışıp da me
zara çabuk mu varmak istiyor 
sun? 

Diye bağırdı. 

Sakallı ihtiyar: 
- Ben de memnun değilim, de

di, fakat nasıl oldu bilmiyorum.. 
Bu müthiş zehiri evime kadar 
sokmuşlar. Önce çocuklarım, da-

Yazan: CELAL CENGİZ nan kimseler de vardı. Bu adamlar 
Bizansa dönünce, meseleyi Kralın 

madlarım .. Daha sonra da ben alış- adamlarına anlattılar. 

tını. Sakalımı kesmekle bu tehli- * 
keyi önliyemezsiniz! BİZANSLILAR HEYECAN 

- Peki.. Ne yapalım da kurta- İÇİNDE .. 
ralım milleti bu salgından?.. Haccacın zulmunu ve bilhassa 

- İlkönce afyon içilen yerleri Bizanslı tacirlere karşı gösterdiği 
kapatınız .. Daha sonra, memleke- şiddeti İmparatora anlattıkları za
te bu mel'un zehiri sokanları bu- man: 
lup hudud haricine atınız! Bun -
dan başka ne yapsanız, bu kor -
kunç salgının önüne geçemezsiniz! 

Haccac, ihtiyarın sakalını ba -
ğışladı.. Yalnız sopa cezasile ik
tifa derek serbest bıraktı. 

Haccac, ihtiyarın öğüdlerini <: ~ 

- Halifenin adamları bize ha
karet ettiler .. Ve İmparatorun re
simli paralarını yere etıp çiğne -
diler. 

Gibi sözler de ilave etmişlerdi. 
O zamana kadar Aral.;istarun 

birçok yerlerinde Biz:ms impa • 

• 

PO L • 
1 s Elektrik 

İş it etme sine 
Yeni Bina 

Ve .. Mahkemeler 
k - ""- . .. , .• -. . " - . 

Bir Sahte 1 Kokmuş Sucuk 
Şahadetname . Yapanlar 

Gelecek Ay Bu iş de 
Gözden Geçirilecek 

Hikayesi Adliyede 
İdaresi Nafıa Vekaletine geçen 

tramvay, tünel ve elektrik işlet

meleri şirketlerden devredilen bi
nalarda bulunmaktadır. Nisanda 
bu idarelere yeni şekiller verile -
ceğinden bina meselesi o zaman 
halledilmiş olacaktır. Nafıa Ve -

kii.leti, umum müdürlük için bir 
bina yaptırmak istemektedir. Bi
nanın yeri kat'i olarak henüz tes· · 
bit edilmemekle beraber Vekilin 

noktai nazarına göre hu binanın 
Karaköy civarında yapılması is· 
tenilmektedir. Belediye ile bu 
hususta görüşüldükten sonra bir 
karar verilecektir. 

Suçlu Bu işi Seksen Liraya 
Yapmış, Müsad<lak Kağıt 

Getirmiş 

S 
uçlu Rauf ayağa kalktı, bir 
iki defa öksürdü, boğazını .. 
temizledi, anlatmağa baş-

ladı: 

•- Geçen sene, bir gün arka
daşım Celal ile konuşurken bir 
ara kendisine aylardanberi iş a
ramakta olduğumu, fakat bula -
madığımı söyledim. Celal: 

- Benim Kamil isminde bir 
dostum vardır. Ona götüreyim. 
Çok sürmez, muhakkak bir işe 

yerleştirir, dedL Birkaç saat son
ra Celal ile beraber Kiimile git
tik.. Kamll derdimi dinledikten 
sonra bana sordu: 

- Okur yazar mısın?. 

- Evet, orta mektebin yedinci 
sınıfına kadar okuy>abildim. 

Delikanlı bir iki dakika düşün
·dÜ, sonra tekrar bana döndü: 

- Seni bir işe yerleştireceğim 
amma, biraz masrafın olacak, de
di. Ve düşündüğünü anlattı: 

- Yarına kadar bir yerden 80 
lira tedarik et, ben bu parayı hu
susi mekteblerden birine yatıra
rak sana bir orta mekteb şahadet
namesi temin edeceğım. Şahadet
nameyi aldıktan sonra arlık iş 

bulmak kolay olur. 

Ertesi günü Kamil boş bir ka
ğıd getirdi, onu bana- imzalattı. 

Sonra benden 80 lirayı alarak gitti. 
Aradan çok zaman geçmeden 

de, tilahare maariften bir vesika 

getirdi, bana verdi. 

Vesikayı Celale gösterdim. Ar
kadaşun, onu kat'iyyen istimal 
etmememi söyledi. Bunun üzeri· 
ne ben de keyfiyeti maarife ih· 
bar ettim.• 

Rıfkı hiidiseyi şöyle anlattı: 

•- Ben Rauf'u ötedenberi tanı
rım. Bir gün kendisile görüştü -
ğümde bana orta mekteb mezu -
niyet imtihanına gireceğini söy
ledi. Ben de kendisine muvaffa
kiyetler temenni ettim. Ayrıldık. 

Bir müddet sonra ona tekrar te
sadüf ettim, Raruf, imtihanlara 
girdiğini ve muvaffak olduğunu 
söyliyecek, bir mektebden aldı

ğını iddia ettiği vesikayı gösterdi. 
Vesikaya dikkat edince, bunun 
hilafı hakikat tanzim edilmiş ol
duğnnu anladım ve Rauf'a: 

- Bunu derhal kültür direk -
törlüğüne götür, vey<1 imha et, 
sakın kullanma!. dedim. Fakat o
nun bu sözümü dinlemiyeceğini . 
hissedince, bizzat kendim kültür 
direktörüne meseleyi ihbar ettim.• 

Suçlu Kiimil ile bazı şahidlerin 
de sorguya çekilmeleri için duruş

ma 9 mayısa bırakıldı. 
M. Hicret 

ratorluğunun altın, gümi:t~ hatta 
bakır paraları geçerd;. 3ilhass2 
Şam ve civarında r.lı~ ,., r;ş ya -
panlar Bizans a!Jınl.ı• :n ı Jı3;•fe

nin parasından çok daha kıymet 
verirler ve bu paralan saklarlar
dı. 

Bizans imparatoru, Şnmda ha -
karete uğrıyan Bizanslı lacirle -
rin şikayetini dinleyince fena hal
de hiddetlendi. 

- Halifeye hemen bir mektub 
yazılsın ... Bize tarziye vermez ve 
tüccarlarıın:ı.n zararını tazmin et. 
mezse Arabistan sahillerine as -
ker gönderip onlara hadlerini bil· 
direceğim, dedi. 

İmparatorun veziri, Halife Ab
dülmelike uzun bir mektub ya • 
zarak, imparatorun sözlerini bu 
mektubda aynen tekrarladı. 

Bizans imparatorunun \rezırı, 

Emevi halifesine yazdığı mektu
bu şu cümlelerle bitiriyordu: 

•... Biliyorsunuz ki, Suriye sa-

Suçlu; "Bana Atfedilen 
Yalanları Kabul Etmem,, 

Dedi. 

K 
okmuş etten suçuk imal 
etmekten suçlu Agob Kap
lan ile, bu suçukları sa tan 

Manol'un muhakemelerine dün 
asliye birinci cezada başalndı. 

Maznunlardan Agob suçunu in
kar etti: 
•- Ben Manol'a kat'iyyen kok

muş suçuk satmadım. Esasen ken
disini _de tanımam. İmal ettiğim 
suçukları bir komisyoncu vasıta
sile piyasaya sevkederim_ Sonra 
Manol'un sattığı suçuklar üze -
rinde görülen etiket de bana aid 
değildir, takliddir .• 

Agob'dan sonra sorguya çeki -
len Manol da şu ifadeyi verdi: 

•- Ben sucuğu Balıkpazarında 
bir dükkandan alıyordum. Dük
kanın üzerindeki levhada, Baha 
Kaplan yazılı idi. Biliihare öğ -
rendim ki; bu zat, Agob'un kar
deşi imiş. 3ucukların kokmuş et
ten yapılmış olduklarını bilsey
dim, tabu onları almaz ve sat -
mazdım.» 

Şahidlerin de sorguya çekilme
leri için duruşma başka bir güne 
bırakıldı. 

1 
KISA POLiS 
HABERLERi --· * Singer kumpanyasına aid 3617 

numaralı otomobil Fatihde Saidin 

kızı 9 yaşındaki Firdevse çarparak 
~aşından yaralamıştır. 

* Feriköyde avukat caddesinde 

Tayyare 
Kaçakçılığı 

Rezaleti 
Ekrem König Yine 

Birdenbire Kayboldu 
Tayyare kaçakçılığı rezaletinde 

aliikası görüldüğü için mevkuf bu

lunan hariciye memurlarından 
Ruhi hakkında, memur olduğn 

cihetle evvela Devlet Şıirasınca 
lüzumu muhakeme kararı veril -

mesi icab etmektedir. Binaenaleyh 
Ruhinin muhakemesi bu forma -
!ite bittikten sonra yapılacaktır. 

Diğer taraftan Ekrem Köniğin 
Holandada ele geçirileceğini anla
yınca birdenbire ortadan kaybol
muştur. İzi henüz bulunamamıştır. 

iki 
Kaza 

oturan Saffet, semaverin devril- • y v 

mesi yüzünden bacaklarından yan- Bır Amele Toprak ıg•nı 
mıştır. 1 Altında Bir Hamal * Nişantasında oturan ve men- K A d K ld 
sucat fabrik:tlarından birinde ça- 1 a myon r asın a a 1 
lışan Osman oğlu Muzaffer ağaç 1 Cihargirde Susam sokağında Halid 
kesmekte iken sağ elini makineye adında birinin inşaatında çalışan 
kaptırarak yaralanmıştır. amele Süleyman oğlu Said temel 

* Hasan ile Hakkı Kadıköyde 
Pazar caddesinde Ahmedin kah
vesinde kumar oynarlarken suç 
üstünde yakalanmışlardır. * Kurtuluşta Keti apartıma -
nında 6 numaralı dairede oluran 
Zait adında birinin evladlığı olan 
9 yaşlarındaki Meliihat tramvay
dan atlamak isterken duşmüş, ba
cağından hafif surette yaralan -
mıştır. * Pangaltıda Süleyman Nazif 
sokağında Vedadın dört numaralı 
evinden yangın çıkmış ise de si
rayetine meydan verilmeden sön
dürülmüştür. 

* Anadoluhisarında Kapı so -
kağında oturan Yakub oğlu Ali
nin yolda giderken üzerine fena
lık gelmiş yere düşmüş biraz son
ra ölmüştür. 

hiUerini müdafaa edecek bir kuv
vete malik değilsiniz! İmparator 
hazretlerillin arzularını is'af et· 
nıiyecek olursanız, bir avuç as· 
kerlc bütün sahillerillizi işgal e· 

deceğiz.• 

Haccac bu mektubu halifeye 
verdi. İmparatorun teklifini ikisi 
birlikte tetkik ettiler. Halife Ab
dülmelik birdenbire telaşe düştü: 

- Birkaç afyon tacirinin haka· 
ret görmesile iki devletin tirbi
rile harbetmesi mi lazımdır? 

Dedi. Haccac güldü: 
- Hemen menfi cevab veriniz, 

dedi. İmparator ve ordusu bu -
gün o kadar zayıftır ki, ancak bir 
avuç asker gönderebileceğini ken
disi de itiraf etmektedir. Görelim 
şu askerleri... Gelsinler ... Sahil· 
!erimizde bakalım ne yapacaklar? 

O gün Haccac'ın ısrarı üzerine, 
ha life namına Şamda yeni paralar 
çıkarılmasın karar verılmi~ti. Der
hal bu karaıın latbG~inc geçüdi. 

atılacak yeri kazmakh iken üze
rine yıkılan toprak altında kal -
ınıştır. Diğer ameleler ve itfaiye 
tarafından Said toprak altından 

baygın bir halde kurtarılrnış_tır. 

Hakkı adında bir hamal Sirke
cide bir ambara girmekte olan şo
för Alinin idaresindeki kamyon 
ile kapı arasında kalarak sol a
yağı kırılmıştır. 

* Yenimahallede İhnisinan so
kağında 15 numaralı evde yalnız 
başına oturan 75 yaşında Yohan 

adında birinin birkaç gündenberi 
evden çıkmadığını gören komşu
lar polise haber vermişlerdir- Ka

pıyı kırmak suretile eve giren po
lisler Yoharu yatağında ölü olarak 
bulmuşlardır. 

Mütehassıslar çağırılarak, Şamda 

bir ay içinde halife namına yeni 
paralar darbedildi. 

Bu, Emevilerin çılııardığı ilk 
para idi. 

Yeni basılan paralar dört boy 
üzerine çıkarılmıştı. Hepsi de gü-

müştü. . 
Biraz sonra, Abdülmelik ,halk 

arasında kolayca sarfedilmesi i

çin, bakır ufaklıkların da çıka

rılmasını emretmişti. Bu suretle 
- kısa zaman içinde - Şamda pa
ra buhranından eser kalmadı. 

Haccac'ın sebeb olduğu bu ye

nilik, müslüman ticaret iilemin· 
de - balhassa Şamlılar lehinde -

çok iyi neticeler vermişti. Artık 
eşya mübadelesi suretile alım sa
tıın işleri kalmamış, herkes pa

rasına göre alış veriş yapmağa 

başlamıştı. 

, (Devamı var) 

Sovyetlerin Dış 
Politikası 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMER 

Kollektif barış sisteminin yıkı· 
lışını takib eden ı.sıihale içinde 
Sovyet dış politikasının hedef ve 
istikameti gün ün en ehemmiyeti. 
meselesini teşkil etmektedir. Fil· 
hakika Münih anlaşmasından be· 
ri, bu mevzu üzerinde hiçbir sa
liihiyetli Sovyet devl~t adamı söı 
söylemiş değildir. Geçen eyluldell 
sonra enternasyonal münasebet
ler harbden evvelki gibi bir mü· 
vazeneye doğru yürümektedir. J a· 
ponya, Almanya ve İtalya tara • 
fından teşkil edilen üçler kombi· 
nezonuna karşı, biri komünist, ü· 
çü de demokrat olmak üzere aörl 
büyük devletin kombinezon yap· 
malan mümkündür. Ancak Ame· 
rikamn vaziyeti ve siyasi an'anesi 
böyle bir anlaşma yapmıya mü -
said değildir. Fakat bır Avrupa 
harbi çıkacak olursa, Amcrika'nıJl 
önce demokrat devlellere büyük 
mikyasta maddi yardımda bulun· 
ması ve nihayet bu devletlerin 
cephesine iltihak etmesi ihtimali 
galibdir. Acaba Sovyetlerin vazi
yetleri nedir? Garbi Avrupa de· 
mokrasilerile el birliği yapmıya 

hazır mıdırlar? Şarkta tecavüze 
uğrıyacak olan küçük devletlere 
yardım edecekler mi? 

Bu suallere beklenildiği dere -
cede sarih olmamakla beraber, 
Sovyetlerin en salahiyetli devlet 
adamı, Stalin, kom ün ıst partisi -
nin on sekizinci kongresinde söy
lediği nutukta cevab vermektedit 
Evvela Sovyet lideri, üç otoriter 
devletin taarruzu karşısında kol· 
lektif barış sisteminin yıkıldığını 
bir hakikat olarak tesbit etmekte· 
dir. Bu vaziyetin mes'ulü de. Sta· 
lin'e göre, İngiltere ve Fransadır· 
Sovyet lideri, kollektif barış sis· 
teminin yıkılmasından Sovyetıe-: 
rin emniyeti tehlikeye düşeceğin' 
zannetmekte İngiltere'r.in ve Fran· 
sa'nın yanıldı.klarını l:>ildirmektc- ~ 
dir. Münih anlaşmasile şarka doğ· 
ru genişlemekte serbest kaldığı 
beyan edilen Almanya'nın, Ukran• 
ya'ya taarruz edeceğini söyliyen
leri Sovyet lideri fesatçılıkla it • 
ham etmiştir. 

Sta!ine göre Sovyet Rusya, bir 
tecavüze uğrıyabilece[ıinden en • 
dişe etmiyor. Çünkü böyle bir ilı• 
timal yoktur. Fakat olsa da ken • 
dini tecavüze karşı koruyabilece~ 
vaziyettedir. 

