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Ulus Buımni 
Çantan caddeai Ankara 

Telgraf: Ulua - Ankara -TELEFON 

Falih Rıfkı Atay 
Ulus okurlan için 
hazırlamakta olduğu 

5 KURUŞ 

Baımuharrir 1111 
Franıızca Ankara 1063 
Yazı iıleri 1062-1063 
İdare müd!irlUiü 1061 
Atölye 1064 AOIMl'Z. ANDIMIXCIR. Unvanlı eserini bitirmittir. 

• 
- lngiliz görüşmeleri başhyor 

Baıka milletler 
ne yapıyor? 

- Ecnebi ismilias ]ar hakkmda -

Ecnebi ismihaıların yazılı§ tarzları 
münaka,asında kendilerini tereddüd
den bir türlü kurtaramayan bazı kim
aeler, yapıJacak tahta parçası araıtı

ran kazazedeler gibi, ikide bir sorup 
dururlar: 

- BaJka milletler bu hususta ne ya
pıyorlar? 

Bu süalin cevabını, tesadüf bir fran
ıız gazetasında bir Pariıli muharrire 
verdirmit bulunuyor. Ecnebi itımihas
lar hakkındaki yazıları alaka ile takib 
eden arkadatlardan biri dün bana Pa
ris'te çıkan bir gazetanın 14 ıubat 1938 
tarihli aayısıru gönderdi. Bunda: Pou
rquoi dites - voua Londres, et pas 
London? Niçin Londrea diyorsunuz 
da London demiyorsunuz?" batlıkh 
bir yazı vardı. Makalenin muharriri 
.. Jorj Udar", Parisin en mühim aktam 
gazetalarmdan birinde ehemiyetli su
tunlardan birini işgal edebildiğine gö
re, tanınmıf muharrirlerden olsa ge
rek. 

Mekale §Öyle başlıyor: 
".Avrupa Ir.ıtasrnda (Puomi), (Lat

yija), (Lietua), (Esti), (Norge), (Sve
rige), (Ôesterreich), (Magyarorszag) 
•dlı memleketler tanır mısınız? Tabii 
taDırsınız; ~ünlci bunların fransızcada 

mubbilleri (La FiDlande), (La Letto
aie), (La Lithuanie), (L,Estoaie), (La 
Norvige), (la Suede), (L'Autricbe), 
(la Hongrie). o/aralı taaıamalıtadır.,. 

Naad ki ayni yoldan &iderek biz de 
bu ...-Jeketleri Cografya kitaplarına 
w har;i~umu.za: (Finlandiya), (Le-

1'0Dyah {J..ıtuvanya), <""_..,...,,,,.\ ıtc. 
yeç Norveç), (Avusturya), (Macaris
tan) olarak geçirmifiz ve öyle yazıp 
tcliffuz etmekte bulunuyoruz. 

Bu, bir ıive iycabı ve iğtiyad mahau
lildiir; nitekim fransu: muharriri de 
bunu f(>yle ifade ediyor: 

- "Memleket isimlerini bazıan asli 
Fkillerinden azçok. ayırarak., bazen de 
bu fttlcillere hiç bakmak.sızın onları 
kendi imlamızla !Jekillenditerek yaz· 
mair. asırlardanberi adet olmu!Jtur. Me
ula LehJilerin memleketine kendileri 
(Polsb) dedikleri halde biz (Polog
De) deriz; iogilizler kendi toprakları 
i~in ( Engl11.nd) derler, biz ( .Angleter
re) deriıı. (Espana) yerine (Espagne), 
(ltalia) yerine (ltalie) k.ullanmz. 
Dört sene müddet kendileriyle barbet
tiğimiz almaı.ların memleketine onla
rın ( Deutchland) dediklerini binde bir 
lıansız bilmez. Sulh muahedenameleri 
Avrupa harıtasını deği!Jtirdi, fakat biz 
Çele milletinin vatanına hali. (Tcbe
coslovaquie) derdururuz: halbuki on
lar (Cesklosvenka) derler. (Ôester
reich) sözünün almancada, muhakkak, 
bir mağnası vardır, fakat fonetik ba
Jıımdan ona benzemeğe yeltenen (Aut
riche) kelimesinin biç bir dilde mağ
msz yoktur. (Grice) kelimesinin 
( H ellas) olduğunu, bizim ( Pays - Bas) 
diye tanıdığımız memlekete ora balkı
IUD (Nederland) dediklerini bilen kaç 
lramız vardır?" 

Şimdi ben de muarızlarıma soraca
fnn: Lehlilerin (Polska) adını tafı
y~n memleketlerine bizim (Lehistan) 
dememizle, holandahların (Netler -
land) dedikleri kendi memleektlerine 
franaızların (Paya • Bas) demeleri a
raaında ne fark vardır? Fransızlar gibi 
biz, Türkler, de, tarihi bir iğtiyad ese
ri olarak (Lehistan) deriz, son zaman
larda (Polonya) tabirini kullanmağa 
batladık; holandahların memleketini 
bazen (Holanda). bazen (Felemenk) 
ismiyle yadederiz. 

Şehir isimlerini ötedenberi aöyle
nıe&i ağdet edindiğimiz tarzda yazma
fa muarız olanlara franaız muharriri
nin fU sözleri acaba Wi bir cevap tef
kil eder mi? O diyor ki: 

''~ehir isimlerinden bazılarını asli 
fekilleriyle, bazılarını da lranszzla§tı
rarak alıyoruz,· meseli (London) ye
rine (Londres) yazıp öyle okuyoruz; 
(Wien) yeriM (Vienne), (Lisboa) 
)'erine (Lisbone), (Praha) yerine 
(Prague), (Beograde) yerine (Bel
Krade), (Kjobenhavn) yerine (Copen
hague), (Warszawa) yerine (Varso
l'ie), (Frankfurt) yerine (Franclort), 
(llD.nchen) yeriM (Münich) diyoruz: 
11.Jbulci birer alman şehri olan (Hei
delberg), (Stettin) oe (Stuttgart) 
laiaıeriy/e birer ingilis febri olu 

(Manchester), (Shefiield) ve (Sout
hampton) isimlerini asli imlllariyle 
yazıyoruz:." 

Franaız muharriri bu ittıratsızhğa 
bakarak: "bu meselede sabit bir kai
de yoktur; he'r millet kendi fantezi-, 
sine göre hareket etmektedir" diyor. 
Bu ifade ile bir defa lfU sabit oluyor 
ki ba,ka milletler de ecnebi iemihas
ları kendi tivelerine uydurarak ken
di imlalariyle yazmak usulü caridir· 
yini • §U halde ismihasların "değişti: 
rilemez birer kliıte'' olduğu hakkında
ki iddia tatbikatla fiğlen çUrümekte
dir. 

Bizim tezimize gelince: Bunda va
kit vakit değişebilecek fantezi altka
ıı yoktur; ecnebi iımihaalar mesele
sini biz §U suretle kaideleftiriyorusı 

1 - Şahıs isimleri aid oldukları 
milletlerde nasıl tellffuz ediliyona 
onların çıkardıkları aesleri kendi al
fabemizin konson ve vokallariyle tes
bit ederek lafızlandınnak; 
ı - Memleket, febir ve kasaba i

simlerinden ötedenberi bizce muay
(Sonu 6 ıncı say/ada; 

l•mail Miiftalt MaYGlıon 

Japonlar ilerliyemiyor 

100 bin kadar çinli 
Cete harbinde japonlara 

arkadan akın yaptdar 
Parti kamutay 

grupunda 

Dı • Aras mutdcHI 

polltlkı ••leleri• 
dılr iz a hı t Yerdi 

Dıı lıler Baltanunıa Dr. Arcu 

Ankara, 8 (A.A.) -Cumhu
riyet Halk Partiai kamutay rna
pu bugün - 8/3/ 938 - Antal
ya mebu.u Doktor Cemal Tun
ca'nm batkanhtmda topiandı. 
1. - Söz alan Hariciye Vekili 

Dr. Araa Türkiye Büyük 
Millet Mecliainin tedkik ve 
tasvibine arzedilecek olan 
türk ve aovyet ticaret mu
ahedeai hakkında izahat 
verdikten sonra türk-aoY
yet konsoloslukları adedi
nin indirllmeai, her iki hü
kümetin doetane Ye müte
kabiliyet ..... merine yap
tıtı bir anlatmanm mah
aulü olduiunu tebarüz et
tirdi. 
Bundan IODI"& Dr. Ara• 
Hatay meael.U hakkında 
IOl'Ulan suallere ele müza
keratm henüz bucün bq
lamıt olelufunu Ye pek ya
kmda bu auallere cevab ve
rebilecejini beyan etti. 

Harbin bilaneosu ıudur : Şimdiye kadar 

800 bin çinli llmoı ve bu harb yUziinden 

yabanctlar 6 milyon zarar görmüıtür. 
Şana11&7, 8 (A.A.) '-Japon lataları, 1200 kilometrelik huducl 

tldrlncle altı muhtelif noktada Sarmehire YUıl ol11111t &ulunmı.-
taclır. Fakat halen nehri seçememektedir. Filhakika, japon)ar, 
Çinlilerin japoın ordusu serilerine fiddetli hücumlarda bulunma
lan sebebinden bundan yaz seçmit sözükmektedirler. 

- Hankov'dan bildirildiğine ıöreı in~- , 
liz ve amerikan yüksek rutbeli subayla
nnın anlattıklanna göre, fimali Çin'de 
aayıaı 100 bin kadar tahmin olunan çin
li çeteler japon ordularının gerilerinde 
harekette bulunmakta ve müeuir akın
lar yapmaktadır. 

Difer taraftan Çin ordusu mevcu -
dunu yeni alınan ukerlerle arttımuı 
Ye bir kaç fırka da yeniden teşkil eyle -
mittir. Ecnebi görmenlerin kanaati ıu
dur ki, çinliler aarı nehrin cenubunda 
yeni bir japon taarruzunu muvaffaki -
yetle durdurabilecek vaziyete gelmiş -
terdir. Muhakkak olan bir şey varsa, o 
da, japonların münhasıran askeri vesa-

( Sonu 8.inci sayfada) 

Saadabat paktının 
tasdiki dolayıslyle 

Flrııltm T. ElltlveJCH 
De Dr.· Aru arallllda 

•mimi telıraflar 
Ankara, S (A.A.) --., S!dabad paktı

nın Irak parlAmentoeu tarafından ka
bulü ve taadiki münaaebetile Irak ve 
Türkiye hariciye bakanları arasında 
qafıdaki telgraflar verilip alınmıı
tır: 

Ekaelanı Dr. Teyfik Ril§tü Aru 
- Hariciye Vekili -

· Ankara 

Sovyellerdeki dava 

Lenini de 
tevkif 

edeceklermiş ! 

Gorainln tababet yolu llo 
katledilip edilmediGi • • 

ııı · 
de aynca tetkik edihyor 

2. - Mardin mebusu Ediıb Er
ci'nin kanunlarmuzm tek 
bir metin halinde toplat
tınlmasma daiı- Yereliti 
takrir müzakere ve mü
naıkata edildikten 80IU"a 
bu eeua clair teclldkatm 
yapılmuı için rnapça ih
zari bir komisyonun tetki· 
li kararlattmldı. 

Saa.W..d pÜtmm taadikini bü
,ük l;ir ...U.Çle ekeelanalarma bil
elU..,. müaaraat ederim. Bu meaud 
hMliaeclen istifa.ele ederek, bqbca 
lınili bulundujunuz ....-in bqanl
.....m&n dolayı samimi tebriklerimi 
emlanelarma tekrar eder ..... bu ye
ni batm iki memleketi birlettiren 
çok samimi cloetluflan ela.ha z.iyue 
taninine hiamet · eeleceti kanaatini 
izhar ederim. 

TEVFiK ELSOVEYDI 
Kkaelana Tevfik Elailveydi · 

- Hariciye Nuırı -
Bafdad 

S.ad*cl paktmm tucllöai buaa 
(Som ı. laol •'tfadı) 

Sol batta: Buharin (Pravda Ye İnntiya 
eski baı muharriri), Sai baıta: Rikof (halk 
komiserleri <1uraaı eski reiıi), Ortada: Ra
koviıki (Londra ve Pariıte eski aoıryet bU
yük elçiıi). Sol a1&iıda : Yacoda (gp;i Çe
ka reiai), Sai a .. iıda: Grinko (Baki maH-

7• komiseri). 

( Yazı11 I iaci n7lıda) 

Fon Ribl:ientrop bugün [ondrada 

Berlin lngiltereden 

(ok seyler isteye<ek 
Ribbentrop orta avrupa islerini 1 ngiltere 
ve Fransanın mOdahale etmesinin Al
manya ile bir anlaıma yapdmaıına mani 
olacaOını da bahis mevzuu edecektir,, 

Londra, 8 (A·A.) - İnciliz - Alman 
müzakerelerinden bahaeden Deyli He
rald diyor ki : 

"Haber aldıf ımıza göre, yarın Lond
raya gelecek olan alman hariciye nazı
rı Von Ribbentrop her zamandan ziya
de itilifgiriz davranacaktır. Sömürge
ler meselesini ilk safta bahia menuu 
edecek ve orta Avrupa meselelerini İn
giltere ve Franaanın müdahaleainin 
Almanya ile anla,ına akdine mani ola
cafını aöyliyecektir. 

Berlinden bayle bir cnab alacalı 
Çemberlayıı•e MJJl•nmJfri. Jl'alrat bu
na inanmak ietemedi. Bu,Un iflerin 
ı:annedildifi cibi yüıiimedifini anla
mağa batlamıttır. 

A vuıturya meıeleleri ve 
in6Uıere 

Londn. 1 (A.A.) - Lord Halifab, 
Lordlar x.nar•mdıl bir eual• c..
vererek incllfz hUldlmetinin bul'flnldl 
vuiyet ve tartlar içinde Avusturya hl
diseleri hakkında Cenevrede her han
&:i bir tefebbüse önayak olmak niye
tınde bulunmai:hğını bildirmiftir. 

Fon Ribbentrop ~ in.gilis 
komonüıleri 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz komil
nist f ırkuı, Ribbentrop'un Londra si-

Hiıl.J ve aelel dıt bakanlar ,,,_ 
)'ana Etlen ve Lortl Halilalu 

yaretini proteeto etmek tınre bu lli
f&m bir nilmayi9 krtibetmeie bsw 
vermiftir. 

NilmayifÇiler, aaat 22.30 da Pikad9-
lij Sirku.t"de toplanacaklardır. 

Romada· İngiliz İtalyan 
görüşmeleri don başladı 

lngiltere Mısıra teminat verCli 
Roma, 8 (A.A.) - Kont Ciano ile r-------------

Lord Pört aruındaki ıörUpnelere 
bugün baılannnttır: M ilı:akere edile
cek bütün meeeleler hakkında i.Jıı:art 
tetkikat tamamlanmııtrr. 

Mı.ıra teminat verUdi 
Kahire, 8 (A.A.) - Mıeır bükü· 

meti, blr tebliğ nefretmittir. Bu teb
liğde büyük Britanya'nın İngiltere -
Mıaır muahedenamesi ahkimı muci
bince İngiltere hükümetinin son İn
giliz - İtalyan müzakerelerinde Mıaı
r~n menafiini mütee•ir edecek hiç 
bır feye rl!uvafakat etmiyeceği ve Mı
sıra müteallik huıuılarda evveli Mı
sır hUkümeti ile istişarede bulunaca
ğı hakkında Mısıra teminat vermit ol
duğu beyan edilmektedir. 

lngili:s - İtalyan anlnfl'IUUı 
ve Yugoılavya 

Belgrad, 8 (A.A.) - Batvekil ve 
hariciye nazırı Stoyadinoviç ingiliı 
ıefiri Sir Kampbel ile İtalya sefiri 
lndelli'yi kabul etmiıtir. 

(Sonu 8 inci &aylada) 

l(ilS 415 O L7J&YllidFS a-..- 115 !% • 

Hatayda . 
tahrikler 

ittihadı vatanicilere 
para ve ıilah veriyorlar 

( Yı.s111 ı i11ci •1/adı) 

Fılıra 

iki -vasıta 

Daha yakın umanlara le.adar biri .. 
şile amerikan cumhuriyetlerinin vab
detinden şlJphe edenkr, batti bir jl 
harb ile yeni bir parçalanma ihtima
linden bahsedenler ol11JJZştur. Artık 
bu tehlike yoktur: "Radyo, otomobil 
ve sinema amerikan birliğini tamam
lamııtır.,, E.ğer bu son cümle on dolcu. 
ııuncu asrın sonlarındanberi bir çok d•
lalar Amerikaya gidip gelen, ve ang
losakson alemi hakkındaki ihtisası i1• 
m•ıhur Andre Sigirid gibi bir ıahsi
yetin kaleminden çıkmamıf olsaydı, 
t•Jcrar etmekte tereddüd ederdik. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin batan 
halkevlerini radyo ile cihazlamata 
karar vermiı olduğunu ifittiğimiz u
man, büyük lransız mütefekkirinin 
~zlerini hatırladık. Eğer Amerika i
çin böyle ise, maddi manevi nakil ve 
t•mas vasıtalarının bu kadar kıt oldu
ğu -ı:arkf y~d•, inkilab ve medeniyet 
terbıyesınz yaymak, ve bütün memle
keti K~maliz:m kültürünün vahdet v• 
tecanüs~ içinde kaynaıtırmak için rad
yo ve sınemadan rtt kadar /aydalana
c~~ımız meydandadır. Kazancı ıim. 
dılık pek. sathi olan sinema ve radyo 
b" ' ı.r taraftan yani istasyonlar yapılarak, 
dıger taraftan halkevleri sinemalarrna 
ticaretten gayri kılavuz - fikirler hi
kim olarak, biı:de de rejim ve istikbal 
leltine bizm•t etmeğe başlıyacak, b•r 
tarJD. dav•larzmısı, gözden ve Jcul,k
tan, halk yıfınlarımızın bütün taba
hJırı lpae al/as miı.c•Jctjr.-Fata7 
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Selamlar ve renkler 
Çoktanberi görmediğiniz bir arkadaşınıza rastladığınız zaman onu 

sevinçten b~~ ~linizi y~karr .. kaltlırarak .karşılarsanız, hayretle du;up size 
soraca~tır: Ne o, faşıst selamı mı verıyorsun~ ... Bir kızgınlık anınızda 
yumrugunuzu yukarı kaldıramazsınız: Komünist selamıdır. 

Hele g~ml~~lcrde ~enk intihabı artık hakikaten bir mesele ohnu§tur. 
Kırmızı hı~. gomlek gıyme~e kalkışsanız, manidar tebessümlerle ka111-
laşırsını~ : Ne~· _sen dem~~ ... Kahve rengi bir gömlek giymeyi hatırı
nıza getıremezsınız. Hele sıyahını büsbütün. 

.. Fakat. bilm~m.~7.red.~ ~eşil gömlekliler, bir başka memlekette mavi 
go~le.klıler, hır uçun:u.~unde sarı göml'ekliler türemiıtir. Bu renkleri 
de ınt~hab ederken duşunmek mecburiyetindesiniz. Yakında, doktrin
i~~ ço~lıp da kullamlmamı§ renkler azaldıkça, beyaz gömleğin, çizgili 
gomlegın, damalı gömleğin de bir politik cepheye alamet olmasını bek
liyebiliriz. 

. Düny,:ı. bir operet paradına §ahid oluyor. Esasen büyük kütleleri biı 
fı.kre baglamak hu~u~unda, o fikrin doğruluğundan ziY.ade bu mera· 
sımler, renkler ve unıformalar rol oymyor değil midir~ 

Doktrinlerin hakiki manalarına akıl erdirenler her yerde ve daima 
küçük birer zümreden ibaret kalmıştır. Yığınlar için nasyonal sosyalizm 
yahudi dü.ş~anlığı; faşizm, istilacılık; komünizm zenginin malını pay
hışmak, gıbı en göz alrcı tarafından bir satırla tarif edilir. 

Realiteye ve tecrübeye her şeyin üstünde kıymet veren Kemalizm 
politik doktrinlerin bütün bu gösteri§, alayış, demagoji taraflarına ya~ 
hancı kalmı§tır. O, bir renkle, bir selamla, bir satırla tarif ve teşhis edi
le~ez. Onun büyüklüğünü ve muvaffakiyetini, ancak başardığı eser-
1erı u~~n ~ylu~ tetkik etmek suretiyle anlamak mümkündür. ihraç me
taı degıldır. Begenen metocHarım tatbik etmek isterse bunda bir .mah
zur görmez, adalet ve sulh davasının inkişafına yarayacağı için hatta 
memnun da olur. Fakat prensiplerini yaymak lüzum ve arzusunu his
setmez. 

. ~ürkiye, zıd doktrinlerin rüzgarlariyle çalkalanan bir politika deni
zının ortasında, sakin bir limandır. Bununla insanlık namına iftihar e
debiliriz. - YAŞAR NABi 

Yenişehirde yeni posta 
ve telgraf binası 

Yeni,ehirde Devlet Mahallesinde 
Adliye Bakanlığı yanında yaptırılan 
posta, telgraf ve telefon binası bugün 
Nafıa Bakanımız B. Ali Çetinkaya
nrn huzurlariyle saat ıo.ao da muame
leye başlayacaktır. Açılma töreninde 
bakanlık ve bakanlığa mensub umum 
nıüdUrlUkler erkll.nı hazır bulunacak. 
lardır. 

Danimarka flc kliring 
anlaşması 

Danimarka maslAhatgUzarı Atina
dan d8ndUğUnden evvelce batlamış o
lan ticaret görUşmelerine yeniden bııs
Janmı,tır.Bugüne kadar Danimarka 
hükUmeti ile hUkUmetimiz arasında 
kliring anla~ası yapılmamıştı. Haber 
aldığımıza göre yapılmakta olan gö
rU~eler yeni bir kliring anla~maaı 
yapılması etrafında olmaktadır. Yeni 
anlaşmanın iki memleket ticari mua
melatının inkişafına hizmet edeceği 
anlaşılmaktadır. 

Soyadı cezalan 
Dahiliye vekaleti bundan evvel bir 

tamimle alakalılara soyadı nizamna
mesinin soyadı almak için tayin ettiği 
müddetin 936 yılının 2 temmuzunda 
sona erdiğinden bu tarihten itibaren 
altı ay içinde karara bağlanmıyan soy
adı cezaları ce.za kanununa g6re zaman 
milruruna uğrayacağını bildirmitti. 

Buna rağmen bazı kaza idare heyet
lerinin bu mUddet geçtikten sonra da 
karar vermekte devam etmeleri veka
letin dikkat nazarını çekmiş ve evvel
ki tamim hilkümlerini hatırlatmı~tır. 

Arazi tahriri 

40.579 tamctizO 
merinde ç•htıbyor 
İki sene zarfında bitirilmek üzere 

başlanılmış olan umumi arazi tahriri
nin kanunt milddeti olan, mayıs 1938 
sonunda bitirilmesi için icabeden ted
birler alınmış bulunmaktadır. 

Bütün memlekette tahriri icabeden 
cilzüam mikdarı 40.579 dur. Tahrirde 
çUzüam: 1ehir, kasaba \1e köydür. llk 
kanun 1937 ye kadar tahriri bitirilmit 
olan cüzütam mikdarı 33.824 dür. Geri
ye tahriri bitirilmesi. icabeden daha 
6.755 cüzUtam kalmıatır.3ahriri biti
rilen cU.ıiltamlarda tahriri yapılan a-
razi parçası adedi 18.508.314 e varmak
tadır. 

Tahrir komisyonları, kış olmasına 
rağmen, hava \1aziyeti müsaid olan ma
hallerde çalışmalarına devam eyle
mektedirler. 

Arazi tahriri bittikten sonra arazi 
vergisi, tahrir neticesinde tesbit edi
len yeni kıymetlere göre tahakkuk et
tirilerek istifa olunac;ak ve bu suretle 
bu verginin tahakkukunda ve tahsi
linde görülen zorluklar da kaldırılmış 
olacaktır. 

İzmir ~evre .. incle kazılar 
lsYe~in tanınmı' Alimlerinden A. W. 

Persson TUrkiyedeki eski Ege killtü
riyle alakalı meseleleri tahkik için 
garbi Anadoluda bir kazı yapmak üze
re memleketimize gelmiş, kültUr ba
kanlığı ile temas ettikten sonra İzmi
re gitmlftir. 

ULUS 

Kamutay 

En<ümenlerinde 
Kamutay encümenlerinde dün aşağı· 

daki mevzular üzerinde müzakere ya
pılmıştır : 

Arzu1ıal encümeninde : 

EncUmene tevdi edilen arzuhaller
den ruznameye alınmış olanlar hakkın· 
da vekaletlerden gelen cevablar tetkik 
edildikten sonra bu arzuhaller karara 
bağlanmıştır. 

Maliye enciimeninde : 

TUtün ve tUtUn inhisarı hakkındaki 
kanun llyihalarının mUzakeresine de· 
vam edilmittir. 

Biidce encümeninde : 

l - Vakıflar umum müdUrlU~U tef
killt ve vazaifi hakkındaki kanun ll
yihaınnı. 

2 - Kaza vakıflar memurlariyle tah
sildarlara ve fen memurlarına verile
cek, aidat, Ucret ve yevmiyelere, inp
at ve tamiratın mezuniyet derecelerine 
dair kanun llyihaaını mUzakere etmı,. 
tir. 

Kamulaya gelegn yeni liyihalar: 
1 - Avukatlık kanunu liyihaaı 

2 - Osmanlı bankasının imtiyaz 
müddetinin temdidi hakkındaki 2292 
numaralı kanuna müzeyyel kanun li
yihası 

3 - 1499 saydı gümrük tarife ka
nununun altıncı maddesinin "!" nu
maralı bendinin son fıkrasını tadil e
den kanun layihası (bu layiha, sefir
ler ile bazı diplomasi memurlarının 
ve siyast murahhasların gUmrllk rea
minden muaf olarak geçirdikleri bi. 
nek otomobillerinin Türkiyeye ithal 
tarihinden itibp.ren iki sene istimalin
den sonra tabi olacakları muameleye 
dair bazı hükümleri ihtiva etmekte
dir.) 

Kamutay çağrıları 
Dahiliye Encilmeni bugün Umumi 

Heyetten sonra toplanacaktır. 

Diin bir yangın oldu 
Yenidoğan mahalleııinde dün saat 

4d~ temizlik ,onhasılarından llasanuı. 
evınde yangın çıkmıJtir. Evin pence-
re kapı ve bacasından dumanların çık
tığını gören kom,ular yola doğru açı
lan küçilk pencereyi zorlayıp içeri at
lamışlar bir taraftan da itfaiyeye te
lefonla haber vermişlerdir. Vaka yeri
ne yetiıen itfaiye motorpompları ha· 
zırlamıf fakat yangının yalnız bir ev
de ve ıiddetli olmadığı anlatıldığın
dan itfaiyeciler komşulara yardım e
derek yatak yorgan gibi tutuşan e~ya
yı dı~anya atmışlar bir taraftan da 
su kovalariyle duvarı kutatan ateşi 
söndUrmU~erdir. 
Ateş diğer odalara geçmemiştir. 

Yanğının ıebebi henUı tesbit edileme
miştir. 

Bir kadın yaralandı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Kadıkö

yünde Mısırlıoğlunda Fıtnat adında 

bir kadın tramvayın altında kalmış, a
ğır yaralanmı§, hastahaneye kaldırıl -
mıttır. 

.:1······································~ . . . . . . . . . . . . . • 

TahsilGt 
artıyor 

1938 tubat ayı ıonunJa • 
tahıilat mikJarı 200.105.018 
liraya balii olmuttur. Bunun 
188.734.049 liraıı haliyeaen 
ve 11.311.029 lircuı Ja ıabı
ltaclan tahıil edilmittir. 

Gecen yılın aynı ayına na
zaran hakiki tahsilat lazlcuı • . 
20.165.317 liradır. : • . ._,, .................................... ~ 

Gümrük tayin 
ve terfileri 

Açıktan BB. BUlend teftlt heyeti 
reiıliii kalemi tetkik memurluğuna, 
İstanbul gUmrUk ba9direktörlUfU an
bar memuru MUnir terfian aynı baş
direktörlUk manifesto memurluğuna, 
İstanbul ba9 dlrektör!Uk memur nam
zedi Tevfik Fikret aynı bafdirektör
lUk muhasebe memurluğuna, Trab
zon gUmrUğU ihtiyat memuru mah
mud Bodrum gUmrUğU muhuebe me
murluğuna, İstanbul ba9direktörlUğü 
anbar memuru SUreyya Glgili ikinci 
sınıf idare memurluğuna, Derince 
gUmrUk memuru SalAhaddin Derince 
muhaaebe memurluğuna, açıktan Ali
şan Derince gUmrUk memurluğuna 
tayin edilmişlerdir. 

Gümrük müfettiş muavinlerinden 
Şadan Dinçer terfian dördüncü sınıf 
milfettişliğe tayin edllmit ve ıümrük 
işleri direktörlüğü memurlarından S. 
Korucuoğlu, İstanbul başdirektörlüğii 
anbar memuru İzzet, Kars gümrük 
anbar memuru Ali, Ankara gümrüğü 
manifesto memuru kadri birer dere· 
ceterfi ettirilmişlerdir. 