Bununla beraber, Sovyetler, u· 
mumi barışın takviyesinde sulhÇ' 
devletlerle el birliği yapmaktan 
kaçınmamalıtadırlar. Stalin, bil 
maksadla 1935 senesindenberi So"' 
yellerin bazı komşu devletlerle ,e 
Fransa ile imzaladıkları anlaşrna• 
ları saymış ve Millell~r Cemiye • 
tinden bile büsbütün ümidini kes· 
mediğini söylemiştir. 

İngiltere'de ötedenberi, Sovyet· 
lede iş birliği yapmıya taraftar 
olan zümreler vardır. Fakat tngil• 
tere'nin mukadderatını idare e • 
den Çemberlayn ve taraftarları 
buna yanaşmamakta idiler. ingil· 
tere üzerindeki A}man tazyikini~ 
Münih'ten sonra da devam etınesı 
karşısında İngiltere hükümetirıi 
teşkil eden bazı unsurlarda da 
Sovyetlere karşı bir temayül gö· 
rülmiye başlamıştır. Fakat garib 
tecelli olmak üzere, Bono hari • 
ciyeye geçtikten ve bilhassa Al • 
manya ile Paris paktın• imzala • 
dıktan sonra Fransa'nın Rusya'Y' 
karşı vaziyet azıcık değişmiştir. 

Stalin, Sovyet dış politikasınıtt 
vasıflarını sayarken, üçüncü maÔ' 

de olarak demiştir ki: 
cTaarruza uğrıyarak yurtları 

nın istiklali için mücadele edett 
milletlere muzaheret taraftarıyız·' 

Filhakika bu sözler, Sovyet!e • 
rin Milletler Cemiyeti paktı ne 
giriştikleri taahhüdü ifade edcf• 
Fakat birkaç gün evvel gene :Mo~ 
kova'dan verilen diğer bir haberli 
bir arada okunacak olursa, bun • 
!ardan çok şümullü bir mana çı
~armak mümkündür. Moskova'• 
dan verilen bu haberrle Sovyetle' 
rin, hiçbir karşılık ;stemeksiziO• 
tecavüze uğradıkları takdirde Fıı' 
manya ve Polonya'ya yardım et• 

b ·1d· ·1 ·-t~ miye haz1r oldukları ı ırı mı, 
(Devamı 6 mcı sahifede} 



Lisan Bil eni er 
................................. 

rorkiyede 34 Yabancı 
Dil Konuşuluyor 

Fransızca 
Yekunu 

ise ve Orta mektepler le 
yüksek mekteplerımizde ya· 
bancı dil tedrisatı zayıftır. 

Maarif Vekaleti müfettiş ve mek
tep müdürlerinden aşağı yukarı 

bu şekilde aldığı cevapları tetkik 
etmiş, tedris sisteıpi ne gibi bir 
şekil verilebileceğini alakadarlar
dan tekrar sormuştur. Bu arada 
tetkikler ilerlerken Maarif Şura
sının toplanma vakti gelmiştir. 

Vekalet, Maarif Şurasına bu hu
susta mufassal bir rapor verecek 
ve mekteplerimizdeki lisan tedri
satına gelecek yıl başından itiba
ren yeni şekli verilecektir. 

Maarif Vekaleti yabancı dile 
karşı bir alaka uyandırmak için 
yabancı dil bilen memurlarını bi
rer derece terfi ettirmeğe karar 

Bilenlerin 
Ziyade 

vermiştir. Yakın zamanda bütün 
Vekaletler ayni sistemi takip e -
deceklerdir. 

Türkiyede ana dil olan Türkçe
den başka bir dil bilenlerin sayı
sı iki milyon iki yüz elli sekiz 
bin üç yüz yetmiş yedidir. Bu 
Türkçeden başka dil tabiri içinde 
34 lisan vardır. Türkiyede 7936516 
erkek vatandaş içinde almanca bi
lenlerin sayısı 7094, kadınların a
rasında Almanca bilenlerin sayı
sı ise ~615 dir. Türkiyede Fransız
ca bilen erkek 34055, 15299 kadın 
vardır. İngilizce bilenler 5494 er
kek, 2491 kadın, İtalyanca bilen
ler 1039 erkek, 632 kadın, Macar
ca bilenler 356 erkek. 164 kadın, 
Rusça bilenler 8049 ~rkek, 2479 

kadından ibareStir. 

MEKTEBLERDE SPOR 

Bu Hafta Bir T oplantıı 
Yapılacak ' 

Vekalet Kız Talebeler Arasında Yapılacak 
Müsabakaların Neticesini istedi 

K
ız Liselerile Muallim, San- kil edecektir. Kız talebelere bil
ıtt ve Ticaret mekteplerin- hassa koşu, atış ve voleybol. mü : 
de vücude getirilecek spor sabakaları yaptırılacaktır. Komi-

yurtları etrafındaki hazırlıklar ik- te derhal teşkil edilecek ve mü
mal edilmek üzeredir. Bu işe !s- sabakalara başlanacaktır. Maarif 
tanbulda büyük ehemmiyet veril- 1 Vekaleti kız mekteplerimizdeki 
mekte, mekteplerde spor teşkila- müsabakaların neticesinden Ve -
tının iyi randıman verecek şekil- kfi.letin haberdar ediL'Ilesini iste
de meydana getirilmesine çalışıl- miştir. 
maktadır. !--------------

İstanbul Maarif Müdürü Tev - On'ıv rs'ıten'ın Be1 J' 
fik Kut, İstanbul mekteplerinde 11 euıyeye 
teşkil edilen spor yurdlarının ta- Bir Müracaatı 
bil başkanı olacaktır. Maarif Ve
kaleti Tevfik Kut'a bu hususta 
tebligat yapmış, icap eden direk
tifleri vermiştir. 

.Mekteplerde spor işleri yarı 

müstakil vaziyette idare oluna -
caktır. Her mektep bir başkap -
tan seçecek, başkaptanlar daha 
•iyade mektebin beden terbiyesi 
muallimlerinden ayrılacaktır . 
Mekteplerdeki spor yurtlarının fa
aliyete geçmelerini temin için a
lakadar mekteplerin başkaptan • 
ları yakında Maarif Müdürü Tev· 
fik Kutun riyaseti altında top -

Ü~iversitede İstanbul Belediye
si tarafından bir şeref sütunu vü
cude getirilecekti. Rektörlük Be
lediyeden sütunnun l:ıir an evvel 
vücude getirilmesi için faaliyete ge
çilmesini istemiştir. L\ıtfi Kır -
dar hastalığını müteakip bu işle 
de alakadar olacaktır. 

Cumhuriyet Türk milletine 
milli devleti, ve yeni cemiyeti 
temin etti. Vatandaş onu kuv
vetlendirmek, ilerletmek se
nin vazifendir. 

!anacak ve bir tetkik komitesi teş- -------------------

ZORBALAR 
SALTANATI 
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Napolyon Bonapartın politikası, 
Selimi Salisi İngilizlere bile karşı 
koymağa sevketmişti. 

İngilizler, Fransızların şark ü
zertııdeki nüfuz siyasetlerinden 
kuşkulanmışlardı. 

Bilhassa; Napolyon Bonapartın 
Osmanlı İmparatorluğunu sureta 
himayesi İngiliz doİıanmasmın Ça
nakkale Boğazını geçerek Adalar 
önüne kadar gelmesini intaç ey
lemişti. 

Selimi Salisin, Kabakçı isya -
nile hal'ından sonra; (1222 ruml) 
ahvali hariciyemiz_J.;.r başka saf
haya girmişti. 

Yazan: M. Sıuni KARAYEL 

Napolyon Bonapart bu vak'ayı 
Rusyaya takarrüb ve devleti a· 
liye ile !randan birdenbire teba
üd etmek için bir vesile ittihaz 
eyledi. 

Hatta Napolyon hal' vak'asını 

duyduğu zaman şunları söyle • 
mişti: 

- Bu barbarlarla bir iş yapı -
lamaz. Talih beni anlardan kurta
rıyor, şimdi biz anların zararına 
işimizi tanzim edelim. 

Görülüyor ki Fransızlar derhal 
politikalarını değiştirmişlerdi.. İn
giliz politikasının kucağına düşen 
Osmanlıları, ezmek için derhal 

Müşfik Devletler 

N 
ihayet Çekoslovakya bü -
tün bütün ortadan kalktı. 

bir tarih oldu. Evvelce ku
p benzetilmişti. Şimdi tamam ol

du. Bütün bu siyasi meselelerde 

esbabı mucibe daima ayni olu • 
yor. Bu esbabı mucibe, Büyük 
Harbdan sunra çıkan salgın bir 
moda halindedir: 

BI:r milleti himaye etmek.
Bazı devletler ne 81.icenab, ne 

müşfik, ne kadar iyi kalbli olu -
yorlar?. Küçük, zayıf gördükleri 

devletlere hemen yardım elleri
ni (!) uzatıveriyorlar_, Onları hi

maye ediyorlar .. 
Gölge etme başka ihsan istemem. 

Sözünün mahalli sarfıdır am -
ma, neyleyim ki, zülfüyare doku
nuyor. En açık gözce hareket şu 
oluyor: 

Müdahale etniemeğe karar ver

mek. 
BCKHAN CEVAD 

Yeni Orman 
Mühendisleri 
Yetişecek 

On Sene Sonra 
ihtiyaç önlenecek 

Ankarada teşkil edilen Ziraat 

Enstitüsünün. kadrosunu doldur

mak için bazı fakültelerin teşkili 

lfızım gel.ır.iş, Orman Fakültesi de 

bu Enstitüye ilhak edilmişti. An

kara civarında orman mevcut ol· 

madığ ıiçin orman fakültesi ta • 

!ebesinin staj yapmaları kabil o

lamamaktadır. Halbuki yeni or • 

man kanunu orman mühendjsine 

çok fazla ihtiyaç göstHmektedir. 
Yapılan istatistiğe göre her se

ne Orman Mektebinden yüz tale

be mezun olduğıı takdirde ancak 

orman kanununun istediği mü -
hendis miktarı on sene sonra te -

min edilebilecektir. 

Orman mektebinin ıslahına aid 
hazırlanmış proje yer.iden tadil 

edildikten sonra tatbikine geçi -
lecektir. 

Belediyeye 
İki Müfettişi 
Daha Geldi 

Müfettişler dünden itibaren ik· 

tısad işleri müdürlüğünün mua
melatını teftişe başlamışlardır. 

Altı müfettiş kifayet etme<liği i

çin yeniden iki müfettiş çağırıl

m.ış, böylece müfettişlerin sayısı 

sekizi bulmuştur. Müfettişler ik· 
tısad müdürlüğünde hamal ve 

kooperatif işlerini inceliyecekler
dir. 

Ruslarla elbirliği etmişti., 

Ruslarla daha hfıla harb üze -
rinde bulunuyorduk. Ortada biır 

mütareke vardı. 
Fakat Ruslar Tuna boyları üze

rine yayılmış fırsat bekliyoarlrdı. 
Rusları bu vaziyette tutan, İn· 

giliz Fransız politikasının çarpış -
ması idi. 

Hatta Napolyonun Ruslarla o -
lan muharebeyi hitama erdirmek 
üzere yolladığı General Guillemi
no bize değil Ruslara muavenet 
etmeğe memur edilmişti. 

Napolyonun bu iki taraflı po
litikası ve bahusus Ru~yaya daha 
ziyade müzahir görünmek sev -
dasile bizi ezdiriyordu. Maksadı, 
devletiiliyeyi büsbütün avcuna 
alarak, şarkta İngiliz v~ Rus faa
liyetine hatime çekmekti. Bu se
beble mütareke müsalehaya mün 
cer olamıyordu. 

Biz, mütareke müddetince, ordu
larımızı tertib ve tanzim ile meş-

1 TELEFON MUHABERESi 1 

Fiatlar Bir Mikdar 
Daha İnecek 

Islahata Aid Bir Proje Yapıldı 

1 
stanbu! Telefon idaresinin 
mevcut teşkilatı ihtiyacı 

. . karşılayacak vaziyette de
ğildir. Telefon Şirektinden hüku
mete geçen işletmede henüz kafi 
mik~arda ı_slahat yapılmamıştır. 
Nafı~ Vekaleti diğer şirketlerin 
devru teslim işlerile meşgul bu _ 
lunduğıından Telefon İdaresinde
ki ıslahat mecburi olarak gecik _ 
mşitir. 

T~lefona karşı ihtiyaç gittikçe 
artıgından ve her iş sahibinin te
lefondan istifade etmesi zaruri 
hal aldığından idare istekle müte
nasip olarak bir faaliyet göster _ 
meğe sevkedilmektedir. Her gün 
saat on buçukla on iki arasında 
telefon muhaberatı güç bir hal al
maktadır. Bütün müesseselerin 
patronları o esnada yazıhaneleri
ne gelmiş olduğııpdan muhaberat 
çoğalmakta, mevcut tesisatın an-

cak saniyede altmış muhabereye 
muavenet edebilecek vaziyette 
oluşu muhaberatı sekteye uğrat • 
maktadır. Telefon idaresi ıslaha
ta aid geniş bir proje vücude ge
tirmektedir. Proje ikmal edildik -
ten sonra Nafıa Vekaletine gön -
derilecck ve ıslahata Vekaletten 
verilecek direktifle başlanacaktır . 

Telefon makinelerinden herke
sin istifade edebilmesi için fiat
Jarı ucuzlatılacak, bu ucuzluk 
gümrük resmınden yapılacak ten
zilatla temin olunacaktır. 

Telefon muhaberatının beş ku
ruşa indirilmesi düşünülmekte -
dir. Telefon halk hizmetine mah
sus ve tesisatı devlet tarafından 
kurulmuş bir vasıta olduğıı için 
bakkal, hesab dükkanlarile, gazi
no pastane ve emsali umuma mah-\ 
sus yerlerden de telefon beş ku
ruş üzerinden yapılabilecektir. 

--============================ 

Yeni 
Hafriyat 
Sahası 

Saray Duvarları 
Karşısında Olacak 
Topkapı sarayı müzesi bahçe • 

!erinde geçen sene hafriyat dur
durulmuştu. Türk Tarih Kurumu 

bu hafriyattan İstanbulda Bizans
lılardan evvel kimlerin oturduğu
nu meydana çıkarmak istemekte
dir. Saray avlularındaki hafriyat 
seyyahların gözüne hoş bir man

zara arzetmediği için bu hafri -
yatın saray duvarları dışında ya
pılması muvafık görülmüştür. ü
niversite Arkeoloji Enstitüsü ye
ni sahada hafriyata başlamak ü
zere hazırlıklar yapmaktadır. 

---<>--

Gemilerin Kazanı Hangi 
f abrikanın~ır 

Etrüsk üzerindeki tetkikler bit
miş, Alman mühendisleri tetki -
katın neticesini Denizbank umum 
müdürlüğüne bildirmişlerdir. 

Tetkikata memur heyet, Et -
rüske konulduğu bildirilen Fran

sız kazanlarının mümessili Seli
mi çağırarak malumatına müıa
caat etmiştir. Selim, enteresan 
cevablar vermiş, tahkikatın sey
rini değiştirmeğe vesile olmuş -
tur. 

Selim bu kazanların kendi ka· 
zanları olmadığını söylemiştir. 

Almanların Etrüsk ve diğer ge
milerdeki Fransız markalı ka -

zanları kendilerinin imal ettikle
ri anlaşılmaktadır. Fransız ka • 
zanlarının sahibi alakadar ına • 
kamlar nezdinde teşebbüse geçe
cektir. 

gul olacağımız yerde dahili isyan
lar ve kargaşalıklarla birbirimizi 
yiyorduk .. 
Napoıyon Bonapartın tuttuğu i

ki yüzlü siyaset nasılsa devletia
liye ricali tarafından sezilmişti. 

Ve bu hal devam etmiş olsaydı, 
Ruslarla müsaleha aktedip yaka
mızı kurtarmamıza imkan yoktu. 
Fransızlar bizi fena bir vaziyete 
sokmuş bulunacaklardı. 

Devleti aliye ricali; Napolyo -
nun iki yüzlülüğünü anlayınca; 

derhal İngilizlere yanaştı. İngil • 
tereye temayül gösterdi. Bu müş
kül vaziyetten kurtulmak için de 
yapılacak başka çare yoktu. 

Ruslar; bizim İngilizlere tema
yül edip sıkı, fıkı müzakerelere 
başladığımızı ajanları vasıtasile 

derhal haber almışlardı. 
Hemen harekete geçen Ruslar 

Alemdar Mustafa Paşa ile muha
bere kapısı açtılar. 

Fakat bunlar cereyan ederken 

Eğlence 
Yerlerinde 
Teftişler 

Kaymakamlar Bu işle 
Yakından Meşğul 
Kahve, lokanta, gaziııo ve em

sali yer !erde, abdesthanelerin bü

felere yakın bulunmaması lazım -

dır. Büfelere uzak mesafelerde 

bulunması lazım gelen abdestha

nelerin kapılarında aynca bir de 

antre bulunacaktır. Şehr;n bir çok 

semtlerindeki kahve, gazino ve ' 

emsali müesseselerde bu usule ri
ayet edJlınemektedir. Dünden i -

tibaren kaymakam ve nohiye mü
dürleri mıntakalarıdaki l;u gibi 

yerleri gezmeğe boşlan.ıştır. Bü
felere yakın abdesthanelerin yer
l!'ri deli tirilecektir. 

Beş Senelik En~üstüri 
Pl a nımız 

ıSümerbank Umum Müdürü 
Nurullah Sümer birinci beş se • 

nelik endüstri planı etrafında 
şunları söylemiştir: 

- Endüstri pliinı, tayin edil _ 

ıniş olan zaman zarfında mahi _ 
yetlerinin tadilata uğraması ha

sebile talik edılen kendir ve por
selen fabrikaları haric olmak ü

zere diğer bilumum mevzularda 

tasarlanan hacimden daha geniş 

mikyasta olarak ve yeni bazı ila

velerle tahakkuk etmiş sayılabi

lir. Endüstrileşme planı ve onun 

tahakkuku büyük Milli Şefin bir 

iradesinin tecellisidir. Planın ba

şarılmasını mümkün kılmış olan 

da yine kendisinin kuvvetidir.• 

de, İstanbulda el altından yeni, 
yeni vak'aların vücudlanmasına 

çalışılıyordu. 

Yukarıda yazdığımız veçhile, 
Sultan Mahmud Yenıçerileri A -
lemdar ve hempaları aleyhine kış
kıruyor ... 

Hafid Efendi; Alemdara ve Ra
miz Paşalara takdim ettiği göz -
delerle devletin başına yeni bir 
isyan gailesi hazırlıyordu. 

Bereket versin Rusların vaziye
ti müsaid değildi. Çünkü; Napol
yon Bonapart Sliiv ların şark üze
rine vaki istila politikalarının kül
liyen aleyhinde idi. Onun maksa
dı, şarkı tamamile kendisi eline 
geçirmekti. 

Napolyon'un bu politikasına kar
şı İngilizler de ayni maksad ve 
gayeyi hedef ittihaz ettikleri ci
hetle Ruslar müşkül mevkide bu
lunuyordu. 
Avusturyalılar da Rusların po

litikasına karşı vaziyet almışlardı. 

S-soN TELG ~AP- 16 11.AaT ım 

Mimar 
Sinan 
Günü 

Bir Pronram Hazırlanıyor 
Meşhur Mimar Sinanın ölümü

nün yıldönümü günü yaklaşmak
tadır. Yapılan yeni yeni tetkik -
ler Sinanın köşeye bucağa atılmış 
eserlerini birer birer meydana çı

karmaktadır. Sinanın bu seneki 
ölüm yıldönümü geçen seneler -
den daha parlak olarak tesit edi· 
lecektir. Mimarlar Birliği İstan -
bul şubesi bu işle meşgul olmak 
üzere üç kişilik bir komite seç -
miştir. Geçen seneden itibaren Si
nanın eseri bulunan yerlerde de 
ayni gün merasim yapılması ka
rarlaşmıştı. Dokuz Nisan Sinan 
günü olarak intihap edilmiştir. 

Ayni gün İstanbulda olduğıı gibi 
İzmir, Ankara, Edirne, İstanbul, 
Tekirdağ, Babaeski, Lüleburgaz, 
Havza, Isparta, Erzurum, Çekme
ce. Çatalcada da merasim yapıla
caktır. 

İstanbul Müzeler Umum Mü -
dürlüğünde çalışan eski eserleri 
koruma cemiyeti şehirdeki Sinan 
eserlerile yakından meşgul ol -
makta, harap olmalan!'a meydan 
vermemektedir. İçilmeğe salih ol
madıi(l için şehirden kesilen Kırk-ı 
çeşme suyu tesisatı Mimar Sinan 
tarafından yapılmıştır. Eski eser
leri koruma cemiyeti, Kırkçeşme 
suyu tesısatının .pl.anlarını yaptı

racak, müzelerde saklıyacaktır. 

---<>--

Düğün 
Merasiminde 
Türk Hey'eti 

Düğün Mukavelesi 
Dün Kahirede 

imzalandı . 
Hariciye VekiJimjz Şükrü Sa

racoğlunun riyaseti altında bir 
heyet, dost ve müttefik İran dev
letinin haşmetlu Veliahdı Meh
med Riza Pehlevi'nin Mısır Kralı 
Birinci Faruk'un hemşiresi Pren
ses Fevziye ile evlenme törenin
de hükı1metimizi temsilen İrana 
gidecektir. Heyetde birkaç meb'us 
bulunacağı gibi muhafız alayın -
dan bir bölük, bir hava filosu ve 
Cumhur Reisliği bandosu da gi
decektir. 
Heyet beraberinde İnönü'nün ve 
Cumhuriyet hükfunetinin genç 
evlilere hediyelerini de götüre -
cektir. 

MUKAVELE İMZALANDI 
Kahire 16 (Hususi Muhabiri -

mizden)- İran Veliahdı Prens 
Muhammed Şahpur ile Mısl!" 

Kralının hemşiresi Prenses Fev
ziye'nin izdivac mukavelesi dün 
Abidin sarayında merasimle ım -
zalanmıştır. Gece, İran Veliahdı 
şerefine muhteşem bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Şahinşah Riza Pehlevi'nin do
ğumunun 61 inci yıldönümüne 
tesadüf eden bu mes'ud hAdise • 
!randa muazzam tezahüratla tes-
id edilmiştir. 

Çünkü Rusların Romanyada yer

leşmeleri Avusturyalıların hiç de 
işlerine gelmiyordu. 

Avusturyalılar anladılar ki; 

menfaatleri Ruslarla Funsızlar a
rasında gizlice taksim olunmuş -
tur. 

Binaenaleyh; Rın ordularının 

Tıınayı aşarak İstanbul üzerine 
yürümesi müşkülleşti. 

İngiliz, Fransız, Avusturya me

nafii çarpışmağa başladığından 

Ruslar bilmecburiye devleti ali

ye ile müsaleha aktederek işin i
çinden çıkmak istiyordu. 

Hulasa Napolyonun politikası

nın televvünü geregi gibi anla -

plmış ve Rusya ile aktedi!ecek 
müsalehada ibraz edeceği tavas -
sutun nekadar kaçamaklı olduğıı 

henüz mün'akid olamamasile mey
dana çıkmıştı. 

(Devıımı var) 

I~ 
Yeni Kurulan 
Fabrikalarımız 

n.n illdimet yakında ikinci be, 
ll1J yıllık sanayi programını da 

ilin edecektir. 

1934 yılında Kayseri mensucat 
kombinllSllllll inşası ile başlıyan 
birinci beş yıllık sanayi progra
mı, hiç aksamadan, göğsümüzü 

kabartarak tahakkuk etmiş ve 
tamanılannllf bulunuyor. 

Birinci be~ yıllık sanayi prog
ramında dokuma, scllüloz, sera -
mik, kimya, maden sanayii gibi, 
başarılması en güç sanayi i~leri 

vardL Bunların hepsi, Türk mil
letinin büyük azmi sayesinde ta· 
hnkkuk ettirilmiş bulunmakta -
du. Bilha8'a Karabük demir ve 
çelik fabrikalarımız, Balkanların 
biricik mühim maden sanayii 
merkezi haline gelmektedir. 

Beş yıllık sanayi programımı -
zm tahakkukunun büyük (ay • 

dasını anlamak için şu rakanılara 

bakmak lazımdır: Ev.-elce, birin
ci beş yıllık sanayi programı ile 
vücude getirilen mücss<"sl'ierin 

mamulatı için, her yıl harice 75 
milyon lira veriyorduk. Halbuki • 
beş yıllık sanayi programının ta-
haklnıku için sarfedilen pnra ye

kı1nu 100 milyon liradu. Yani 100 
milyon lira sarfedenk, ht•r yıl 

hari<e 75 milyon lira \•ermekten 
kurtulduk. 

İkinci beş yıllık sanayi proğ • 
Tamınıızda, hiç şüphe yok ki, bi
rinci programdan daha çok isa
betle tahakkuk ettirilecektir. 

İkinci beş yıllık sanayi planın
da, madencilik, maden kömürü 
işletmesi, deniz sanayii, toprnk 
ve gıda maddeleri sanayii, elek· 
trik santralları gibi bü) iik mev
zular vardır. 

Her beş yılda bir tahakkukunu 
daima iftiharla idrak edece" imiz 
bu sanayi pl5nlarının en mühim 
tarab, memlekette iş sahasını art
tuması ve refah temi" etmesidir . 

Tfukiye refah yoluna doğru 

hızla ilerlemektedir. 
REŞAD FEYZi 

Mekte~lerde Ka~a~ulak 
Vak' alan ~oğal~ı 

Şehrin bazı semtlerindeki ılk 
okullarda kabakulak hastalığı baş· 
lamıştır. Sıhhiye müdürlüğü ka
bakulak vak'ası görülen mekteb
lerde sıkı sıhhi tedbirler almak • 
tadır. Bu gibi çocuklar arkadaş • 
!arından derhal ayrılmakta, ev • 
!erine yollanmaktadır. 

--<>-

Gümrükteki Sahipsiz 
Eşya Dağıtılıyor 

Önümüzdeki aybaşından iti • 
haren İstanbulda yalnız hah ant

reposile Eminiınü antreposu, ant
repotan taşıyacak diğer antrepo
lar ambar olacaktır. Ambarlarda 

eşya iki sene kalacak, iki senenin 

hitamında sahibsiz ~JcJedil~rek 

dağıtılacaktır. 

' Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kadı.k ö y V e 
H ayda r pa ş a 
Vapurlar ı 

Bir karllmJzden aldıfım1% bir 
mektubcta Denhbankın yakın sa
h lUer -'"'-8ılaltl 1Dllums17.lık

&an şlkbet edilmektedir, Bu k.a .. 
r llmlz d iyor ki: 

•- Alu.amtarı Kadıköyüne ve 
llaydarpa,aya kaldırılan 18,30 
postası hıncahınç dolmaktadır. 

Oturulacak yer kalmadıktan ba. .... 
ka ayakta da durulam:una.kta.dır. 

Cünkü bo vapur evlerine döıı
mekte olan memur ve b~('l 'sınıfı
m ve a:rnl a.manda Ankara yol
culan.nı da f.aşmuLkta.dır. 

Enelduı oldutu ı:lbl Kadıköy 
ve Haydarpaşa.ya aynJ saatte ay
n ayn birer vapur tahrik edil .. 
melidir.• 

' 

Karllmlzin bu haklı şikbetlDe 
his de lfttralı: ediyor ve a likadar

lann 11.Ual'l dikkatine vazedl .. 1 
:rom. 
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1 Avrupa'nın Dışındaki Meseleler 1 ı · ı Meraklı Şeyler ı · 
HAYVANLARIN ZEltASI HÖK Hindistan'da Neler 

Oluyor? 
f'D') an illmlere l'Öre ecdadım.ıs o
l.!:9 lan hayvanlar cldden. te\IU.k.e 

deter mahlüklardır. 

Acaba bunlar bizi anhyprlar mı!. 

Meseli bir köpek, sahibinin sözlerini, 
ne demek lsıcdlllni anhyor m u!. Ua1· 
.f&nların sözden ziyade jesllerl anla· 
Jıklarını farzetmek daha dotrudur. 
Hayvaf\lar il.ıerlnde dudak!ar1n. coı

lerln b..arekeU, ~ıden daha ziyade te • 
slr ediyor. 

Bir Sır Çözülüyor 
Oruçtan Sonra: Gandi Yine Maksadına 

Muva ffak Ola bi l i yo r 
Alimler; piyano çalan köpekleri. 

Canbazhane meydanında ayaklarını 

7ere vurmak sure tile besab eden bey -
glrleri tetkik etmlş1cr: köpekle be7-
C"irin çok ı:iiıel terbiye edlldiklerinl, 

alışhrlld1kların1 ve sahlblerlnln na ... 
zarları alt.ında hareket eltlklerlnl c.::ir
mıişler. Mihraceler, Raceler Debdebe ve 

Saltanatları Vazgeçecekler mi? 
Şu halde, hayvanların sözden anla· 

madıklarını. ancak jest ve nazarla ha.
reket ettiklerini söylemek yalan olma't. 

D 
ünya meseleleri yalnız Av
rupa kıt'asında olup biten 
hadiseler etrafında toplan

ır. ş olmuyor. Vakit vakit başka 
taraflara da bakarak neler cere
yan ettığini görmek iktıza edıyor. 
B'4,,<TUn!erde Hi'ldistanda olan ha
d ,eler de işle bu mahiyettedir. 
\ ı ç plak, yetmişlik ,fakat ru
hu çok kuvvetli olan bir ihtiyar, 
Gandi, bugünlerde yine İngili:ı; 
matbuatını kendisile meşgul et- -
tiri yor. 

Gandi'nin dünyada mal, mülk 
olarak s•rtındakl gömleğinden 

başka birşey yoktu. Fakat bu fu. 
tiyarın tekrar oruç tutmağa baş
laması Hindistanda aşağı yukarı 
100.000,000 kişiyi ııliıkadar ettiği 

gibı İnğiltereyi de meşgul etmek· 
ten geri kalmıyor. 

Gandiden çok bahsedilmiş ol -
duğu için tuttuğu oruç da meşhur 
olmuştur. • 

Hindlilerin me§hur Gandl'sl 

Deyli Ekspres'in dedığine göre 
Gandi orucu sıyasi ve milli mak
sadlarında çok defa muvaffak! • 
yetli bir vasıta olarak kullanmış
tır. Kendisine getirilen yiyeceg: 
yememek suretile ortalığa !az.mı 

gelen tesiri yapan Gandi bu su
retle lngiliz"lere karşı silahsız mu-

istikbale Aid Ha zı rlıklar 

Kızıl Denize Acılacak 
Yeni Kanal Meselesi 

kavemet hareketini vücude getir· 
miş oldu. İsyan değil. silahlı her 
hangi bir hareket değil Bılakis 

sıliıha veya herhangi el ile tutu

lur vasıtaya müracaat etmeksi • 
zin mukavemet etmek bir zaman
lar Hındistan'da büyük bir ha • 
reket halini almıştı. Gandi silah-

sız mukavemeti en esaslı bir ka
ide tanıdığı için mesela kendıne ı 

tabi Hind'lilerden bıri tarafından 
da İngilizlere karşı silah çekıl • 
dığini, bu yüzden kan döküldü • 

ğünü duyacak olursa o zaman da 
günlerce oruç tutmaktan geri kal
mazdı. Hind'liler arasında ve Gan· 
di'nin mensub olduğu dinde gün
lerce oruç tutmak vardır. Ahimsa 
dedikleri bu perhizi siyasi ve mil
li l;ir harekette vas•ta olarak kul
lanmayı Gandi düşünmüştür. 
Ganda'nın iki mühim şahsiyeti 

vardır: Evvela kendi dininde <>· 
!anlara göre Gandi en büyük bir 
adamdır. Dünyanın gelip geçici 
tadına kendini hiç kaptırmıya • 
rak, ya hiçbir şeye malik olmıya-
rak yaşıyan bir adam. Gandi'nin 
hırs ve tamamı celbedecek birşey 
yoktur ki onunla mağlilb edileb;J
sin. İşte yarı çıplak gezen ve giy· 
diği gömleği kendi örerek doKu • 
yan Gandi bir meslek olarak ka-
bul ettiği bu fakirliği ile pek kuv· 
vetli bır şahsiyettir 

Sonra Gandi bit politika ada • 
m•dır. Garl;ı ve şarkı bilen bir 
siyaset adamı. Otuz senedir uğ
raşarak Hmdistanda mılli cere • 
yanı vücude getirmiş oldu. Onun 
ne zamandaııberi giriştiği büyük 
bir tecrübe var. 