B. Yusuf Ziya Oniı 
geliyor 

İstanbul, 8 (Teldonla) - Deniz. 
bank umum müdürü B. Yusuf Ziya Ö
nit muavinleri Tahir Kevkeb ve Ham
di Emin bu akşamki trenle Ankaraya 
hareket ettiler. Denlıbankın idare 
meclisinin ilk toplantısına Baıvekilin 
reislik edece&i söylenmektedir. 

Emin&nO 

binasının 

halkevi 
• • 

proıesı 

htanbul, 8 (Telefonla) - Eminönü 
halkevi binasının kati projesi hazır
lanmış vıe Ankaraya gönderilmi§tir. 
Proje tasdikten gelir gelmez inşaata 
baılanacak ve cumhuriyet bayramına 
kadar yeni bina bitecektir. 

Gözlükule kazısı devam edecek 
Tarsus· 'GözlUkule mevkiinde Uç se

nedenberi Harvard üniverıiteıi adına 
kazr yapan profesör rütbesini hab a
merikalı Mis Galdman, hUkilmetten 
bu ıcne de kazı yapmak Uııere mUıa.ade 
almı9tır. 

Tarsus kazısı ~imdiye kadar eti kUl
türUne dair çok kıymetli vcclkalar 
vermiı ve buruının etiler çağında Kıy 
rıatna Ulkeai eınırları i~lnde olduğu 
anlatılmıştır. 
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ihracatımız artıyor 
26.401.000 kilo üzüm; 
25.400.000kilo incir, 

36.300.000 k. tütün sattık 
İhracat maddelerimizin şubat ayı 

içindeki vaziyeti hakkında yurdun 
muhtelif ihraç mıntakalarından ge
len malUmat memnuniyet verici bir 
durum göstermektedir. İhraç malları
mızın belli başlıları hakkındaki vazi· 
yet fU suretle hulasa olunabilir. 

Kuru üziim: 
Şubat ayı içinde 1.128.000 kilosu 

Almanyaya, 446.000 kilosu ftalyaya, 
279.000 kilosu Hollandaya, 208.000 ki
losu Belçikaya ve geri kalanı muhte
lif orta Avru.pa memleketlerine ol -
m&k ilı:ere 2.367.000 kilo kuru üzüm 
ihraç edilmiştir. 

Mevıim batından son günlere ka
dar yapılan umum Uzüm ihracatı iae 
26.401.000 kiloyu bulnuıftur. Bu mik
dardan 11.500.000 kilosu Almanyaya, 
1.444.000 kilo5u Belçika.ya, 1.940.000 
kilosu Hollandaya, 5.700.000 kilosu 
İngiltereye, 1.177 .000 kilosu İtalya ya, 
1.431.000 kilosu İtalya yoliyle orta 
Avrupaya ve muhtelif yabancı • mem
Jeketlere aatılmıttır. 

Bugün mevcud stok mikdarı 9000-
10.000 ton arasındadır. Bu mikdarın 
da yeni mevsim baılangıcına kadar 
ihraç edilmesi kuvvetle umulmakta
dır. 

incir : 
Şubat ayı içinde 217.000 kilosu A

vusturyaya, 419.000 kilosu İtalya yo
liyle orta Avrupaya, 40.000 kilosu İ· 
talyaya, 24.000 kilosu Almarııyaya ol
mak üzere 165.500 kilo incir, 217.000 
kilosu Avusturyaya ve geri kalanı İ· 
talyaya ve İtalya transitiyle diğer ya
bancı memleketlere olmak Uzere orta 
Avrupayı 637.000 kilo hurda incir sa· 
tılmıştır. 

Mevsim başından son günlere ka
dar yapılan bütUn incir satışı, 25 mil
yon 400 bin kiloyu, hurda incir a&trfı 
da 4.851.000 kiloyu bulmuttur. 

İnhisarlar genel direktörlüğü bu 
yıl 4.000 ton incir satın almıştır. El· 
deki stok mikdarı a~ağı yukarı 700 
tondan ibarettir. Bu stok da çok eh.e
mivet11i:r: ...... ı .... .,ı, •• .t ... 

Pamuk: 
Ege mıntaka.ının 62.000 bal.ya tah-

Balkan antantı ekonomik 
konseyine hazırJık 

Balkan antantı memleketleri ekono· 
mik konıeyinin nisanda lıtanbulda ya
pılacak toplantısı için Trabzon mebu
su B. Hasan Sakanın reialiiinde ba
kanlıklar deleğelerinden mUte9ekkil 
milll ıektiyonumuz çalı9malarına bat· 
lamı9tır. Mlllt sekılyonumuı: önUmUz
deki c;umarteıi ıUnU tekrar toplana-
caktır. 

ltalyan adalanna satılacak 
mallar 

Ticari mübadelede bulunduğumuz 
Ege denizindeki italyan adalarına 
bundan böyle yapılacak ihracat mu
kabilinde ahcak bu adalar menıeli mal 
idhal edilmesi kararlaftDıftır. 

min edilen pamulC rekolteılnden 
20.000 - 22.000 balyasını Akala pamu
ğu tefkil etmektedir. Elde bulunan 
pamuk stoku 19.000 - 20.000 balya ol· 
dutuna ıöre geri kalanı müatmıil e
linden çıkmıf ve mlihim bir kımu 18• 

tılmış bulunmaktadır. 

İtalyanın son zamanlarda memle
ketimiz pamuklan için 3,5 milyon li
retlik kontenjan dahilinde muaaid 
prim ' ve fiat vermeğe batlamaaı İz· 
mir piyasasını canlandırmış bulun• 
maktadır. Akalanın İtalyaya gif kilo
lu 720-7~0 liretten 11trlmıştrr. Bun
dan öatka Çekoslovakya, Romanya. 
Lehiıtan içln de ba..ıı talebler görW• 
mektedlr. 

Zeytin yağı : 

Şubat ayı içinde İzmir piyasasına 
gelen zeytin yağı mikdarı 9.000-10.000 
ton arasındadır. 

İzrnir ve civarı zeytinyağı iatihaa
latı şubat sonuna doğru eona ermif bu 
lunmaktadır. Aııl zeytin •e ıeytinya
lı mıntıkaları olan .Aıyıvahk Ye A'f
dında ise tasir aıneliyeıine faeMyet
le devam olunmaktadır. 

Bu faaliyetin ancak mart eon1arm
da arkaaı alınacağı tahmin otunmaJD. 
tadır. Fiatlar normal ıeyrinl takib et
mektedir. Bugünlerde Brezilya •• 
İngiltere ile bazı partiler ilzerine mu
amele yapılmı§tır. Zeytlnyağlarımıaa 
en ziyade alAka gösteren İtalya bet 
aaidli yağlarımızın tonuna sif olmak 
üzere 55 sterlin vermektedir. 

Tüıiin: 

Son gUnlerde verilen malftmata 
göre rekoltenin 39.900 ton olacağı ger 
çekleşmlş gibidir. Şubat sonuna ka .. 
dar yapılan tUtUn satıılarmın 36.300 
tona balif oldufu anlaşdmIJtır. Bu 
itibarla mUatahıil elinde kalan tlltün 
stoku ancak 3600 tondur ki bundan da 
2000 tonunu döküntü ve kırıklar tCJ
kil etmektedir, 

Sanv.u" ------"ıucuu , ..... u ... -
u,ıarı dev- -~Clir. Son~· 

terde Marmara mıntakaıında da pi• 
yasa açılmrı bulunmaktadır. 

Hava kurumunun bılosb 
Türk Hava Kurumu Ankara tub .. 

ai niaanm dokuzuna raıtl&yan cumar
teai akfamr, Halkevi salonlarında bir 
balo vermeği kararlattırmıttır. 

Kurwn bu balonun geçen yıtıarda 
olduğu kadar mükemmel ve gibel ol· 
ması için çılıtmaktadır. Ankaranın 
tanınmıt ve ıeeçkin bay ve bayanla
rından mUrekkcb bir tertlb heyeti se
çilmittir. Heyet bugünlerde toplana
caktır. 

Ekonomi Bakanlığında 
kontrol ku1"8u 

Doksan İspanyol 
cumhuriyetçisi 
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1ktisad vekiletinde bir kontrol 1Cur
au açılmı§:tır. On gündenberi devam 
eden bu kuru aid bazı teknik maltıma
tı elde etmek Uzere kur11 devam eden• 
ler Yüksek Ziraat EnıtitUaUnde tetkik 
yapmaktadırlar. 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Bugün 
franıız bandıralı bir vapurla 90 İspan
yol cumhuriyetçisi transit olarak t~
tanbuldan geçtiler ve Odesaya gittı-
ler. .1 

Şirketi Ha)'Tiye'nin yeni 
vapurları 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Şirketi 
hayriyenin Hasköyde yeni yaptırmak
ta olduğu 76 numaralı vapuru 10 güne 
kadar kızaktan indirilecektir. Teıgih
Jarda ıirket ayrıça bir küçük vapur da 
yaptırmaktadır. 

Hu u i takas için hüküm 
G. l. R. Kararnamesinin hususi taka· 

aa aid dördUncU maddesinin birinci 
fıkrası bakanlıklar heyetince deği~ti
rilmiştir. Yeni fıkranın yürürlüğe gir
diği tarihte eski hUkUmlere g<Sre ba~
lanmış olan takas muameleleri e!ki hü
kümler dahilinde intaç ve tasfiye olu
olunacaktır. Yeni fıkra şudur : 

"Birinci, ikinci, UçüncU maddeler 
hUkUmlerinden iatif ade etmiyen mem
leketlerden birine yapılacak ihracat 
mukabilinde bu Ulkelerin her he.ngi 

Meçhuller 
lstanbulds bir kaza olmuı, kim 

olduğu snla{lılamıyan altmıı bef 
yaşlarında bir zavallı, Taıkasap'da 
tramvaya binerken düşerek ölmü~· 
tür. Kim olduğu, neci olduğu anla
§ılamıyan bu ihtiyarı, hüviyetini an• 
Jayabilmek üzere morıa kaldırmı§• 
lır. 

Adamcağızın ceblerini karr~tı
ran memurlar, kim olduğunu an/a. 
tacak hiç bir vesikaya rastgeleme• 
mişler, yalnız içinde kendisine borc
ları olan adamların isimleri yazılı 
bir def ter bulmuşlardır. 

Eh, bu def tu sayesinde kim oldu
ğu anlaşılır, diyeceksiniz. Fakat 
ben o fikirde değilim : 

YeryüzUnde hangi borclu alacak· 
/ısını, hatta hayatta iken, tanımak 
ister ki, 6ldükten sonra tanısın ? 

Kaldı ki zamanmızda meçhulleri 
hal/etmek gUçleştikçe gUçleşmiş
tir. ispanya sularndı koskoca deniz· 
altılar, kruvazörler ve tayyarelerin 
kime aid olduğu anlaşılamıyor; bir 
zavallı ihtiyarı nasıl tanıyacak· 

lar ?- T. 1. 

birinde sif kıymeti, ihracatın fob 
kıymetine müsavi idhalat veya bu mem --
Jeketlerden birindep. itra edilecek id- "Dair •• .'', "hakkında ... " , "do
halit mukabilinde gene bu Ulkelerden layı ... " gibi bir tııkrm kelimeleri, 
her hangi birine fob kıymeti idhalft1:ın :ıaman zaman, yerai:ı ve 1anhı 
sif kıyntetine mUsavi ihracat yapıla· kullanırız; kullanınca da ıiveaiz-

Dair! 

bilir lik yaparız. . ,. 

Evelki ıünkil İstanbul ıazetele
rinden birinde 24 punto ile çift 
aütuna baıılmıı ıu batlık vudı :. 

''Türk mıuikitine dair bir kon· .. ,,, 
Türk muıikiıine dair bir muıa

habe, türk muıikiıine dair bir kon
feranı olurs fakat bir muıiki kon
serinin baıına konulan bu baılık
ta ahenksizlitin, tiveaizliiin ok
kalı bir örneiini ıönniyor muıu
nuz? 

imla ~·anlı~ları ! 

" Otomabil. ve. araba ieçemez.0 

''Aydın,, gazetesinde bir arka
daf, bir köprünün altma aıılmıt o
lan bir levhayı, yukarda ıördüiü
nüz &'ibi kopye ediyor ve haklı ola
rak, üç kelimede yapılan ÜÇ imli. 
yanlıtma dokmıuyor : 

Niçin otomobil değil de otoma· 
bil? Neden "ve,, nin batmda, so
nunda birer nokta var ? 

Niçin "ıeçemez'' in bat harfi 
••g,, değil de "f,, dir ? 

Eıkiden ''her hattat cahildir" 
derlerdi. Şimdi öyle olamaz. 

Ve "yanht kazımak için cübbe
aiııin altında aaldmna,, taııyan 
aoftaları ortadan kaldıralı çok ol
du. 

Onun için imli.ya ıelmez imli. 
yanlıılarmı, hiç olmazaa. böyle 
levhalarda, yaftalarda olsun ye.p
mamalıyız ! 

Fıratı bir daha geçiyoruz 

Eıki bir aözümüz vardı: "Dai da· 
i• kavuımaz, inaan inıana kanı· 
ıur!" derdik. Fakat bu sözün ilk aOJ'• 

lendiii ııralar-da ne dai dala, ne de 
inıan inaana kHUfuyordu. Çünkü 
memlekette, yol yoktu, ray 1oktuı 
köprü yoktu. 

Buaün İM her ıün yeril yeni dat· 
lan biribirine kavutturuyonas. 

Çocukluiumdan beri, bir nehrin 
bir 1ikaar ile öteki 1akaaı blribirine 
hasret çekiyor •ibi ıelirdi hana. 

Dünkü gazetede demiryolumuzun 
Fırat üzerinden bir cWa daha ıeçıe· 
ceğini okuyunca t u müjdeyi, içimde
ki bu çocukluk duyrusiyle kartılat • 
trrdım. Bir haaret daha ka"&fu1or, 
dedim. 

1' azıda güzellik ! 

lmıine lüzum yok, eski eserleri 
ile meıhur bir kaaabamız resimli 
bir dergi çıkarmış, Derginin için
de değerli yazılar ve faydalı re· 
simler var; fakat Üzerinde öyle 
girintili, çıkıntılı, öyle sit·ift ve i ... 
tiEJi bir yazı vnr ki bir bıtk'tta de
ğil, iki bakıtta i>ile zor okuyorsu-
nuz. 

Güzel yazı, süslü 1azı fena bir 
ıey deiil; onu yazmak da bir sa
nat itidir. Fakat yeni türk harfle. 
rind•, e.ki arab harfleri olan sü
lüa ıibi, talik ıibi, divani gibi hü
nerler yapmak ıüael •e doğru ol
mıyor 1 

Sveıer 

Dün, havalar birden bire ı.amdı. 
Güzel, parlak •• drktı, Sabahleyin 
evden~ "gene ayaz de•anı eder 
belki'' diye caketiniıı albna ıve
ter'ini giyerek çıkan bir arkadaı: 

- Sırtım terledi, dedi, ıveteri· 
mi çıkaracatrm. 

İngilizce bi~ bir batka arka· 
daı ııüldü ı 

- Öyle İM aveter bu ıün ken· 
diaind•n beklenen •azifeyi ı:ör
mÜf l dedi. 

-Neden? 
- Çünkü sHt.r inıilizce bir 

blimedir •e "terleten,, demektir, 

Buğdayın etandardize edilmesini te• 
min edecek olan bu kursta buğday111 

renk, ve büyUklük itibariyle neviler 
görülmekte ve tahlil edilmektedir. 

Dün fırtına vardı 

Dün 'ehrimizde hava sabahleyin 
hafif karlı, aonraları kapalı geçmit· 
tir. Öileyin garbtan eıen rüzgar aa· 
niyedeki hızı vaaati 15 metredir. En 
dü~ük ısr, ııfır, en yüksek nı ise 9 
derece olarak kaydedilmiştir. Yur
dun Kocaeli, Karadeniz mıntakaları 
ile orta anadolunun timal kıyıları ka· 
palı ve yağışlı diier mıntıkaları ge
nel olarak bulutlu geçmiıtir. 24 aaat 
içindeki yağı.larm kareınetreye bı
raktıkları au mikdarı Sinop ve Zon
guldakta 1 kilogram, Kocaeli, Bolu, 
Kastamonu 'Y'e Trabzonda cUzt mik
tardadır. Karla 6rtü1U bulunan doğu 
Anadolu ile orta Anadolunun bir kı· 
smı yerlerinde karın kalınlığı Karsta 
38, Erzurumda 37, diğer yerlerde 7 
santimetredir. Yurdda en düşUk ısı 
Vanda 14, Erzincanda 15, Erzurumda 
16, Karata 24 derecedir. En Yüksek 
m hmfrde Antalyada 16, Bodrum ile 
Adanada 17 derece olarak kaydedil· 
mittir • 
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Silôhlı İngiltere 

Milli müdafaa için Polonya hariciye 
naıır1nın Roma da 
yapflğı temasıar 

Brltanyı daha 
fazla türk malt 
satın almahdır ! 

-3-r .............................................. ~ 
TÜRKiYE BASINI ................................................ 

Jqiltere hülriimeti pçen aene bet 
7dbk Wr •iWılanma procrmm buula· 
mıf ve bu pro1Ta1111n tatbiki için par
lamentodan bir buçuk milyar inıiliz li· 
l'all tahıisat iıtemiıti. Bu hesaba söre, 
Jqilterenin ailihlanma.aı, kıımen büd· 
cıeclen ...itecek, laamen de iıtikraz au• 
retiyle temin edilecek para ile aenede 
üç yiiz milyon inailiz liruma balii ola
caktı. 

f nsi)t ... bükimeti, 1937 • 1938 bücl
..W Avam Kamaruma te.di eder
ken, bu tahminin hududunu tecavüz et
.-niıti. Fakat bu aene, parlamentoya 
verilen milli müdafaa Hdcıeainin iiç 
,-üz elli milyon İngiliz liraıını tecavüz 
ettifine bakılacak oluna, seçen aene 
pien bet aenelik proıramın çerçevesi 
içinde kahnamryac:ait anlqıhr. E ... 
HD Çeymberlen de bunu ıarib ıurette 
ifade ebnit ve ıelecek aeneki milli mü
üfaa büdceainin bu aeneki büdceden 
fala olacainu, pnİ üç yüz elli milyo • 
nu da teeariz edecefinİ bildirmittir. 
Gılecek aeaeki rakamın ne olacajmı 
lnsı1tere N!vekili de bqinden keati • 
remiyor. Ve bunun ıaıılacak hir tanh 
)Oktar. Büyük barbtan enelki ailib • 
:bınma Yarıtınnı tarihi ıöz önündedir: 

Fransa bir senede 
15 milyon harcıyacak 
Bu 

çok 
paranın bulunması için 

mühim tedbirler alınacak 

Roma. 8 (A.A.) - Polonya Hari
ciye nazırı B. Bek yanında Kont Ci
ano olduğu halde bu sabah harbiye 
talebesinin spor ve askerlik talimle
rinde hazır bulunmuştur. 

B. Muainmer 
Erişle bir 
mülGkat 

KURUN' da Aaını Us, Balkan an• 
laımaaınm mevcud olmasına rağ· 
men Türkiye ile Yunanillanın arala
rında yeni bir ittifak yapmak lüzu
munu neden hiaaetmİf olduklarını an
latarak, Balkan anlaımasının akid· 
lerin yalnız Balkanlar içi hududları
nı ıaranti altına aldığını, halbuki 
türlt - yunan ittifakının daha genit 
bir çerçiveye ıiunil olduğunu aöyli
yor: 

"Gelecek nisan içinde imzalana· 
cak olan yeni muahede mucibince 
bir kere T~kiye ile Yunanistan bir
birlerine kartı Balkanlar dahilinde 
olan hududlarınr olduğu gibi Bal
kanlar haricindeki hududlarmı da 
garanti ediyorlar: Türkiye veya Yu
naniııtan bir veya bir kaç devlet ta• 
rafından (ıbu devlet Batkanlı olabi • 
leceği gibi Balkan haricinden de o
labilir) taarruza uğraraa her ıeyden 
eYel doıt memleket bitaraf kalacak, 
fakat icabında bitaraflığını silah ile 
müdafaa ederek taarruz eden dev • 
Jetin kendi topraklannı, limanlarmı, 
harb vasıtalarını müttefiki aleyhin· 
de kullanmaıına m eydan vermemek 
aakerlerini, ailihlannı ve mühimmat
larını topraklanndan geçirtmemek, 
dütman devlet hesabına erzak, hay· 
-,,anat ve saire tedarik etmemek için 
elinden gelen her ıeyi yapacaktır. 
Bundan batka diplomatik Yaaıtalar 
ile harbın önüne geçmeye çalııacak
trr. Buna imkan bulunmMlığı tak· 
dirde müttefiki olan devlete en mü
esair ,ekillerde yardun edebilmek 
için hayırhahi.ne müzakerelere giri
tect ktir. 

O..letJerden biri, barit tahtiaabnı par
llmentoya tevdi eder etmez, kartı t.l'af 
harekete •eçer. Onun harekete geçmesi 
herine, parlimentoya 1'idceaini tevdi 
eden devlet, tahsiıatmı arttnmak lidıa
munu hiueder. Rekabet aydan aya, 
haftadan haftaya milli müdafaa tahıi -
.. tıannda artı, ,eklinde nazara çarpı

yordu. Büyük barba t.elcaddüm eden 
hir kaç sene içinde 1'ir milli müdafaa 
Widce.i cliye bir teY yoktu. Buıün de 
aym vaziyet kuııamclayız: ftte ıeçen 
.-e 1'ir lıııuçuk milyar iqiliz liraıı tah
lnİıl edilen tahaiaat 1'u Nal üfi ıelme
mele haflmmıtır. 

lnıiltere bu tahıiaab, üç lllzmet • 
ruında ıu yoJda takıim ediyor: 

Aralan payı daima donanmaya tah
medilir: Bu aene lqiltere, donanma• 
11 i~n ,.üz otuz üç milyon insilis lira• 
tü.U ekniıtir. Fakat kara aiWılan da 
ondan pek geri kalmıyor: Yü oa dört 
milyon da karaya ven1n4 Geri bLm 
,a il hilron inpıis liruı da ilan ku•· 
vetleri için _.f• •h nlıdl'. 

D içia ayrılan para isinde in-
... ~~ ~ ıene yapbnmya hqhya
caıı ıki buyük zır1ı~ ~:~ +•V'!'~.Jemİ .. 
Iİ, 4ört büyük kruvazör, Üç kİİçÜk kru· 
..-, " bir talam küçiik ıemiterin ı.. 
.. munflan da dabilclir Oç sene enel, 
yani 1936 aenesi ilkHharmcla Jnsilte
re ocaklanncla hükümet heaabma inta 
Milea lıarb pmilerinin tcıaajı yüz kırlı 
binden •talı iken, 1938 Nne•İ iBd»alıa· 
nnda lteı yüz elli bine büii olacakbr. 
Yalım M rakam, lnsilterede ailihlan • 
manm tempo.unu ıöatenneğe kifidir. 

Uç .-. rneliaiae laruee aç miıli 
fula... Bununla beraber, .lııailtereyi bu 
aoktacla haklı aörmek IUrmcbr. lnsil· 
tıere Miyük harlttan tonra ailihlarmı 
ihmal etrnİftİ. Gerçi deniz kuvvetleri 
1922 aeneıinde Vqinıtonda imzalanan 
bir mukaveleye dayanıyordu. Fakat ka
ra kuvntleri için pek az para aarfetti. 
Hele, harlttan sonra ebemiyeti gittikçe 
artan hava ıil&hlan meseleıinde İngil
tere &ütün 1'üyük devletlerden ıeride 
kalmııb. lqilizler Milletler Cemiyeti 
marifetiyle imparatorlufun konanma• 
llJU mümkün ıördüler. Bundan bqka, 
Mnia ailihlannda Vaıinston'cla elde 
Hilen munffakiyetin kara n 1'ilhaaaa 
han ailahlarına da teımil edilebileceği
ne inandılar. Hayal aukutu elim olmut· 
tur. Ve huıün İtalya ve Japonya, lnıil
tlll'eye kartı meydan okur YUiyet ala· 
biHyorlana, ha, insiliz hükümetlerinin 
iç aene eneliıine kadar ailahlarnnayı 
ihmal etmelerinden ileri ıelmektectir. 

Pariı, 8 (A.A.) - Kabine, bugün ıaat 10 da toplanmıt ve aaat 
13.10 da dağılmııtır. 

Hükümet perfembe günü meclisin huzuruna çıkarak maliye. 
nin ıılihı v~ içtimai sahada ıükônetin iadesi huıuaunda hazırla
dığı plinın tatbiki için aali.hiyet iıtemeğe karar vermittir. Ara. 
daki zaman zarfında muhtelif grup 9efleriyle göriitmeler yapıla
caktır. 

Kabine içtimaından sonra başvekil 
apfıdaki tebliği okumuştur : 

"Batvekil arkadaşlariyle muhtar bir 
milli müdafaa sandığı tesisi ve bu san
dığın istinad edeceği kredi işleri hak
kında görü~üştür. Başvekil geçen 
cumartesi günü bu sandığın ihdası 
reye konulduğu zaman her iki meclisin 
muvaffakatiyle, memleketi tehdid ede
bilecek tehlikeler karfısında milli 
kuvveti her a&hada çoğaltmanın lüzu
mundan bahsettiğini hatırlatmıştır. 

Maliye ve ekonominin ıslahı sureti
le milletten taleb edilen gayretin ta
mamiyle müeaair olması iç1n her tür
IU tedbirlere müracaat etnıek zamanı 
gelmiftir. 

Maliye nazırı, bu ıenenin ilk iki a- Fran•ız Bcqbalranı B. $otan 
yında milli müdafaa masarifinin 3.150 .-------.:....--------
milyon franga baliğ olmuş olduğunu 
ve bütün sene için 15 milyardan fazl<a 
mauaf ihtiyarı lazım geleceğini .öy
lemittir. 

Maliye nazırı, hazinenin bu.~~n 
batka ıivil halkın bir tak~ miihım 
muraflarr da ihtiyar etme91 lazım ge
leceğini taırih eylemiştir · 

Deniz sil6hlaıı 

Japonya ile hususi 
görüımeler yapllıyor 

Polonyalı misafirler öğleyin lcıral 
tarafından kabul edilmişler ve Kiri
nal sarayında yemeklerini yemişler -
dir. 

Alman görii~ü 

Berlin, 8 (A.A.) - ''Korrespon
dans diplomatike politik'', Polonya 
hariciye nazırı Bek'in Roma aeyahati 
hakkında diyor ki: 

Polonya, marepl Pilsudski'nin aç
tığı siyaset sayesinde bizzat kendi 
menfaatleri için çalışmak ve enter
naayonal politikada da ağır basmak 
imkanını temin eden bir istiklal lıı:a

.zanmıftır. 

Diğer taraftan Polonıya, siyaıet 
ve maneviyat bakımından bugün meş
um tuirleri olabilecek paktlara ken
dini kaptırmadı. Bu ıuretle de Avru
pa medeniyetine en büyilk hizmetler
den birini yapmıf oldu. 

(111berlipıı nılkı 
beyecan uyındınlı 

.Mumaileyô, çok mühim tedbirler a
lınaca&ını beyan ve maıarifin tahdidi
ne ve amme maliyeıinin kalkınmasını 
temine matuf bir proje ihzar etmiş ol

Londra, 8 (A.A.) - B. Çcmber
layn'nin Avam kamarasında söylemiş 
olduiu nutuk ve bilhaasa sırf maliye 
bakanlığı makamını iJgal etmit ol
makla beraber dört ıenelik dı' poli
tikasının mesuliyetini deruhde et
mekte olduğu hakkındaki fıkrası par
lamento mahfillerinde heyecan uyan
dırmı,ur. 

Londra, 8 (A.A.) - Japonların de· Muhalefet, Çcmberlany'nin hatd 
nia inpatı hakkında Loadracla incilU-
franaıa w amerikan mtıtehmreları a. Balctrin hUkUmetl samanında oyna-duğunu ilive eylemiştir. 
r•ında cereyan eden hueual mahiyet• mıı oldutu Uıtiln rol Un ifp edilmesi 

Maliye nazırının planını, nazırlar te görüpneler dolayısile Royter ajan- karıraında biraz kaygı duymakta ve 
meclisi ittifakla tasvib etmiıtir. sı, Tokyoda huıuıt mahı·yette go"rU._ · · 

:s fırsattan ıstıfa de eden bakanların 
B. Şotan, meselenin siyasi cebhesini meler yapılmış olduğunu aldığı ha· 

natmataraK memleketten taıen oıuucn bcı h:n:: atfen bildinmktedir, dUnkU ıi.yasi beyanatlarını red ede-
itimada mukabil amme maliye.inin ted Lolldra" TokJo '8rlfmelerinln mmıeleri için kendiainden yalnu 
rici aurette halba kavufturulmaaı iti· neticeleri birbirine ballı oldulundln kendi 11111nına delfl, bOtOn kabine er
ne hükümet tarafından metod, daire- bu görilpneler Jrlfi derecede mıBAet Jranı namına llf• -5yJeml9 olduğunu 
ıinde ve enerjik bir surette devam edi- bir noktaya varmadıkça hiç bir teblll turUı etmesini taleb etmete mütema-
lcceiine memleket halkında yakin ha- neşredilmiyecektir. yil c6rUnmektedirler. 
~letmckıuu~tiüur~deıuare~~ -~--~----------~--------------
mittir. 