Hindistanın şimali garbi tara· 
fında küçük bir hükumet var ki 
buraya Rajkut dıyorlar. Vaktile 
Gandi'nın baba.ı bu hükumetin 

Fakat, bunun aksini lşHiyoru1. Ri
vayete röre, incllterede bir hayvanat 

bahçesinde bir Goril \•armış. Geçen
lerde sekiz yaşına basmış. Bu mUna

sebetle bir ctlence ve d:ıns tertib e
dilmi!f. Goril de dave olunmuş. Fa
kat, ihtiyaten bir kafes içinde bulun

durulmU!f. Goril, kendl-.ine verilen 
yemeklerden aşırı derecede memnun 
olmuş. 

llazır 'ı>uıunanl:ır sıçra;rıp oyna ... 
mata başlayu1ca kızmış. Orada bulu

nan 1"enç bir Amerikalı i.lim; kate ... 
sin yan.ına C"lderek kimsenin ın!ıJ:ı -

madıfı bazı sözler mırıldanmı,. Sour11. 
hazır bulunanlara dOnerek bun ut.ı G•· 
rH lisanı oldutunu. ve Alrlkafl:ı ot
rendltinl sö)'lernlş ve llive etmiş: 

- Goril parlakal lsU7or L 

T ecrübe için :yine muz vermlş:ler. 

l\.laymun suralı ekşitmiş. Buuun iıu

rine bir por takal vermişl er. sevinçle 

almış, yemiye başlamış. Bundan . ..-enç 
ilimle Gorilin anl~tıklarına. hük ... 
metmek mecburiyeti ha1tl olmuş. 

Dahası var: Geno ıillml~ ma,·u•un. 
pek uzun süren bir muhaverede bu
lunmuşlar. I lazır bulunanlar mcrai<t." 

dJnJiyorlarmu,ıı. Genç ilim, ttıa,vmuıı.1. 

uıunca bir sOz söylemiş. M:ıvnnın, ar
kasını dönmti.$, koll:ırır • bava.y.ı kal
dırmış, sonra kalesin 7atak ycrlne çe
lulınlş. 

KENDİ KENDiNE BİR İNSAN 

GİBİ SÖYLİYEN MAKİNE 

Avrupa ı-aze tcJ C'rfn lo yazdıkl anna 

röre İsveç ilimlerinden birisi yeni bir 
okuma makinesi krşletmişUr. Gerçi 

şimcliye kııdar piyasada Fono Fotofon 
tabir ettikleri bir nevi okuına n•akl ... 
neleri vardır. Buyü!t müessese sa. .. 
hiblerl bir mektub yazdıracakları va
kit bu maklnelt'ri kurarlar .. Borusuna 
doğru yazdıracaklarını söylerler. Son

ra daktilolar makineyi alır odalarına 

cötürürler. Başka bir dül:meye basar
lar .. l\laklne; patronunun söyledikle ... 

rint tekrar eder. Daktilolar da yazar
lar. 

• 

1 sadrazamı imiş. O zaman bu kü
(Devamı 7 inci sayfada) 

Fakat: bu keşfolunan makine öyle 
defılml1, makinenin kolu herhanrl 
razete veya kitabın sahifesine konup 

kurulursa bülbül l'lbi oku.mata baş

hyormu~ . 
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'l'arama u e gclstenıen kısım ;reaı kanalnı geçecegı yen gostenyor 

K ahire muhabirimizden: 1 şirketinin imtiyazı 1968 senesı 
(Ferdin~n~ dö_ Lespes) nin ş0n teşrinin 17 inci günü gecesi, 
tesıs ettığı Silveyş kanalı (Devamı 7 inci sayfada) 

Bu akşam ARAY Sinemasın da 

FLORENCE RICE - JAMES STEV ARD -
ROBERT YOUNG - LIONEL BARRYMORE 

gibi 4 büyük artist tarafından yaratılan 

DENiZ NAMZEDLERi 
Fransızca sözlü emsalsiz filim başlıyor. Amerikan bahriyesinin 

1 
geniş çerçevesi dahilinde aşk kahramanı ... 3por yıldızları ... Kah-

ı l.r•a•m•a•n•lı•k•ş•am•p•i•y•o•nl•ar•ı .•.• • •C•ı•.d•d•e•n•g•o•"r•ül•e•c•e•k•b•i•r•fı•li•·m.-•İ•la•'v•e•t•e•n• Foks Jurnal 

l rxı andan kocasından ayrıldığ•ı 
vakit, sanki dünvaya yeni· 
den gelmişe döndü. Çünkü, 

İzzet Nuri çok ayyaş bir adamdı. 
O kadar ayyaş idi ki tarif edilmez. 
Her gece sabahlara kadar körkü· 
tük içer, eve sabaha karşı gelirdi .. 
Çok defa, sokak ortalarında sızıp 
kaldığı, karakollara düştüğü bile 
olurdu. 

Handan, iyi bir ev kadını idi. 
Güzeldi. Henüz genç idi. Yaşı bu 
mayısda yirmi sekiz olacaktı. Biraz 
parası, iki dükkanı, başını soka
cak bir de evi vardı. 

İzzet Nuriden ayrılalı altı ay 
olmuştu. Handanın eski mekteb 
arkadaşları, komşuları, genç ka
dını evlenmeğe teşvik ediyorlardı. 

Handan da evlenmek niyetinde 
idi. Fakat, kiminle? T:.lih karşı· 

sına iyi bir adam çıkarsa, hemen 
evlenecektL Fakat, bu adamı ne
rede bulmalı idi? .. Nihayet ka • 
dındı. Kendisi talib vazıyete geçe
mezdi. Zaten, Handanın aldığı a
ile terbiyesi de, böyle bir şeye mü
said değildi. 

Yalnız, İzzet Nur ide!' gözü çok 
korkmuştu. Her erkekte bir ku
sur var, diye düşünüyordu. Fil • 
vaki çöpsüz üzüm bulmak kolay 
değildi. Kadı kızında bile bir ku
sur olurdu. 

Handan, gezmeğe, çaya, balo • 
ya çok düşkün bir kadın değildi. 
Öyle toplantılara, arkadaşlarının 
evine de sık sik gitmezdi. Yani ev· 

lenebilmek için vesile ve tırsat ını· 
kanı da azdı. 

Aradan bir sene geçti. Handan 
hiıliı evlenememişti. Dul kalmak, 
onu iyice düşündürmeğe başla • 
mıştı. Nihayet, yaşlanıy,,rdu. Genç 
Jığinin en tatlı yılları geçiyordu. 
Kadının gençliği çabuk geçer .. Er· 
kek. daima gençtir. 

Bir gün, arkadaşlarından İclal 
• gelmişti. Yüzü gülüyordu. Han • 

dana · 
- Sana mühim bir şey açaca

ğım .. dedı.. 
- Ne o?. 
- Seni evlendirecel(im .. Seni 

evlendirmek bana dü.ımez mi?. 
Annen yok, baban yok. ağabeyin 
yok .. 
Handanın kalbinde tatlı bir he

yecan belirdi. Sevincini belli et· 
memeğe çalışarak: 

- Ne söylüyorsun İclal, dedi, 
yine saçmalıyorsun .. 

- Bırak şimdi şakayı sahih söy
lüyorum.. Sana bir kısmet bul 
dum .. Tam istediğin gibi bir a • 
dam .. 

- Kim bu adam?. 
- Bizim apartımanda 5 numa· 

rada oturuyorlar .. Oluz altı yaş· 

larında var. Fakat, yakışıklı, genç, 
görünen, neş'eli iyi kalbi! birisi.. 
Bir annesi var,, bir babası.. İkisi 
de ihtiyar .. Hiçbir şeye karışmaz
lar .. Kocan olacak adamın ne me· 
!ek olduğunu sonra göreceksin .. 
Bir şirkette şef .. Ayda iki yüz elli 

- --~----- . ---
- A .. Nesrin, geldin mi?. Ve .. kendisini kaptırdığı üzüntü, bl'yecan, me· 

raktan bir türlü kurtulamıyordu! 
Gü'!ey gittiği gibı, tüy gibi hafif, uçarak, se· 

vinerek, koşarak geldi: 
- Nasıl kocacığım? •• 
Mantosunu arkasına giymiştL Doktor baktı YOS A 

Soğuktan, kar ti})isinden kıpkırmızı olan su
ratına şenliğinin gülücüklerini dağıta dağıta: 

- Benim ya. . Geldim ... 
Dedi, Feridin koluna girdi. Bu, birden Feridin 

omuzuna vuran, soğuktan kıpkırmızı kesilen, sev
gil.sının koluna girip hemen yürüyüveren Nesrin, 
hıç her vakıtki Nesrin değildin. Herşeyden önce 
çok özel, içten, senli benli bir duruşu vardı. Sonra 
giyinişi l;ambaşkaydı. Başına mantosunun kuma· 
şından bir bere giymişti. Arkasında gösterişsiz, 

sade bir spor manto vardı. Ayaklarına uzun konç· 
lu, gri bir şoson giymişti. Ve b

0

oynunu yün bir e
şarpla çenesine kadar sarmıştı . · 

baktL 
- Çok güzel.. 
Dedi. İlaveler yaptı: 
- Çok yakışmış. 
Rengi de güzel! 
Seni açıyor .. 
Kum:ş r.1ükemmel 
Ve .. >ordu: 
- Erkek terziye mi yaptırdın!. 

- Tfayır. Ker.di terzime. 
Doktor bir yandan da altı saat terzide ne yap

tığını ö_ğrenmek istiyordu: 
- Bari yeni mantonla bir yere gittin ml?. 
Guney gene dik dik doktorun gözleri içine 

bak•ı. sonra gene yumuşak, okşıyan bakışları, gü
ler Y-lÜ ile: 

ereye gıdecej!im kocacığım? Beş altı saat 
ba rda durC: m da bıt rttinı 

Dcdı sôzünc ekledi: 
- GPrçek t.•na yara mış mı·• 

No. 101 ----• 
Doktor: 
- Hakikat yaraşmış ... 
Derken, ince, taze kadın onun yanma koştu: 
- Al öyleyse bir yanak!. 
Ve .. yanağını doktorun dudaklarına verirken 

kendisi de gene doktorun dizleri üzerine fırladı. 

FERİTLE BİR GECE 
• 

Saat yirmi üç. 

Ferit Galatı.saray posta evının önünde. 
İlikleregeçen bir ayaz, kuru soğuk var. Yer• 

!er don. Kar serpiliyor. 

- Yirmı il<i buçukla yirmi üç arasında gelnıe
ğe çalışırım. demişti. 

Dıye kendi kendisıne hem konuşuyor, hem 
paltosunun iç.nde büzüle büzüle ısınmıya çalışı • 
yordu. Sonra, onun bir cümlesini daha hatırladı: 

- imkansızlık olursa gl'lemenı. Belki gece o-

Yazan.: E'IEM iZZET ıu:;.ı ıcıı: ---··---
turmıya gelenler olur. Belki beni ne olursa olsun 
evde tulacak bir durum çıkar. O vakit, ben sar.a 
gelebileceğim vakti ertesi günü yazarım. 

Bunu da düşündükçe kendi kendisine soru • 
yordu: 

- Gel~cek mi, gelmiyecek mi ? 
Saat yirmi üçü geçiyordu. 
- E... demek gelmiyecck. 

Dedi, gene sokağın l;ir başına, bir sonuna bak· 
tı, umutsuzluk içinde adımlarını attı. Gelmemek, 
gelememek; beklemek, boşuna beklemek ve .. bü
tün bunların ruh, sinir, beyin, damar üzerindeki 

etkileri birden Feridi üzmüş, onun beklerken dip
diri olan varlığını, dönerken peltr ye çevirmişti. 

Adımlarını atışında bir üzgünlük, başında bir sar
kaklik, yürüyüşünde bir denksiz· k ve sendelevsi . . , 
vardı. Birden, omuzuna bir el dokı:ndu. Arkasına 

döndü, baktı, boğuk bir ses çıkardı: 

- Bilsen ne korku içinde , ilim. 
- Babam, a· .. em, evdekiler .ıcp uyuduktan 

sonra usulcacık yataktan sıyrıldım, ayaklarımın u· 
cuna basa basa ~da kapısını açtım. Dışarıyı dinle
dim. Babamın yatak odasındn horol horol uyku 
sesı geliyordu. Hemen sokak kapısına indim, anah
tarı aldım, çıktım. 

Ve .. bunu söyler söylemez: 
Görüyorsun ya seni ne kadar sevdığimı? 

Bunu benden başka kim yapabilir. Ve .. insan ne 
kadar sevmelidir ki, bu deliliği, yahut bu özverıliği 
yapabilsin ... 

ıoevanu var) 

REŞAD FEYZi 1 Yazan: ---
lira maaş alıyor. Senm de var üç 
beş kuruşun geçinir, gidersiniz .. 
İçkisi filan yok .. 

İcliıl, müstakil damad hakkında 
daha bir sürü izahat verdi. Han· 
dan dikkatle dinliyordu. Arkada· 
şının anlattığına göre, bu adam, 
tam istcdıği erkekti.. 

İclal saatlerce anlattıktan sonra, 
Handan, nihayet, en samimi his· 
lerini açtı: 

- Peki amma, bakalını, o beni 
beyenecek mi?. 

İclal hemen atıldı: 
- Sana birşey teklif edeyım, 

yapar mısın?. Bir gün bize geL 
O da. tesadüfen bizde bulunsun .. 
Görürsün, kanuşursun.. BirbJrinl· 
zi beğenirseniz, evlenirsiniz .. 

Handan, bu teklü karşısında bi· 
raz ciddileşti: 

- İclal, dedi, sana şunu söyli
yeyim ki, ben böyle şeylere bili • 
yorsun, alışık değilim .. Tuhaf bir 
vaziyete düşmüş olmıyayım ?. Yı· 

· ni ben talih vaziyetinde olmak is· 
temem. Mesela, birbırımizi be • 
ğenmedik .. Ne olacak?. Artık eve 
gelir, günlerce ağlarım .. Sana iti
raf edeyim: Ben hayatımda bir ke
re ıişık oldum. Bu, bütün ömrü • 
mün yegane sırrıdır. O zaman on 
dört yaşında bir çoc'..lktum. Ma· 
hallemizde bir delikanlı vardı. O· 
na aşık oldum .. Ne ise bu acıklı 
ve hazin bir maceradır .. Bırak 
şimdi onu .. O çocukla evlenmek 

(Devamı 7 inci sayfada) 

1
1-<ady o ı 

Prooramı 

Ankara Radyosu 
BUOCN 

18,35 M üzik • 1"1 (lll e lodller, Soıtsı-

ler). 
19 Konuşma (ziraat sa>tl). 

19,15 T urk muzltl (f:ısll hc:retl). 
Tahsin Karaku.ı, llakkı l>r.ruı:ın . Re• 

flk Fcrs:ın, Uasan Gur, llamdi 'Iukat , 
Basri Üfler. 

20 AJ:ıns ,meteoroloji 
raat borsası (fiat). 

20,15 Turk muzıiL 

ba6erler l, d· 

Çalanlor: VecUıe, Cevdel Caila, Eıı• 
rel Kadri. Kemal l\'lyaı:l Seyh un. 

OkuyanJar: Necml K.lza, bc.IWihat Öa· 
dcnscs. 
t- Peşrev. 

:ı- l\JI o ta • Unak prkı • Da im ... 
nl ben arardım. 

:ı- lllalımuı Celiilellln - • Nan 
fi1'raı.. 

._ Şevki IleJ' • Tutuldu dama :ntl• 

fiy;lre.. 

5- Suphl ZIJ'a - Gücendi biraz s6•· 
lerlme. 

6- Kemal Nl1ad Seyhun • Taksim. 
'1- Refik Fersan - Gôisiimden ka

CIP Jltlln. 
8- Rel ik Fersaıı • EJ' ben im ıo .... 

ırillüm. 

9- Dede • Sana li1 ıl< mı e:r cülteıı. 
10- Şemseddin Zl7• • Bı.kWıı din· 

den. 
11- Saa scmalsL 
Zl Memleke t aaat a7an. 
21 Konuşma. 

Zl ,15 Esham , tahvll.U, bmbbo .. 
nukut borsası (!ini). , 

U,25 Ncş"ell pl.lklar. 
U.38 Müzik (kuçllk orkestra • fefı 

Necip Atkın ). 

22,30 Müzik (Cll'an n ııalre - PL) 
Z3 M üzik (Cazband • P i.) 

23,45 • Z4 Soıı ajans lıaborlerı • • 
7•rınkJ proç a.m. 

YARIN 
12,35 T ürk milzlil • PL 
13 Memleket saat a7an , ajam, me

teoroloji haberlerL 
13,15 • H Müz ik (hafif scnlonlk 

plakla r). 

1357 Hicı:i 1354 Rumi 1 Muharrl'm Mart 
24 3 ---1939, Ay 3, Gün 75, Kasım 129 

16 Mart PERŞEMBE -- 1 1 

Vakitler Vasati Ezani 

<~. d a. sa. d. ---
Gün et 6 12 11 57 

Ö~le 12 23 6 07 

ikindi 15 44 9 29 

Mşam 18 16 12 w 

1 
Yat.ı l9 46 ı 31 

İmsak 4 34 ı o 18 



listanbul'un Havası Değişiyorl · 1 Ş A K A 1 
Y 

__ , __ 
Eminönü Meydanı eni 
Şekle Girdikten Sonra ... 

Halicin lstanbul Sahi!i Açı ldıkça 
Şehir Büsbütün Eaşkalaşacak 

Mısırçarşısınm ·rahmis cihetindeki kap ısı 

- Bunu nerden biliyorsun? 
Derseniz, işte mostrası meydan

da! Eskiden bu mevsimde. en şid
detli poyrazlar eserken bile insan, 
Bahçekapısından, Yenicami keme
rinden hemen hiç rüzgar duyma
dan geçerdi. Fakat, şimdi en hafif 
bir poyrazda bile geçenlerin ya 
şemsiyeleri tersine dönüyor, ya -
hud şapkaları kendiUklerinden 
havalanıyor. 

1 
Yazan: ı 

Osman Cemal KAYGILI 

1 
nın manzarasile birfü:te, o canım 
havasını da yok edecektir. 

Oradaki bugünkü açıklık bir 
mislini, hatta yarım mislini daha 
buldu muydu yazın, pek çok esen 
kupkuru ve serin şimal rüzgar -
!arının hepsi, olduğu gıbi o kos -
koca meydanı alttan ve üstten ya
layarak gelecek, ta ıçerilere. ta 
Sultanhamamlarına, Hasırcılara, 

Marpuççulara, Sirkecının üst ta
raflarına, hatta Mahmudpaşalara 
kadar dayanacak ve yaz mevsim
lerinde, ötedenberi birer hamam 
külhanına dönmekte olan bura -
tarın, artık şehrin rüzgarlara kar
şı açık ve yüksek olan havadar 
yerlerinden farkı kalmıyacaktır. 

Hatta deniz. buralara yakın oldu
ğu için buraların serinligi bundan 
sonra belki Okmeydanında bile 
zor bulunacaktır? 

BENİ SEVİMLİ 

BULMUYORLAR MI? 

K
orkunc denecek kadar çirkin 
ve abus çehreli bir ihtiyar 
kadın bir gün köşesinde otu-

rup dik işini dikerken, küçük to -
runu Nermin ağlıyarak içeri gir
di; büyük annesi sordu: 

- Niçin ağlıyorsun yavrum?. 
- Ah büyük anne nasıl ağla -

mayım, bana herkes sana benze
diğ imi söyledi! 
İhtiyar kadın kaşlarım çatarak: 
- Ne diyorsun? d ; y~ bağırdı. 

Arkadaşların beni sevınüi b·ıl.rru
yorlar nu? 

- Bu yüzünde yaralar ne~ P 1-

rile kavga mı ettin? ... 
- Y'ok canım! Tıraş ederken 
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Güzel Vücudlü Şuh 
Kadınlar Diyarında .• 

Holivud'da 
Figüranlar 
Sıralarını 
Bek~ iyorlar 

! ' ' .~. ,,__kl _ -"'-

Hepimizin bildiği gibi Holivud'a yeryüzünün 
cenneti dcnilmeğe layık bir yerdir. Orası adeta gü
zel ve mütenasib vücudlu şen, şüh, dilber kadınla
rın, yakışıklı delikanlıların meşheridir. Muhtelif 
sinema kumpanyalarının icrayi faaliyet eylediği 

[ 

1 

bu şehirde bu kabil kadın l'e erkeklerden m üba· 
)ağasız binlercesine tesadüf etmek mümkü ndür. 
Resmimiz bir kumpanyanın figüranlar zümre>ine 
rnensub dilberler kafilesini sahneye girmek üzere 
sıralarım beklerken göstermektedir. 

====== 
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U 
stanbulun ve daha ziyade şeh- ı 
rin en göbek ve işlek, ayni za
manda havasız yerleri olan Sul

tanhamamı, Meydancık. Mısır çar
şısı civarı, Asmaaltı, Balıkpazarı, 

Sirkeci, Tahmis önü, hatta Tah -
takale gibi yerlerin ve civ:rları• 
nın havası, bu yaz bir hayli deği
şecek; hatta diyebilirim ki eski 
yazlarda, buralarda havasızlıktan, 

sıcaktan bunalıp alın!arnıdan no
hucl tanesi gibi ter di)kenler bu 
yaz, kabak meltemlerinin pufurda 
pufur yelpazelerile oldukça se
rin ve ferah bir vakit geçirecek
lerdir. Hele Eminönü ile Balıkpa
zarında oturanlar, bu sene hazi -
raıı ve temmuzda ortı..lık çayır ça
yır yanarken onlar dükkanlarında, 
idarehanelerinde htlı lıir serinlik 
içir.de, vantilatörsüz yan gele -
ceklerdir? 

Eminönünde açılan meydan. bu
gün az buz şey değildir. Hele ya
rın öbür gün, daha yıkılacak olan 
binalar yıkılsın ve deniz tarafı bir 
o kadar daha açılsın da siz sey -
redin o zaman, bu civnrtn alacağı 
manzara ve havayı! 
Şimdi yıkılan o yüksek binaları 

vaktile buralara birer kale gibi 
kurmuş olanlar hiç düşünmemiş
ler ki bu binalar şehrin bir kısmı-

Hele yaz rüzgarlarının en hatırı 
sayılan !arından gün dogrusu. Bey
lerbeyi, Çengelköy istikametin -
den olanca şiddetile, E:nınönün -
den başlıyarak bu saydığım yer
lere doğru bir üfürdümüydü, ooh, 
gel keyfim, gel artık! O zaman, 
akşamüstü işini gücünü bitirip; 
dükkanını, tezgahını kapayıp şöy

le, biraz hava almak içın tramvay
la Arnavudköyüne, Bebeğe. va -
purla Çubukluya, Beykoza filan 
uzanmıya da hacet kalmaz. San
dalyayı dükkanın. yahud idare -

berberin hıçkırığı tuttu da ondan .. İngiliz Ticaret Nazırının Karısı T edkikler yapıyor -
\ ffi .'f Belgrad Kadınları, Kadınların Çalışmalarınır. 

(Deı•amı 7 inci sayfada) 

Kampda ile Rahat 
Durmuyorl a UYKU ESNASINDA 

- Kocam her yem~kte'1 sonra 
bir iki saat böyle uyku kestırir .. 

- Tabii siz de cebinden dü~eıı 
paraları toplarsınız ... Fransa'daki İspanyol Mültecileri 

Ara s ı nda Adam Öldü rmek ı----ı 
'' Vukuatıadiye,, Sırasına Girmiş! 
P

aris g~zetelerinin yazdığına' 

göre, Ispanya hükumetçile
rinin yerleştirildikleri Rr-

jeles - Sür - M.?r kampında çok 
feci bir cinaylt işlenmiştir. 

Kampın muhafazasına memur 
olan Fransız kumandanına, geçen 
akşam kampta oturan iki İspanyol 
zabiti müracaat etmişler, gördük
leri bir faciayı şöyle anlatmış -
lardır: 

cBiz, ayın yedinci günü akşamı, 
deniz kenarına doğru gittiğimiz 

zaman, orada on beş kadar İspan
yolun, diğer bir İspanyolu denize 
attıklarını gördük. Adamcağız, de
nize atıladıktan sonra, bir müd -
elet suların altında kayboldu; fa-

fak biraz sonra suyun yüzünde gö
ründü. Yüzme bildiği için sahile 
çıklı. 

On beş kişilik grup, bunun sa
hile çıktığını görünce tekme to
kat yakapaça ettiler. Tekrar de -
nize attılar. Bu hal, birkaç defa 
tekerrür etti. Zavallı adam ölüm
den kurtulmak için sahile her can 
attıkça, tekme tokat döğüldü ve 
tekrar denize' atıldı. 

Biz, yanlarına yanaştık ve mü
dahale etmek istedik. İçlerinden, 
canilerin reisi olduğu anlaşılan 

biri, bize: 
- Bu adam, bir casus, bir hain

dir. Onun cezasını veriyoruz. 
Diyince, hareketlerinin doi!ru 

olmadığını, yaptıklarının vahşi -
yane olduğunu söylemeğe kal -
kıştık. Bu defa haydud: 

- Eğer, siz de, ayni akıbete 

uğramak istemezseniz, buradan a
rabanızı çekiniz. 

Diye bizi tehdid ettl 
Biz, oradan ayrılmıya mecbur 

olduk. Onlar da, caniyane işlerine 
devam ettiler .• 

KUM ÜZERİNDE BİR CESED 

Zabit, ifadesine şöyle devam et
miştir: 

cHadise yerinden ayrılmakla 

beraber rahat edemedik. Canileri 
uzaktan tetkik ediyorduk. Bir an, 
oradaki adamların sahilde toplan-

{Devıuıu 6 ıncı sahifede l 

Yeni Bir 
Şapka 
Modeli 

Bunu İngiliz Kraliçesi 
Giymiş 

•ı ngiltere Kraliçe~i geçenler
de açılan sergıyı zıyareti es
nasında yeni çeşid bir şap

ka giymek suretıle moda alemi -
nin nazarı dikkatini celbetmiş
tir. İngiliz resimli gazetelerinde ' 
Kraliçenin sergiyi gezerken o -
raya muhtelif memleketlerden 
gelmiş tacirlerle görüşti.iğünü gös
teren fotografları vardı. Bunlar 
arasında Fasdan gelen ve yerli kı
yafetlerini muhafaza ederek ma
!Um şekilde başları örtülü oaln ce
nub Afrikası tacirleri de vardır. 
Krailçenin yeni şapkası moda a
leminde nazarı dikkati celbetmiş 
olduğuna göre acaba ilkbaharda 

şapka modası için bu bir yenilik J' 
mi olacak diye düşünülmektedir. 

Aleyhinde Olan Bir Kitabı Bir Meydanda Y aktıla1 

I
• ııgiltere Ticaret Nazırı 0-

Jıver Smnley'in eşi Ladi 
Moren ıingilizlerin içtimai 

hayatlarını göstermek üzere çe
kilmiş bir takım filimleri alarak 
Balkanlarda bir seyahate çıkmış 
ve Yugoslavyaya gelmiştlr. Zag
reb'den İngiliz gazetelerine ya -
zıldığına göre Ladi Moren Zag
reb ci' ~ r?ı1da köyiıel'i dolaşmış, 
köylii\erle konuşmuştur. Hırvat 

köylülerinin giydiği işlemeli mil
li elbiselerinin kumaşları İngil -
tereden getirilmiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

Zagrehde tirçok Almanların 

gelerek ticaret işleri takib ettiği 

görülmüştür. Bunlar Almanyada 
dokunan kumaşları satmak ıçin 

gelmiıjlerdir. Bu hal tabii Ladi 
Moren'in nazarı dikkatini cel -
betmiş, Hırvat köylerinde altı 

yüz senedenberl ayni şekilde gi
yindiklerini görerek İngiliz ku -
maşları için buranın bir pazar o
lacağına kanaat getirmiştir. Al -
manlarla İtalyanlar Hırvatlara 
kumaş satmak için uzun zaman
dnberi çalışıyorlarmış. Hırvat ka
dınları Avrupalı kadınlar gibi gi
yinmek hevesin<_ie değillerdir. 

Liidi Moren Zagreb'de halk ü
niversitesinde konferans da ver
miştir. Fakat bu konferans ingı -
lizce verildiği için herkes tarafın
dan anlaşılmamıştır. 

Çünkü en çok okunan ve öğre. 
nilen lisan almanca imiş. Bun -
dan bahsederek kendisi diyor ki: 

- Almanca bilmiyorum. Be -
nim fransızcamı da onlar anlamı
yorlar. Bu yüzden biraz üzülü -
yorum. Yalnız resmi memurlar 
ingilizce biliyorlar. Bradaki İngi
liz konsolosunun yanında da iki 
muallim vardır. Bunlar istiyen • 
!ere İngilizce öğretiyorlar. Benim 
yanımda bir hizmetçi kız vardL 
Onun masrafını ben veriyorum. 
Ben hükumetten yalr.ız yol pa
ramla şahsi masraflarımı alıyo

rum. Yamında diğer arkadaşım 

bir kadın daha vardır ki o yalnız 
kendi hesabına seyahat ediyor. 

İngiliz muhatirinin bildirdiği

ne göre Almanlar Yugoslavyaya 
konferans vermek üzere sık sık 

adamlar ı;önderiyodarmış. Liidi 
Moren·ın seyahatinden sonra Al
manlar da filimler göndererek 
Hırvat köylülerine gösterecek -
!erdir. 

Diğer taraftan yine son gelen 
İngiliz gazetelerinin yazdıklarına 
göre Belgrad.ıla garib bir hadise 
olmuştur; 

Yugoslavya paytahtında geçen 
cuma günü daktilo, katib, terzi 
ve saire olarak 500 kadar kız top
lanarak muharrir Yanko Kodoro
viç'in çıkardığı bir kitabın nüs -

halarından tedarik ettikelrini yı
ğarak ateş yakmışlar ve etrafın
da dansetmişlt rdir. Kitabın adı 

da kadınlar mutfağa dönmeli! ... 
tarzındadır. Evden dışarıda çalı

şan kızlar bundan memnun olma
mışlar ve Yanko Kodoroviç Yu
guslavyada kadın düşmanı ola -
rak ilan edilmiştir. Kitabı yakar
larken kızlar: 

r- ~- - - ~· ...... 

- Biz mutfağa dönmek isteme
yiz!. diye haykırmışlardır. 

Lakin muharririn vaziyeti kuv 
vetlidir. Çünkü yi.izlerce kişiden 
mektub alarak herkesin de onun 
gibi düşündüği.inü görmektedir. 

Belgraddaki kadınlar birliği 

propaganda yaparak muharririn 
kitabını sattırmamağa çalışmak
tadır. Yanko Kodoroviç bir ma· 
ğazadan bir şey almağa gitse o
rada eğer kız veya kadın satıcı 

varsa ona birşey göstermemeğe, 
satmamağa !<-arar vermişlerdir 

Yolda muharrire hücum edildiği 
de olmuştur. 

Yanko Kodoroviç evlidir. Ken
disi yaşlı tir adamdır. Eşi de yaş
lıdır. Bu kadın diyor ki; 

- Evin yemeğin! ben kendim 
pişiririm. Kocamın hakkı vardır. 

Kadınlar ev işlerile uğraşmalı. 

Kocam kadınlar için ne demiş ise 
doğru söylemiştir!. 

Yu,ı:oslııv kadınlan milli kıyafeUerllıı 
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Bir Devletin Yok Olması Karşısınaa Avrupa I Kampta Bile Rahat Terkiyeyi isteriz Bulgar Başve. i i 
Son Vaziyete Bir Bakış ' Harekat Devam Ediyor işgal HadisesininAkislf ri' Durmuyorlar Haıeb 16 <Hususı> - İsyan bü- Aramızda 

tün ehemmiyet ve vıis·atile de -
(1 lnd 1ahifeden denm) 

arada Hitler, Mareşal Göringin 
tavsiyesi üzerine bir Avrupa har
binde Çekoslovakya'nın bitaraflı
ğını temin için mühim bir miktar 
Alman askerinin muattal kalına
ması için Bohemya ve Moravya -
nın işgali lüzumuna kani olmuş
tur. Bunun üzerine Çek hududu
na 200 bin Alman askeri yığılmış, 
İngiltere ile ıJ. ansa da yeni Çek 
devletinin hududlannı henüz te
keffül etmediklerini söylemişler, 

bunun üzerine Çek Cumhurreisi 
Berlin'e gitmiş, Hitler'le görüş -
müştür. Neticede A!manyanın me- . 
talibatını is'af etmekten başka ça.! 
re olmadığına kani olan Çek'ler 
Almanya'ya teslinı olmayı kabul 
etmişlerdir. 