B. Şotan, hükümetin parlamentodan 
ıaruri olan vasıtaları istemesi lüzumu 
noktaaında ıırar etmiftir. 

Perıembe ıünü hilkilmet, parlamen
to huzurunda açıkça m~uliyeti üzeri
ne almakta olduğunu ileri sürmekte 
tereddüd etmiyecektir. 

Belçikada Habef 
ilhakını tanıyor 

BrUkael 8 (A.A.) - İyi maliimat a
lan mahfillerden teyid olunduğuna gö
re, Belçikanın Paris büyük elçisi kont 
Dentergbem Romaya, Moıkova orta 
elçiai Lötelye Parise, Moskova iş gü
deri Handrik Moskova elçiliğine tayin 
olunacaklardır. 

Belçikanrn yeni Roma büyük elçisi 
Denterghem, itimatnameıini "İtalya 
kıralı ve Habe,iıtan imparatoru"na 
takdim edecektir. 

B. Bcneş'in nutku ve 
alman mahfilleri 

Berlin, 8 (A.A.) - Yarı resmi al
man mahfilleri Südet alınanları me
aeleıi hakkında Çekoslovakya Cum
hur Reisi B. Beneş'in Sunday Tayını 
gazeteıine yaptığı beyanatın aleyh.in
de bulunmaktadır. 

Yarı reımi Korrespondans ezcüm
le diyor ki: 

Frankocuların Baleares 
kruvazörOnOn batlşında 

600 kişi öldü 
Hadise hakkında lnglllzler ne düıünüyorlarl 

Cebelüttarık, 8 (A.A.) - Frankist kruvazörü Balearea'in bat
ma11 neticesinde kaydedilen zayiat bilançosu amiral, suvari ve 
zabitler dahil olmak üzere 600 kiti olarak tahmin edilmektedir. 

Söylendifine ıöre Kempenfeld ve 
Boreas ismindeki İngiliz muhribleri 
batan kruvuöriln ıqUrettebatına deni
ze atlamalarını ı,.retle bildirmit iıe 
de mürettebatın bUyUk bir kısmının 
denize atlamaktan imtina etmeıi za
yiat billnçosunun bu kadar afır ol· 
masına sebebiyet vermittir. 

İngiliz muhribleri tahlitiye ıimid· 
leri ve aandallariyle iki yüz kişi ka· 
dar kurtannıtlardır. Balear battığı 
zaman grandi direğinde kontr a.mira
lının bayrağını taşımakta idi. 

lngiliz gazetelerinin y<Udıkları 
Londra, 8 (A.A.) - İngiliz mat

buatı, Frankoya aid Baleares kruva· 
zörünün hükümetçiler tarafından tor
pillendirerek batırılması hidiseıi ile 
çok meteul olmaktadır. 

maya konulacafı keyfiyeti meıelenin 
halli kadar mUh,imdir. Mesela bu me
aele, Londra komiteıine havale edil
memelidir. ÇUnkU ilinihaye uzayıp 
ıidecektir. İtalya, lspanıyadaki kuv
vetlerini geri çekmek ve Frankoya 
bari> levazımı göndermek ıuretiyle 
iyi niyetini iıbat eylemelidir. 

Hükümetçi bir denizaltı gemi
sinde görülen şüpheli hasarlar 

Paris, 8 (A.A.) - Paris Suvar ga
zetesi Sen Nazen'den gelen ve 
İspanyaya aid C. 2 denizaltı gemi
sini de yeni ve esrarengiz haıarat keşf 
edildiğini bildiren bir telgraf neşret -
mektedir. 

Jnıiltere timdi bunu var kuvvetiyle 
tıelüi etmeie çalıııyor. Geçen aene ya· 
plan proarama ıöre, lnıilterenin aİ· 
lihlanmaaı, 1942 aeneainde tamamlan· 
IDlf olacakbr. Bu proıram t•nwnla
nıncaya kadar lnıiltere vaziyeti idare 
etmeiı mecburdur . .Eier daha ene) bir 
barit çıkmazaa, 1942 aeneainden tonra 
lqiltere'Din aeai daha yüksek çıkacak· 
br. lnıilten niçin ıiliblanıyor? Bu ıu· 
ale bqvekil Çeymberlen, Avam K.Mıa· 
rumdaki nutkunda ıu ,.olda eevab 
..-miftirı 

t-Onc:e lnıiltennin milcWuamı 
...... etmek için, 
2- llıinci olarak, lqilterenin yat•· 

maa için lhnn gelen yollann müdafa· 
unu temin etmek için, 
3- Oçüncü derecede de lnsiltere

nln menfaatlerini korumak için, 

"Ekalliyet meselesinin bir iç me
ıele oldufu ve yabancı müdahale ka
bul edemiyeceği doğru değildir. Eaa
ıen Çekoslovakyanın tabii sahaıına 
dahil olmıyan Fransa ve İngiltere B. 
Benef'in bu ekalliyetler meselesi ile 
faal bir ıurette alakadar olmak hak
kını tanıması cidden garibtir.,, 

Taymiı'in mütaleasına göre, cum
huriyetçi filo artık ili filoıuna kafa 
tutacak bir vaziyete gelmiıtir ve mu· 
hariblik haklarının tanınmaıı, asilere 
cumhuriyetçi limanlarını fili bir tarz
da abluka altına almak imkanını vere· 
ceği nazariyesini ortadan kaldınnıı· 
tır. 

MalUmdur ki, bu denizaltının ku
mandanı ve milliyetperver cürüm or· 
takları geçen eylUlde Barest ticaret li
manında gemiyi kaçırmak için teşeb -
büıte bulunmuılardı. 

Bunun üzerine tamir için Sen Na
reze sevkedilen geminin tamiratı bit
mit gemi birkaç gün zarfında denize 
açılarak Akdenizdeki hükümet filo
ıuna iltihak etmek üzere bulunuyor
du. Bu ıefer tesbit edilen hasarlar a
kUmölatörlerdedir ve iki milyon ka
dar tahmin edilmektedir. Bazı sebeb
ler, bir suykaad olduğu zannını kuv
vetlendirmektedir. 

Romanyanın yeni 
Roma elçisi 

Sol cenah matbuatı ise, bittabi hil
kümetçilerin zaferinden memnun ol
makta ve f akıt deniz kuvvetleri ara· 
ıındaki muvazenenin muhariblik hak· 
larının tanınmaıına kartı yükseltilen 
itirazları ortadan kaldırdıimı aöyle
mekte pek istical göetermemektedir. 

3 .Mart tarihli Greyt Bri
teyn end di lat derl(uin>fkn : 

Türk bankerlerinin ileri gelenlerin
den mürekkeb bir grupun Londra'yı zi
yaret etmesine büyük bir ehemiyet ve -
rilmektedir. 

Son bir kaç sene içinde in_giliz - türk 
ticaret münasebetleri gittikçe daha sa
mimi bir hal almakta ve bu artan dost
luğun her iki memleket arasındaki eko
nomik münasebetlerde akisleri görül
mektedir. 

H. A. Brasıert kumpanyasının Tür -
kiyede bir demir ve çelik fabrikası ku -
rulması için imzaladığı kontenjanı tat -
bik ile uğrattığı malıim olduğu gibi i -
kinci beı yıllık plinına dair hazırlan -
makta olan projelerde de inıilizlerden 
istifade edilmesi beklenmektedir . 

Bir muharririmizle yaptığı mülakat· 
ta Bay Muammer Erit, ıimdiki ziyare -
tin maksadlanna luaac.a temas ederek 
demiştir ki : 

- Buraya evveli, geçen yıl Bay Va
ley ve Nikson tarafından yapılan ziya -
reti iade etmek maksadiyle gelmiş bu
lunuyoruz. Fabt bununla beraber her 
birimizin ayrı maksadlarımız da var
dır. 

Mesela ben Siti İf bankasının bir ıu
besini açmak için tetkiklerde bulunu
yorum. Arkadatlarımın da ayrı ayrı 

yapmayı dütündükleri itler vardır." 
Bay Muammer Erit. türk - ingili;ı: 

ticaretinin geni~lemesi ve artmaaı ve 
bu husustaki engeJleri hakkındaki dü
§Üncelerinl de §Öyle anlatmııtır: 

- Bu meaele, ingiliz - türle ticaretin
de - hem de ufak - bir inkipf vücude 
getirmek suretiyle hallolunabilir. Bu -
nun çareli de aizin elini.zdedir. Fazla 
türk malı satın alınız ; bütün güçlükler 
ortadan kalkmıı olur." 

- Birlqik kırallık piyaaaıında faz
la revaç bulacaiıru dütündüfünüz bir 
talanı türk ürünleri ..,. an.tir? v_. .. 
nelerdir? 

- Bizim biltiln UrUnlcrimir-· ıizin 
piyasanız için elverişlidir. Meseli tif
tik. Sizin Bradford fabrikatörleriniz, 
belki de fiatlarm düşilklüğü yüzilnden 
her zamanki kadar tiftik satın almıyor
lar. Kuru yemişler. tzmirin Sultana ü
zümleriyle incirlerinin ıöhretini bilirsi
niz. İhraç etmemize büyük imkanlar 
bulunan madenlerimiz. Bundan baJka 
tütün, halı, hububat ve fındık, bütün 
bunlar ~zin piyasanızı ilgilendirecek 
ürünlerimizdir. 

Siz bir ticaret milletisiniz. Sizin 
mamul maddelerinizi alabilecek olan 
bir memleketten, mümkün olduğu ka
dar, fazla mal utın almanız doğru bir 
hareket olmaz mı? Bizim mallarımızı 

ne kadar fazla satın alacak olursanız, 

yeni Türkiyede o kadar çok ticaret im
kanları bulursunuz. Hiç şüphe yok ki 
bizim piyasamız, harbtan önceki duru· 
mundan tamamiyle farkh bir haldedir. 

Biz, şimdi evvelce ithal ettiğimiz eş
yanın birçoğunu içerde yapıyoruz. En
düstrideki inki~afımı-,: arttıkça ihtiyaç
lanmız da değitecektir. 

Fakat yeni prtlardan yeni ihtiyaç
lar doğuyor. Mesela, eğer dokuma -
cılık huıuıundaki ithalltımıı a.zabyor
aa onun yerine baıkaları kaim olmakta 
ve başka istikametlerde bir takım itha
lat ihtiyaçları meydana çıkmaktadır. 
Bir takım mühim inkif&f projelerimiz 
vardır ki bunlar da ıizin müteahhid ve 
mühendisleriniz vardımda bulunmak 
imk!nını elde edebileceklerdir." 

Netice olarak Bay Muammer Erit. 
kısaca Ttirkiyenin bugünkü vaziyetine 
temasla demiıtir ki: 
"- Finansal vaziyetimiz pek sağ

lamdır. Devlet büdcesi muvazenelidir 
ve gelecek bir~ok yıllar için müsait ti
caret muvazeneleri yapmııızdır. 

Türkiye, bütün finanaal teahhUdle
rine sadıktır. 

Endliıtrideki ilerleyiıle birlikte hız
lı adımlar atılmaktadır ve ikinci beş 

yıllık plln tamamlandıfı zaman mem
leket, büyUk bir ekonomik geniıleme 

için teçhiz edilmit olacaktır.'' 

Kültür Bakanımız, B. Halil 
Ethemln habnnı sordurdu 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Maarif 

Yeni türk - yunan muahedesinin 
bu hükümleri askeri mahiyette olan 
hürriyetidir. Ve tedafüi bir ittifak 
mahiyetindedir. Fakat yeni mualıe • 
de içinde ukeri mahiyette olmayan 
kartılıklı yardım hükümleri de bu
lunmaktadır. Bu da Türkiye ile Yu
nani.tanın kendi topraklarında bir
birlerinin aleyhine olarak vuku bw
ma .. muhtemel rejim dütmanhkları· 
na kartı müsamaha gö.termemek 
teahhüdüdür ki iki memleket ara
aında emniyet -.hasrnda yeni bir it 
birliii demektir." 

1NGILIZ - iT AL YAN 
MÜZAKERELERi 

CUMHURlYET'te Ywwa Nadi. 
Fransanın iıtirak ve tasvibi olmadan 
yapılabileceğine ihtimal vermediği 
ing-iliz • İtalyan müzakerelerinin 
mü.bet bir neticeye varma imkinla
rmı araıtrrarak, ltalyanın artık ~t • 
min edilmit devletler ırrasma sir
mesi için sebeb bulunmadığını, Ro • 
ma imparatorluğunu ihya yolunda, 
bugünkünden daha genit hülyalar 
peıinde kopnaaına imkan olmadığı
nı kaydediyor ve diyor ki: 

''lngiliz - İtalyan müzakerelerini 
müabet neticeye götünnek li.zmı ge
len en yeni iunil - bilhaaaa ltalya
noktai nazarından - Avıuturya me
seleainin birden bire alrverdiii tekil· 
dir. Kim ne derae desin İtalyanın aa
mimi aiyaaetinde merkezi Avrupa
mn ve bilhuıa Avuaturya'nın ia
ral ettiği mevki büyüktür: He
le Almanyanın bu havaliye inerek 
Tuna hakimiyeti ihtimali bakunm -
dan. Almanyanın diğer almanlan 
kendi kitlesi içine almak arzusu ne 
kadar tabii olursa olıun, İtalyan nok· 
tai nazarından bu hal, hele AVlUtur
yaya tealluk eden kınnmda, ltalya • 
nın varlığile tezad teıkil eden bir 
keyfiyettir. Elinden eelirae İtalya, 
Almanya ile doıt kalmaia çalıtmak
la beraber bu alman arzusunun ta -
hakkuk etmemeıine var kuvvetile 
çalııır. lıte ltalyaya göre ve bütün 
dünyanın ıözü önünde bu tehlike 
nerede iae tahakkuk ediverecek bir 
mahiyet ve manzara arzetmiıtir. J. 
talyayı lnıiltere ile konuımağa ve 
onun zımnında Fransa ile anlapna· 
ia aevkeden en kuvvetli amil bizce 
budur, ve nitekim ingiliz baıvekili 
Çemberlayn'm aon anlapna tqeb
büsünde eaaaen bu yeni faktöre i9li
nad etmit olduğunu zannederiz. 

Almanra ile beraber dahi olduiu 
halde İtalyanın giriıeceği bir harb • 
da muvaffakiyetine yüzde yüz emin 
midir? Bu emniyeti hiç kimse iddia 
edemez. Bilakis ltalyanın, İngiltere 
kal'§ı tarafta olarak, giriteceği bir 
harbm 1talya için pek muhataralı 
olması daima muhtemeldir. ltalya 
abluka edilebildiği halde bu memle-
ket heaabına davaların en felaketli 
ıeklile bitmit olur, ve ltalyanın ab
luka edebilmeıi ihtimali daima 
vardır. O halde esasen iyi bir ıey o -
lan, hatta bat iyi ıey olan sulha bu 
aebeblerle de avdet etmek lazımdır. 

Yani lnriltere, kendi topraldanmn, 
ticaret yoDannm ve kendiıine tahi olan 
memleketlerin korunma11 için artık, 
MiDetler Cemiyetinden, ıu ve hu ku
l'Umdan yardım ummryor, hunu kendi 
etli.hJariyle temin etmeie karar ver
nılttir. Harhtan evvelki politikaya reri 
dönüı, ltun~an daJ.a Yedz 1'ir tekilde 
balı edilemezdi. 

A.Ş.ESMER 

Bilkreı, 8 (A.A.) -Aleksandr Zamfi
resko Romanyanın Roma orta elçiliği
ne tayin edilmi,tit. Balkan antantı ka
rarlarına uyıun olarak B. Zamfiresko 
"İtalya kıralı ve habe' imparatoru,, 
neıdine elçi tayin edilmiştir. 

"Niyüı Kronikl" .diyor ki: 
Çemberlayn, İspanya meselesinin 

tamamiyle italyan - İngiliz anlapna
ıına ithal olunacafmı vald etti. Fa
kat bu meıelenln ne tarıdı bu anl19· 

Bitler Huver'le görüştü 

Bertin, 8 (A.A.) - Hitler, bu sabah 
eaki amerikan reisi cumhuru Huver i
le Amerikanın Bertin elçiıini kabul 
etmiftir. 

müdürü Tevfik, bugün Maarif Vekili 
namına, rahatsız bulunan latanbul 
mebuau B. Halil Edhemi aiyarn etti. 
B. Halil Edhemin rlıbawıahtı dnmı 
etmektedir. 

Bizce böyle bir anlatma eaaaen ltnl· 
yanm z.ıferile bitmekte olan bir har
bm aonu demektir. Çünkü bu anlııf
ma net=ce itıbarile halyanın H•I.> .. 
tiıtan ..terini •• zaferini teıbit ve 
illn •tmit olacaktır.'' 
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Yazan: 
Yüzbaşı F. W. von Herbert 

Çeviren: 
Nurettin ART AM 

ZEYL 
Plevne ordusunun kuruluşu 

( Ordre de bataille) 

Üçüncü fırka 
"(T ulçeniçadan Vid köprüıüne 

kadar cenub ve garb 
cepheleri) 

Kumandan: Mirliva Tahir pafa. 
Altıncı liva: Mirliva Ömer Tahir pa· 

f8. 
Tabur 

On birinci alay: Kaymakam 
Pertev bey. 3 

On ikinci alay: Kaymakam 
Abdullah bey. 

Yedinci liva: Miralay Yunw 
bey. 

On üçüncü alay: Kaymakam 

3 

Tahir bey. 3 
On dördüncü alay: Kayma-

kam Talat bey. 3 
Sekizinci liva: Miralay Said 

bey. 
On beıinci alay: Kaymakam 

:Ali Mehmed bey. 3 
On altıncı alay. 2 -17 

DORDONCO FIRKA 

(Dolna Dubnikclen Telif'e kadar 
Orhaniye yola) 

Kumandan: Ferik Ahmed Hıfzı 
pafa. 

Dokuzuncu liva: Mirliva Hakkı 
pa~a. 

ikinci fırka: Hasan Sabri pa-
t•· (cenub tarki cephesi) 12 

Üçüncü fırka: Tahir pata 
(cenub ve garb cepheleri) 17 

Dördüncü fırka: Ahmed Hıf-
zı paıa (Orhaniye yolu) 17 
Beıinci fırka: Tevfik pata 

(ihtiyat) 20 

84 
Süvari 

Kumandan: Miralay Omıan bey. 
Nizamiye süvari: Miralay Bekir 

bey. 
13 bölük (2 alay) nizamiye, 
2 bölük Omıanlr kazakları. 
Yardımcı süvari : Kaymakam 

Şevki ve Hakkı beyler. 
10 bölük (bir alay) Selanikli sü

variler. 
Her biri altıtar bölüklük iki alay 

halinde 1000 çerkes süvarisi. 
Topçu 

Kumandan: Mirliva Ahmed paf&. 
Altıtar toplu altı batarya .ahra 

topu (6 lb.) 
Altıtar toplu dört batarya atlı top 

(4 lb.) 
Altııar toplu üç batarya dağ topu 

(3 lb.) 
Mecmuu 96 top. 

istihkam 
3 bölük: Kaymakam Tiftik bey. 
Karargahın gönüllü muhafızlan 

Edebi bahisler 

Onore dö Balzak 
de Balzac) 

- i) jeni Grande tercümesi mii nasebetile -
Yorulmak bilmiyen bir faaliyetle, 

türk fikriyat alemine garbın en nefis 
şaheserlerinden birkaçını her sene ar
mağaı. eden 1'ıasuhi Baydar, bu ı;efer 
de, meşhur fraıısız müellifi Ono;e do 
Balzak'ın Öjeni Grande adlı romanı
nın tercemesini neşretti. 

Aslını her defasında ayni zevkle 
mükerreren okuduğum bu romanın 
tercemesini de bir gecede hatmettim. 
Çünkü Balzak, o muharrirlerdendir 
ki, mevzuları ne kadar eskise, sanatla· 
rının ihtişamı ve uslublarının inceliği, 
tasvirlerinin canhlığı ve lisanlarının 
gü~elliği ile, eserlerini ebediyetin çok 
titiz, çok müşkülpesend katına ulaştı
rabilmişlerdir. 

En dar günlerinin birinde, saf ve bi
raz da hüzünlü bir tebessümle: 

- Hayat, cesaretten ibarettir .. 
Diyen, yaşadığı elli bir sene zarfında 

bütün günlerini zarurete, sefalete kar
şı mücadele ile geçiren, alacaklılarının 
merhametsiz tazyikleri altında kıvra
nan ve bütün bunlardan kurtulmak i
çin günde on sekiz saat, durup dinlen
meden yazı yazan bu harikulade insa
nın, nasıl olup da, böyle yığınlarla 

meydana koyduğu eserlerin hiç birin
de "sanat"ı ihmal eylememiş olduğu, 
zihni hayrette bırakacak bir muamma
dır. 

1799 da dünyaya gelen Balzak'ın 
gençliği, Fransa ihtilalinin zorlu sa
demeleriyle sarsılmış ve henüz kendi
ne gelmemiş bir sosyetede geçti. Bu 
sosyete ferdlerinden hiç biri nereden 
gelip, nereye gitmekte olduğunun far
kında değildi. Gönüllerinde ihtirasın 
kavurucu ateşini duyanlar, kendileri
ne bir gaye, bir ideal tayin edemiyor
lardı. Para, bu bezgin muhitin üzerinde 
yegane hakim olmağa başlamıştı. Bir 
şantaj ve alelade devrinin temelini atan 

matbuat, bir anda şöhretler yapıyor ve 
yıkıyordu .• Balzak'ın nafiz nazarları 
bu manzaranın üzerinde durdu. Hatta 
durmakla da iktifa etmiyerek, onun 
derinliklerine indi, iç yüzünü deşti. 

Ve günün birinde, kaleme sarıldı. 
Tetkik ettiği şahsiyetlerin, birer birer 
maceralarını yazmağa başladı. Bu suret 
le, mevzuları biribirinden ayrı olduğu 
halde, (İnsanlık kQmedisi] unvanı al
tında bir kül tC§:kil eden eserlerini, bir 
makinenin fevkalbeşer kudretiyle, bi
ri biri arkasından neşretti. 
Çektiği kahirlerin tesellisini ro

mantizm' in daha mülayim çeşnisinde 
bulan muhit bu hakiki tasavvurlarını 
takdir edemedi. Balzak şahsen de pek 
sevimli değildi. Büyük şöhretlerin 
müeyyidesi olan salonlar bu sarkık 
dudaklı, iri göbekli, sarkık çeneli ve 
yağlı saçlı adamı pek iyi karşılamıyor
lar, içlerinde görmekten haz etmiyor
lardı. Dünya kuruldu kurulalı zevahi
re daha çok itibar eden "yüksek sos
yete" fena giyiniş ve tavırlarında iti
nakar olmıyan Balzak'a, zahiren daha 
kibar, daha zarif bulduğu Hügo'yu, 
Lamartin'i ve Alfred dö Müse'yi ter
cih ediyordu. 

Kendisinin yüksek istidadını inkar 
etmemekle beraber, ona yüz vermeci i
ler. O da kimsesiz, maddi ve manevi 
himayeden mahrum kalınca. peşinden 
koştuğu şöhrete ulaşmak için didin
meğe koyuldu. Tabiler onun eserlerini 
alıyorlar, fakat değil dehasının, emek
lerinin bile karşılığını vermiyorlardı. 
Geçinmek için borç etti. Bu borcun ye
kunu gittikçe kabardı. İcranın sıkı ta
kiblerindcn yakasını sıyırabilmek, 

hapse girmenin acısını tatmamak en
dişesiyle, bedava denilecek kadar ucu
za sattığı şah eserlerini yetiştirmek i
çin gecelerini gündüzlerine kattı. Sa-

baha karşı ikide yazı masasının ba~na 
geçiyor, akşamın sekizine kadar yazı-
yor, yazıyordu. Bu arada, bir saat ihti
las edip de sıcak bir banyo yapabilir, 
iki yumurta ile bir fincan koyu kah
veden ibaret yemeğini yirse, ne mutlu 1 

Bu adama müıırif diyorlardı 1.. Haki
katte onun yegane israf eylediği ken
di hayatiyeti, kendi ömrü idi. Yalnız 
1832 yılında 14 eser vücude getirdi: 
"Bir kalonist mazlumu", "Name", 
"Meçhul şah eser'', "Albay Şaber", 
"Tur papazı", "Borsa", "Lui Lamber", 
"Terkedilen kadın", "Kumbaracı", 
"Meşhur Godisar", "Mazana", "Çölde 
bir aşk", "Yüz tuhaf hikaye"nin on ta
nesi, "İki boz masal" ... 

Zaten söylemeğe ne hacet? Elli bir 
yaşında hayata veda ettiği zaman onun 
arkasında bıraktığı eserlerin mecmuu 
97 cild teşkil eylediğine göre veludi· 
yetinin ve çalışmasının ölçüsünü tayin 
etme le kolay değil midir? 

Bunların hepsine şah eser diyebilir 
miyiz? Şüpheı;iz, hayır. Fakat bu aza
metli fikir ahidesinin teferruatına da
lıp da, kusurlarını bulmak müşkildir. 
Ve olsa olsa bu kusurlar, romanlarının, 
her devre yakışan kahramanlarından 
bazılarının bugün bizlere aykırı gö
rünen karakterlerine aiddir. Yoksa, 
Balzak'da roman sanatının icablarına 

karşı işlenmiş tek bir hataya rast geli
nemez. 

Kendi kendisi için yarattığı kahra
manların çoğu, gene kendisiyle bera
ber ebediyete intikal etmiştir. Bunla
rın arasında Goryo baba ile Öjeni 
Grande ön safta gelirler. Bu itibarla, 
Nasuhi Baydar arakadaşımın bu sone
"'cri seçmekte göstermiş. olduğu isabet 
takdire şayandır. Kültürümüzü geniş· 

r ~ .. _R A_D_ .. i._: o __ J 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif plak 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve harici ha
berler - 17.30 dan itibaren halkevindeo 
naklen inkilib dersleri. (Recep Peker). 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Karı,ık plilc 
neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkad~şları) 
- 20.00 Saat ayarı ve arabça neşrıyat -
20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları (Ba· 
yan Cemile ve arkadaşları) - 21.00 Hava· 
cıhk : Şakir Hazım Ergökmen - 21.15 
Stüdyo salon orkestrası : 1 - Franz Lchar: 
Danubleze. 2 - Alfonı : Melodi 3 - Roland: 
Tage. 4 - Civani : Kanzonetta. 5 - Jan: ~ur· 
çia. 6 - Brusso: Fiammenta - 22.00 AJarıa 
haberleri - 22.15 Yarınki program. 

fı;tanhul : 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türk 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.0~ Plakla 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelıf plak 
neşriyatı., 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Fatih hal· 
kevi göıterit kolu tarafından bir temsil .. -
19.00 Nihal vt- arkadaşları tarafından turk 
musikisi ve 'halk şarkıları - 19.30 Konfe· 
rans: Çocuk esirgeme kurumu namına :-
19.55 Borsa haberleri - 20.00 _!'lecmed.dı.n 
Rıza ve arkadaşları tarafından turk musıkı· 
si ve halk ıarkıları - 20.30 Hava raporu -
20.33 Ömer Rıza tarafından arabça söyle_!-
20.45 Nezihe ve arkadaştan tarafından turlc 
musikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) -
21.15 Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arka
daşları - 21.50 ORKESTRA: 1 • Marşn~~: 
Hans Haylig, ouvertur. 2 - Stravs: Da~ub 
blö, vals. 3 - Bellini : Norma. 4 - Borodın: 
Kör de Beyzan. 5 - Robinstayn: Toreador 
e Andaluz - 22.45 Ajana haberleri - 23.00 
Plakla soollar, opera ve operet parc;aları -
23.20 - 23.30 Son haberler ve ertesi giinüıı 
programı. 

!etmek için tanımağa mecbur olduğu· Avrn {>a : 
muz yabancı klasikler içerisinde Balza ----

v ..... , n. VE OPERETLER: 13.15 Ko· 
ğa, önemli bir mevki vermeliyiz. Bu lonya _ 14.10 Laypzig - 16.40 Graz, Liıız 

·k k d h h kk d - 18.55 Viyana - l!UO Frankfurt - 19.35 onun, o ylı se e anın a ı ır. Bükrcıı - 20 Königsberg - 21 Brüksel, Mi-
Balzak'ın kıymetini, fransız edebi- lano - 23.30 Lüksemburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SENyatının en mühim rükünleri tarafın- FONİK KONSERLER : 13.15 Münih - 20 
dan onun hakkında verilmiş hüküm- Berlin - 20.10 Hamburg - 21 Droytviç -

21.5 Prağ - 21.30 Paris • P.T.T., Strazburg 
lerle de ölçmek mümkündür. Umar- _ 22.15 Kopenhag - 23.15 Münib - 24 

tin, Balzak için: "UslUba biraz daha Fr~'t!.u~USİK1St : 16 Miınih _ 17 Ber
riayetkar olsa, Molyer'den üstün olur- lin - 18 Brüksel, Kö.ıigsberg - 21.30 

Laypzig - 22.35 Prağ. 
du ... " Dermiş. Meşhur münakkid Sent SOLO KONSERLERİ : 14 Prai-15.11 

On yedinci alay 
On sekizinci alay. 