Bugünkü vaziyet şudur: Yeni 
Çekoslovakya'nın Rütenya kısıru 
Macar'lar Bohemya ve Moravya -
dan mürek.keb Çek kısmı Alman'
lar tarafından resmen işgal edil -
mış ve birincisi Macaristan'a, iklıı
cisi de muhtar Çekya vilayeti a- ı 
dile Almanya'ya ilhak edilmiştir. 

Dahlll işlerinde kısmen muhta
riyeti haiz olacak olan Çekya u
mumi valiliğine Südetlerin lideri 
Henlayn tayin edilmiş, Çek asker 
ve zabitlerinin üniformaları sö -
külmüştür. Artık Çekyarun ordu
su olmıyacak, haricde kendi ken
dini temsil edemiyecek ve harita
da Alman hududları içinde Avus
turya gibi bir vilayet olarak gös
terilecektir. 

Slovakyaya gelince, orası da Al
man askerleri tarafınd~n işgal e
dilmiş, fakat Almanyaya ilhak e
dilmemiştir. Şimdilik müstakil te
lakki edilmekte ve hır hükumeti 
bulunmaktadır. 

Son vaziyet hakkında gelen ha
berlerden en ehemmiyetli olan -
Jarını sırasile yazıyoruz: 

iTiZAR 
Profe><ir Hilmi Ziyanın 

•Üç dünya görüşü• adlı kıy
metli makalesini yarına tehir 
etmeğe mecbur olduk. Kari
lerimizdcn özür dileriz. 

( 1 inci ııalılfeden d&<tam) 
Moravsk • Ostrava arazisinin işga
linin tekaddüm etmiş olması dik
kate şayan görülmektedir. Polon· 
ya'lılar, bu araziyi 1938 de kısmen 
işgal etmiş oldukları Olza arazisi
nin eczasından addetmekte idiler. 
Zannolunduğuna göre Alman kı
taatı, Polonya'lılann bu araziye 
karşı herhangi bir harekette bu
lunmalarına mani olmak istemiş
lerdir. 

SLOVAKYA MESELESİ 

Bratislava 16 (A.A.) - Karpatla
raltı istikametine esvkedilmiş o -
lan Alman kıtaatı, ile,-i hareket -
!erini tevkif etmişlerdir. Bu kı -
taat. şimali Slovakya'da krun Zil
na'ya çağınlrnışlardır. Alman'lar, 
garbi Slovakya'yı Vah vadisine 
kadar tamamile işgal etmişlerdir. 
Bu mıntakanın sanayi ve sevkül
ceyş bakımından ehemmiyeti var
dır ve Almanya'nın bu işgali ida
me etmesi muhtemeldir. 

Polonya, şimali Slovakya'da ve 
hududa 10 kilometre mesafede ka
in Liubvna kommününü işgal et
miştir. Bu tadilat haricinde Slo -
vakya, komşuları tarafından müs
takil olarak tanınmıştır. 

ZAYIF BİR MUKAVEMETE 
Uc"iRADILAR 

Budapeşte 16 (A.A.) - Ukran
ya'lıların Sitchs teşkilatına men
sub çeteler, bazı yerlerde Macar
lara karşı hafif bir n;ukavemet 
göstermişlerse de derhal ihata ve 
silfıhlarından tecrid edilmişlerdir. 

Çek kıtaatının mukavemetiğ tema
mile tedafüi mahiyette olup ga
yesi. sivil ve askeri memurlara 
memleketi tahliye etmek için va
kit kazandırmaktan ibaret idi. 

(Birinci sayfadan devam) 
kım şartlan ileri sürmeleri ihti -
mali vardır. 
İNGİLTERE VE SON VAZİYET 

Berlin 16 (A.A.) - İngiliz sefiri 
Newille Henderson, dün hariciye 
nezaretine gitmiş ve Bohemya ve 
Morevya'run ilhak ımeselesindeki 
İngiliz noktai nazarım bildirmiş -
tir. 

FRANSANIN NOKT • .\İ NAZARI 

Paris 16 (A.A.) - Meb'usan mec
ljsi hariciye encümeninde Bonnet, 
Fransa'nın ittifaklarını takviye ve 
İngiltere il~ mevcud tesanüdünü 
muhafaza etmesi lazım olduğıınu 
söylemiştir. 

Sovyetlerin Dış 
Politikası 

(2 inci aa71fadan devam) 

Malüındur ki İngiltere de Belçi
ka'ya karşı ayni teminatı vermiş
tir. Acaba Sovyetler de Polonya
yı ve Romanya'yı kendi emniyet
leri bakımından şarkta birer Bel
çika mı telakki ediyorlar? 

Biz Türkler, Sovyetlerin sulhçu 
siyasetlerine ötedenberi inanmış 
olan bir milletiz. Ve Sovyetlerin 
kuvvetli olmalarında sulhun ga
rantisini gördüğümüzü ifade et. -
mek fırsatını hiçbir zaman kaçır
mış değiliz. • Bonnet, Corbin'in dün sabah 

Lord Halifaks ile görüşmüş oldu- !==============;/ 
ğunu ve Fransa'nın Çekoslovak a- Acı Bir 
razisinin garanti edilmesine ma -

hal olmadığı mütaleasıı;ıda bulun- y ıldönÜmÜ 
duğunu, çünkü Hacha'nın Hitler 
ile mutabık kalmış ve Çekoslo -
vak arazisini garanti edecek olan 
devletlere müracaat etmemiş ol
duğunu söylemiştir. 

İTALYA HARİCİYESİ 
Ff.ALlYETTE 

Roma 16 (A.A.) - Çekoslovak
ya vekayii dolayısile Chigi sara
yında büyük bir faaliyet hüküm 
sürmektedir. Ciano, Macar orta 
orta elçisi ile Polony1 büyük el
çisini kabul etmiştir. Bundan baş
ka Kont Ciano, hemen hemen da
imi surette Berlin ile temas ha -
!inde bulunmaktadır. 

POLONYA VAZİYETTEN 
MEMNUN 

Varşova 16 (A.A.) - Beck, dün 
Alman sefiri Hans Non Moltke 
ile İtalya sefirini ve Romanya ve 
Macaristan orta elçilerini kabul 

O 
n altı mart şehidleri ihti • 
fali bugün saat on beşden 
itibaren Eyübde yapılmak

tadır. Saat 13,15 de köprünün Ha-
liç iskeesınden kalkan bir vapur 
askeri kıt'aları, 14 de kalkan bir 
vapur da davetlileri Eyübe götür
müştür. Merasimde askeri kıt'a -
!ardan başka mektebliler ve halk 
ile bando, polis kıt'ası, Eyüb orta 
ve ilk okullarındaki talebeler bu
lunmaktadır. Merasimi, Eyüb kay
makamı ve parti başkanı ile ma
arif ( emniyet müdürlüklerin -
den, merkez komutanlığından gön
derilen birer mümessil idare et -
mektedir. Merasime ŞP.hirnamına 
şehir meclisi azasından Meliha Av
ninin söylediği nutukla başlanmış, 
bundan sonra diğer hatibler söz 
söylemektedir. 

POLONYAY ATSLİM OLANLAR etmiştir. 
Yarı resmi mehafil, Polonya ile 

Nutukları müteakıb bando ma
tem havası çalacak, Kolordu Be -
!ediye, C. H. partisi teşekküller 

namına çelenkler konacaktır. Bir 
manga askerin havaya üç el ateş 
etmesinden sonra duruş sırasile 

bir geçid resmi yapılacak, meqı-

Varşova 16 (A.A.) - Birçok Çek Macaristan arasında müşterek bir 

(5 inci sayfa.dan :!evam) ( 

dıklarını gördük. Bu vaziyetten 
zavallı adamın öldürüldüğüne 

hükmetti. Bekle<ilk. Gece olmuş-

tu. Gidip bir fener aldık. Hadise 
yerine gittik. Kumlarda, bir tüm
sek vardı. Adamcağızın buraya gö
müldüğünü anladık. Orasını eş

tik. Ellerimiz bir cesede dokun -

du. Tekrar barakamıza döndük. 

Ne yapacağımızı konuşmıya baş
ladık. Bidayette, Fransız muha -

fızlarını haberdar etmekten kork
tuk; çünkü bu haydudlar bizi de 

ayni akıbete düşürebilirlerdi. Fa
kat cinayet, kampta, gizliden giz
liye fısıldanmıya başlayınca, ha
ber vermeyi münasib gördük .. 

İstanbul zabitlerinin verdiği ha
ber üzerine, kamp kumandanı, 

vak'a yerine gitmiş; orada haki -

kalen, bir cesedin mevcud bulun
duğunu görmüştür. 

Bu adam, otuz yaşında kadar, 
üstü başı, elleri temiz bir İspan
yoldur. 

Yapılan tahkikatta, cinayetin 
sebebi anlaşılamamıştır.; çünkü, 
kampta bulunan 90,000 İspanyolun 
hepsi de cinayetten haberdar ol
madıklarını söylemişlerdir. 

Vak'ayı haber veren Fransız za
bitleri, tehikeye maruz bulundu
rulmamak için, başka bir kampa 
nakledilmişlerdir. 

Fransız gazeteleri, bu cinayet 
münasebetile, İspanyol kampla -
tında. bundan evvel de böyle ci

nayetler olduğunu yazmakta ve on 
beş gün evvel, kumlar içinde dört 
cesed bulunduğunu, kamp nöbet

çisi bir Senegalli Fransız askeri
nin hançerle öldüğünü ve ciddi bir 
tahkikat yapılırsa, İspanyollar a

rasında daha birçok cinayetler vu
kua geldiğinin meydana çıkabile
ceğini anlatmaktadırlar. 

cüzütamları, dün gece Macarlar 
tarafından püskürtüldükten son
ra, Polonya - Karpatlar - Ukranya 
hududunu geçmişlerdir. Bu cüzü
tamlar, Polonya memurları tara
fından silahlarından teerid edil- ı 
mişlerdir. 

hudud teessüs etmiş olmasından 

dolayı memnuni ·et izhar ve bunu 
pek mes'ud bir hadise diye tavsif 
etmektedir. sim sona erecektir. ı---------------1 

Diğer taraftan öğrenild>ğine gö-

re mebzul olarak yağan kar, Ma- l•••••••••••••
car kıtaatının ileri hareketini ge-

ciktiımektedir. 

İnkılabı seven onu korur. 
Koruyucu teşkilat Cuınhuri· 

yet Halk Partisidir. 

Dr. Hafız Cemal 
(WKJllAN HEKİlll) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu l 04 

vam etmekte, bastırılmasına ça
lışıldıkça büyümektedir. 

Lazkiye ve havalisinde bütün 
duvarlara •Fransa bizi muahede 
komedisile ·a.ldattı. Arttk inanmı
yonız. Türkiyeye iltihakı istiyo
!UZ• yazılı beyannameler asılmış-
tır. 

• • 
İkinci 
Vali 

Muavinliği 
ikinci Vali Muavini Bu 

Sabah işe Başladı 
Münhal bulunan ikinci vali mu

avinliğine tayin edilen Muzaffer, 
bu sabahtan itibaren yeni vazife-. 
sine başlamıştır. Bu suretle İstan
bul vilayetinde iki vali muavlııliği 
ihdas edilmiş bulunmaktadır. Ye
ni vali muavinine ye'li vazifesin
de muvaffakiyet dileriz. 

Seçim Faaliyeti 
(1 inci ıahifcden devam) 

Bu sabah saat onda Kas1mpaşada 
Parti komyonetinin hoparlörlü 
plaklarile İstiklal marşı çalınmış,! 
nutuklar söylenmiştir. Bu akşam 
Eminönü Halkevinde bir toplantı 
yapılacak, Beşiktaşta şehir ban -
dosu muhtelif havalar çalacaktır. 
Kamyonetlerden biri bugün Bo -
ğaziçini dolaşmaktadır. Beyoğ -
!unda Taksim meydanında bu ak
şam tekrar nutuklar söylenecek -
tir. 

Memlekette Seçim 
Ankara 16 (Hususi muhabiri -

mizden) - Devletin siyasi ve iç
timai kudretinin ve milli vahde
tin en mütebariz timsali olan bu 
seçime, en uzak köy !erden, en bü
yük şehirlere kadar her yerde va
tandaşlar şuurlu bir hassasiyet ve 
tehalükle alakalarını gö•termek -
tedir. 

Namzed Listeleri 

(Birinci sayfadan devanı) 
için yekpare bir millet idaresi ar-
zeden ve bu azim üzerinde yürü· 
yen Bulgar devleti için aykırılığı 
doğuran bu ana sebeb zail olmuf 
gibidir. Bulgar milletinin men· 
faatlerini hiç şüphe yok ki, önce 
Balkanlardaki umumi dostluk. 
sonra yine bo dostluk ve dairna 
dostluk temin edecektir. Tarihin 
hiç bir devrinde ve dünyanın h:ç 
bir yerinde dostlukların ve bir· 
liklerin tesis ve nıüliihaza ..ıtik· 

leri menfaatleri asla hasım mü· 
nasebeller tesis edememişler, et
miş görünseler bile bunlar değer 
ve mahiyet itibarile bir çok pü -
dizleri ihtiva etmekten hali kal• 
mamışlardır. 

Kanaatimjzce, Bulgar dostlan· 
mızın bir an önce Balkan bôrliği 

içinde yerlerini almaları ve bu 
birliği Balkanlar dışından gelecek 
her türlli tehlike ihtimalleri kar
§tsında takviye etmeleri hiç şiip· 

hesiz kendi milli menfaatlerini 
dostu ve karşılıklı hüsnü niyet 
tezahürleri arasında zamanla tat
mine fırsat vereceği kadar Bal • 
kan birlijtinin sarsılmaz yekpa· 
reliği hesabına da en uygun bir 
tedbiri derpiş etmiş bulunacak
tır. Bizim kadar, ekselans Köse 
İvanof'nn da bizzat bu takdir için 
de bulunduğuna ve: 

- Balkan Balkanlılarmdır ... 
dediğine kani.iz. 

Çok istiyoruz ki Ankara müla
katı bize bu mes'ut neticenin 
müjdeciliğ:ni ifa etsin. 

ETEM İZZET BE'.'OİCE 

Saydam ile parti gene 1 sekreteri 
FikriTuzeri kabul ederek parti 
namzedi olarak mc b'us olmak ,,;
ti yenler hakkında hazırlanan !is· 
teleri tetkik ile meşgul bulun -
muşlardır. Partiye mürac.aat e -
denlerin sayısı hergün çoğalmak· 
tadır. Müracaatların arkası ya -
kında kesilecektir. 

HANGİSİNİ TERCİH 
EDECEKLER? 

Bulgar Başvekili Şehrimizde 
Sultanahmat Üçüncü 

kıık hfıkimliğinden: 
Sulh Hu· -----------• 

Yeni Eserler: 
Davacı İstanbul V akıfiar Başmü-

Maa7ene saatleri: Pazar ha.rlo her 
~ü.n 2,5 • 6, Salı, Cumartesi 12 - 2,5 

fıkara7a. Tel: 22398 

Ankara 16 (Hususi muhabiri -
mizden) - Cumhurreisimiz İnö -
nü köşklerinde; Başvekil Refik 

Son Büyük Millet Meclisinde 
aza olup da şirket veya bankala
rın idare meclislerinde vazifeleri 
olan meb'uslardan idare meclisı 
azalığı veya meb'usluktan hangisı· 
ni tercih edecekleri sorulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Edırne 16 (Hususi muhabiri - dürlüğü avukatı D. Kcçeoğlu tara-
mizden)- Bulg;ır Başvekili Ka- tından İstanbulda Uzun Çarşıda 

(1 inci sahifeden devam) 
ifa etmiş, bando evveliı Bulgar, 
müteakiben Türk milli marşlarını 
daha sonra da selam marşım te
rennüm etmiştir. 

raağaç istasyonunda dün gece E-
dir 1. · k' k d Yavaşca Şahin mahalksinde Uzun ne va ısı, ıncv ı umJln anı, 

bir polis müfrezesi, Bulgar orta el- Çarşı caddesinde 204 numaralı ar
çisi, mihmandarlar ve Türk ga - sa kiracısı Abdülkadir aleyhine 938 

zetecileri tarafından karşılanmış- /2075 ve 939/423 numaralı dosya i

Pek yakında güzel s2:ı'atlar u
mum müdürlüğü tarafından bir 
san'a:t mecmuası çıkarılacaktır. 