Tabur 
3 
3 

1 tabur oımanh bir
liği gönüJlüleri (piyade) 

1 bölük Vodina gö
nüllüleri (atlı) 

Kaymakam 
Mehmed 

Nazif bey. 

- Böv düpedüz hayranı imiş.. Laypziıı - 15.25 Hamburc - 17.15 Roma 
- 17.30 Pariı - P.T.T. 18.15 Hamburı, ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 h. Daha yakın zamanlarda Emil Zola, Strazburg- 18.30 Breslav - 19.30 Keza -

: Yazan: Alexiı T ol•toi No: 22 E Teofil Gotiye ve Gonk ur kardeşler ise, ~ ;f~3rrR~m-;:, 2ı.3o Hamburr, Königıbers Onuncu liva: Ferik Ahmed 
Hıfzı pafa. 

On dokuzuncu alay: Miralay 
Veli bey. 

Ecnebi hekimler : : Balzak'a ka111 taabbüd derecesine va- NEFESLİ SAZLAR (Marı v. a.) ı 6.30 
E _ _.""'"'".,,....,,.....,~ = ran bir sevgi, bir hayranlık göstermi•- Breılav - 8.30 Breslav ve diğer alman ia-

5 -(Bu üimleri holııamtlan )la~ıyo- : 
: A~~t~ : :ır tasyonları - 11.5 Prağ - 12 Frankfun, 

lm~~ : !erdir. Kolonya - 22.20 Konigsberı. Yirminci alay: Kaymakam İz
aet bey. 6 

-rum) 5 
Alman: Lange, Şmit, Kuhle. : 

: HAFİF MÜZİK: 6.30 Hamburı ve diiu 
: Halk için ucuz eserler tab ve neşre- alman istasyonları - 8.30 Frankfuct -

17 

BEŞiNCi FIRKA 

(Araba, ihtiyat tabyalannJa ııe 
Plevne kaıabcuıncla bulunan 

ihtiyatlar) 

lngili:z: Ray an, Kro.bi, Vibon. ~ 

Franaız: Peıı. : 

: den kütüphanelerin klasikler koleksi- 10.30 Hamburg - 12 Breılav, Laypı:i&ı 
: Stuttgart - 14 Stutturt · ·h' 4 u.16 '"'ll~ı:ı .... ~oZltl'-!..ıı.u::c....JıL.._ı:!:.ollllii~-=~-::::~~~~~~~;!~!;~~~ : yonunda, daima Balzağa_g~nis_yer av:- .fw.t.~rı~-: ~~;~"" .. ı:~ıu~.x··a 'h _ 
: rnı • . h .h 18 Berlin - 19.10 Berlin, Beromiinstor, 
: Çünkü Balzak ı.naa~lar~, . ayatı, .1 : Hamburı, Münib - 19.25 Prıt - 20 Stu~ 

Kumandan: Mirliva Tevfik pafa. 
On birinci liva: Mirliva Hüseyin 

Vasfi P•fa· 

Yinnibirinci alay ı 

kam Hurıit bey. 

Tabur 
Kayma-

Yinni ikinci alay: 

On ikinci liva: Mirliva. Emin 
pafa. (Haatalıirnda muavini) 
Kaymakam Mehıned Nazif bey. 

Yinni üçüncü alay: Kayma
kam Mehmed Nazif bey. 

Yirmi dördüncü alay: Kay
makam Ratim bey. 

5 
5 

5 

5 -20 
Piyadenin icmali 

Ta.bur 
Birinci fırka: Adil pata (ti-

mal cephesi) 18 

İsviçreli: Robert. -Avuaturyalı: Ollis. : 
Bundan hatka 10, 12 tane kadar : 

Avusturya yahudiai hekimler. : 
(Gayet mahir ve ceaur olan bu -

yahudi doktorlarınm isimlerini, tak· : 
ma adlarla çağırıldıkları için öğre- :E 
nemedim. : 

Doktor Şmit, Kuhle ve Robert _ 
aon çıkıt hareketinde ıehid dütınüt- : 
ler, yahudi hekimlerden alb taneıi : 
de ağır yara almıılardır.) : 
Plevne ordusunun umumi icmali _ 

48 Tabur 38.000 : Piyade 
Suvari: 25 Bölük 2.000 = 
Çer.kealeT: 12 Bölük 1.000 = 

16 Batarya 2.000 : Topçu: • 
lstihkim: -3 Bölük 200 = 
CönüUüler: bir 

tabur, bir ıuva
ri bölüğü 

Hastalar ve harb dıtı 
kalanlar 

800 

4.000 

48.000 
(Sonu var) 
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d 1 d. v k hududauz toprakları kova, bir üçüncü Roma oldu. Katolik- : 
e er er ı. a ıa Ak. 1 ı L ·ı b" -
vardı ve bu topraklar zengindi, la ın ~.r -~ ·- uterc~;;.e gelince, bunlar ır : 
ticaret işleri bozuk gidiyordu. Boyar- sd~~~ 1~~nç ırkl~rdir ki on~~~~n Y.~- : 
]arın arazisi ve emlaki büyüktü, ama, ı erıd a~tdan_ - ~p~k ağzı surunmuf : 

k b" ı · ktu Tatarlar kaplar a 0 ugu gıbı - yıkamadan ye- _ 
&ataca ır şey erı yo · d ek yemek caiz değild. " : 
Karadeniz sahillerini tutmuşlar ı, m . . . .. .. ır. : 
Baltık denizine yaklaşmak imkanı Eskı ~1evı_rlerınfbhu~ukh.vak~lanndan : 

kt Ç• kl d ·d· e .,;male gi- da kendı erıne te a ur ıssesı çıkarır- -

: tiraslan, ıosyetenın ıçerısınde gızlı gart - 21.10 Tuluz - 21.30 Brealav, Mil· 
: gizli oynanan faciaları, komedileri, be- nih - . 22.lS Kolonya - 22.30 Frankfurt, 
: · • f k l · Laypzıc - 23 Stuttgart. 
: şerı zaa ları, uvvet erı, paranın ta- HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttıart -
: hakkümünü, muhtelif sınıfların fazilet 17.S Stokholm - 18 Stuttgart - 21 Lon
: ve fezahatlerini oldugy u gibi ir-ine zer- don • Regional - 22.30 Stutgart. 
: .. ~ y ' ::ı DANS M O ZİG t: 23 Floransa, Poznan. 
: re kadar yalan ve mubalaga katmaksr- Poste - Pariaien, Roma - 23.25 Brülaıel, 
• zın, temiz ve güzel bir lisan ile tasvir London - Reıional - 24 Droytviç, Lük· 
: . . acmburı. : ctmıştır. 

E Ve insanlar ezelden ebede kadar de
: ğişmedikleri için, bu tasv~rde haki~a
: tinden ve kuvvetinden bır zerre bıle -: kaybetmemektedir. 

: Dostu Madam Hanska'ya yazdığı 
: bir mektubta: -E - Bafkalarının hayat dedikleri şey, 
; benim için bir romandan başka bir şey 
: olmıyacak mı? .• -

Fotoğraf musahabeleri 
Perşembe giınü akpmı saat 21 den 21.15 • 

kadar B. Safder Sürel tarafından Fotofra
fa ald müsahabelerden birincisi yapılacak• 
tır. 

Eko de pari gazetesi 

: Diye tazallüm eden koca dahi, za- Paris, 8 (A.A.) _ Hanri dö Keril-
: mania, aaıııılmaz bir metanetle teessüs li, Epok gazetesinde, Eko dö Parl 
: eden muazzam şöhretinin bir zerresini gazetesinin likidasyona tabi tutuldu
: sağlığında tatmış olsaydı, 0 şevk ile ğunu ve kendi gazetesinin müzayede 
: kim bilir daha neler yaratırdı? 1 günü Eko dö Pari'yi satın almak ni· 

satdıyor 

~ L, ___ E_r_c_ü_m_e_n_d_E_k_r_e_m_T_A __ Lü ___ y_e_t_in_d_e_ib_u_1_u_n_d_u_ğ_u_n_u_b_ı_·1_d_irm_e_k_t_e_d_ir. 
:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -E Sofiyanın a,ıkı başvekilin dört al at 
E ko~ulu mükellef arabasını ve moza
: yik döJeli avluyu seyrediyordu. . . 
E Boğucu sıcak dolayrsiyle Vasılı 
: Vasiliyeviç hava cerayanından istifa· 
: de etmek üzere ardına kadar açık o--: lan pencerenin önüne oturmuş, Var-
: şovadan gelen Növiy ile latince ko-

divarlar üzerindeki aynalarda bitip 
tükenmeyen akisler hasil ediyordu. 

yo u. ın uza ar a ı ı v :>" k. · ·b· k . 
d 11 b 11 d bulunu- tardı· ''Gene es ısı gı. ı uvvetlı ola-en yo ar ya ancı e er e • kl .. 

d D · d b" h f thi ta- cağız. Moskof topra arının bugun-yor u. enız e ır ma reç e f b" ··k ld ~ 
Büyük Katerin nuşuyordu. Ziyaretçinin başında bir 

peruka ve üzerinde on altıncı Lui sa
rayında moda olmağa başlayan bir el
bise vardı. Vasili Vasiliyeviç'in ba
şında peruka yoktu. Fakat o da fran
srzvari giyinmişti. uzun konçlu ço
rabları ve kırmızı ökçeli Molyer kun
duraları, kordelalarla süslü kadife bir 
kısa pantolonu vardı, ve gene kadife
den caketi altından danteleli, ince 
gömleği görünüyordu. 

Misafir, ıbu yarı Avrupai, yarr A&
yai dekora beğenen gözlerle bakı· 
yordu. Vasili Vasiliyeviç elindeki tüy 
kalemle oynuyor, ayak ayak üstüne 
atmış, ha~metli bir eda ile gülümei
yerek konuşuyor, hazan söyliyeceği 
kelimeleri bulmak için duraklıyor ıve 
bunları Moskova şivesi ile talaffuz 
ediyordu. zımdı. Fakat bunun için Rusya kafi künden üç de a uyu. A 

0 ugunu u: 
derecede kuvvetli değildi. nutmadık," derler veL_ılave ederlterldı. 

· · ·11 · "'thı·ş İvan ıvonyayı a an Tembel ve hare lcetsızdı Rus mı etı. Çar mu ' . . N d 
. k . k 1 nın kudretını eva an Kapalı kapılar, aşılmaz çıtler ar a- etmış, 1 ıcı . . . t " B 1t k 

ıunda inlerine çekilmiş ayılar gibi ya- Rigaya kadar hıssettırm1!ş ı. d aA 1 

.. .. d f kl. d . • . bizim olması azım ı. ma §anıyordu. Her gun uç e a ıseye enızının . . 
0 gidilirdi: Sabah, öğle, ak~am .. Günde Allah başka türlü takdı,~ ettı. nun 

dört defa, tıka basa yemek yenir, ııı- için muvaffak ~olama~ık. k 
hatli ve kuvvetli kalmak için de gün- Bütün bunlardan, ıç çekerek, ~r
düzleri uyunurdu. Bu itibarla, bir bo- na ka~ına bahseder dururlard~ r.a .~t 
yarın saraya gelmesi, Çarın kendisine beklenmedik hadiseler oldu: a 1 yuz 
llltfen bir vazife vermesi için bekle- gösterdi. 
mesi, bir tüccarın dükkanı önünden Polonya kralı Jan Sobieski .. Mos
geçen müşterileri yakalayabilm~si v~ kovaya bir heyet gönder~rek turklere 
Diyak'ın evrakı ile meşgul olabılmesı kar§ı bir ittifak teklif ettı. Polonyalı
için pek az vakit vardı. lar, iğrenç türklerin hıristiyanlara zu-

Bununla beraber herkes öğünür ve lüm yapmalarına müsaade edilemiye
böbürlenirdi. Rus topraklarının ge- ceğini, Ortodoks imanının muhafızla
nişliğinden (öyle ya Polonyadan rı olan Rusların, türk sultam ve Kı
Çine kadar 1) Ortodoks dininin mezi- rım hanı ile münasebette bulunma
yetlerinden bahisle tefahür edilirdi. larınm muvafık olmadığını yumu,ak 
"Büyük prens Vas.i.H İvanoviç zama- bir lisanla izah ettiler. Moskoflar, Po
nında türkler tarafından İstanbulun lonyalıların kötü bir buhran geçir
f ethindenberi, Romanın iki bafh kar· mekte bulunduklarını, onlarla pazar
talr bizim başımıza kondu, Moııkova lığa girişmek zamanı olduğunu hemen 
petriği dünya klisesinin reisidir. Mos anladılar. 

Hakları vardı. Avusturya impa
ratorunun müttefiki olan Polonya 
Osmanlılarla güçlükle mücadele edi
yordu. Bir taraftan da İsveçliler, on
ları tehdid ediyordu. Fransızlar, Hol
landalılar ve Türkler denizlere h,ikim 
idiler ve şimalde İsveçliler Baltık 
sahillerini elde etmek için fırsat kol
luyorlardı. Polonyalıların arzuları 
sarih idi. Bunlar moskof kıtalarının 
Ukranıya steplerini tatarlara karşı 
müdafaa etmelerini istiyorlardı. Pre
ns Goliçin Kiyef'in Ruslara verilme
sini Polonyalılardan istedi: "Çarların 
asırlarca malı olmuş olan Kiyef ile 
civarını iade edin. Biz de gelecek 
sene, Kırım hanı ile muharebe için 
Kırıma kuvvet göndeririz" diyordu. 
Polonyalılar tam üç buçuk ay müna

ka,a ederek sırtlarındaki elbiseler es
kiyinceye kadar Moskovada kaldılar. 
Canları sıkılarak : "Kiyef i vermekten 
ise her şeyi kaybetmek evladır" di
yorlardı. Ruslar ise acele etmiyor! 
sıkr duruyor, müddealarını çok Cı8kı 
.zamanlara irca ediyorlardı. Bu inad 

sayeııinde istediklerini elde ettiler, 
Kiyefi geri aldılar. 

Besarabyada Türkle mağlftp olan 
Jan Sobieski Kiyef ile civarını geri 
vererek Moakova ile, göz yaşları dö
ke döke ebedi bir sulh muahedesi imza
ladı. Bu, Ruslar için büyük bir mu
vaffakiyet idi. Fakat şimdi, geri dön
mek imkanı yoktu: Kırım Hanı ile 
muharebe için kuvvet toplamak la-
zımdı. 

-5-
Goliçin sarayının avlusu temiz ve 

bakımlı idi. Yukardan aşağıya kadar 
bakır levhalarla kaplı divarlar güne§· 
te parlıyordu. Demir miğferli ve sı
ğır derisi göğüslüklü, iri yarı iki İs
viçreli ıilahşor, Acem halıları ile 
süslü medhalde nöbet bekliyordu. 
Bundan ba,ka iki başka silah~r da 
yaldızlı parmaklıklı dış kapıyı bekli
yordu. 

Bu parmaklıkların öte tarafında, 
halk, kapıcıların iyice traş edilmiş ve 
hareketıi.ı yil.zlerinl, saltanat naibi 

Prens artık sakalını tıraş ediyordu, 
lakin bıyıklarını kesmeğe henüz ce-
saret edememişti. 

Önünde fransız işi küçük bir 
masa üzerinde, defterler, parşömen 
kaplı latince kitablar, haritalar ve in
şa planları duruyordu. Yaldızlı deri 
kaplı divarlar üzerinde Goliçin aile
sinin resimleri, Venedikte yapılmış 

güzel bir çerçeve içinde de pençele
rinde Sofiyanın bir resmini tutan 
iki ba,ır kartal vardı. Şık koltuklar, 
renkli halılar, saatler, Acem silahları, 
bakır bir kürre, bir İngiliz derecesi, 
gümü' ıamdanlar ve kubbeli tavanda 
,mavi boya ve altın ve gümüş yaldız
la reemedilmif gök yüzü, kapılar ve 

- Rahmetli çar Feodor Aleksee· 
viç'e, ordumuzun, ecnebi orduları Ör· 
nek tutularak ıslahı için bir proje ar
zetmekle bahtiyar olmuştum. Şimdi 
artık askeri teşkilatımızı tamamen de
ğiştirebileceğimizi umuyoruz. M&:yö 
dö Növiy, cezri ısla.battan ne kas
dettiğimi size izah edeceğim. Deıv
letimizin temelini iki sınıf teşkil e
der: Bizi besleyen ııınıf ile bize hiz
met eden ııınıf. Yani köylüler ve aail· 
ler. Bu iki sınıf, bu.gün. büyük bir 
sefalet i~indcdir, ve bundan dolayı da 
devlet nazarında hiç bir fayda ifade 
etmemektedir. Köylüleri, mal sahible 
rinden ayırabilmek büyük bir muvaffa 
kiyet teşkil etmek gerektir. Zira, mal 
sahibleri şimdiki halde yalnız şahst 
menfaatlerini dü,ündükleri cihetle 
kölelerden ne çekmek kabilse onu ih
tirasla çekmeğe bakıyorlar. Ve bun· 
dan şu netice çıkıyor ki mal sahibl 
ısefil, köylü de öyle, devlet ise onlaı 
gibi fakirdir ... 

(Sonu var) 
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HAYAT ve SIHAT ~ -.................................................................................... ~ 

Patates kızartması 
Patateain püreıini ıevmezteniz pek 

de haluız aayılmaztınız. Onu ıütle, 

hatta et suyuyla kanıtırarak piıir
dikleri. vakit bile lezzetli bir ıey olmaz. 
Bazıları pürenin yumuıak olduğuna 

bakarak en kolay hazmedilecek pata· 
tea yemeği bu olduğunu iddia ederlerse 
de ona da inanmayınız. Çünkü intan 
püreyi yumuıklığından dolayı çiğne • 
meden yutar, ağızda durmadan geçin· 
ce de patatea midede kolay hazmedil· 
mez, gaz yapar ve birçoklarının mide • 
sini yakar. Patates püresinin besleme 
cihetine gelince, patates püre olurken 
bir misli ıu çektiğine ve yüz gram pa· 
tateain zaten yetmit beti su olduğuM 
söre, inıan patatea püreıi yerken: 

Hele patates kızartmasımn sulle, 
yani titirilmiı olanlarını • bazıları bu· 
na patates böreii derler • yemit olan -
lar oma her türlü patateae, hatta her 
türlü yemeğe tercih ederler. Maalesef 
bunu bilenler ve yiyenler pek çok de
iildir. Halbuki onun nasıl icad edildi· 
ğinin tarihini bilmek naaıl yapılacağım 
öirenmeğe yetiıir. Bu patates kızart • 
masımn tarihini gazeteler ıeçen yıl 
gene yumıılardı. Belki okumuısunuz· 
dur: 

Tezadlar 
memleketi 
Japonya 

Japoiiyanın liügÖn çekti§i bütün 

ishrab, politik bl11yesi11in taham-

mUI edemiyeceGi bir siiratle ge-

nişlemiı olmasından ileri gelmiştir. 

Bir aık hikayesi 
Stokovaki, 1882 de doimuttur .... 
Fakat ilk önce, Stokovak.i'nin -

k im olduğunu bilmiyenler vana -
onlara bunu anlatayım. 

Stokovaki, Amerikanın en tanın• 
mıı orkestra ıefidir; onu Toskonini· 
den sonra, dünyanın da en büyiik 
maestroıu sayanlar vardır. 

yer yüzünde yaş:adığı hayatlar 
arasında japonlar kadar tezad 

göze çarpan bir millet yoktur. Bu· 
rada ev içinde hayat başka tilrlU, it 
başında başka türlüdür. Her katib, 
her mağaza çırağı itinin bafında bu
lunduğu a:aman, Avrupa usulilnde 
yapılmış elbise giymeğe mecbur ol
duğu halde evinde istirahat edeceği 
zaman da yerli Kimono'aunu sırtına 
geçirir. Burada fciırin içi ile dııı a
rasında bUyUk farklara rast geline
ceği gibi bir şehrin muhtelif ıemtle
rinde, muhtelif mahallelerinde de bu 
tezadlar göze çarpar. Betondan ya
pılmıt1 yi.ikaek ve muhtetem yaziha
nelerin, otellerin hemen yam batın
da tahtadan yapılmıf kliçUcUk ev
ler de görilrailnilz. Her ne kadar, 
zelzelelerden gözleri yılan bir takım 
japonlar, h1UA, bilyilk kargir bina 
yapmaktan çekinirlenıe de yangın 
bombalarının da ahıab evlere yapa· 
cağı milthit zarar ve getireceği teh
like de düıUnWUr. 

Japonyada ekonomik Stokovski, 1882 de doğmuı oldu
ğuna göre bugün elli altı yqmda· 
dır, ve, ar:tiıtliği kadar ıururu, hatta 
bir rivayete göre hissizliği ile do 
me§hur olan Greta Carboya kendini 
çılgınca sevdirmiıtir • 

Yar kıyas et vüs'ati deryayı rahmet 
nidüiün. •• 

Mısraım bir kere daha hatırlarıa hiç 
aldanmamıı elur. 

Halbuki dttates kızartması öyle de
lildir. Bir kere bir kilo patates kızart • 
ma olunca dört yüz grama düıer, yani 
patatea kızartması iki buçuk .misli çiy 
patatese muadildir. Kızartmadaki su 

niıbeti yüzde ancak 43, 27 nisbetinde· 
dir. Azotlu madde nisbeti yüzde dörde 
kadar çıkar. Patatesin kızartılırken iç· 
tiği yağ nisbeti de yÜzde altı buçuk ka· 
dar olur. Şeker yapacak idro karbonlar 
)'ÜZde 44, hemen yan yarıya demektir. 
Patateıin en kıymetli maddeıi olan tuz• 
lan da yüzde ikiye yakın niıbete çıkar. 
Yüz ıranı patates kızartmasının 336 

kalori verdiiini de düıünürseniz onu 
aadece bile yemit olsanız haylice kuv • 
Yet almıt olurıunuz. 

Zaten patates kızartmasmı yalnız 

yemek adet değildir. Et 11karalarınm, 

külbutınm, kebabm, 11kara köftesinin, 
bifteğin yanında en ziyade yalatan, et 
lokmasiyle en iyi imtizaç eden patates 
kıaartmaııdır. Fırında kızartılan etle • 
t'İn yanına onunla birlikte piıer diye, 
patatesin fmnda kızannııım korlaraa 
da doğrusu, tayada lmsarmıt patates 
et hnnlarma ela clah• ziyade yakııır. 
p.aaeee tavada iyi bir tereyeğını, ya· 
•"'"' .,.--u.ır zeyun '~·-· ietiiH vakit 
kokusu etin lezzetini artbnr. 

.ıı•·····································"' • • • • 

= Bugünkü konser E 

Melek Tokgöz 

Selahaddin Pinar 

• . 
• 

Franıada ilk ıimendüfer hatb ·1837-
de ilkin Paris'ten Senjennene yapılmıı. 
Hattın açılacağı gün o kasabada bir zi
yafet tertib edilir. Trenin varacağı ıa
atte yeti,mek üzere &fÇI kızartacağı 
patatesleri tavaya atar. Tren gecikti, 
derler. Tavayı çeker. Tava soğ\ld\ığu 
vakit, tren geliyor, derler. Tavayı tek· 
rar • içerisinden ne söylediğini tarih 
yazmıyor • sürer ve patateslerin birden 
bire kabardıklarını, bizim puf börekle
rine benzedilini görür ... İf te o kadar. 

isterseniz siz de evde 'tecrübe ettiri
niz. Ancak, tavsiye ederim, bir tavaya 
on parçadan ziyade patates koydunna
yınız, çünkü patatesleriniz fİşmeyebi
lir. hepsini ıiıirmek için onar onar kı
zartmak lazımdır ... 

Patates kızartmaaı yağlıca olduiu 
için mideai bo:r.uk, karaciğeri yorgun 
olanlar ondan çekinirler. Fakat teker 
haıtahğına tutulup da ekmek yemiyen
ler için pek deierli bir gıdadır. Pata
teste ıeker yapacak idrokarbonlar ehe
miyetlice nisbette olduiu halde, aynı 

zamanda potaı tuzları bulunması ıe· 

kerli hastaya • karbonatlı maden suyu 
İçer gibi· fayda verir. Günde bir kilo 
kadar patatea yiyen tekerli hastanın ıe
keri azaldıiı ıibi, yemek yemeıi azalır, 
daha az idrar çıkarır ve bütün halinde 
iyilik duyar. 

Patateste A, B ve C vitaminlerinin 
bulunma11 da patates aalatuma aynca 
bir kıym"t verir. Vitamin ltalmnından 
patatesi lahana, havuç ile kanıtınp ü

zerine HJ'tin J'afı kOJ'duktan aonra Ji. 
mon ııkarak aa]ata yapmak da mÜm· 
kündür. Bu da, yanında patates kızart

ması bulunan et ıskarasını yemek için 
daha ziyade İttah verir. G. A. 

Kıral Zog 27 Nisanda 
evleniyor 

Japonyaya böyle bir hUcum yapı
lacak olursa o zaman, bundan en faz
la meskenlerle dolu olan kısım za
rar görecektir. 

Orta ça§hhktan 

modernliğe 

J aponyada görülen bu tczadla
rın başlıca sebebi, bu memle-

ketin seksen yıl kadar kısa bir za· 
man içinde orta çağlıhktan modern
liğe geçmesidir. 

Bir tarafdan köylerde, taşrada 
yüzlerce yıl önceki usullerle - bel
ki biraz •uni gübre ilive edilerek -
pirinç ekilir ve dut afacı ycti9tiri· 
lirken 9ehirlerdekl fabrikalarda da 
modernliğin aon dereceye kadar va
rılmıt 9ekli görülür. 

Buhdan bir kaç sene önce bir ja· 
pon pamuk h eyeti lngiltereye geldi· 
ği zamanı bu heyet azaları, bizim pa
muıt fa.brikalarımızda tatbik ettiği
miz metodları gayet köhne bularak 
hayretlerini gizlememitlerdi. 

Japonya, harbten sonra yaptıiı 
in~lar sayesinde bu endüstride §İ· 
mali Fransa ve Belçika mertebesine 
ul&J1?1ıştır. Bütün japon fabrikaları 
moderndir. Hele ağır endüstride 
durum büsbütün böyledir. Bundan 
bir kaç yıl önce Japonya, bir çok 
makinelerini dıtarıdan alırdı ve ge· 
mi inJaatından başka hiç bir endil&t· 
ride ilerlemit değildi. 

Nobar Tekyay 
• ikinci konaerlerini fevka

lade =engin bir programla 
bu akıam llOıClt 9 da Yeni ai

nemada veriyorlar. 

Tirana, 8 (A.A.) - İyi h,aber alan 
mahfillerden öğrenildiğine göre, kı
rat Zog ile kontes Apponyi'nin izdi
vaç töreni 27 niaanda yapılacaktır. 
İzdivaç tenliklerine, 23 nisanda saray 
da ibir kabul reımi ile batlanacaktır. 

• Evlenmeden ıonra, kıral ve kıraliçe 
şehre hlkim bir tepenin Uzerinde ka
in yazlık durreı malikineıine gide
ceklerdir. 

Halbuki bugün japon ağır endüst
risi, bütün rr mleket endüstrisinin 
üçte birine baliğ olmaktadır. 

Bundan bir kaç sene önce bir tay· 
yarenin tam olarak yapılabilmesine 
imkansız göziyle bakılırdı. Geçen 
ıene ise Japonyada yapılmış bir ja
pon tayyaresi rekor zamanını afma
yarak Tokyodan Londraya kadar 
uçmuıtur. Yerlerinizi evelden tedarik 

ediniz 

• 

.......................................... ~ 

NegUs ve Habeı tahtı 
Roma, 8 (A.A.) - İıtefani ajan

sının bir tebliğinde İtalya hükiime
tinin Negüıü Habeş tahtına yeniden 
oturtmak için kendisine tekliflerde 
bulunmuş olduğuna dair olan şayialar 
kati surette tekzib edilmektedir. 

YEŞ i L DEFTER 
- Kapı çıktılar, merdiven indiler: 

Diyordu. Ah Sin kapıcıya söylemedi. 
Size haber verdi. 

- Bizimkikr kaçtılar. Fakat naul.. 
Hayılop: 

- Görelim, dedi. Bana bir tabanca 
\'erin. 
Anahtarı çevirdi ve odaya girdi. Jo 

\'e Cimmi onu takib ediyorlardı. 
İçerisi boştu. Balkona bakan pen· 

Çere açıktı Cimmi eğildi. Balkonun 
kenarına asılmış olan ip merdiven 
•allanıyordu. 

- Her halde bu heriflerin iki mer
divenleri yoktu yal 

Viv: 
- Anladım, dedi. Cimrni, merdive· 

l'li yukarı çekmemiş, atığı fırlatmıftı
llız. Karanlık yüzünden düşüp düşme· 
diğini görmediniz. Her halde hay· 
dudlar saflam olsun diye merdivenin 
•lt ucunu aŞ,ağıdaki kat balkonuna 
bağlamışlardı. Onun için merdiven 
l'ere düşmedi, oraya asılı kaldı. 

Cimmi: 
- Öyle ya, dedi. Onlara kaçmali i

Çin mükemmel bir fırsat hazırladık. 
~İz biribirimizi tebrik etmekle meş
&ulken onlar ;apğı inir.orlar ve Ah 

Yazan: Margörit Randü 
18 =:/ 

Sin'e rağmen ı.ı numaralı daireden 
çıkıp kaçıyorlardı. Defteri artık adam 
akıllı kaybettik 1 Zararı yok, bu sefer 
haklarında daha çok şey biliyoruz. 
Hadi gidip yapalım, ne yapalım, Ah 
Sin, sizin kabahatiniz yok. 

Çinli bir reverans yapıp çekildi. 
Jo: 
- En çok canımı sıkan ne, biliyor 

musunuz, tabancasına rağmen şu pis 
herifi çekilmeye mecbur ettiğiniz hal· 
de bunları elimizden kaçırışımız. 

Hayslop Cimmiye döndU: 
- Nasıl, demek böyle bir cesaret 

gösterdiniz? 
- Şaıılacak bir ıey yok. Vellenı 

sizin tabancanızı almıştı. Dolu olma
dığını bildiğim için korkmadım. 

Hayslop dehıete düFlüştü: 
- Ne diyorsunuz, doluydu, doluy· 

du 1 Buraya girmeden evet inerken 
doldurmu,tum. 

Cimmi ona şöyle bir şaşı baktı, ye
rinde sallandı ve bir koltuğa yığıldı. 

Müfettiş Gullic 
Cimmi Rezayr, Skotland Yardda 

mUfettlJ Gallfc'l görmeye gitti. Ken-

Endüstrinin böyle hızla gelişmesi 
yüzünden memleket dıfındaki japon 
ticareti geniş bir ölçüde artmış i&e 
de bu artı§ memleket içinde görüle
memiştir, Fabrikalarda bazan kulü· 

disini bir büroya aldılar, bir saniye 
sonra da Gullic içeri girdi. 

- Bonjur, Rezayr, dedi, sizi bu sa
bah daha erken bekliyordum. 

Cimmi 
- Pek çok işim vardı, dedi, biraz geç 

kaldım. 

Yalan kıvırmıştı. Çünkü bu vakte 
kadar, heyecanlarını teskin için yata· 
ğından çıkmamıştı. 

Gullic, ona bir kağıd uzatarak· 
- İşte istediğin maHimat, dedi. E· 

ğer benimle konuşmak istiyorsanız, 
beraber çıkalım. Çünkü dışarda acele 
bir işim var. 

Gullic, Rezayre biraz soğuk muame· 
le ediyordu. Çünkü dedektifin, bu 
me.leğe başlar batlamaz kazandı;ı 
hayret verici muvaffakiyetleri çeke· 
memişti. Rezayr, hapishaneden çıkın· 
ca, gizli teşkilAtın emrinde çalışa· 
rak, bir casus çetesini meydana çıkar· 
mrştı. Gullic Cimminin maharetini 
takdir ediyor ve bazan ona resmi dos· 
yalardan çıkardığı malümatı vermek 
suretiyle yardım ediyordu. Fakat onu 
dostu mertebesine çıkarmak da istemi· 
yordu. Bununla beraber, ona yardım 
etmek işine geliyordu. Çilnkü Rezayr'· 
ın takibf' neticesinde bir tevkif yapıl· 
dığı takdirde bunun şerefi kendisine 
kalıyordu. 

Beraber ıokakta yilrürlerken Cim
mi ı 

- Numaraıını bildiğim bir otomobi· 
lin kime aid olduğunu naııl öğrenme
li~ Dedi. 

Yazan: 
Yarbay 

H. S T. Kler 
ı gerginlik 

ret gruplarının milmessilleri sayılan 
!iyast partilere kar§ı da mevcuddur. 

Şimdi gene Stokovaki'J'e dönelimt 
Tahsilini lngilterede ve Franuda ta.. 
mamlıyan bu yarı polonyalı, yan ır
landah 27 yaımda iken Amerikaya 
gitmit ve orada Çinçinati operaamın 
orkestra tefi olınuıtur. Stokovaki, o• 
rada, piyanist bir rua kızı ile evlen
miıtir. O tarihten on sekiz aene aon .. 
ra, yani 1923 te Filadelfiya orıkeatr ... 
sına ıef oluppta Çinçinati'den ~ 
rılan Stokonki kansından da. ayrıl• 
mı§, ve bir kaç zaman sonra, Ne~ 

yorkun tanınmı§ ailelerinden birine 
mensub ve kendinden yirmi yaı genç 
bir kızla evlenmiıtir. 

Smolvud 
bclerde yapyan itçiler çahfır ve i
tin ba,mda da bir ailenin efradı bu
lunur. Sabahleyin it hafı, akpm üs
tü paydos düdüğü yoktur. İhracat 
ticaretinin artmUı niıbetinde en
düstri de geliJmiı iıe de tarım itle
ri çok yerlerde geri kalmıf tır. 

Japon fabrika işçisi hayat stan· 
dardının yükselmeıinden memnun 
olabiliyorsa da i~. çiftçi için böyle 
değildir. Japon çiftçisi, ürettiği ü
rünlerle Japonyanın kendi yağiyle 
kavrulacak bir hale gelmesine im
k~n verdiği halde, kendisi her za
mankinden daha kötü bir duruma 
düşmüştür. Her giln onun tarlala
rında kullanmak mecburiyetinde bu
lunduğu gübre ve saire fiyatı yilk
seldiği halde ürününiln fiyatı yük· 
selmemektedir. 

Burada ordu ile tarım arasında bir 
münasebet bulunduğunu da zikret
mek lbım gelir. Japon askerleri, bir 
çok çiftçi vatandaşları pek az kaza
nırken bir çok karlar sağlayan bü
yük endüstricilere iyi bir gözle bak
mazlar. Orada ordu, totaliter bir dü
ıüncc ile bütiin kazancın vatana git
mesini, tahıalarm cebine girmeme· 
aini ister. 

lıin politika tarafı 

J
aponların politika sahasında 

modernlef!Deel bahle mev•u 
olunca burada bUyllk bir tuad bu
lıındufunu görUrUz. Bu lfte modern
lik ile orta 5ajlıhk yan yana dur
maktadır. 

Bir taraftan imparator tanrılaıtı· 
rılırken öteki taraf dan totaliter ve 
nasyonal sosyalist bir rejime doğru 
gidildiğini görüyoruz. Orada ne ya
pılırsa hepsi vatan severlik adına -
hiç olmazsa bunu yapanların kafa
sında - yapılır. 

Bir tarafdan Tokyodaki yeni par
lamento, demokrasinin bir mabedi o
larak götterilirken bir tarafdan da 
Japonyada demokrasiden eaer bu
lunmadığı göze çarpar. 

Burada siyasi partiler çıkınca, çok 
geçmeden, bir takım bilyilk ticaret 
gruplarının Aleti haline gelirler. 

Japon ordusu ile donan1n4sı ara· 
sında büyük farklar ve ihtiliflar bu· 
lunmaeına rağmen her ikisi de bU· 
yilk ticaret grupalrına kartı antipa
ti ve itimadıızlıkta mütterektirler. 

Bu antipati ve itimadıızhk, tica-

- Verin bana o numarayı, icabına 
bakarım. 

- Çok teıekkUr ederim. Numara 
O R. 1247 veya H. B. 71215 dır. X D 
7503 il de ilAve edeyim, dedi. 
Numaraları kaydeden müfettiı ye

rinden ııçradı : 
- Bu sonuncu hakkına ne biliyorsu

nuz? Karamaake Slimut itinde bu oto
mobili kullanmıttır. O zamandan beri 
bu otomobil meydanda yok. Şimdiki 
halde X D 7503 numarası bir gaı-ajda 
uyuklayan eski bir forda aiddir. 

- Belki Karamuke bu numarayı 
hali kullanıyordur, ne biliyorsunuz? 
Açık söylemek icab ederse size haber 
vereyim ki Jimdi Karamaıke i'iyle 
meJgulilm. 

- Gene ne yaptı? Bir feyden haber
dar değilim. 

- Sonuncu kurbanı poliae müracaat 
etmek iıtemiyor. Beni bu iti takibe 
memur etti. İstenilen parayı ödedi, fa
kat Kara.maskenin hüviyetini meyda· 
na çıkartmak iıtiyor. 

- Eaaıen biz daima bu meıeleleri 
geç haber alırız. Ani takdirde 9imdi· 
ye kadar bu herifi çoktan ele geçirmif
tik. 

Herkeae haddini bildirmekten hot
lanan Rezayr az kalım Slimut mesele
sindeki muvaffakiyetsizliklerini mil· 
fetti,e hatırlatacaktı. Fakat tam zama
nında onun yardımına ne kadar muh
taç olduğunu düşünerek dilini tuttu. 

- Her halde, dedi, Karamaskenin i
zini ele geçirirs~ onu size Y.@kallttı· 

Kabine kurmak ifi tamamiyle or· 
du He donanmanın elinde bulunan 
bir memlekette demokrasi tasavvur 
edilebilir mi? 

Tehlikeli bir vaziyet 

Bu, gayet tehlikeli bir vaziyettir 
ve bunun Japonyanın modrnletme· 
sine yardım edeceği söylenemez. 

Her ne kadar katiller, mesul olma
yan gençler idi ise de 1936 cinayeti 
bunun misallerini ortaya koymuş
tur. · 

"Komünizm aleyhinde mücadele 
kıtaları" teşkili teıebbüsü de bunu 
ve politika partilerinin memlekette 
zayif olduklarını gösterir. 

Her ne kadar Japonyada bir tek par 
ti hükümeti yapmağa doğru kuvvet
li bir cereyan varsa da bu suret le bu 
günkU kabineden daha kuvvetli bir 
vaziyet sağlamanın imkAnı olup ol
mıyacağı f Üphelidir. 

Sözün kısası, Japonyanın bütün 
istirabı politik bünyesin in taham
mül edemiyeceği bir süratle geniş
lemiş olmasından ileri gelmektedir. 

l~IBLIYOGRAF~A] 
Havacıhk ve spor 

Havacılık ve Spor mecmuasının 

210 uncu uyııı zengin mUnderecatla 
ve nefis bir kapak içinde intipr etmiı
tfr. Mecmuanm bu aayıaınm kapafmı 
Bqbakanmm: Bay Celll Bayar'ın ge
çen ay ortalarnda havacılarımızın ça -
lıtınalanıu yakından tetkik etmek üze
re gittikleri hava meydannda çekilen 
bir resimleri ıilalemcktedir. Baıveki
limiz bu resimlerini imzalıyarak Ha -
vacılık ve Spor mecmuasına ithaf bu
yunnuılardır. 

Havacılık ve Spor mecmuaıı bu sa
yııile yeni hamleıini miljdelemekte-
dir. Bu projenin bUtUn vatandaıların 

yakın alikaaını ve dikkatini celbeden 
tarafı, onu Bayan Sabiha Gökçıe'nin 

huırlamı olmaııdır. Mecmua son sa
yısında ilk tilrk kadın tayyarecisi A
tatürk kızı Bayan Sabiha Gökçe'nin 
projesinin ana hatlarını okuyucularına 
sunmaktadır. 

Bundan batka mecmuada Kizım 
Nami Duru'nun, tayyareci tümgeneral 
Mario Emon-Kat'ın, Hora Vinkler'in 
faydalı tedkik yazıları ve arkadaıımız 
Cemal Kutay'ın, Batbakanın Türkku
ıu meydanını ziyaretine aid çok ıaya-

Geçen sene sonkanunda Bayan 
Stokovski, kocasından bo§anmak için. 
mahkemeye müracaat ettiği zamaıı 
ileri ıürdüğü iddia §U olmutturı 
''Stokovaki'de fikri zulüm aon de
recededir.,, 

Fikri zulüm ... Bunu, kendini be
ğenmek manasına da alabiliriz. 

Ancak, Filadelfiya filannontk or
kestraaınm tefi kendini belenmek 
için bir çok .ebebleri vardır: 

- Bu orkestra cihanın en büyük 
orkestrasıdır. 

- Stokovaki onun tefidir. 
- Bu tef senede 75.000 dolar •Y.-

lık alır. 
- Ve nihayet, Gt"eta Garbo, mil • 

yonlarca hayranı arasmdan onu aeç • 
mİ§tİr. 
Şimdi, bu kendini beğenmiı muai • 

lri§inaala kendini beienmit sinema 
artisti İtalyanın cenubunda Ravello'. 
da, Çimbrone villasındadırlar, ve de
nildiğine göre gizlice evlenmit ol
duktan için Greta Carbo artık Ba
yan Stokovaki'dir. 

Bu aık hikaye.inden alacai1mıs 
hisae vardır: Hakikaten deierli bir 
erkek, elli altı yqmda da olsa, Greta 
Garıbo sibi bir kadm tarafmdan _.. 
•ilebilir. Ve du,.up dütünebilen in
aan için Y"f ne bir yük, ne de bir 
me.eledir. - N. Baydar. 

Yugoslavyada nafıa işleri 
Belgrad, 8 (A.A.) - Nafıa Bakanı 

Stoçoviç, nafıa bUdcesinin görüşül

mesi etnaaında parlamentoya izahat 
vermiJ ve nafıa itlerine ayrılan para 
ile 1 sonkinun 1938 tarihine kadar 
540 kilometrelik yol yapıldığını ve 
445 kilometrelik yol inpatma da de· 
vam edildiğini bildirmiıtir. 

Bakan, diğer cihetten memleketin 
her tarafında elektrik tesisatı yapıl
ması için hUkilmetin bir kanun hazır
ladığını IÖylemif ve Yugoslavıyanın 
da beyaz kömilril çok olan memleket· 
lerden biri olduğunu ilive etmiftir. 

nı dikkat bir röportajı vardır. Bu son 
nilıhayı da, okuyuuclarımıza tavsiye 
ederiz. ~ 

.. -

racafım. Ha, hatırıma gelmitken sora
yıın, V ellenı adında bir adam tanıyor 
muıunuz? Soluk yilzlü, iyi giyinen, 
gözlüklil?. 

- Hayır, böyle bir tip hatırlamıyo
rum. 

- Size ıunu haber vereyim ki, Kara
maıkenin bir çok suç ortakları vardır. 
Şayet izlerini ele geçirecek olursak 
yakalamak için ihtiyatlı davranmak la· 
zımdır. 

- Eaasen biliyorum. 
- Hem bunlardan biri Granada lo· 

kantasında vazife sahibidir. 
- Buna nereden hükmettiniz? 
- Şantajcının hemen bütün haberle-

ri, kurbanlara daima Granada lokanta
ıında veriliyor· Niçin? Çünkü Kara
maske adamlarından birini buraya yer
leıtirmiıtir. Yalnız mektub göndermek 
için değil, izlerini kaybettirmek ve tah
kikatı ıüçleıtirmek için. 

- Bunu nereden biliyorsunuz? 
- Uzun zaman muhafazaya muvaf· 

fak olamadıfım bir küçük defteri tet -
kik ederken bu neticeye vardım. 

- Rezayr, madam ki tetkiki bu ka
dar ilerletmitıiniz, ıize tunu sorayım: 
MUtterilerinb tarafından alınan mek· 
tublan hiç tetkik ettiniz mi? 

- Parmak izleri huawıunda mı? 
- Yok canım! Kullanılan yazıma-

kinetıinin harflerinden bahsediyorum. 
Çünkü bu mektublar daima makine ile 
yazılıyor, değil mi? 

- Evet. 
- Bili)'Orıunuz ki, her >'.azı makine-

sinin huıuıiyetleri vardır. Karaınaske· 
nin biltUn mektubları ayni makine ile 
yazılmıttır ve bunlarda ''•" lerle "t" 
ler çizginin dıfına çıkarlar: Biri daha 
yukarı, biri daha aşağı olmak üzere. 
Bu haydud kadar zeki bir adamın bu
na dikkat etmemit olmasına hayret e
diyorum. Her halde tedbir almıştır. 
Fakat bu iki harfi dediğim tekilde ya· 
zan bir makineye raatlaraanız, hedef
ten uzak olmadığınıza inanın .... Bura
da sizden ayrılmak mecburiyetinde
yim, birini tevkif edeceğim. 

Cimmi, yalnız kalınca, Fred'in in
dirdiği müthit yumruğun ıersemliğini 
kafasında hail ta,ıyan Hayalop'la gö
ril§mek üzere eve dönmeye lı:arar ver· 
di. 

Bir otobilsün üıt katında eve gelir
ken, Gullic'.in kendisine verdiği kağı· 
dı açtı. Bu kAğıdda, Vellens'in clizda-
nında ismine rastlanan "Sir Viktor 
Ballarat" hakkında malUınat vardı. 

Okumaya baılarken: 

-T~mam dedi, tahmin ett;&im gibi, 
bu herıf sağlam ayak kabı değilmiş. 

Sir Viktor Ba!Jarat. Şüpheli bir hü
viyeti olan bir iş adamı. Harb esnasın
da cephane labrikatörüydü. Sonradan 
asi/et unvanı aldı. Fabrikalarında işçi
lere yaptığı fena muameleler dolayı. 
siyle bükümet tarafrndan takibata uğ
ramıştır. MesDI addedildiği bir infi
l&kta yaralanan amele/erine ağır taz. 
minat ödemeye mecbur edi/dj. 

(Sonu var) 
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Bir ana 
3 çocuk 
doğurdu 

Ücüzlerin hepsi de 
erkektir ve sağdır 

Eskiıehir, (Hususi) - Karakamıf 
köyünde çoban Alinin kansı Emine 
Üç çocuk birden doğurmuıtur. Ço
cukların üçü de erkektir ve ınhatte -
dir. Haber köyde yayılmca, köy bir 
ba)'Tam yerine dönmüf, kadmlar E
mineyi tebrik etmişlerdir. İhtiyar 
kadınlar : 

- Herkes bir oilan doğuramaz
ken, sen üç oğlanı bir arada nasıl 
doğurdun. Ne kadar iftihar etsen az
dır 1 diyerek lohuaanm sevincini bir 
kat daha arttırmıılardır, Emine ço
cuklarmı bağ ... ına basarak üçünü 
birden emzirmektedir. Eminenin üç 
çocuğu birden doyurup doyuramı-

Afyonda 

Akarçayın 

temizlenmesi 
Afyon (Hususi) - Şehrimiz civa

rındaki Akarçay mecrasının temiz
lenmesi için yapılan tetkikler ilerle
mektedir. Bu tetkikler müspet bir ne
tice verecek olursa, Akarçay'ın ba
taklıkları kuruyacak ve muhitte yap
tığı sıtma hastalığının önü alınacak
tır. Bu tasavvurlara göre, İzmir istas
yonu civarından başlayarak, şehrin 

yakınından geçmek üzere muntazam 

bir mecra açılacaktır. Bu mecrada da
ima bol su bulunması hususi tertibat

la temin edilecektir. Kurak yaz gün

lerinde çayın alt kısmı kapatılacak, 
yalnız sathi bir cereyan verilecektir. 
Bu suretle suyun yosun tutmasına, 

sıtma yapmasına imkan verilmiyecek

tir. Sular çoğaldığı ve taştığı zaman

larda hem eski, hem de yeni mecra
dan istifade olunacaktır. Bunun için 

eski mecra makinalarla taranacak ve 
temiz bir hale konacaktır. 

yacafı, sütünün kafi gelip gelmiye - Eğtmenler çalı§ıyor 

ceği me.elesi köyde endişe ile konu- Vilayetimizin merkez ve Emirdağ 
ıulmaktadır. Karakamıt köyünden kazalarında sonbahardan beri 57 eğit
biriaile konuıtum. Bu endiıelere §Öy- men çalışmaktadır. Eğitmenlerin ça
le cevab verdi : lışmaları muhitte, köy çocukları ve 

- Köydeki bütün analarm ak sü- büyükleri üzerinde sok faydalı neti
tü üçüzlerimizin uğruna helal olsun!. celer vermiştir. 

ULUS 

Türk 
dünya 

fındığının tadını 
adını da öğrendiği 

bilen 
zaman 

Fındık bir döviz 
kaynağı.olacaktır 
Fındık istasyonu taydalar1nı göslareceklir 

Giresun, (Hususi) - Bu bölgenin 
yaş mahsulü olan fındıkları bereket
li, fındık kadar kolay yetişen bir mah 
sul yoktur. Yetiştirilmesi için diğer 
mahsuller gibi uzun emeğe de muh
taç değildir. Karadenizin kıyılarında 
yalnız dört vilayetin verdiği mahsul, 
bir milyon kantarı bulmaktadır. Gi
resona fındık yüzünden giren para üç 
milyon ile on milyon lira arasında
dır, bugün piyasanın düşük olmasına 

rağmen gene Giresona 3,5 milyon lira 
girmiştir. Yıl sonuna kadar bu raka
mın 5 milyona varması sok muhte
meldir. Bununla beraber bugünkü 
fındık ziraati, istihsal ve ticaret şart
ları değişecek olursa bu S milyon ra
kamı birkaç misline, on misline çı
kabilir. Nasıl mı? 

,.. ..... y u r d d o n resimler 

Bugün ortada bir "fındık ticareti,, 
vardır. Buna mukabil bir "fındık ba
kımı" ndan eser yoktur. Bahçe sahih
lerinin yüzde sekseni ağaçları uıla·h 
işiyle meşgul olmaz bile. Fındık ağa
cı o kadar babacan, öyle mütevazidir 
ki sahibine karşı nankörlük etmez, 
bakımsızlığına rağmen gene kendisin
den beklenilen eseri verir. Malsahi
bi ancak mahsulün toplanmasına ne
zaret için bahçesine uğrar. Fenni bir 
bakım teşkilatı görülmemiştir. Köy
lünün bilgisi mahsulün filanca mev
simde toplanması icab ettiğini kavra
mış olmaktan başka bir şey değildir. 
Ötesine ulaşamamıştır. Demek ki 

Jursada bir sokağın görünüJü 

--• rana'l&ma n,.,,-va~-c: .. -· • 
sulUnUn ta,ıyamadığı tadı ve özgür-
lüğü veren bakım değil, doğrudan 

doğruya Anadolu topraklarının veri
mi, türk topraklarının cömertliğidir. 
Bakımsız bir ağacın fenni ihtimam
larla tanıştığı gün iki misli mahsul 
vermesinden daha tabii ne olabilir? .. 

Buna göre fındık ticaretimiz her 
şeyden önce fenni bir bakıma çok 
muhtaçtır. Hükümet kurmağa karar 
verdiği fındık istasyonu ile bu ba
kımdan en önemli bir ihtiyacı karşıla 
mış demektir. Fındık istasyonu müte
hassısları köylüye bir "bakım" fikri 
verildiği gün türk ticaret alemi en 
gerekli bir adımı atını' olacaktır. 

Almanyayı ele alalım. Almany.a 
bugün mahsulümüzün y.üzde seksen~
ni çekmektedir. Halbukı Almany~ bır 
müstehlik değildir. Memleketınde 
sarfettiği fındık yüzde yirmi nisbe
tindedir. Geri kalan yüzde altmış Al
manya vasıtasiyle diğer memleketlere 
sevkolunmaktadır. Sözün kısası, türk 
fındığını çeken Almanyadır, onu is
tihlak eden başka memleketlerdir. 
Mutavassıt bizden mal almakta, ma
lımız umduğumuzdan çok fazla bir fi. 
atla başka illerde sürülmektedir. Ame
rikada bulunduğum günler türk fındı 
ğını "Almanya fındığı,, diye bana ik
ram edenlere çok rastladım. 

Ziraat Vekaletinin kurduğu fın
dık istasyonu bunun içindir ki Kara
denizlileri sevindirmi,tir. Bir yandan 
"fenni bakım,, mahsulü birkaç misli
ne çıkarırken öbür yandan İktısad 
Vekaletinin bulacağı yeni mahreçler 
fındık siyasetimize yepyeni ve çok 
verimli bir çığır açacaktır. Ve türk 
fındığının tadını bilen dünya adını 

da öğrendiği zaman bu milli mahsul
en başta gelen döviz kaynaklarından 
biri olacaktır. - Vedat Orfi Bengü 

Zonguldakta a§aç 

bayramı 
Zonguldak, 8 (A.A·) - Bugün Zon

guldağın ağaç bayramı yapılmıştır .. 
Vilayet ileri gelenleri, ziraatçiler, or
mancılar, uray ve genel meclis, parti 
ve halkevi mensuplariyle büyük bir ka
labalık merasime katılmış önde şehir 
bandosu olduğu halde Ankara köprü· 
süne gidilerek Ankara yolu üzerine a-
ğaçlar dikilmi,tir. .ot 

Karadenizde fırtına 
Giresun, 8 (A.A.) - Şiddetli esen 

batı karayel rüzgarından denizde fır
tına başlamıftır. Gelmesi beklenen va· 
purlar, yakın limanlara ıı&ınmı,lar

dır. 

Baıka milletler 
ne yapıyor? 

(Başı 1. inci sayfada) 
yen ve mazbut bir telaffuzu olanları 
bu telaffuz ,ekline göre yazıp oku
mak (mcscll: Londra, Mareilya, İ•· 
viçre, Kahire, Viyana, Budape,te, 
Nevyork, Kopenhag, Avusturya, Ma
caristan, Lehistan, İspanya, Atina, 
Bükreş, Fransa, Çekoslovakya, v. ı .. ) 

3 - Afrika, Amerika, ve Asyanın 
bizce tanınmamış ve işitilmemiş şe
hir ve kasaba isimlerini oranın telaf
fuz tarzlarına göre kendi alfabemi
zin konson ve vokalleriyle tesbit et
mek. 

Fransız muharriri, fransız dilinde 
ecnebi ismihaslara tatbik edilen yolu 
"abes" sözüyle tavsif ediyor. Filha
kika mesele sabit ve mağkul bir sis
teme bağlanmadıkça abes olacağı ve 
mantıksızlıktan kurtulamaıyacağı a
'ikardır. Ecnebi ismihaslardan bazı
larını aynen alıp diğer bazılarının 
yazılış tarzında değişiklik yapmak, 
ve ne aynen almanın, ne de tadilat 
yapmanın sebeblerini izah edememek 
küflü bir ananeye bağlılıktan başka 
ne ile teğvil olunabilir? 
Başka milletlerin ne yaptıklarını 

soran ve buna fazla bir ehemiyet ve
rir gibi görünen kimseler, acaba, fran
sızların, ingilizlerin, alınanların her 
hangi bir polonya, bir holanda, bir ma
car, bir türk şehir adını kendi şive ve 
iğtiyadlarına uydurarak kendi imlala· 
riyle yazdıklarını gördükten sonra 
hala ''ecnebi ismihaslar değiştirile

mez birer klişedir" iddiasında israr 
edecekler mi? Türk gencinin hulya
sında muttasıl şişirilip büyütülen la
tin medeniyet aleminin ses vermez 
harflerle çetrefilleştirilcn ismihasla
rının şekillerine bu derece bağlanma
nın mağnası ne? Türk çocuğu varsın 
bu isimleri hiç okumasın, yahud zora 

Volf Hirş 

Dlnyı rekonlmeıl 

meıhır plaMrd 
Anbmı 11 or 

Voli Hirt tayyare.inin b(Jfıncla 

Bir turizm tayyaresiyle Almanya
dan cenub Afrikasına seyahate çıkan 
enternasyonal planörcülük aleminin 
tanınmış simalarından Volf Hirs dün 
tay.yaresiyle İstanbula gelmiş ve Ha
va Kurumu mensubları tarafından 
karşılanmıştır. Volf Hirş bugün tay
yaresiyle Ankaraya gelecek Hava Ku
rumu ve Türkkuşu mensubları tara
fından karşılanacaktır. Hirş Ankara • 
ya gelmezden önce Tüı kkuşunun İn
önündeki yüksek yelke11 uçuşu kam
pını görecek vr tahminlere göre saat 
üçe doğru Türk.kuşu alanına inmiş 
bulunacaktır. Hirş Ankarada bt tundu 
ğu müddetçe Türkkuşu pılot mekte -
binde talebe ve öğretmenlere planör
cülük ve havacılık hakkında konfe· 
ranslar verecek ve beraberinde getir
diği planörcülüğe aid bir filmi de 
gösterecektir. Havacılık mensubları • 
nın, gençlerin bu konferanslarda bu
lunup en büyük bir hava üstadının 
bilgi ve tecrübelerinden faydalanacak 
lan şüphesizdir. Bu konferansların 
tarihlerini tesbit edildiği zaman bil
direceğiz. 

Voli Hirş'in kıMı bir 
hal t~rcümeai 

Vürtemberg'de Hornberg planör -
cU mektebi müdürü olan Volf Hir§ 
yelken uçuşa, yaptığı uçuşları ve "yel 
ken uçuşu yüksek okulu" adlı eseri 
ve birçok yazılariyle yardım etmiştir. 

Yelken uçuş yüksek kabiliyet ve
sikasının (1) numarasını hamil bulu
nan Volf Hirf bundan üç sene evel 
Japonyada motörsüz uçuş hareketini 
kunDUf n Birle9ik Amerika, Franu, 

gelince yant11 oıcusun, bunun ziyanı 
yok, elverir ki onların klişeleri mahfua 
kalsın, öyle mi? Fakat Türk zekhına 
karşı bu suikast neden? 
Fransız muharriri bugünkü vaziye

te karşı enternasyonal .bir tedbir bu
lunması lüzumunu bir aralık ileri ıii
rer gibi oluyorsa da bunun zorluğunu 
da derhal iğtiraf ediyor. Filhakika li
tin alfa.besi kullanan milletlerin hiç 
birinde konson ve vokallerin, değil 
yanyana gelişleri, hatta teker teker 
duruşları bile ayni sesleri vermediği
ne göre bu meselede bütün milletler 
için müşterek bir tedbir bulmağa 

kalkışmak bir cinsten olmayan etya
yı cemetmek kabilinden bir hareket 
olur. 