Bunun için icab eden tahsisat Ma
arif Vekfiletince ayrılmıştır. 

AKTI F 
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Gardan çikmak üzere kapıya 

doğru ilerliyen Bulgar Başveki -
li askerimizi selamlamış, asker de 
hep bir ağızdan •SağoJ. nidasile 
mukabele etmiştir. 

Köseivanof'u mihmandar Ha -
neti ile Hariciye Vekaleti memur
lanndan Fikret ve Bulgaristanın 
Türkiye sefiri hududdan karşıla
mışlardır. 

Başvekile refikası, kerimesi, si
yasi daire direktörü, demiryollar 
umum müdürü ve diğer bazı ze
vat refakat etmektedir. ·sofya el
çimiz de kendisile beraberdir. 
Bulgar gazetecilerinden bir grup 
da Başvekile refakat etmektedir. 

KARŞILAMA MERASİMİ 

Kendisini istasyonda başda Ro
men ve Bulgar konsolosları ol -
mak üzere dost devlet ve hiikU -
met mümessilleri, Bulgar ataşe

miilteri, İstanbul kumandanı Kor
general Halis Bıyılrtay, vali mu
avini Hüdai Karataban, Polis mü
dürü ile diğer siyasi şube müdür
leri, yerli ve ecııebi gazete mü -
messilleri çok kalabalık bir halk 
kütlesi karşılamıştır. Sirkeci ga
rındaki merasim, filme çekilmiş
tir. Muhterem misafirimiz Köse
ivanof, gerek garda, gerekse gü
zergfıhta halk tarafından şiddetle 
alkışlanmıştır. 

PERAPALASTA 
Sirkeci istasyonundan otomo -

billerle Perapalasa gidilmiŞtir. 
Bulgar Başvekili öğle yemeğini 

müteakib şehirde bir cevelan yap
mış ,Taksimdeki Cumhuriyet abi
desine çelenk koymuştur. Ak -
şam üzeri hususi bir vapurla Hay
darpaşaya geçeeek ve 19,45 de hu

tır. Yirmi dakikalık tevakkuf es-
nasında kendini karşılıyanlarla 

görüşmüş, bu arada polis müfre
zesini de teftiş etmiştir. 

BAŞVEKİLİN BEYANATI 

le açılan tahliye davasının yapıl -

makta olan muhakemesinde müdde 

aaleyh Abdülkadirin ikametgfıhının 

meçhul olduğu anlaşıltnasına bina-

Şehrimiz ilk tedrisat müfettiş
lerinden Süleyman Baykal tara
fından •Hızla köye doğru .. .> adlı 

!dtab yazılmış ve Maarif Ve
kaletince yapılan tetkiklreden 

en müddeaaleyhe on beş gün müd- sonra bütün eğitmenler kursla -
Bulgar Başvekili ve Hariciye d ve ko"y okullarında tatbik <letle ilanen tebligat icrasına ve rın a 

Nazırı Köseivanof muharririmize suretile okutulmasına ve bunun 
deml.ştı·r ki: muhakemenin 3/4/939 tarihine mü-

için bu kitabın Vekaletçe satın a-
K d t T 

.. ki d sadif Pazartesi günü saat 10 a ta -
•- omşu ve os ur ye e . . lınmasına karar verilmiştir. 

bulunmaktan ve pek az bir zaman likine mahkemece karar verılmış 
Türklük 

KASA: 
Altın: Safi kiloıram 17.17ı.288 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirlerı 

Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 9.054.614 

Altına tahvili ka-
bil Serbest döviz-
ler 
Diğer dövizJer 
ve Borçlu klirlılg 

bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: sonra Cumhuryietin zimamdar - olduğundan yevrn ve vakti mez -
!arı ile temasa gireceğimden ve ktırde bizzat veya bilvekale mah -
Bulgaristanda hepimizin milli Şe- kemede hazır bulunulmadığı tak -
!iniz Ekselans İsmet İnönü'ne ve 

Memnuniyetle haber aldığımıza . Derubde edilen 

Türk milletine karş1 besleı:ıekte 

olduğumuz derin tekrim hisleri
nin ifadesini iblağ edeceğimden 

dolayı bilhassa bahtiyarım. 

Türk toprağına girdiğimiz an -
dan itibaren hakkımızda gösteri
len dikkat, bizi derin bir surette 
mütehassis etmiştir ve hükumet 
makamatı tarafından hakkııruzda 

ibzal olunan nazikane ihtimam -

!ardan ve İstanbulda bize yapı
lan hararetli kabulden dolayı şim-
diden derin ve dostane minnet ve 
şükranımı beyan etmek isterim. 

dirde gıyaben muhakemeye devam 

ve karar verileceği ilanen tebliğ o-

lunur. (939 - 423) 

Bu akşam Ankaraya gidiyoruz 

ve yarından itibaren son 15 sene 

içinde Atatürkün Tür~iyeyi ihya 

etmiş ve onu Avrupa medeniyeti 

için bir pişdar karakolu haline 

getirmiş olan muazzam teşebbüs

lerinin fışkırmış olduğu bu efsa

nevi beldede bulunacağınuzdan 

dolayı sevinç içindeyiz.> 

R·ADYÔlfN 
- - ~"' 

. .·.:e •. • . ·<..; . .. ' ~· f .. ~,.., 

ile SABAH ÖGLE ve AKŞAM 

göre pek yakında Türk ve ecnebi evrakı nakdiye 
dil ilimlerinin yazılarile memle- karşılığı 

ketimizde ilk defa olarak beyne!• Kanunun 8 - 8 
milel kıyınette aylık ve 80 sahife- 1 inci maddelerine 

tevfikan hazine 
lik bir kültür mecmuası neşrine tarafından vlıkl 
başlanacaktır. U!diyat 

Çocuk Dergisi 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkarılmakta 
olan (ÇOCUK) adlı derginiıl (129) 

sayısı çıkmıştır. Yurt yavruları
na sağlık, sosyal, kültürel durum
larının inkişafına hizmet eden bu 
kıyınetli dergi tavs;tyeye şayan

dır. 

111F Doktor - Operatör ...-

Orhan Toros 
Kulak, Boğaz, Burun 

mütehassısı 

Taksim - Abdülhak Ham't 
Caddesi, Geyik Apartımanı 

11--------------------

Senedat Cllzdan• 
HAZİNE 
NOLAR! 
TİCARİ 
DAT 

BO-

SENE-

&bam ve Tahvilat Cilzdanı 
(Deruhde e
dilen evrakı 

A - (nakdiyenin 
(karşılığı Ea
(ham ve 
(TahvllAt 

(İtibari kıymetle) 
B - Serbest es

ham ve tah· 
vi!At 

!
Avanslar: 
Hazineye' kısa va .. 
deli avans 

Altın ve Döviz 
üzerine 

O Ek B h t T 1 
TabvilAt üzerine r. rem e çe eze Hissedarları 

Tıb Fakültesi Kulak Boğaz, Muhtelif: 

susi trenle Ankaraya hareket ede- H 
cektir. Bu esnada bir müfreze as- er 
ker Haydarpaşada misafirimizi ı 
seliımlıy acak tır. 

yemekten ııonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi 
fırçalayınız. 

Burun Doçenti Yekfuı · 

Talıslm Cumhuriyet eaddMI 17 
Jılııayene Pazardan maada ııiinler S-8 

Telefon: 42Uf 
1 Temmuz 

t 

24.138.722.28 
:J.2.481.760.-

1.040.355,06 

748.721.56 

12. 738.038.83 

28.122.52 

11.561.887.68 

1 

'"""'·ı 
84.96'1 .478.03 

fl.831.882.81 

'1.922.748.94 

2.832.000 

139.964,07 

Lira 

37 .660.837 .34 

748.721.!i& 

24.826.048~ 

142.351.247 ~ 

'1.897.877.75 10.869.841.82 
4.500.000~ 

1U88.l 11.52 

367 .464.917.55 

Sermaye 

İhtiyat Akçesi: 
Ad! ve !evka!Ade 
Hususi 

2.712.234.11 
8.000.000~ 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı 

nakdiye 158.748.563~ 

Kanunun 6 - 8 inci mad ... 
delerine tevfikan hazi-
ne tarafından vlıkl le-
dlyat 18.397.318~ 

Deruhde edllen evrakı 

•-:: nakdiye bakiyesi 142.351.247~ 
Karşı.lığı tamamen altın 

olarak ilAveıen tedavü-
le vazedilen 19.ooo.ooo~ 
Reeskont muk.abllll llA-
veten tedavüle vazedilen 39.000.000.-

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhlldatı: 
Altına tahvili kabil d6-
vlzler 

Diller dllvl:ıler ve alacaklı 
Jr.llrinl b~elerl 24.879.400.24 

llluhtelif; 

• 

15.000.000.-

8.712.234.11 

200.851.247.-

20.936.987.85 

24.683.185.08 

97.779.283 .• n 

1 387 .464.9 ı 7 .55 

1938 Tarihinden itibaren : Iskonto hattı 01. 4, Altın 
üzerine avans O/o 3 
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'(efrika Namaruı ı 58 vazan' Rahmi YACIZ 

Muhteris ve Yaşlı Sultan 
Derhal Harekete Geçti 

• 
Kollarına Atıldı, Birbirlerin1 Güzel Delikanlının 

Koltuklıyarak Yukarıya Ç ktılar 
Yalmm nhtun kapısı aralan - ı 

mış. buradan uzanan bürümcük, 
örtülü, bol mücevherlerle süslü 
bir kadın kafası, bir saraylı başı 
deli.kanlıya seslendi: 

- Buyurun Abdullah Bey .. Ay-
18 ııııltan hazretleri yukarıdalar. 

Delikanlı ayni fısıltı ile cevab 
verdi: 

- Biraz müsaade edin_ Şu te
nekeleri tayfalara göstereyim de .• 
Onlar benzini istimbota taşırken 
içeri gelirim! 

Davust rıhtımın denizden gö -
rülmiyen, iç bahçeye bitişik bir 
kö§eSİ.llde yığılı duran tenekeleri 
tayfalara işaret etti: 

- Şunları gemiye taşıyın! 
4 tayfa ikişer ikişer tenekeleri 

taşımağa koyuldular. Davust ka
pıya doğru yürüdü. Eşikten at -
Jarten seslendi: 

- Yükleme bitince bana haber 
verin 

- Olur kaptan! 
Ane sultan delikanlıyı güler 

yüzle kar§lladı. Davust merdiven 
başında bulduğu dildadesini ku
eaklarken anlattı: 

- Benzinleri bizzat almağa gel
dim. Çünkü iliz! görettğim gel -
mifti. Dayanamıyorum sevginize... 
denizde, dalgalann arasında ha • 
:ralinai görüyorum· hasretiniz 
tek endişem. Hayaliniz, en derin 
gönül azabımı dindiren biricik i
liç! Kendials, n•b•'m·n, •fknn'n 
eksiri... 

Bu sözler muhteris yoşlı sultanı 
şeYke getirdi. Güzel delikanlının 
kollarına atıldı. Birb'rlerini kol
toklıyarak yukarı oda va çıktılar. 

Ayte 111ltaıı phlaııan ihtirasının 
bütün ateşile ııevdiği deli.kanlıyı 

o gece alıkoymak fi.krile hareket 
ediyordu. Kırmızı kadife kaplı ge
nif divana yanyana oturdular; 
Ayşe sultan kapının önünde dil• 
ran Teranedile emretti: , 

- Kalfam! 
- Emret sultanım! 
- Tepsiyi donat getir .• Saza da 

söyle fasla bıişlasın 
Teranedil dışan dışan çıkacağı 

sırada Davust müdahale etti: 
- Hayır, hayır.. Dursun kal -

fam.. Ben şimdi gideceğim. 
Ane sultan İğbirarl:ı gözlerini 

&§ıkına çeylrdl: 
- Nasıl, gidecek misin? 
- Evet sultanım 
.....: Öyleyse neye geldin T 
Davast cevab vermedi, güzel 

,ıözlerini cana yakın bir süzüşle 
kart dlldadeslnin bakışlarında do
laştırdı, durdu. Ayşe sultan de -
Tlllll etti: 

- Bugün için sözleşmemiftik 

No.8:a. 

Uyku sersemi neye uğradığı -
mızı •aşırmıştık. 

Hizmetçi kız döğünüyor: 
- Beyefendi, beyefendi .• 

Diye inliyor, fakat bir türlü be
yefendiye ne olduğunu söylüye -
miyordu. 

Nihayet sert ihtanm karşısında 
bu acı haberi bize verdi: 

- Beyefendi kendini öldürdü. 
Düşmemek için orta masasına 

tutundum. Bu inanılmıyacak bir 
şeydi. 

Şekib Sinan kendısini öldürmüş.. 
O kadar şaşırmışım ki, bir kaç 

dakika olduğum yerde çivili kal
dım. Kulaklarıma inanmak iste • 
mi yordum. 

amma... Hazır gelnnşken niçin ı 
tekrar gitmek istıyor~un? 

Delikanlı pencereden dumam 

görünen istimbotu işaret etti: 

- Bunu kim götürecek? 

Bu kısa cümle sultanı makule 

irca etti, konuşmağı sürdiirdüler: 

- Hakkın var Abc!uUoh Bey .• 

Gemide başka kaptan yok değil 

mi? 
- Bir geminin bir kaptanı olur 

sultanım 

- Peki ne zaman geleceksin? 

- Öbür akşam inşallah rahat -
siz ederim. 

- Peki bekliyeceğim. 
Bu sırada tenekeleri istimbota 

taşıyan tayfaların ıslığı ve haykı• 
rışmalan duyuldu. 

- Abdullah kaptan. . ı fazırız. 

Davust sultanla vedalaşn, mer· 
divenlere doğru yürüdiL Mu:tteris 
ve yaşlı hanedan kızı. Ayşe sultan 
arkasından sesleniyordu: 

- Öbür akşam, cumartes! r.e
ce~i bekliyorum .. Unutma Abdul
lah Bey! 

İstimbot, benzin hamuleslle tek
rar yola çıktı, Sarayburnunu geç
ti, Adalar istikametine rota tuttu
Yürüdü. 

Cr>namı nr) 

Eminönü Meydanı Yeni 
Şekle Girdikten Sonra 

(S inci ıol/fadım deııam) 

hanenin önüne attınız mı, o ca
nım gün doğdsu ile bırlikte Ar
navudköyü de, Bebek de, Çubuk
lu da, Beykoz da sizin ayağınıza 
gelir! 

Yine yazın en hoş rüzglrların· ı 
dan poyraz, Okmeydanından, yıl
dı2 Kağıthane taraflarından esece
ği için onlar da buraları Haliç isti
kametinden ihya edecektir. Fa -
kat, bu iki bakild paı.ı ftlzgin. 
Halicin o bulanık, o yer yer alaca 
sularına sürünerek g?l«eği için ı 
Korkarım Sütlücedeki mezbaha 
ve Kasımpaşa önlerinin, yazın peki 
keskin kaçan rayihalarını da bi
rer parça buralara kad:ır sürükle-\ 

. ' m~ın. I 
•Amma, pek zannetrr.Pm, o rayl-1 

balar, oralardan buralardan sürük
lenip gelinciye kadar, o şiddetli 

rüzgArlarla havada dağılır, uçar, 
ufuklara yollanır. 

Bilmem, benim gibi clz de dik
kat ettiniz mi, Eminönü meydanı
nın deniz tarafı açıldığından beri 
ve mevsim kış olduğu halde, bu 
saydığım yerlerin havazı gerçdt
ten hayli değiştiği gibi 'l!zzat E · 1 
minönünün kendisi rüzııar yemcM:· 
te Kireçbumuna taş çıkart>r.ıya 

başladı. Hatta öyle ki, orası hugün 
fstanbulun bir kısım !f'!lltleri için 
rüzginn taksim mahalJ! gib. bir 
l"Y oldu. Hain mümkün olsa da 
oralar, biraz daha açılıp genişle -
dlltten w uzadıktan sonra deniz 
kenarlannm bir tarafına b\~ kıra
etlıane, bir pziııo açılsa pe.k ömür 
bir ff!Y olur. Olur amma, btkalım 
oraları açıp bugünkü hale geli -
renler, o civarm tekrar kıraatha-1 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

Ne gibi bir sebeb bu zengin ve 
tasasız adamı ölüme sürüjdiyebi
lirdi? 