Tezimizin dayandığı esas o kadar 
kuvvetli, ve bu tez tatbikatta o kadar 
lüzumlu ve faydalıdır ki vazife aa
hiblerinin işe başlamakta vakit kay
betmemelerini ihtara hacet bile kal
mamıştır. Gerçi bu iş bir parça .zah
mete, biraz sağye, bir hayli de uqtn'l
maya ihtiyaç gösterir; fakat vazife
nin kıymet ve şerefi bu kadarcık bir 
külfete değmez mi? Her halde biz 
hocalarımızı, müelliflerimizi, muhar
rirlerimizi, hatta müterdmlerimi.d 
göz tahmini ile çalışan birer kopyacı 
farzetmiyoruz. 

Her reform gibi imla reformu da 
bir takım ananelerin enkazr üatünde 
kurulur. Bu yıkılacak şeyler bur 
kimseler nazarında ne kadar kıymetli 
olursa olsun kurulacak yeni binanın 
büyüklüğüne, :zenginliğine, konfonl. 
na nisbetle gene köhne, küflü, " 
hurda malzemedir. 

Bir daha tekrar edelim: Hedeftml9 
Türk imlbıdır. 

lımail Müttall Mqoloıı 

10.800 metre 
yükseklikten 

atlaY11 
DÜNYA PAUıiiT DROlll 
~ Jll.,..;. - 'Pnnwrıı-paraıüt• 

cüıü Vilyams .bugün öğleden eonr& 
dünya paraşütle atlama rekorunu kır
mıştır. Bu rekor şimdiye kadar 7900 
metreden 142 saniye serbest atlama ~ 
le sovyet paraşütçüsü Eıvdokimı>rda 
idi. Vilyamı, 10.800 metre yükıeklik· 
ten atlamıt ve bu mesafenin takriben 
10.600 metresini serbest yani par&fÜt• 
silz inmek suretiyle iki dakika 50 a&• 

ni.ye ketmiştir. Vilyams parqütUnü, 
yere 200 metre kalınca açmı' ve bu 
200 metre parqtitlü initi 18 auiyede 
yapmııtır. 

Küçük Dış Haberler 

X Berlin - Dokuz mart günü bütüıı 
alman ordusu ve mektebleri, Almanya 
imparatoru birinci Vilhelın'in ölümü
nün yıldönümü münasebetiyle btiyiik 
bir ihtifal yapacaklardır. Birinci Vil
helm, 9 mart 1888 de ölınüştür. 

X Vll!ington- B. Hull ile Çekoüo
vakya elçisi burada bir ticaret anlat
ması imza etmiılerıdir. 

X Belgrad - Yugoslav ve yunan 
hükümetleri arasında teati edilen nota• 
larla 31 martta hükümden sakit olacak 
olan yugoslav - yunan ticaret ve takas 
anlaımasının müddeti bir sene daha u
zatılmıştır. 

X Belgrad - Sava nehrinin kena• 
rında kurulan Belgrad panayırında bet 
büyük pavyon işgal eden Belgrad'ın 
birinci enternasyonal otomobil ıalonu
nu her gün binlerce kişi ziyaret etmek• 
tedir. 

X Burgoı - Polonya heyeti, i1d 
memleket arasındaki ekonomik bağları 
takviye bahsinde eoknomi iıleri müıte
şarı ile görüşmelerde bulunmuıtur. 

X Londra - Eden tatil devresini ge
çirmek üzere Fransa'nın cenubuna &it
miştir. 

X Berlin - Almanyada radyo abO" 
neleri sayısı bir martta dokuz buçulıc 
mily?n olmuştur. Bu mikdar bir ıubat• 
ta dokuz milyon 360 bin idi. Demek ki 
bir ayda yüz kırk bin artmııtır. 

X Roma - Alman generali fon Epo 
Trablustan buraya ıelmiıtir. Bir kaÇ" 
gün kalacaktır. 

Belçika, İngiltere, Brezilya ve At• 
jantinden kendisine yapılan davetle' 
üzerine buralara giderek motörsil' 
uçuş hakkında konferanslar ve aıııl" 
li dersler vermiştir. 

Volf Hirş, 1932 senesinde her t>l' 
ri 100 kilometreyi geçen 9 meufe ti' 
koru yapmı,tır. Bunların tn ua~ 
192 kikımetrcdir. 



9. 3 -1938 · uı:tı§ _..,_ 
,• 

"1
1111 tt ı u ı ı ı ı uu 11111111ı111111111111ilııu11ı111111ut11uueu11 uuuuuu11ııuırr1 rr1111 u1111u1111111111turr111111111111 uı 

Küçük tavsiyeler 1 

$apka Modelleri Süngerleri temizlemek için pratik bir 
usul : Bunları büyücek bir ligeM 
koyduktan sonra üzerine gayet in
ce ve yuvarlak kesilmiş limon di
limleri yer:le§tiriniz. Ve üstüne de 
kaynar su dökünüz. Bir gün sün
gerleri böylece suda bıraktıktan 

sonra bol su ile çalkalayınız . 

Bacaklara Dikkat 
Güzel 

• • 
ıçın 

bacaklara sahip olmak 
ne yapmak lazımdır ? 

~raya kı§ da girdikten sonra, bacak
lar unutulmaya başlanmıştı. Marlen 
Ditrih bile kendi bacaklarını ya uzun 
roblar, yahud da pantalon içinde sak
lıyordu. Şimdi kısa etekler gene revaç
ta. "Vasati" bir kısa eteğin yerden iti
baren Jl santim yukarda olması lazım
dır. Fakat kısa etek giyebilmek için, 
güzel bacaklara sahib olmak da lazım
dır. 

Bunun için de yapacağınız iş, ayna
Drn karşısına geçmek ve bacaklarını
zrn güzel olup olmadığrna, tarafgirli
ğe kaplmadan, kanaat getirmektir. 
Her halde, çirkin bacakları herkes~ 

göstermektense, etekliği bir iki santim 
daha uzun giymek müreccahtır. Etek· 
lik daha uzun olursa, bacaklar daha u
zun, baldırlar daha ince görünür. 

Ayak bileklerini daha ince göster
~k için de, tersine olarak, etekleri kı
sa giymek lazımdır. Bütün bu tavsiye
leri göz önüne alır ve kendi kendinize 
karşı doğru hareket ederseniz, etekle
ri uzun mu, kısa mı giymek lazım ge
leceğini bizzat kendiniz, terzinizden 
daha iyi bir ~ekilde tayin edebilirsi· 
DZ. 

Moda b•c•kl•rı ge'!.e m_oda~ın öa 
lanın• geçirdiğine gore, şımdı de ba 

:.ıclarra biçimlerini düzeltmek müm
kün olup olmadığını gözden geçire· 
Um. Dünyada devası bulunmayacak 
derd yoktur. Fakat bunun için de yal· 
Diz iyi niyet yetmez, demir gibi bir İ· 
radeye de sahib olmak lazımdır. 

ayak biçimine uygun iskarpin giyme
lidir. Eğer ayak bilekleriniz §işmeğe 
mütemayil i:.e, Alkol Kamfre ile ma -
saj yahud tuzlu su ile ayak banyosu 
yaprnız. 

Ayak bileklerinin Şİ§mesi müzmin 
bir hale girerse, bir doktora müracaat· 
ta tereddiıd etmeyiniz. Bu hal ekseri
ya umumi sıhhi vaziyetinizden, gud
delerin fena çalışmasından ileri gelir. 
Şayet bacaklarınızda bir varis başlan· 
gıcı belirdiyse, bacaklarınızı ba~ınrzın 
seviyesinden daha yüksekte olmak 
şartiyle dinleniniz, fakat gene bir dok
tora müracaati ihmal etmeyiniz. 
Ayaklat1mzı da ihmal etmemek la

zımdır. Ete batan tırnaklar, nasırlar 
ve sair arızalar, yürüyü§ünüzü bozar, 
bozuk bir yürüyüş de bacakların biçi
mi üzerinde fena ·' tesirler yapar. Ba
cakları genç ve sert bir halde muhafa
za için en iyi çare ekzersiz ve yürüyü~ 
yapmaktır. Yürüyüş için alçak ökçelı 
iskarpinler giymeği ihmal etmeyiniz. 
Unutmamanız icab eden bir nokt• 

daha: Her şeyi g6st•r•n ldet• ~ll•I 
iOr•bl•rın •lt1nd•, hc•lcl•rınısın de
risinin de gayet kusursus olmuı Ji. 
zımdır. Kı/Jarı traş etmeyiniz: Bu tak-

Hergün jimnastik ve masaj yapmalı, 

dirde bunlar daha sert olarak yeniden 

çıkarlar. lnce kıllar için bacı.klırı 

ponza ta§iyle oğmak, tavsiyeye değer 
bir çaredir. lyi köpüren bir ubua da 
bacakları güzel gösterir. Kılları ~ıhr· 
mağa yaradığı için, krem kullanmak 
doğru değildir. t 

• 
Bahar 
günleri 
• • 
ıçın 

Göz güzelliği ve 
öz hıfzıssıhası 

güzel 
bir 
tayyör 

Havalar •oluk 
ama, wünq Rök 
yüzünden ek.ik 
almıyor. Bahar 
da yakl~tıiına 
göre, artık daha 
ha/il elbiıeleri 

(;ün~li RÜnler ıçın RÜzel bir 
manto. Mimoza rentıinde olan 
bu manto •iyc:h cutragan garni
türlüdür ve üzerinde ıeramikten 

yapdmıt orijinal düimeler 
uardır 

Gözleri, mübalaiaya lrapı""'uan 
bütün kederlerimi:ai ve Mvinçlerİ· 
mi:ai akaettiren birer ayna utle
Jebiliriı:. Onların parlalılılrları, 
yüze güı:,ellik verir. Y orgunluiu, 
endiıeyi akaettiren, bakıılarımıa
Jır. 

Gözlerin etrafında belirmeie ba,la
;;yan buruıulrlulrlar, bi:ae artılr 
gençliiin u::saklaıtıiını anlatır. 
Vücudun en ulak yorgunluiu, 
gözlere te.ir eder . 

Buna mukabil, ne~ ı.ıe aıhhat da il•· 
ne bakıılardan belli olur. Gö::sler 
ve bakıılar hialerimi::si büyülr bir 
açıklıkla anlattılrları için, onların 
güulliiini temin için hiç bir ,.yi 
ihmal etmemeliyi:s. 

düfiinmek zama
nı geldi. Bu llÜ· 
zel tayyör, bej 
renkte tweed' · • 
den yapılmıttır. 
I ç e Reyilecek 
bluz koyu yefil 
renkte muJin de 
lenJenJir. 

• 
Gözlerin gençliiini ve taravetini 

muhala:sa için de u:sun boylu lıül
lete hacet yoktur: Kaynattılttan 
aonra ılıtacaiını:s bir parça nıya 
- yarım litre için bir tatlı lrafllı ( 
heaabiyle - A.aidborilr karıftır· 
dıktan •onra her alııam bir kaç 
dakika müddetle gö:slerini:si bu 
mahlülde banyo edini:s. ,öııleri normal laale aolrmalr için 

aoiulr au ile yapılacalr yirmi ka· 
dar banyo, ıayet iyi bir netice 
verir. 

Banyodan aonra gö:s kapaklarınuıa 
krem aürünü~. Gö:slerini:s yor6f111• 
•a, aı.ıcunu.za aoiulıt nı alını;s, wö:s
lerini~i bunun içine daldırdıktan 
aonra auyun içinde bir kaç tlela 
açıp lıapayınuı. 

Y orpnluktan k"""'1umı oe fİfmİf 

Şayet gö:slerini:s .zayıf olduiu için 
gö:slülıt talıtmalr mecburiyetin:le i
Hni:s · imlıtôıı buldukça, gö:slerinİ· 
:si dinlendirmelıt için, ıö:slülıleri
niai pi.,..,..._ 

Dar bir yüzüğü 

çıkarmak için 
Parmağınızı yai;layınız. Sonra da parma

ğın derisini, aşağıya doiru çekerek ıeri
niz. Sonra yüzüğü yukarıya doğru itiniz. 
Yüzük mafsalın hizasına celince deriyi bı
rakınız. O zaman ıerbeat kalan deri, yüzü
ğü, çıkmasına mani olan et "halka11,. nm 
iizeril\dcıı kolayca atlatır. 

• Dudak ruju lekelerini çıkarmak için, 
bunlar yıkanabilir bir kumaş üu
rinde iseler kuma§ı çok sıcak sa
bunlu suda yıkayınrz. Lekenin ka
lan kısmrnı da bir parça oksijeni/ 
ile çıkarınız . • Muşambalar bazan kabarır. Kabara• 
kısımları önce iyice yağlayıp son
ra üzeri~ ağır ve altı düz bir Je7 
koyarsanız, kabarıklık hemen g.
~r. • iç çama§ırlarında da farrtezi hüküm 
suruyor. Paristen bildirlldiğine 
göre kadınlar puall veya küçük çi
çekten emripe hafif kombinezonlar 
giyiyorlar. • Deriden yapıl~ eşyayı boyamaya 
veya cililamağa başlamadan önce, 
bunun temiz ve lekesiz olmasına. 

itina ediniz. Ônce lekeleri, da.ha 
sonra da deriyi temizleyiniz. 

• Derilerdeki lekeleri çıkarmak içi• 
yumuıak bir sünger veya ince bir 
bez ku/Janrnız. Deriyi parlatmak 
için de yünlü veya lcadife kullam
nız. 

• Deriden yapılmış eşyayı iyi muhala
u etmek için en iyi çare, bun/an 
rutubetten ve hararetten uzak bu
lundurmaktır. 

• Bir derinin iyi cinsten olup olmadı
ğını anlamak için bunu sirekeye 
batırınız. Cinsi fena· i~ deri şi~ 
celr. ve bozulacaktır. 

:1················································································-. 
• • 
E Efser abla diyor ki .. . i 
• • ~ . .................................................................................. 

Evlenmeğe namzed genç 
kızlarla bir konuşma 

Tanıdığınız bir delikanlı var: Ümidleniyoraunuz, onu beklediğinizi 
ve günün birinde onunla evleneceğinizi hemen hemen biliyorsunuz. 
Çünkü o tam sizin hülyahınnızm erkeğidir. 

Fakat günler geçiyor. Size o ka
dar kati, o kadar emin görünen teY· 
kr onun için bulanık, sislidir. Size 
kartı çekingen, ihtiyatlı, hatta mah
cub davranıyor: aynı zamanda ela 
gülünç olmaktan çok kaçmıyor. 

Bu takdirde siz ona yardım edi
niz: Çok genç bir kızın, daha §İmdi
den bir kadının meziyetlerine malik 
olduğunu "ona isbat ediniz. Onun 
etrafındakilere kendinizi sevdiriniz 
ve siz de onun sevdiği ıeyleri aevi
nız. 

Velhasıl, onun etrafında öyle bir 
hava yaratınız ki, nihayet size açıla
bilsin. 

Bu neticeye varmak da güç bir 
fey değildir. Mesela çocuk gibi gö
rünmekten sakınmayınız ve büyük
lük taslamaktan sakınınız. Batka 
erkeklerin de sizi güzel bultlukları
nı ona anlatmaktan korkmayınız: 
Ufak mikdarda kıskançlığın daima 
faydası vardır. 

Günün birinde sızı evine veya 
patronuna takdim ederse tabii, se
simli ve ciddi davranınız, ta ki, ami
ri veya patronu ona: .. Tebrik ede
rim, kendinize çok sevimli bir arka
da§ seçmitsiniz'' desin . 

Bir fırsatını bulup onu ve annesi
ni yemeğe davet ediniz ve annesine, 
aranızda ne kolay ve ne güzel an
lattığınızı gösteriniz. 
Dansı seviyor musunuz) O halde 

bir balo veya bir toplantıda size beı
kalannm yapacakları davetleri red
dedip ona: ··cd, seninle biraz geve
zelik edelim. Bütün hu delikanlılar 
beni yoruyor·· deyiniz. Tercih edil
diğini görünce iftihar edecek, min
netdar olacak ve sizi daha çok seve
cektir. 

Son olarak bir tavsiye daha: O
na hiç çekinmed~: ' 0Sen cidden ha-

Genç kızlar ıçın pembe ve RÜ· 
müt lameJen tık bir mare robu 

rikulade bir adamsın'" diyebilirsi
niz. Çünkü erkekler de, kadınlar gi
bi, kompilmanc:lan hoılanırlar. 

EFSER ABLA 
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Japon bahriyesinde yeni kuvvetler 

'Japonyanın deni% kuvvetleri bü
)'Ük deniz devletlerini ilgilendirmek. 
tedir. 

1 martta Londrada 1936 deniz mu· 
ohedenCDJ'te11ini yeniden gözden ge· 
~irmek üzere toplanan İngiliz, ame • 
riltan, lran•ı% mütha.uışlarına ja
ponların 35 bin tondan fazla yeni 
l'•mi yapıp yapmadıkları hakkında 
malumat wrmektuı çekinmeleri ye· 
ııi bir alôka uyandırmııtır. 

Üç devlet, bu hu11u•ta fubatta 

Japonlar 
ilerliyemiyor 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

itle Çini daha uzun .seneler istila ede • 
miyecekleridir. 

Çnlilerin yan lwrekeıi 
Hankeo, 8 (A.A.) - Çin telgrafa -

jansı 7/3 tarihiyle tebliğ etme.ktedi~: 
!ki Çin kolu mahirane bir surette bır 
yan hareketi yaparak Sinsang, Uei Uei 
Ye Honanın şimalinde demiryolu üze • 
rinde milhim şehirlere varmışlardır. 
Şiyuandaki japonlar Uensien'e doğru 
çekilmişlerdir, Sarınehrin cenubunda -
ki japon topçusu, devamlı bir ateşle ne
hir üzerindeki Çin ileri hareketini dur
durmuştur. Şasni muharebesi şimdi 
Linfenin cenubundaki Huma yakınla -
nna kadar genişlemiştir. 

Çin kollarının bliyük bir kısmı de
miryolunun doğusunda Tsingyuan ve 
Tsingyuni'de toplanmış ve buradan 
tlüşman cenahlarına biribiri ardınca 
hilcumlarda bulunmaktadır. 

'1100.000 çinli ölmiiş 
Şanghay, 8 CA.A.) - Royter bildiri

yor: Bir japon aalihiyettar memuru, 
çinlilerin ıimdiye kadar verdikleri za • 
yiatın 800 bin kişiye yUkseldiğini ve 
halen muhtelif cephelerde 500 bin çin
Jinin harb etmekte olduğunu bildirmiş
tir. 

l' abancıların uğrddığı zarar 
Şanghay, 8 (A.A.) - Royter bildiri

yor: Şimdiye kadar Şanghaydaki kon -
ıoloahanelere yapılan şikiyetlerden an· 
lıtıldığına göre, Şanghayda doirudan 
öofruya muhaaemat yUzUnden yaban -
cılann uğradcğı zarar yekQnu altı mil -
yon ingiliz lirasıdır. 

5 kuruşla 
Aç bir çocuğu 
doyurabilirsiniz 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer
kezi her sene olduğu gibi bu sene de 
Ankara ilk okullarındaki zayıf ve 
kiı:neesiz: (603} çocuğa hergün etli sı
cak öğle yemeği vermektedir. Bir ço
cuğun bir öğUnlUk yemeği ekmeği ile 
beraber bef kuruş tutmaktadır. Her 
vatanda§ kuruma beş kurut yardım 
etmek auretile yoksul bir yavruya kan 
ve can vermi' olur. 

Kurumun dUkkin ve mağazalarda 
bulunan kumbaralarına beş kuru9 at
mak suretiyle yapılacak yardım da bu 
güzel maksadı temin eder. 

Tıbbiyenin kuruluş yıldönümii 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Tıbbiye

nin kurulu§ yıldönilmü 14 martta me • 
rasimle kutlanacaktır. Kutlama prog • 
ramının hazırlığı bitmiştir. 

Tokyoya bir nota vermiıler, Japonya 
i3e buna kaçamaklı bir cevab ver· 
mişti. Anlatıldılına göre Japonya, 
yalnız 35 bin tondan la:ala zırhlı yap
makla kalmamakta, aynı :&amanda 
15,000, 16,000 tonluk "ceb harb 
kruvazörleri,, de inta etmektedir. 
Bu hu•u•, İngilizleri ciddi •urette a· 
lakalandırmaktaclır. lngilizler fİm· 
diye kadar tonlarda bu türlü defi· 
ıiklikler yapılmamaaı için bütün 
kuvvetlerini sarletmi1lerdi. Çünkü 

Romada lngiliz- ltalyan 
görüşmeleri başladı 

(Ba§ı ı. inci say/ ada) 

Samuprava gazetesi italyan - ingiliz 
görUtmelerlne bir makale tahıla ede
rek §imdiye kadar iki memlekıet ara
sında devam eden anlaşmazlıklara aid 
dosyaları ele almakla Musolini ile 
Çemberlayn'ın iki memleket arasında 
yakınlık temin eden protokolu süratle 
imzalamak suretile dünyayı hayrete 
düşürebileceklerini kaydetmektedir. 

Bu gazete umumi sulhun ida.mesine 
hizmet edecek olan bu protokolun ehe
miyetini tebarUz ettirmeye hacet ol
madığını ilave eylemektedir. 

Görilımeler ve Japonya 
Tokyo, 8 (A.A.) - İtalyanın Tokyo 

büyük elçisi, hariciye bakanı B. Hiro
ta ile uzun bir görüşmede bulunmuş

tur. 
Asahi gazetesinin bildirdiğine gö

re, bu görüşme esnasında, uzak şark iş
leri konuşulmamış, yalnız italyan bü • 
yük elçisi B. Hirotayı yakında ba11ı
yacak olan ingiliz - italyan görüşme-
lerinden haberdar etmiştir. > 

Araçta spor çalaşmalar1 
Araç, (Huıusi) - Yeni tetkil e

dilen spor kulilbü sporun muhtelif 
şubelerinde hızla çalışılmakta ve sü
rek avları da yapılmaktadır. 

Haftada bir kulüb salonunda kon
feranslar ve temsiller verilmektedir. 

Araç (Hususi) - Araç - Kastamo
nu Araç - Safranbolu yollarının kaza 
sınırına dahil kısımları ağaçlandırıl
maktadır. -

Elektrik şirketi memurlan
nm dayası 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Telefon 
işleri hükümete geçtikten sonra. açıkta 
kalan 150 memurun şirket aleyhıne aç-

tıkları tazminat davasına bugün tica
ret mahkemesinde bakıldı. Mahkeme 
şirketin memurlarına tazminat vermek 
gibi, bir teamül ve usulü bulunup bu
lunmadığını tesbit için şimdiye kadar 
35 şahid dinlemiştir. Daha bazı §ahid
ler de dinlenecektir. 

İstanbul' da et fiatlan 
deği~miyor 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Et mura
kabe komisyonu bugün toplanmıttır. 
Bir haftadan beri vaziyette fiatların 
deği§tirilmesini icabettirecek bir de
ği~iklik görmemittir. Aynı zamanda 
1 marttan beri kasapların satıJ işinde 
tuttukları yolu da tedkik etmiş, fazla 
fiatlaroa satış yapan esnafa da rastla -
namamıştır. Şehir meclisi fevkalade 
toplantısında meseleyi kati olarak biı 
karara bailayacaktır, 

. 
bu ceb kruvazörleri hem ticaret ge • 
mileri için büyük bir tehlike teıkil 
etmekte, hem de yaltalanmaları :&ar 
olmaldadır. 

Yukardaki re•imcle yeni bir fekle 
konulmuf bir takım japon zırhlıları 
ela görülmektedir. Mcacla Nagato ve 
Muto zırhlıları, tayyare te•i•ah, yeni 
göverte koruma tertibatı ve makine
ıinde tadiller yapılmak •uretile yep . 
yeni bir ıekle konulmuttur. 

Kaga tayyare gemin de yeniden 

Saadabat pakllnın 
tasdiki dolayısiyle 

Plmel•na T. Ehaveicli 
ile Dr. Aru aruuıcla 

umhnt telınflu 
(Başı 1. inci sayfada) 

bildirmek için keıide buyurduğunuz 
telgrafın vuaulünü bildirmekle mü
bahiyim. Bu meaud hadiıenin iki 
memleket arasındaki çok doıtane 

münasebetler tarihinde yeni bir re
fah ve saadet devresinin baılangıcı 
olacağına ve bu iki memleketi çok 
meaud bir aurette birlettiren bailan 
daima daha ziyade takviyeye hizmet 

eyliyeceiine kani bulunarak. tebrik
lerimin ve en doatane hiuiyatonın 
kabulünü ekaelanalarından rica ede-
rim. 

Dr. RÜŞTÜ ARAS 

Londra, 8 (A.A.) - İrlanda heye
ti, bUtUn bu hafta Londrada kalmak 
niyetindedir. İrlanda politik mahfil
leri, ticaret ve maliye bahislerinde 

ve İrlanda limanlarının ingilizler ta· 
rafından terkedilmesi meselesi Uzerin 
de bir anla§ttıaya varılabileceğini kuv 
vetle ümid etmektedir. 

,,,,. .... Plll "'" 1111 
Kahire, 8 (A.A.) - İki defa bat· 

vekillik etmiş olan Tevfik Nesim pa-
şa, dün öğleden sonra, 63 ya§ında ol
duğu halde kalb sektesinden vefat et· 
miştir. 

Tevfik Nesim Papnın, bundan bir 
kaç zaman evelı 17 yaşında bir avustur
yalı ile nişanlannuı olduğu hakkında 
bazı haberler geldiği hatırlardadır. -
Elektrik şirketi mümessilleri 

İstanbul, 8 (Telefonla) - İstanbul 
elektrik }irketinin Belçikadaki merke-

zinden bugün iki murahhas geldi. An
karada Nafıa Vekaletile temas edecek
lerdir. 

Bomonti fahrikasmm 
satın alinması 

İstanbul, 8 (Telefonla) - İnhisar· 
lar umum müdUrU bu hafta içinde Av· 
rupadan dönecek ve faaliyetini tatil e
den bomonti fabrikasının satın alın· 
maaı iç.in temaslara baılayacaktır. 

yapılarak göverte•indeki tayyare 
11aha•ı gniıltilmiıtir. 

Y ni japon gemilerinde bacalara, 
direklere, taretler• yepyeni bir tekil 
vrilmiıtir. Toplarda da tadilat ya
pıl~ıtır. 

Bir takım japon gemilerinde mu -
va:aene çabuk bo:sulclufundan her 
halde Arialte •İstemindeki cleatro
yerlerle Ticlori si•teminclelti torpido
larcla yeniden tadilat yapmalı lci:aım 
gelecektir. 

r 
lstanbul borsası 

8 - 3 - 1938 
PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
.Frank 
Liret 
Bele;. francı 
Drahmi 

1s. francı 
Leva 
Florin 
Kuron Çek. 
Şilin Avuı, 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Kuron 11. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sofya 
Am5terdam 
Praır 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

ALI8 SATIŞ 

627.-
123.-
11.ao 
96.
so.
ıs.-

575.-
20.-
65.-
78.-
21.--.-
22.-
20.-
21.-
12.-
52.-
-.-
30.-

ÇEKLER 

1132.-
1211.
&2.-
ıos-
84.-
22.-
584.-
23.-
70.-
82.-
23.-
-.-
25.-
22.-
25.-
14.-
52.--.-
12.-

Açıht Kapanı, 

630.-
0.7943 

24.7325 
15.1063 

4.70 
86.7460 

3.4285 
63.4920 

1.4233 
22.6380 

4.2063 
12.3810 
1.9682 
4.1857 
3.9875 

106.0317 
34.2857 
2.7268 

23.73 
3.0825 

630.-
0.7940 

M.75 
15.1142 

4.7020 
86.7460 

3.4283 
113.4920 

1.4234 
22.6380 

4.2063 
12.3810 

1.969-0 
4.1857 
3.!1875 

106.0317 
34.2857 
2.7268 

23.73 
3.0825 

ESHAM VE TAHVİLAT 
AÇILIŞ KAPANIŞ 

1933 Türk borcu I. 19.30 19.325 
( VadeH) 

,, ,, ,, II. 19.35 19.30 
( Peıin) 

1918 dahili istikraz 94.- 94.-
Sivas - Erzurum 

hattı iı • IV. 95.75 95.75 

Miizemize bir hediye 

TUrkofis memurlarından B. Nejad 
Ağar Ankara Argeoloji müzesine 138 

parçadan milrekkeb muhtelif devirle -

re aid kıymetli bir eski eserler kolek
siyonu hediye etmiştir. 

ltlacarisıan, Avusturya 
Çekolflovakya bloku 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Fransız 
meclisi hariciye komisyonu reiıi B. 
Jan Mistler, Petti Hirlap gazetesine 
verdiği bir mülakatta bir Macaristan 
• Avusturya • Çekoılovakya blokunun 
teşkilinden bahaetmiftir. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -- -= DENİZ KAHRAM~ARI --- --~11111111111111111111111111111111111111~ 

Hatayda yine tahrik 

ittihadı vatanicilere para 
ve sil6h veriyorlar 

Kırıkhan, 8 (Huıuıt) - Kırıkhanda açılacak ittihadı vat.ani 
kulübü için aandrkemininin evi kiralanmıttrr. Kulübü açanlardan 
milis çavuıu Abdo Kırıkhan iıtihbarat zabitinin kendisine tavıi
yelerde bulunduğunu eöylemittir. 

ı Bir ıavıiye ••• 

Sovyellerdeki daya Kml.dıan 8 (HuıuıO - Kmkhan-
da oturan Hodor Leonyan kili1ede er
menilere bir hitabe vererek tUrklerle 

Lenini de 
tevkif 

edeceklermiş ! 

anlatmanın aleyhinde bulunmuştur. 
Leonyan koloni memurlarının bir a
letidir. 

Poliı komiıerinin 

marifetleri 
Kırıkhan 8 (Husust) - Türk a• 

leyhtarı olan polis komiseri memuri
yet ve nüfuzundan faydalanarak Ne
cati adında bir zatı türk propagandası 
yapıyor bahaneıiyle ermenilerin kah-

Moskova, 8 (A.A.) - DUnkü muha· vesine girmekten menetmiı ve mahke 
keme celseıinde, Yakovlevanın sözle- meye vererek iki ay hapsettirm~tir, 
rinden sonra Buharin, ancak Breatli- Bir batka türkU de ppka lehinde bu
tovsk muahedesinin 7 inci parti kong- lunmu~ diye mahkemeye vermiştir. 
resi tarafından tasdikinden sonra bir Polis ı.~ıniserinin bu hareketi terör 
iıyan hazırlamak, Lenin, Stalin ve yaparak türkler lehine artmakta olan 
Serdlof'u tevkif etmek ve yeni bir hü- cereyanı durdurmaya çalışmıştır. 
kümet kurmayı dü§Unmeğe başladığı- Şam çerkes alayında hizmet eden 
nı bildirmiş, fakat Lenin'i katletmenin Anzavurla işbirliği etmiş olan Çer
hiç bir zaman dü9ünülmediğini ileri kez Osman bey oğlu Hasan Reyhanl· 
sürmüştür. yeye naklolunmuş ve milis kumandan 

Gorki'nin öldüriilmed lığına tayin edilmi§tir • 
Bunun üzerine müddeiumumi isti- N üfıu iılerinde yol~uzluli 

cevabın bir müddet için kesilmesini İskenderun 8 (Hususi) - Nüfue 
talebederek Gorginin tebabet vasıtasi- tescili işi bera.bt bir halde cereyan et>
le katli hakkında doktor Belottotski mektedir. Mahkeme bir taraflı karar• 
tarafından yapılan bir beyanatı oku- larla bitaraflığı ve ad!leti ortadan 
muştur. Buharinin suç arkadaşları o- kaldırmaktadır. Hayro oğlu Halef ad. 
lan doktor Levin ve Pletnev tarafın- 1ı çölde doğmut bir arab kendisinin 
dan yapılan bu cinayet hakkında, dok· çölde doğduğunu ve 1937 senesinde 
tor Betostolıki diyor ki: '' 'Gorki'nin Reyhaniyeye geldiğini milnferit ba
ölümünden pek az zaman evvel ziya- kime söylediği halde nUfus tetcilino 
ret ettim ve Levin'in hasta üzerinde karar verilmiştir. 
ya çok fazla dozlu ve yahud yerinde J tıihadı rotan iye yar(Jım 
olmıyan muhtelif enjeksiyonlar yapıl- İskenderun 8 (Hususi) _ Fransll 
makta olduğunu müşahede ettim . ., ileri gelenleri ile aancak ileri gelen-

Buharin Lenin'i öldürmemiı leri ittihadı vatani tefkilatrnı kuvvet
Adet üzere, muhakemenin saat 15 lendirmeye karar vermi§lerdir. Bu S. 

den 18 e kadar tatilinden aonra, Yeni- şin ancak para ile batarılmaaı içiıı 
den Buharinin sorguya çekilmesine satılık p.hıılar aramaktadırlar. Alem 
devam olunmu1tur, Buharin, Lenini · ve arb kesaafeti bulunan Makabril. 
katletmek niyetinde bulunduğunu red- Baıorba, Filincar, Ziyaret köylcrJn
detmiı ve Brestlitovsk muahedeaiiıin de Nuri İstif ve Kbnn Muhittfu. 
aktinden sonra Almanyanm Moskova Genco, ve Rasim ağanın bqkanlılı:lt• 
büyük el_çisi Mirbahı katleden sosyal rı al_tında...bi.r.!llr 91.&bculn a!ıiııma'll~ ı~'lu 
tli'tl'Dııt' inlpu 11'" tmt ueNBErnııtıue !000' ıUrlye Krau tcaıı :masrafı 'V'eril-
bulunduğunu da kabul etmemiıtir. miftir. 

iki fQhidin anlattıkları Köylerde ]eaad lia.ırlığı 
Şahit sıfatiyle dinlenen sol sosyal Antakya, s (Huauıt) - Kuıeyd 

ihtilalci grupu merkezi komitesi sabık Muatafanın evinde Salihattin ve dok· 
mühim azasından Kamkov sol cenah tor Alher Beyluni ve Sadık Maruf, 
komünistlerinin ve Buharinin ihtilal malmüdürU Sadık, Karamut nahiye 
ve Lenin'in katli projelerinden haber- mUdilrUAhmet İhsan, Harbiye nahi.ye 
dar bulunduklarını söylemittir. mildUrü Ali Zuhur, Nur İıkif ve ale-

Bundan sonra dinlenen Mantzev vilerden Ali Cirip ermenilerden İsa 
1918 de Lenin'i tabanca ile yaralıyan kazancı ile ittihadçılardan bir ,ahıs 
ve sonradan idam edilen Fanni Kap- iki franıız zabitinin de ittirakiyle 
Ian'ın yalnız aotyıl - l.htilllci partiıi- toplanm19tır. Bu toplantıda köylerde 
nin merkez servislerinin değil fakat kurulması kararlı ''ittihadı vatani,, 
aynı zamanda sol cenah komüniatleriy- 'ubeleri hakkında rörUtnıeler olmu,. 
le Buharinin talimatı üzerine hareket tur. 
etmit bulunduğunu bildirmiıtir. ---------------

Buharinin ifadeleri yanlıı imi§ 
Mantzev, aynı zamanda, bir anarıiat 
tarafından komUnlst partisi Moskova 
mıntaka komitesinin Leontievski ıo· 
kağındaki binasına atılan bombanın, 
ancak tesadüfen orada bulunan Buha
rine karşı atılmıt olmadığını da ilbe 
etmiştir. Mantzev bu suretle Buhari· 
nin, tethişçi suykast faalleriyle iş bir· 
liği yapmadığı, bilakis onların bu auy
kast teşebbüslerinin hedeflerinden bi· 
rini de kendisinin tetkil eylediği tar
zindaki ifadelerini cerhetmiş bulun
maktadır. 

Buharinin bundan ıonra, 1918 de 
Leninin tevkif planlarını ilk olarak 
Troçki'nin ileri atmıt bulunduğunu 
bildirınittir. 

Celsenin sonunda müddeiumumi, 
sabık dahiliye halk komiseri Yogoda
nın teıviki ile doktor Pletnev, Levin, 
Kazakov ve Vinegradov tarafından 

Gorki, oğlu Pitkov, sabılç dahiliye ko
miseri Menjiski ve sabık devlet planı 
dairesi reisi Kuybişev'in tebabet yoliy
le katledilmelerini tetkik eyliyecek 
olan beş eksper doktora sorulacak su
alleri okumuıtur. Bu eksperler, Gorki, 
Menjiaki ve Kuybitev hakkında tatbik 
olunan tedavi usulünün ölUme ıebeb o
lup olamıyacağını ve yahud ölümü ça
buklaştırıp çabuklaştırmıyacağını tet
kik edeceklerdir. 

Celseye gece saat 11 de nihayet ve
rilmiştir. 

Muhakemenin dünkü celsesi 
Moakova, 8 (A.A.) - Troçkiıtlerin 

ve aailarm bugünkü muhakemesinde 
Gepeunun eski reisi Yaıoda ıelefi 

Menjinski ile Oorki'nin oğlu Peçkofun 
katli için emir verdiğini itiraf etmiştir. 

lsticvab edilen Dr. Kazakof, Levin 
ile Yagoda'nın, kendisine Menjiskinin 
ölilmUnü tesri için talimat verdiklerini 
tekit etmi§tir. 

Kazakof'u ilk defa gördilğünü söy
leyen Yagoda Menjlski ile Peçkofun ~ 
ıum lsin IAYlne emir. vermeditlnl, yal-

nız Gorki ile Kuybiıefin ölUmU i5İn ta• 
limat verdiğini bildirmiıtir. 

Bunun Uzerine Gorki'nin sekreteri 
Kriuçkof, Yagoda'nın 1933 mayıaında 
kendisine, Gorki'yi ortadan kaldırma

nın sırası olduğunu, zira Gorki'nin bil· 
yük adamların yoluna mani olduğunu., 
söylediğini ve bu aözlerile Rikofu, Bu· 
harini ve diğerlerini kasdettiğini bildir
miıtir. 

Yagoda "Yalan, yalan" diye bağıl'
mıştır. 

Yagodanın iıiraf ları 
Moskova, 8 (A.A.) - Troçkiatleriıı 

muhakemesinde, Yagoda Menjinaki ile 
Gorki'nln oğlunun katillerini kendisi· 
nin tertib ettiğini itiraf etmiı ve fakat 
bu iki cinayetin gizli celsede muhake
me edilmesini istemiştir. MUddeiumu
ml bu talebe iıtirlk et.memiıtir. 

Yagoda bu itirafı kendi ıekreteri bu
lunan Odfun if adeainden sonra yapmıt-
tır. 

Gorki'nin ölümü 
Moskova, 8 (A.A.) - Levin Gorkiyi 

ve çocuklarını sevdiğini ve Yagodanın 

emirlerine korku ile itaat etmiı oldu
ğunu bildirmiş ve Gorki 24 saatte 40 
tane kamfr enjeksiyonu ile normal bir 
adam için zararsız ve f akıt verem olan 
Gortri için zararlı miktarda striknin, 
kafein ve dijitalin enjebiyonunu yap
tığını aöylemiıtir. 
Diğer taraftan Levin, Pletnef ile mu· 

tabık olarak Pletnef de bunu itiraf et -
miştir. Zayıf bir halde olan Gorkinin 
her tUrlU ihtiyataızhklar yapmasına 
mUaait bulunmuına milaaade etmekte 
idi. 

Levln aynı surette Gorkinin kltibi 
Peçofun da müzaharetiyle Gorkinin 
keza verem olan oğlunu da ölUme sevk· 
etmiştir. 

Levin, doktor Kazakofun, anjin de
puvatri.den ölen Menjinskiyi de kalb f. 
çin sarartı illçlar vermek suretiyle na• 
.aıl öldürdüfUntl anlatmııtır. 



g. 3. 1938 

Yüzde yüz yerli hikaye 

Mizah muharriri 

(Aşağıdaki satırları, bir mizah mu
harriri, ar.ıatör bir gencin kendisine 
gönderdiği bir mektuba verdiği ce
vabda yazmıştır : ) 

Delikanlr, 
Bana gönderdiğin mektubda diyor

ıun ki: "Güneş güzel, bahar tatlr, sev
gi ıhk değil midir? Hayatın içten ve 
dıştan gösterdiği bu kadar 6evinç tab
loları varken ne diye loş bir odaya 
kapaıup orada, edebiyat yapıyorum di
ye, kabirler, feliketler, ıztırablar, icad 
etmeli, onları vezne, kafiye cendere
sine sokup zehirli mısralar doğurma

lıdır? 

Kendi içimde bir edebiyat meyli 
duyuyorum. Fakat eğer istidadım 
varsa, okuyanlar, hiç bir zaman göz 
yaşının şairi, eleman edibi olarak gör
nıiyeceklerdir. Ben kahkahayı dile 
getireceğim; ben sevinci konuştura
cağım. Hayata nükte tarafından, se
vinç tarafından, eğlence tarafından 
bakacağım. Bir cenazenin arkasından 
ağlamayı bizim mahallenin bekçisi 
bile becerir. Fakat uslQp sahibi olmuş 
büyük muharrirler bile, hayatımızın 

nüktelerini, gülUnccck, ferahlanacak 
taraflarını bulup ortaya koyamıyor

lar. 
" ... Ötedenberi, sizin yazdığınız ya

zıları okurum. ÇUnkU sizde, benim gi
bi, duymakta, dlişilnmekte ve d~up 
düşündüklerinizi mizahın, latifenin 
harikulade güzelliği ile süslemekte· 
ıiniz. 

Ben de yazacağım. Ben de sizin gi
bi yazacağım. Yalnız bu işe başlarken 
ıize böyle bir mektub göndermeyi ve 
vereceğiniz öğüdleri, edeceğiniz tavsi
yeleri öğrenmek hevesine kapıldım. 
Bana ne tavsiyelerde bulunursunuz? ... " 

İtiraf edeyim ki aramızda büyük 
bir benzerlik var: Ben de senin ya
şında iken tıpkı böyle dtişünmU~, böy
le duymuş ve benden önce yazı ya
zanların çığırını değiştirmek arzu ve 
heyecaniyle kaleme sarılmıştım. 

Fakat ,evkin kırılmazsa bir feyi 
daha itiraf edeyim ki bugünkü duygu· 
larım, bugünkü düşüncelerim senin
kilerin tam zıddınadır. 

Sen, benim hala, mizah mevzularına 
dair yazı ıyazdığımx düşünerek, belki 
de, •bu sözlerime f& aca\Qsm. 

Fakat §ô.şma . Hayatta, hele yazıcı
lık aleminde ekmek, insanın değerine, 
meyline, duygusuna değil; - eğer 

yapooilmişse - yaptığı şöhrete veri
ıu. M e6: 1a Karagöze perde üzerinde 
( ·atizma hakkında bir konferans 
• · rdiriniz; Hacivada da ermeni takli
di yaptırınız. Dinleyen ve seyreden
lerin hepsi suratını buruşturur. Ka
ragöz, bu mevzuun hakkından geleme· 
diği ve Hacivad taklidi beceremediği 
için değil, yerleşmi' ~öhretleri buna 
mUsaade etmediği için ... 

Ben de günün birinde kendim için 
yazdığım yazılardan birisini bir yer
de neşredecek olsam, - gazete sahih· 
terinin bunu kabul etmemeleri çok 
muhtemcldirya; neyse bunu bir tara
fa bırakalım 1 - Herkes benim aklımı 
oynattığıma hükmeder. Buna mukabil, 
mesela lbir Aynizade de işi mizaha 
vursa, herkes muhterem alimin buna

Yazan : Toplu /ine 

"Mizahtı" diye tanınmak dünyanın 
en büyük felaketlerinden birisidir. 
Mizahcı olmayan herkes, kederli 

de o!ur, neşeli de. Fakat mizahcı, hiç 
bir iztirabını meydana vurmağa, derd 
dökmeğe, yanıp yakılmağa mezun de
ğildir. 

Vaktini hoş geçirmek,kaçan keyfini 
yerine getirmek isteyen her tanıdık, 
bir mizahcı iseniz, sizi bir rakı şişesi 
gibi açıp, sizden ''neşe tahsil etmek" 
hakkını kendinde bulur. 

Suratınızı biraz buruşturursamz, 
hasta, parasız, uykusuz, kederli olup 
olmadığını kimse sormaz. Sadece si
ze çıkışır gibi hitab ederler: 

- Nedir bu surat yahu? Yüzünden 
dÜJen bin parça olacak. Biraz söyle 
de tatlı tatlı gülelim. Hani senin fa
lanla geçmiş bir vakan vardı . Hani 
adama öyle yerinde sözler söylemiş
tin ki.. .. 

Bu sözleri söyleyen adam, sonra 
yanındaki arkadaşına döner: 

- Beyefendiciğim, tabii kendisini 
tanı11sınız. Çok güzel hikayeleri, nük
teleri vardır; der, bir kaç tane söyle
se bayılırsınız .... 

Ve bu böyle devam eder ve siz ken
dinizi müdafaa edemezsiniz, derdinizi 
ortaya koyamazsınız söylemezsiniz. 
herif sırnaşır, söyler.siniz gönlünUz 
razi olmaz. Hulasa bir fecaat ki sor
ma gitsin ... 

Bilmem dediklerime inanıyor niu· 
sun? Bunlara inanmasan bile şimdi 

söyliyeceğime kulak asacağın şüphe
sizdir: 

Azizim, ben hayatımın en kuvvetli 
a~kından "mizahcı" şöhretimden do
layı eli bof çı1"nışımdır. 

Bir kızı çıldırasıya seviyordum. O 
da benden hoşlanmıyor değildi. Bir 
gün, beş gün, bir hafta, bir ay, niha
yet bir pundunu buldum ve kendisine 
gönlümü açtım. Ben söyledim, o din
ledi. Hem de tatlı tatlı dinledi. Sonra 
gülümsedi. Ayrıldık. 

Bir hafta sonra kendisine bir de 
mektup yazdım ve o buna gönderdiği 
alelade bir cevabda bana bir müjde 
veriyordu: 

- Nişanlanıyorum 1 diye. Üzerime 
sıcak mr, soğuk mu olduğunu anlaya
madığım sular dökülür gibi oldu. 

Bir gün sevgilimi bir tarafta bula
rak sordum: 

- Fakat, benim kalbimi bu kadar 
çiğnemek yaraşır mıydı size? 

Sevgilim ne cevab verse beğenir

sin? Hayret etti, biraz duraklar, şaşı
rır gibi oldu: 

- Fakat ... fakat, dedi, siz latife et
miyor, a§ıkların sevgililerine nasıl 
hitab ettiklerinin taklidini yapmıyor 
muydunuz? 

Sesimi çıkarmadım; çıkaramadım. 
ÇünkU kız haklı idi: ben "mizah mu
harriri" değil miydim? 

* Sana haytımın bir parçasını itiraf 
ettim delikanlı, bunu da öğrendikten 
sonra, hala, mizahcılık yapmakta ayak 
dirersen, ne diyeyim, benim yakamı 
bırak da Allaha yalvar l 

maya başladığını sanacaktır. 
Uzatmayayım. Bu sebeblerledir ki 

ben, mizaha dair yazıyorum ve elim : 
erip gücüm yettikçe gene yazmağa 
devam edeceğim. Mevzularımı değiş
tirmeğe neden imkin bulunmadığını 
yukarıki satırlardan anlamışındır, sa

::ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

Kirahk daireler ---- -- -Yenişehir Kutlu Pastahanesi· : 
: nin arkasında üçer odalı daireler : 

Komisyoncu H. Dilman Karaoğ- : 
: lan Koç Ap. N.4 Tel: 2181 _ 

nırım. 

- 1"8: 
::111111111111111111111111111111111111111:: 

Fakat sen, bana kalırsa, bu sevda
dan vaz geçmelisin. Çünkü tecrübeler, 
eğer bir başkası tarafından yapılıp 
başkası tarafından istifade edilirse, Toros Gençler Birliğinden: 
kıymetlidir. Benim mizahcı diye şöh-
ret kazandığımdan tüphe edebilirmi- 13 Mart 1938 pazar günü saat 15 de 
ıin? Eğer böyle bir ~öhretim olma-ı Ankara Halk.evinde kurumum~z~n 
saydı sen de bana bir mektub yazır !.ıllık .kongresı yapı.lacaktır. Butun 
:fikir danı_şır mıydın? uyelerın gelme1 rıca olunur. 1337 

ULUS -~ 

i~~·Jll•Z·HI~ 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Ankara Eczanesi 
Pazartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Salı : Halk ve Sakarya " 
Çarşamba : Eğe ve Çankaya Eczaneleri 
Perljembc : Sebat ve Yeniıehir • 
Cuma : İstanbul eczaneıi 
Cumartesi : Merkez .. 

HALK ve YEN t 
Sinemalarda matineler 

Hugün 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Cumartesi 
13.00 
14.45 
18.45 
21.00 

Pazar 
11.00 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi gilnlerinden baııka 
H A L K sinemasında her~ halk 
matineleri: 12.15 

Film deği:;me ıünlerl: 
P a z a r t e ı i ve C u m a •• 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şchirlerara
&ı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846), - Mcıajeri 
Şehir Anbnrı: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848) ; Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus takıl: (1291). 

Otobüılerin ilk ve ıon 
Seferleri 

Sabah 
İ 1 k 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Kec;iören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etllk'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebecl'denUlus M. na 

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.30 
7.00 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Ak&am 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

19.00 
19.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yeniııch\r'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazarı'na 8.00 9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

fi U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Ccbecı, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasatf her beş dakika
d~; saat 20 den 21 e kadar her on da
kıkada; Hat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seterler vardır. 

§ Ak!i.amları Uluı Meydanından saat 23 
dekı son ıcferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılıı 
saatlerine tl bidirler. 

Posta Saatleri 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Teahhütlü 18 e kadardır. 

Tren Saatleri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akpm 19.15 ve 19,45 
de (salı, per§embe, cu
martesi Toros sürat.) 

Samsun hattına: Hergün 9,35 (Kayıe
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.} 

Diyarbakır hattı : Herıün 9,40 
Zonıuldak hattı : ., 15.00 
Kırıkkıle'ye rayotobüı ,, 16.05 

GUNDELIK 

5 
6 

i 
'8 

Hicri - 1357 
Muharrem: 6 

S. D. 
Gilneş: 6 21 

Rumt - 1353 
Şubat: 24 

S. D. 
Ak!jam: 18 09 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiı ıekli 

Soldan sağa ve yukarıdan aşafıya : 
1 - Telsiz telefon - Sevinç nidaıu . 
2 - Avuç - Dik yol 
3 - Gllcenmek. 
4 - Pertavsız. 
5 - İnsanın yan boıluiu - Birin iki 

misli. 
6 - Elektrikte mukavemet ölçüsü - Si

cimin kalını 
7 - Sıtmayı önlemek icin dikilen bir a

ğaç. 
8 - Hakl~

sı - Kt geliı 1 

Cumhuriyetçi ispanyada 
politik vaziyet ve. 
muhtelif fikirler 

daki mUnasebetleri hiç bir şey ihlal e
demez. Bunun için Balkan antantı da -
hilindeki vaziyet bakmıından kimse 
herhangi bir sansasyon vukuuna zaten 
intizar etmiyordu. Bu sahada hal ve 
tesviyesi icab eden büyük meseleler 
yoktur Bunun için tebliğde Balkan an
tantı devletleri arasında bu gibi büyük 
meselelerin mevcut olmadığım ve Bal
kan antantı devletleri arasında, bu an -
tantın henüz yeni bir şey olmasına rağ
men adeta ananevi bir mahiyet iktisab 
etmiş bulunan ahengin vücudunu mü
şahede etmekten başka yaoacak bir şey 
yoktu. Bu bakımdan tebliğin birinci 
maddesinde Balkan paktı birliğinin tam 
tesanüdü ve "her zamandan daha kuv
vetli ve metin olduğu" müşahede edil• 
mektedir.'' 

Yazan: Edid Brikon 
Baraelona'nın politik mahfilleri, biribi

ardına yapılan üç kabine içtimaının 

da itaret ettiği bir nevi telaş içinde
dirler. Eıaıen geçen pazar B. Neg
rin'in radyoda söylediği nutukta da 
bunun izleri farkedilmekteydi. Yeni 
bir kabine tadilatı hakkındaki riva
yetler zaman zaman teyid veya tek
zib edilmektedir. İstihsal Üzerinde 
hükümetin mutlak kontrolunu temi
ne yarayacak olan tedbirler, diplo
matik kadrodaki mühim değişiklik -
ler gibi birden bire durdurulmuttur. 

Bunun manaıını anlamıya çahıahm. 

Iıçiler umumi birliği (sosyalistler ve 
komüniıtler) milli it konfederasyo· 
nuna (anarıistler ve sendikalistler) 
toprağın (küçük mülkü tanıyarak) 
ve temel endtistrisinin millileştiril

meıini, demiryollarının ve bütün 
nakil vasıtalvının askerileıtirilme

ıini, bankaların merkezileştirilmesi

ni, devlet kontrolu altında büyük 
satış merkezlerinin teşkilini, yani 
devletin milli müdafaayı alakadar 
eden bütün faaliyetlere el koymaıı
nı İıteyen bir it birliği teklif etmişti. 
Bütün bu tedbirlerin, bize tamamile 
bolşevikletmit gibi gösterilen lıpan
ya'da henüz münaka,a ufhasında 
olmaaına hayret edilecektir. 

Harbın devamında hükümete müe11ir 
1Urette yardnnda bulunmak arzusu
nun ilham ettiği bu program, aynca, 
it gününün uzablmaıı gibi itçilere 
bazı mükellefiyetler de tahmil el· 
mekteydi. Çünkü itçiler umumi bir
liği aoıyal aahada mücadeleyi ileri 
götürmeden evvel harbm kazanıl

maıı icab ettiğine kanidir. 

Milli iı konfederaıyonu hükümete sen
dikalann yal'dımını teminden başka 
bir arzuıu olmadığım .. Fakat hükü
mete kendiıinin de iıtirak.i lüzumu -
nu ileri ıürdü. Yani, a.çıkçaıı, ihti
li.lci bir hükümct kurulmasını isti
yordu. 

lmdi, komüniıtler, Negrin kabinesinin 
mutedil temayüllerini tasvib etmiı

lerdir. Gerçi bu, taktik icabıdır ve 
hükümetin davasını politik ıahada 
kuvvetlendirmek içindir. Fakat ni • 
hayet vakıa ortadadır. Esasen bu 
itidal, onları politik komiserlerin ve 
komünist öğretmenlerin yardımiyle 

orduda doktrinlerini yapmaya ça
lıtmaktan alıkoymamaktadır. Ve bu 
adamlar orduya bir diıiplin empoze 
etmeye, kuvvetli ve mütecanis bir 
kuvvet yaratmaya, ona kahraman • 
hklar yaptırmaya muvaffak olmuı· 
lard1r. 

Komüniıtler hükümet aırasında anar
ıistlere yer vermek arzusunda de
ğildirler. Madrid'deki parti bürosu, 
onları "halkçı cephe'' içine almaya 
davet ederek daha mütevazı bir his
se ile iktifaya razı etmeye çahtıyor 
ve bu suretle onlan diğerleri arasın
da bir azlık yapmayı ve reddettikle
ri diıipline riayete mecbur etmeyi 
unwnaktadırlar. 

Hakikatte, bir yandan komünistlerin 
birinci derecede rol oynadıkla
rı politik partilerle, sendikalist or· 
ganizasyonlar araımdaki devamlı 

mücadelenin yeni bir safhaıı kartı· 
sında bulunmaktayız. Geçen mayıs
ta, ıendikaliıtler, Barselona'da, 
Madrid hükümetinin yapbğı tenkil 

neticeıinde kuvvetini kaybetmişler
dir. Fakat i§çi l<ütlelerinin büyük bir 
kısmı Üzerinde nüfuzlan devam edi
yor. Hükümetçi ispanya Frankoya 
karşı mücadelesinde onlann yardı
mını iıtihfaf edemez. 

lıte, komünist ıendikalann teklifi bun
dan ileri gelmiştir. Anarıistler bu 
ıuretle cumhuriyetçi partileri tasfi
ye edebilecekleri düıüncesiyle hükü
mete alınmalarını istiyerek buna 
kartı koymaya çalıfıyorlar. 

t mdi, B. Negrin hükümeti, müfrit te
mayüllerin ve tethit usulbrinin taı
fiyesi ve mutedil yollara dönüşün 
enternaıyonal kamoyla banşmak 
için tek ç&re olduğunu anlamıtbr. 
Teruel'in ıukutu ve B. lden'in iıti
fası kcn-li şansını azalttığı esnada 

bu lüzumu daha kuvvetle idrak ede
cek mevkidedir. 

Bazı alametler, hatta hükümetin harb
tan bıkmıt olan iıpanyol kamoyu· 
nun büyük bir kısmının da tanib e
deceği bir fren vurmak üzere oldu· 
ğunu düşündürmektedir. 

B. Negrin'in itçi kütleleri müme11ille
rini, demokratik memleketler için 
teskin edici bir h"I fC kli bulmaya ik
naa muvaffak olmaıı temenniye de -
ğer. 

Franıa 

""İngifrı - J ransız Rnlaşması 
sulh garanti idir .. '' 

Çemberlayn'ın nutkundan bahse
den gazeteler, İtalyan - ingiliz ve al
man - ingiliz münasebetlerinde bir de
ğişiklik olmadığını ve iki memleket a
rasındaki anlaşmanın sulh garantisini 
teşkil eylemekte bulunduğunu yazı

yorlar. 
"Epok., diyor ki : 
Büyük Britanya hükilmeti dünya

nın öteki kısmılarına alakasızlık gös
termiyor. Kuvvete müracaat edilecek 
yerde sulh yolları ile görüşmelerde 

bulunulması için İngiltere arasıra se -
sini yükseltmek azmindedir. Bu, Al
manyanın Avusturya ve Çekoslovakya 
ya yaptığı tehdidlere aı;ık bir telmih
dir, 

İngiltere kın·yetli olursa •• 
lngiltue ne kadar kuvvetli olursa, 

barış yolundaki rolünü de o kadar ko
laylıkla yapabilir. Bu rol daha bu
günden öyledir. Fakat giriştiği görüş
meler akim kalırsa, bunun daha tesirli 
olmasına çalışacaktır. Milletler cemi· 
yeti parlak bir idealdir, Fakat ona bu
gün güvenilemez. Çünkü kolsuz ve ba
caksızdır. Bu mütalealar ve ihtarlar 
çok yerinde idi. İngiltere bir mağlub 
ruhu ile görüşmeleııe girişmiş bulun
mıyor. Eğer günün birinde Hitler de 
ikinci Vilhelm'in yolunu takib edecek 
olursa, bu ıefer de, İngiltereyi gene 
Fransanın yanında bulacağını artık bil 
mektedir. Görülüyor ki Çemberlayn
ın dUn aktamki nutku boş bir sözden 
ibaret değildir. 