Aklımdan birbiri peşine türlü 
ihtimaller geçti.. Hiç biri varid o
lamazdı, hiç biri Şekıb Sinanın 
kendisini öldürmesi için bir sebeb 
teşkil edemezdl 

Alel.fıcele giyindim. Nefes ne
fese villisının kapısı.'Uldıı içeri 
girdiğim•zaman beni Meral kar
§lladı. Bitkin bir haldeydi 

- Ne oldu Meral 
Boynuma atıldı: 

- Kocam kendisni öldürdü: 
Dilim hiçbir teselli kelimesi te

Wfuz edemiyordu. Sakin olma
llllll rica .ederelı: ~I fırladım! 

neler, gazinolarla lapımmııs:. için 
~i bu işi yaptılar? 

İnsanın aklının ermedilti birşey 
varsa o da ta Sirkeciden Halicin 
sonlarına kadar uzayan sahilin, 
vaktile nasıl olup da böyle bina
larla kapatılmış olmasıdır. 

Bugün Yemiş. Keresteciler, Un-1 
kapanı, Ciball denilen yerler, yaz 
mevsiminde İstanbulun birer ce
hennemidirler ve buraların, yazın 

Halk epereti 
Bu akşam 9 da ZOZO 
DALMAS'ın iştlnlı:lle 

Büyük Şark Opereti. (HAUME) l 
Macar baleti. 

• 
Eve ilk koşanların yardımları ı 

arasında çetin bir buhran geçiren 
Güzin Hanımın bulunduğu oda -
dan Şekib Sinanın yatıık odasına 
geçtim. 
Şekib Sinan karyolada arka üstü 

yatıyordu. Uyuyormuş gibi müs
terih bir ölüm. Kurşunu beynine 
sıkmış, Sağ şakağından akan kan
laı· yüzünün sağ tarafını kızıla 

boyamıştı. Karyo]Juıın önü kan -
dan bir dere idi. 

Şekib Sinan intihar ettiği vakit 
yere düşmüş karyolaya sonradan 
yatırılmıştır, 

Üzerinde elbiseleri bulunuyordu. 
Geceyarısı intihar ettiğıne göre 
bu saate kadar soyunrnııımştL An
laşılıyordu ki, Şekib Sinan gece 
yarısına kadar uyumamış. uyumak 
n!yetlnde bulunmamış, bel.ki de 
ölüm kararını vermek, yahud ö
lümün icab ettirdiği hazırlıklarla 
meşgul odmuştu. Bunun böyle ol
duğunu sonradan an!a:dık. 

Zavıllh Şekib Sinan!. 

şarki Avrupa saatı ile tam on ild
de nihayet buluyor. O saatten i
tibaren firkeUn bütün tesisatı, 

binaları, aletleri, hasılatı Mısır 

hükumetine g<.çecek. 
Buna, daha çok zaman var. Fa

kat Büyük Britanya hükumetinin 
mukadderatını elinde tutanlar, 
Hindistan yolunun muhafazasını 
temın etmekle mükellef olanlar 
düşünüyorlar, ve: •Şayed, diyor
lar. Bir gün olur da '3üveyş kanalı 

kapanırsa ne yapacağız? .• 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 

HASAN 
ÖZLÜ UNLARI 

V NİN İKİNCİ KOLU 1 
•İşte bu sebeble, İngilizlerin 

gözü senelerdenberi. Sinayanın 

öbür tarafına, Aka be körfezine 
çevrilmiştir. Yani Kızıl deni2in 1 
nihayetindeki V nin öbür kolunL. 

Eski devirlerden kalan yolun 
1 izleri el'an bakidir ve üç yüz ki- 1 

limetro kadardır. Bu yol arızasız 
olduğundan kanal yapmak güç I 
d~eildir. 

•Süleyman zamanında çok ma- 1 
mur bir şehir olan Akabe ile Ak
deniz üzerindeki Rafa arasındaki , 
taşlık ve gayrimümbit arazide an- ' 
cak bin kadar bedevi yaşıyor. De
veleri, .keçileri yiyecek yeşil bir 
ot bulabilmek için uzaklara git-
mek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Halbuki evvelce bu havalide yüz 
binlerce insan vardı. 

•Uzun müddet Sinaya valili -
ğinde bulunan binbaşı jarvin, 
Neger civarındaki eski sarnıçlan 
temizletti, su bendlerinden bir 
kısmını tamir ettirdi. Bu gayret ve 
himmet sayesinde şimdi, Mısır -
Filistin hududa ;izıerindeki G&-
deirat şehri doğdu. Baıtlarında, 
bahçelerinde pek nefis üzümler, 
meyvalar, sebzeler yetişiyor. 

Buraların t.iricik meziyeti, kim
senin, hatta Arabların bile bu yer
lere sahih olmak istememeleridir. 

•Şüphesiz, elli seneden evvel, 
Hindin ve Uzak şarkın ikinci yo- 1 

lu Akabe ile Rafa arasından ge
çecektr. Otomobil yolu, Kahire -
Aden şimendiferi, h.ı ta ikinci 

Sen iyi bir adamdın, dürüst ve ı 
namuslu bir erkekdin! Ölümü ya
şamağa tercih ettiren hangi mühım 
sebeb ve zarurettir; bunu, seni 
çok iyi bildiğim için, kafam al -
mı yor, tayin edemiyorum. N: te • 
kim bunu bana hitaben yazdığın 
mektubu okuyuncıya kadar da 
tahmin edemedim. 

Zavallı Şekib Sinan.. 
Elimde olsaydı da, reni ölümden 

ben kurtarsaydım, o zaman sana 
borçlu olduğum hayatımın karşı
lığını ödemiş olurdum. 

Demek insan ölmek istiyormuş. 
8enim zavallı kurtarıcım! 

Bana: 

- Delikanlı insan canına kı -
yar mı hiç! 
Demiştin. Demek oluyor ki, kı

yılıyormuş!.. 

Zavallı, Bedbaht Şekib Sinan -
cık! .. 

Namusun, gururun, dürlistlü -
Pıı için kendini öldürdün, Hal -

vitamin, Kalori, Kuvvet, Kudret, 
Sıhhat, Neş'e, Enerji, Zeka 
Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek malik vasıf olan 

bu özlü unu 
Di oyada mevcut çocuk gıdalanmn ea mftkemmelidiı. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, 
Mısır, Türlü, Bezelya, Badem, Çavdarözü unlanm 

Çocuklannıza Yediriniz. 

buki senin .yerinde olan başkala -
n bütün bunları kaybettiğinizi. 

kaybetmeğe katlandıkbn için ya
şıyorlar. Şekib Sinana babamı 

kaybetmiş kadar acıdım. Hele ba
na ya1.dığı mektubu okuduktan 
sonra büyüklüğü gözümde bir kat 
daha büyüdü. Daha fazla yandım, 
daha fazla acıdım. 

Merali bu felaket sersemletm · 
tl Ölünün odasından gözlerim yaş
lı çıkarken Meralle k3rşılaştım. 

Ona söyliyebildiğim yegane söz: 
- Metin ol Meral! 
Oldu. 

- Görüyorsun metinim' Sermed! 
Dedi. 'Beni yalnız btrakmaına-

ğa çalış sana ihtiyacım var. 
Gece yansı bir ta banca sesile 

uyandığını, kocasının odasına ko · 
tuğu vakit, onu nuıl kanlar içlnd 
yerde bulduğunu anlatırken Me
ral şayanı hayret bir sükunet g· 
teriyordu. Bu it nç iradının 
sünı, ma.temi bile uil ve vakurdu. 

t 

Hindistan'da Net er Oluyor? 
(4 üncü aayfa.~'"ı devam) ! 

çük devletin başında Ta.kor Sahib j 
ismindeki hükılmdar Gandı'nin 

babasına teveccüh besleınif, Gaıı
di de bu sureUe büyümiil. yetiş
miş, yüksek tahsil görmiiş, garb 
fikirlerile t.eslenmiştir. Fakat 
şunu düşünmüştür: 

Neden Rajkut hiikdmeti Av -
rupa tarzında hürriyet, miisaval 
ve adaletle idare edilir bir de • 
mokrat hükiımet olmasın?. 

Gandi gitgide demokrasi esas • 
!arını Hiııdistandaki diğer hükO
ıneUerin de kabul etmeaiııi iate
meğe başlamış. racaların ve mih
racelerin saltanatlanna da karış
mıştır. Hindistanın beşde ikisi bu 
mihracelerin elindedir. İ§te Gaıı
di bunlarla da mücadellye geç • 
miş ouiwıu~ •il. 

İngilizlerin 935 de yaptıkları 
bir proje vardır. Hindistanda muh 
telif hüklımetlerin birleşmesiel 

kendi kendini idare eden bir hü
kılmet vilcude getirilmiş olacak
tL Fakat yerli hükümetlerin, ya
ni mihracelerin racelt'rin elle -
rindeki yerlerin idareleri pek es
ki tarzdadır. Bu usulleri değiştir

mek lazım geliyor. Aksi takdirde 
bu hükümdarların memleketle -
rinden seçilerek toplanacak olan 
vekillerin temsil k•ymeti olmı -
yacağını söyli ·~n Gandi bu nok
tanın halledilmesinde ısrar f,! 

teriyor. Hiııal.krP. ı;' ' • _, Gandi 

yalnız siya.;i bir mücadeleyi ba
şarmak için uğraşan bir adam de
ğildir. Bunun dalla üstünde bir 
şahsiyettir ki ihtiyar yquıda, 

ömrünün son senelerinde de ga
yesi uğrunda ujrqma.k için oruç 
tutarak ve açh.kla ölmeyi göze al
mak suretlle kendine tabi olanla 
ra örnek oluyor. 

Gandi ölürse Hlndistanda bu
nun bırakacağı tesir ve teessür 
pek derin olacaktır. 

Hindistandaki İngiliz vaIU u • 
mumlai Gandi'nin oruçla ölmesi

dan vermemek için çalışa-

eni feldlde Gandinin de-

diği kabul edilmezse Hindistanm 

müstakbel idare şeklinde racala -
nn, mihracelerin vekilleri nüfuz 
kavınmış olacak, Gandi taraftar
ları tabiidir ki ikinci dereceye i· 
neceklerdir. Onuıı da 1&rar ettıal 
§t!Y bu hale düşmemektir. 

Hindistanın müsta~bel idaresi 
mevzuu bahsolurken oradaki müs
Jüm•nların mevltiide ihmal edi
lebilir gibi değildir. Deyli Ebp
res yazıyor ki: 

Gandi yirmi beş senedenbert 

Hindlstanda hilla1met kendi ta
nftarlanna geçsin diye utrqı -
7f>r· Eğer Gandi fırk .. ının ded · ği 
olursa Hindistandaki 80,000,000 

müslüman akalliyet olarak kala
caktır. Sonra diğer bir cihet da

ha vardır: Bir takım müslilınan 
hüklımetleri var ki bunların hal
kının mühim bir kısmı Hindliler
den mürekkebdir. Eğer &emsll e
dilmek üzere bu hükiımetler mer
kezde toplan•cak meclise gön -
dereceklerl azayı in1ihat. ıuretıle 

değil de kendi tayin edecekleri 
surette gönderirlerse Müslüman 

vekiller yollıyacaklardır. Halbuki 
Gandi istiyor kı buraların gön -
derecekleri vekillerın nüfusları 

nazarı dikkate alınarak H ndii -
!erden olsun. 

Diğer taraftan ffindıstanın ra
caları, mlhracelen, yani yerl; 
Hindli hükümdarları Gandi'nin 
dediği olmasını hiç ısteınıyorlar. 

Çünkü bu memleketler'n idarele
ri değişirse artık eski tarzdak hü• 
kümdarlıklann devam•na imkan 
kalmıyacak, o zengin mihracele • 
rin halleri de değşiecektir. 

İşte Hindistanda bugün böyle 
birbirlle çarpışan cereyanlar var
dır. Gandı'nin orucu yine dünya 
matbuatının nazan dıkkatini Hin
d&iıana çevirmif oldu. 

Oruç ancak artık nihayete el'o 

di. Çünkü Gandi'nin maksadı kıa
men hasıl olmuştur: Rajkut ra~ 

sı memleketıne demOknısi -
larına göre bır idare temin e& • 
meyı kabul 
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sayesinde kabildir • 

.Efaıaki - VA L D A ismi üzerinde ısrar ediniz. Her Mühim Eczanede Bulunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Sarayburnu 4 No. lı ambarında 5972 sayılı mezat puslasında yazılı 

bilamarka bila No. 43 kafeste gayri safi sıkleti 897 kilo ağırlığında 172 

lira değerinde ağaçkavunu 17 /3/939 gününde saat 13 buçukta 2490 sa

yılı kanun gereğince Sirkecide Reşadiye caddesmdeki gümrük satış 
komisyonunda açık arttırma ile aktarmaya satılacaktır. İsteklilerden 

% yedi buçuk pey akçesi makbuzu ile maliye unvan tezkeresi aranır. 

Pey akçelerinin saat 12 ye kadar vezneye yatırılması mecburidir. (1725) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktör;üğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Emine vari.ll'rine 

ilan yolile tebliğ 

Bayan Emine hali bayatta iken Ayvansaray Korucumehmetçelebi 
Ayvansaray Kayıkhane sokak eski 10 yeni 5 numaralı ahşap bir .vin 

tamamını birinci derecede ipotek göstererek 17/8/933 ıarıhinde 16H91 
besab numarasile Sandığımızdan aldığı 200 lira borcu 18/1/938 tari
hıne kadar ödemedığinden faiz, komisyon ve masarüi ile beraber bcrç 

149 lira 67 kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun muci
bince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname 
borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmi§ ise 
de borçlu Bayan Eminenln öldüğü ~nlaşılnuş ve tebliğ yapılamamıştır. 

Mezklır kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile 

yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bayan Emine mirasçıları işbu ilan ta· 
rihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla muris

lerinlıı borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları 

var ise bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar ve yahut 
başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri ınenkul 
mezklır kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarc3 
bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname t_!!b

Uği makamına kaiın olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (17;J0. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEl\I İZZET BENİCE 

Baaıldıjiı yer: SON TELGRAF Matbaası 

Bu Hakikati 
Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı 

derman haplar ile sigortala 7mız. 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz . bir 

devadır. 

BİOGENİNE; daima kanı temizleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten 

türlü mikroplan öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yüksel

tir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden müte

essir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek her mikroba 

galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRİP, nezle, enfloenza, sıtma gibi has

talıklardan konrr. Bu hastalıklardan korurunak için büyükler sabah, öğle, akşam birer, sekiz ya

şından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta olanluın kurtul-

Dolmabahçe 
HAVAGAZ 

Kok Kömürünü 
Tercih Ediniz 

AMDI 
TERZİ 

Berlin Enternasyonal Terzi Akademisinden 
Diplomalı 

İstanbul, Bahçekapı, Yerli mallar pazarı karşısı Saclı -
kiye han, kat 3. No. 26 

Be~ediy~ Su ar idaresinden: 
Kapalı zarfla münakasa ilam 

İdaremizce satın alınacak muhtelif kuturda ceman (58250) kilo 
kurşun boru kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1- Bu husus için bzırlanan şartname idaremiz levazım servisin• 
den parasız olarak alınabilir. 

2-- Talibler, şartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale 
günü olan 5 Nisan 939 Çarşamba günü saat (15) e kadar Taksimde 

1 

idare merkezinde müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getirile-
cek zarflar kabul olunmaz. (1681) 

ihtimamı icop ettiren nazik eşyanın ambara gerek tasnif, muayene ve 

tartısı ve gerek ambardan alınarak arabaya yükletilmesi ameliyele
rinin mütehassıs işçilerine yaptırılmak üzere mürselünileyblere bıra

kıldığı ve bu eşyanın yalnız vagondan ambara getirilmesi için ton ba

şına 20 kuruş ihraç ücreti istila edileceği ilan olunur. (1742) 