.Mittclcuropa önlenebilecek mi 
"Eko dö Pari,, de şöyle yazıyor : 
"Fransa, İngiltere ve onlarla beraber 

olanların hareketleri: İşte hakiki kol
lektif emniyet, i!;te hayali olmıyan 

Milletler Cemiyeti. Şurası muhakkak 
ki bugün İngiltere ve Fransa taarruza 
kurban gidebileceklerin davasını ele 
almış bulunuyorlar. Fakat Hitlerci Al
manyanın bir "mittel europa" kurmak 
istediği Avrupada önüne bir sed çekil
miyecek midir? Çemberlayn bu nokta
da susuyor. Ancak İngiltere bugün her 
sahada muazzam gayretler sarfediyor
sa, bu Almanyayı Avrupa üzerinde he
gemonyasını kurmakta ve İtalyayı da 
Akdeniz ve Afrikadaki statükoyu al
tüst eylemekte serbest bırakmak için 
değildir. Bize kalırsa Lord Halifaksın 
tuttuğu yol belki de sulhun temini hu
susunda en iyi yol değildir. Fakat İn
gilterenin her şeyden elini çekmiş ol
duğu da iddia edilemez.,, 

Yugoslavya 

Romanya 
Balkan antantı gittikçe 

kuvvetleniyor 
Milli köylü partisi organı Depta· 

tea gazetesi 27 .2.1938 tarihli sayısın
da ''Balkan antantı" başlığı altında 
neşrettiği bir yazıda ezcümle şöyle 
diyor: 

"Milletler Cemiyetinin tavsiye
den geri durmadığı ve dünyada mu
hafaza ettiği, samimi arzulardan fış

kıran sulh ideallerini ve demokrasiyi 
yükseltmek üzere Balkan antantı, iş
bu ittifakın gençliğine rağmen sene
den seneye ehomiyet kespetmekte ~v 
prestijini de kuvvetlendirmektedir. 
Türkiye Hariciye Vekili Rüştü Aras
ın dediği gibi, dört senelik bir elbir
liğinden sonra bir bilanço yapmak ka
bildir. Bu toplantının faydalarını hiç 
bir kimse inkar edemez. 

Türkiyenin aynı hariciye vekili, 
işbu dört devlet murah,haslarının ilk 
toplantısında bakınız ne diyor: 

•·- Karışık ve sakin dünyada, po
litik bakımdan ibilumum talebler kar
şısında gayet geniş anlayışı ispat et
tik. Ananevi dostluklarımızı ve ilham 
ald1ğımız büyük prensipleri idame et
tirdik. Son senelerin tarihi, verdiği 
dersler itibariyle çok müsmirdir. Biz 
bu derslerden istifadeye, menfi ve 
morali kıran bir fikir ıve ruhla değil, 
tamamen yapıcı ve sağlamlayıcı müs
bet bir istikamette tevessül etmesini 
bildik.,. 
Yunanstanın başvekili ve hariciye 

nazırı 'G. Metaksas, balkan antantı 

hakkında şu sözleri söylemiştir. : 
"- Pakt, her hangi bir noktadan 

kimsenin aleyhine mUteveccih değil

dir. Ve hedefine vasıl olur olmaz kalk
mağa da mahkum değildir. 

Bu, neticesiz, uzun ve elemli müca
dele ve rekabetlerin acı tecrübelerine 
şahid olan balkan milletlerinin sel'.best 
çe tezahür etmi siyasi rüşdlerinin bir 
ifadesidir. Bütünleştirici müşterek i
deallerle, mücehhez olup, işaret ettiği
miz Milletler Cemiyeti p rensipleri da
iresinde tahakkuk sahaı.ına doğru mu
zafferane yol kateden ve toplantıları
na iştirak eden memleketimiz, balkan 
antantını sevinç ve memnuniyetle se
lamlamaktadır . 

Teşekkür 
Mübtela olduğum çok vahim ve teh

likeli bir hastalığı büyük bir vukuf ve 
maharetle en kısa zamanda tedavi eden 
Nümune hastanesinin kıymetli ve ha
zık sinir ck>ktoru Bay Şükrü Yusufla 
vazifelerinin icabettirdiğinden çok 
fazla bir şefkat ve alaka ile tedavime 
yardım eden hemşire Bayan İkbal, Na
dide ve Nadireye minnettarlık ve şUk
ranlarımı sayın gazeteniz delaletiy .. 
le arzederim. 

1333 Ali Rıza Cebeci 

Tapu tesçili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlığın

dan : 
Balkan dC'\1letleri arasındaki Ankaraın Karakusunlar köyünde 

ahenk Sabah kıran ve bağlar altı mevkilerin-

Yarı resmi Novosti 2. 3. 1938 tarihli de verginin 10/ 10 ve 20/ 168 No. rala
sayısında. Stoyadinoviçin İstanbuldan rında ksyıdlı ve Efgir oğlu Kirkordan 
ayrılması ve Bulgaristanda başvekil metruk gayri menkullerin Ankara 
Georgi Köseivanof tarafından karşılan defterdarlığınca hazine adına tescili 
ması haberlerini ikinci sayfasında ne~- taleb edilmiştir. 
retmektedir. Bu gazete baş makalesini Taputla kaydına raslanmıyan bu 
~nkara toplantısına tah~i~ etmektedir. gayri menkullerin hazine adına sened-
Balkan antantında yenıhk" serlevha- ı · d tı ·1· · · 'h · fl 

1 d d·ı b sız en ei>t• ı ıçın cı etı tasarru arı-
ıı a tın a neıre ı en u baı makalede . . 
Ankara toplantısı hakk d d"l nın tetkıkı zımnında 19.3.938 cumarte-

ın a neşre ı en . .. .. dd . • h 1. 
t hı. ır. tahl'l d"l' k d .

1
. sı g unu saat 11 ra elerınac ma al ın-e 16 ı e ı ır en aynen em ıyor 

ki: de tetkikat yaptmlacağından bu yer-. 
de kanımi bir hak iddia edenler varsa 
evrakı müsbiteleriyle birlikte ya tah
kikat gününden evel muhafizlığa ve 
yahud da mah~llinde bulunacak ta..lıki· 
kat memuruna müracaatları lfızumu i-

" Balkan antantı devletlerinin Anka
ra toplantısı bir 11.mimiyet ve istikrar 
tezahürUnden başka bir ıey olamazdı. 
Gayeleri ve faaliyeti itibariyle çok mUs
bet enternasyonal bir tetekkül olan 
Balkan antantına dahil dostlar araaın • lin olunur. (485) 1321 
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Vilôyetler 
Saf akalapamuğu satışı 

Nazilli Pamuk Tohumu Oretme Çift 
liği Direktörlüjiinden : 

Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 
mütedavil sermayeye aid 1937 senesi 
aaf akala pamuk mahsulü a~ağıdaki 
tartlar dahilinde satılacaktır: 

1 - Müessesenin bu sene mahsulü
nün mütedavil Eermaye kısmına aid 
15927 kilosu A markalı ve 40092 kilosu 
da B markalı olmak üzere ceman 294 
peresede 56019 kilo saf akala pamuğu 
kapalı zarf usulile satılacaktır. 

2 - Satış 11 mart 938 cuma günü be
lediyede toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. Verilen fiat muvafık görül
düğü takdirde ihale sözü geçen günde 
ıaat (16) da olacaktır. Kanunun tarif 
ettiği §ekilde hazırlanan teklif mek
tuplarının o gün nihayet ııaat (15) c 
kadar komisyona verilmesi lazımdır. 

3 - İhaleyi müteakib müşteri bede
lini tamamen müessese veznesine yatı
racak ve vezne makbuzunun ibrazında 
mal müşteriye hemen o gün amüesese
nin anbarında teslim edilecektir. Müş
teri malı üç gün zarfında müessese an
barmdan kaldırmağa mecburdur. Aksi 
takdirde kati teminat irad kaydedile . 
cek ve malı kaldırmaktan imtina etti
ği takdirde yapılacak ikinci satışta 
vaki olacak zarar, ziyanı müşteri taz
min edecektir. İhtilaf vukuunda mer
ci Nazi'·i mahkemesidir. Mutad veç· 
hile her peresenin kanaviçe ve çembe
ri pamuk yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 1596 liradır. 
5 - İlan, delliliye ,pul, mukavele 

gibi resmi masraflar müşteriye aiddir. 
6 - Malın nümunesini görmek isti

yenler İstanbulda ve İzmirde ziraat 
müdürlüklerine, Nazillide müesseı;e 

müdilrlilğüne müracaat edebilirler. 
(463) 972 

Saf akalapamuğu satışı 
Nazilli Pamuk Tohumu Üretme 

Çiftliği Direktörlüğünden : 

Nazilli pamuk üretme çiftliğinin 

937 senesi saf akala pamuk mahsulü 
aşağıdaki şartlar dahilinde satılacak
tır. 

1 - Müesesenin bu sene mahsulün· 
den ıslah kısmına aid 932 kilosu A 
markalı ve 1927 kilosu B markalı ol
mak Uzere ceman 14 pereaede 2859 ki
lo saf akala pamuğu kapalı zarf usulü 
ile satılacaktır. 

2 - Satıt 11 mart 938 cuma günü 
Nazilli malmüdürlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

Verilen fiat muvafık görüldüğü 
takdirde ihale sözü geçen günde saat 
(11) de olacaktır. Kanunun tarif etti
ği tekilde hazırlanan teklif mektup
larının o gün nihayet saat 10 a kadar 
komisyona verilmesi 18.zımdır. 

3 - İhaleyi müteakib müşteri bede
lini tamamen malsandığma yatıracak 

ve malsandığı makbuzunun ibrazında 

mal müşteriye hemen o gün müessese
nin ambarında teslim edilecektir. Müş 
teri malı üç gün zarfında mües
sese ambarından kaldır.ı'nağa mec -
burdur. Aksi takdirde kati teminat 
irad kaydedilecek ve malın kaldırıl
masından imtina olunduğu takdirde 
yapılacak ikinci satışta vaki olacak 
zarar ve ziyanı müşteri tazmin edecek 
tir. İhtilaf vukuunda merci Nazilli 
mahkemesidir. Mutad veçhile her pe· 
resenin kanaviçe ve çenberi saf pa· 
muk yerine gidecektir. 

4 - Muvakkat teminat 82 liradır. 
,5 - İlan, delliliye, pul gibi resmi 
masraflar müşteriye aiddir. 

6 - Malın nümunesini görmek isti
yenler İstanbulda ve İzmirde ziraat 
müdürlüklerine, Nazillide müessese 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
(464) 971 

Açık eksiltme ilanı 
Denizli Belediye Reisliğinden : 

Denizlinin İncirlipınar mesireliğin· 
de bir gazino inşa olunacaktır. 

Keşif bedeli 3730 lira 88 kuruştur. 
Eksiltme 25 mart 1938 cuma günü saat 
15 de Denizli belediye encümeninde 
yapılacaktır. lstiyenler bu işe aid mu
kavelename, proje, keşif ve fenni şart
name ve planı belediye dairesinde gö
rebilirler. 

İsteklilerin eksiltmeye girebilmesi 
için yüzde yedi buçuk teminat yatır
maları ve şimdiye kadar bu kabil işle
ri yaptıklarına dair bonservisleri ge
tirmeleri lazımdır. 1206 

Santral bi nası 

yaptırılacak 
İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İstanbulda Şişlide yaptırılacak 

61614.28 lira keşif bedelli telefon san
tralı binası inşaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 25.3. 
938 tarihine müsadif cuma iünü aut 

15 de l.tanbut, Tahtabledelti merkez 
binamıza toplanacak ahın satım ko
misyonu huzurunda yapılacaktır. Bu 
işe aid mukavele, ebiltme, baymdır
lrk i'leri genel, hususi ve fennt f&rt
nameleri, proje, ke§if hulaaaaiyle bu
na müteferri diğer evrak 308 kuruş 
binamızdla toplanacak almı eatım ko
mukabili her gün levazım dairemizden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 4331 liradır. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en 
az 50.000 liralrk bu işe benzer it yap
tıklarına dair Nafıa vekaletinden alın
mış 938 takvim senesine aid müteah
hitlik ve ticaret odası vesikalarını ha
vi kapalı zarflarını mezkQr tarihte aa
at 14 e kadar satın alma komisyonuna 
vermeleri lazımdır. (1178-590) 1233 

Koşum beygiri ve çift 

öküzü ahnacak 
Kocaeli lakin Miidürlüğünden : 
1 - Kocaeli vilayeti dahilinde iakin 

edilen göçmenlere tevzi edilmek üze
re satın alınacak olan 231 adet koşum 
beygiri ile 538 adet çift öküzü kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - EksiltmCı 14-mart-938 pazartesi 
günü saat 14 de Kocaeli iskan müdür
lüğünde komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

3 - Teklif mektubları ihale günü 
olan 14-mart-938 pazartesi günü saat 
12 ye kadar iskan müdürlüğüne teslim 
edilmiş olmalıdır. 

4 - 538 adet öküzün muhammen be
deli 29590 lira ve 231 beygirin 19635 
liradır. 

5 - İstekliler muhammen bedel ü
zerinden yüzde yedi buçuk muvakkat 
teminat paralariyle ve ticaret odası ka
yıd vesikalariyle birlikte yukarıda ya
zılı gün ve saatte müracaatları ilan olu 
nur. 

Şartnamesi Kocaeli iskan müdürlü
ğünden parasız verilir. (1078-546) 

1130 

•• Kocaeli Orman Baımühendia Mu
avinliğinden : 

1 - Kocaeli vilayetinin Hendek 
kazasında vaki hududları şartnamede 
yazılı Dikmen ormanında evrakı keş
fiyesi mucibince kısmen Devrik ve 
kısmen de dikili olduğu halde kuru
muş olarak mevcud 9 M3 çam ve 9 
M3 244 D3 karaağaç ve 4244 M3 550 
D3 köknar e~arı bir ay müddetle ka
pah zarf usuliyle artırmaya konul
muştur. 

2 - Artırma 24-3-938 tarihine mü
sadif pertembe günü ıaat 15 de İz
mitte Kocaeli Orman Bapnühendiı 

muavinliğinde yapılacaktır. 
3 - Karaağacın beher gayri ma

mul metre mikab itibariyle muham
men bedeli 700 ve çamın 510 ve kök
narın 400 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat (1281)) li· 
ra (70) kuruştur. 

5 - Mukavele ve şartnameyi gör
mek istiyenler Ankarada Orman U
mum Müdürlüğü ile Kocaeli orman 
Başmühendis muavinliğine ve Hen
dek orman milhendisliğine müracaat 
edebilir. (534) 1101 

Meyvauhk islih istasyonu 
binası yaphrtlacak 

Aydın incir lat~ıyonu Müdürlüiü 
Ekailtme Komisyonundan : 
.. 1 .- Eksiltmeye konulan it: Aydın 
ılının Erbeyli istasyonu civarında in
şa edilecek mcyvacılık islah istasyonu 
binalarıdır. 41806 lira 68 kuruş keşif 
bedellidir. 

2 - Bu işe aid §artname ve evrak 
şunlardır: 

A- Kapalı zarf usuliyte eksiltme 
şartnamesi, 

B- Mukavele projesi, 
C- Bayındırlık işleri ~enel ıa~a-

meai, 
D- Fenni şartname, 
E- Keşif, metraj cetvelleri. 
F- Resimler. 
lstiyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 25 mart 938 cuma gü

nü saat 15 de Aydın hükümet kona
ğında nafıa dairesinde toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3136 liralık muvakkat temi
nat vermesi ve Nafıa vekaletinden a
lınmış yapı müteahhitliği vesikası 
göstermesi, yaptıtı en büyük itin be· 
deli 35.000 liradan apğı olmaması, 
müteahhidin bizzat diplomalı mühen
dis veya mimar olması veya bunlardan 
birisiyle müşterek teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi li
zrmdır. 

6 - Teklif mektopları yukarıda 3. 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Nafıa dairesine getiri
lerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek mektupların niha
yet 3. üncü maddede yazılı saate ka
dar gelmi' olması ve dıt :zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmıı olması 11-
zımdır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (593) 1234 

U L U ;) 9 - 3 - 1938 

Yalovada cezaevi 
yaptırılacak 

latanbul: C. Müddei Umumiliğin
den: 

Yalovada yapılacak 50 kişilik ceza 
evi inşaatı kapalı zarf usuliylc eksilt
meye konmuştur. Bedeli keşif 26513 

I 

, iZL 

lira 76 kuruştur. Muvakkat teminat 
1989 liradır. Mukavele, hususi ve fen
ni şartnameleri proje, k~if hülasaaiy
le buna müteferri diğer evrakı görmek 
istiyenler tatil günlerinden maada her 
gün İstanbul Sirkeci Atır efendi IO

kak 13 numarada Adliye levazım dai
resinde görebilirler. Eksiltme 18.3.938 
cuma günü saat 15 de adliye levazım 

dairesinde yapılacaktır. İstekliler tek
lif mektublarmı ve en az 15000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair nafıa 

vekaletinden almış olduğu mütea.hhid

lik ve ticaret odası vesikalarını havi 

kapalı zarflarını eksiltme günü olan 
18.3.938 cuma günü ihale saatından bir 
ıaat evetieine kadar satın alma komis-

yonu reisliğine numaralı makbuz mu
kabilinde bizzat vermeleri yahut dıt 

zarfı mühür mumu ile kapatılmıı ve 
ismiyle açık adresinin ve hangi ite a

id olduğunun yazılması fUtiyle aynl 

l!aate kadar iadeli teahhüdlü olmak il

zere mektubla göndermeleri ilan olu-
nur. (545) (1069) 1169 

Cumhuriyet Merkez Bankasının 
AKTiF 

Kasa : 
Altın: Safi kilocram 19.708,236 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altını Safi kilogram 6.482,909 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 
Dlhr dövizler ve borçlu kllrinı 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
karşıhtı. 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Senedat cüzdanı : 
Hazine bonoları. 

Ticari ıenedat. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
( Deruhte edilen evrakı 

A - ) nakdiyenin karşılıiı eı

( ham ve tahvilit (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilit 

Avanslar : 
Altın ve döviz üzerine 
Taiıvllit üzerine 

Hiaedarlar .: 
Muhtelif : 

27.721.210,72 

21.850.579,-
993.926,22 

629.360,11 

9.118.729,56 

21.940,94 

26.218.979,07 

158.748.563,-

14.372.277,-

2.500.000,-
38.960.947,71 

38.803.556,02 

5.194.957,21 

57.505,92 

8.588.056,65 

YEKON ı 

5 Mart1938 vaziyeti 
LİRA PASiF 

50.565.715.~ 

629.360,11 

35.359.649,57 

144.376.286,-

41.460.947,71 

43.998.513,23 

8.645.562,57 

4.500.000,-

15.292.897,12 

344.828.932,25 

Sermaye : 

İhtiyat akçeıi 

Adi ve fevkallde 

Huıuıt 

Tedavüldeki banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
~evfikan hazine tarafmdan vaki 
tediyat. 
Deruhte edi. evrakı nakdiye 
bakiyesi. 

Karıılıfı tamamen altın olarak 
illveten tedavüle vuedileıı. 

Reeskont mukabili illveten ted. 
vazd. 

Türk lirası mevduatı 

Döviz taahhildatı : 

Altına tahvili kabil dövizler. 
Diler dövizler ve alacaklı klirinc 
bakiyeleri. 

Muhtelif : 

2.105.172,40 

4.516.007 ,70 

158.748.563,-

14.372.277,-

144.376.286,-

19.000.000,-

13.000.000,-

1.694,98 

32.422.256,67 

YEKON: 

LİRA. 

15.000.000,-

i.611.180,lt 

176.376.2815,-

11.938.Sll,ll 

32.423.951,65 

102.478.933,39 

344.828.932,25 

2 Maıt 1933 tarihinden iti~: Jekonto haddi o/o 5 1/ 2 Altın üerine avane % 4 1/2 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar veyanm yağlı gece ve gündüz 

HA AN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri. güzelleştirir. 

inşaat sahihlerinin nazar. dikkatine 

KiREÇ 
Senf'lerdenbcri Karaköy, Alpuköy, Beylikahır ve civarlarında 

imal ettiğim kireçlerimi Ankarada Yeni Kütahya Pazarına satmak
ta idim. Yeni Kütahya Pazarının piyasaya arzettiği bu kireçlerin 
iyiliğini bütün inşaatçılar teslim etmişlerdir. 

Bu defa mallarımı kamilen Ankarada Mevsim Sokak Arif Çu
bukçu, Telefon: 3300 

Ankara istasyonunda mahrukat müteahhidi Hüseyin Orak, Tele
fon: 2791 

Ankarada Postahane caddesinde Karaköy Pazarı sahibi İsmail 
Ozar, Telefon: 3659 

Sanayi caddesinde Çankırılı Tuğlacı Hasan Telefon: 1446 
ve Hamamönü odun deposu sahibi Bahri Telefon: 2861 vasıtasiyle 
sattırmaktayım. Kireçlerimden memnun kalanların bu müesseseler 
vasıtasiyle siparifte bulunmalarını bütün müşterilerime aaygılarım
la ilan ederim. 

1259 Karaköy Pazarcığında Kireççi Mehmet Çavuş 

inşaat yaptrranlar1n nazar1 dikkatine 
Denizliler caddesinde Çocuk Esirgeme Kurumuna ait yeni inşaatta 

muhtelif ebatta müstamel kereste ucuz fiatla acele satılıktır. Taliplerin 
mezkQr mahaldeki inşaata müraca atlan. 127Z 

Antivirüs!! 
tedavi v·~ozA . 1 

Kan çibanlarr, el ve ayak pamıaklarının arasındaki ka;nntılar, dola
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraf yaraları, ergenlikler 

Koltuk altr çibanlarr 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder 

Şark ispençiyari Laboratuar1 
._____ ISTANBUL 1214 -----

.. 111111111111111111111111111111111ı1111111ı11111111m111111111111111111111111111 a.. 

~ Satılık molör ve dinamo ~ - -- -- -: Anadolu Kulübünden : -
:E Anadolu Kulübü Büyükada şubesinde mevcud üç adet ınotör iki : 
: dinamo ve bir hurda motör satılığa çıkarılmıttır. Talip olanların bil· : 
: yükadada kulüb ~ube muhasebcciliğine müracaatları ile motörleri : 
: görmeleri ve verecekleri fiatları bir mektubla Ankarada Anadolu : - -: kulUbü müdürlüğüne gönderilmesi fazla ma1limat tube muhasebeci- : 
:E liğinden alınabilir. 1241 : 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

• 

Krem Balsamin 
Kumral, SanfJll, Esmer her tene tevafuk eden yegane aıhht krem· 

}erdir. Cildi besler. Çil, Leke ve sivilceleri klmilen izale eder. Yarım 
asırdanbcri kibar mahfillerin takdirle kullandrkları aıhht güzellik 
kremleridir. 

KREM BALSAM!N 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı, gece için pembe renkli 
Z - Krem Balsamin yağau, giindUz için, beyaz renkli 
3 - Krem Balıamin acı badem, gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsam.in acı ha.dem, gece için, pembe renkli. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. - Beyoğlu, İstanbul 

596 

• 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 1320 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarım kabul ve tedavi eder. 

Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımam No. 1 

3-6949 

Satılık ev 111~ 
: Maltepe Onur sokak 3 No. da : 
: 4 kat 2 daire beher dairede 4 oda : 
: bir mutfak, banyo, elektrik ter- : 
_ kos tertibatını havidir. Ayrıca : 
: bahçe içinde 2 oda bir mutfak : 
: ve helası olan bir dairesi de var- : 
: dır. Bahçesinde garajı ve muh- : 
: telif meyva ağaçları vardır. İçin- : 
: dekilere müracaat edilmesi 1125 : 
=111111111111111111111111111111111111111: 

INK18AZI 
HAZIMSIZLIGI 

MİDE 
!K.ŞiLİı.< VE VANMALAAINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 
eİCERıq 

141DE VE 8AR5AKlARI AtıŞllRMAZ. 

İÇİLMESİ LATİF TESİRİ KOLAY 
VE MÜLAVİMOİQ 

YERİNi HİÇ BİR MÜMASİL 

• 

~USTAHZAR TUTAMAZ. 

MAZON lsiM ve HOROS 
MARrı<A~ I NA DİKKAT 

"'UllAKA (VİIC İZOE BİR 

~ıSE 8UlUNOURU~UZ 

1165 

Küçük evler 
YAP! KOOPERATİFİNDEN: 

26 mart 1938 tarihine rastla
yan cumartesi günü saat onda 
kooperatifimizin umumi heyeti 
adi surette içtima edeceğinden 

ortaklarımızın tayin olunan saat
te Halkevinde hazır bulunmaları 
rica olunur. 
KONUŞULACAK ŞEYLER 
1 - İdare meclisi raporunun 

okunması ve kabulü. 
2 - Murakıbler raporunun o

kunması 

3 - Bilançonun tasdiki ile 
idare meclisinin ibrası 

4 - Müddetleri biten mura
krblerin yerine yenilerinin seçil-
mesi. 1289 

Dr. M. Şerif Kor~ut 
Nüwnne haatahanesi 

cerrahi §Cfİ 
Her gün saat üçten sonra evin

de hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkasr A 1i 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5. 1179 

Hafiflik - Hahatltk 
I J . R o 11aa•1 Korseler711de 

k (Ool .. ). alıl lncltebllecek 11a 
-.: ~ ııaııu •• de hlçbır taıyilı yok. 
""~ tıır. 811 korsaler, •Gcudu11vıu 

\1"/ ~ a•kmokflllf\ teoHGbGnGıD in• 
\1 . celtlr •• ı&laD.OıG •uwntıandlrlr. 

cf<tyetı ı 20 llrada11 ltlbereıı. 

J~ 
·1'•11•1 "'•1do111 12 No. 111• 

Ma§oromııı ıır.,•t •diniz ••ya 
J~,No.ıır tıırllemlzl lıtayi11l:ı:., 
''J•ll•l'tftl•zda lıOyU tHzlllt. 

1319 

ULUS - 19. uncu yıl - No.: 5963 

İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri 
Falih Rıfkı ATAY 

U mumt Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ulus Basımevi: Ankara 

Silk o 
Romatizma, lumbago, 

siyatik, sinir ve soğuk al

gınlığından ileri gelen şid

detli ağrı1arı teskin ve iza-

le eder. 1146 

Kiralık otel 
Karaoğlan Tahtakale caddesin

de 6 No. lu Şark ot~li narnile ma
ruf elektrik, su tertibatını havi 
odaları muşamba döşeli 9 odalı o
tel toptan kiralıktır. istiyenle
rin Misakı Milli mahallesinde 
Ezberciler sokak 2 No. da Bayan 
Akkıza müracaat edilmesi. 

1303 

Satıhk gübre 
Harita Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta kıtasr hayvanat tavlasın
da biriken ve tahminen yüz araba ka
dar olan beygir ve ester gübresi pazar-
lıkla satılacaktır. 

2 - Arttırma 15-3-938 salı günü saat 
on beşte yapılaca~ından taliblerin mez 
kur gün ve saatte Cebecide harta genel 
direktörlüitü binasında alım. satım ko
misyonuna müracaat etmeleri. 

(639) 1330 

Kat'ı alôka 
Mağazamda tahsildarhkla istihdam 

edilen M. Zeki Kızılkaya 7.3.938 tari
hinden itibaren mağazamla alakası ke
silmi?tir. Muhterem mü,terilerime arz 
ederim. Y I L D I Z 

Ticaret evi sahibi 
1332 M. Bilman 

.1ııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı. - -- -
~Umumi heyet toplanhsı ~ 
- -- -E Maras çeltik fabrikası türk E - -- -
~ anonim şirketi idare meclisinden: E - -
----------------

RUZNAME! MÜZAKERAT: 

1 - Meclisi İdare ve mürakip raporlarının okunmau. 
2 - Senelik bilançonun tasdiki. 
3 - Meclisi İdare azaları ile mürakibin ibraar. 
4 - 1938 senesi için bir mürakip seçilerek ücretinin tesbitl. 
5 - Müddeti hitam bulan azalıklara yeniden intihabat yapıl-

masr. 

------------------------Şirketin 1937 senesi devrei hesabiyesine aid hesablarının tetkik : - -: ve tasdiki için hissedarların alelade heyeti umumiyesi 25 mart 1938 : - -: tarihine müsadif cuma günü saat 10 da tirketin merkezi olan Ma- : - -: raşda ve 'irket binası dahilinde içtima edeceğinden hisscdaranın : 
= heyeti umumiycye girebilmeleri için yevmi içtimadan on gün evve- : 

= -: lisine kadar h,amil oldukları hisse senedatını tirkete makbuz mu- : 
- k -_ abilinde ita eylemeleri lüzumu ilan olunur. 1335 : - -"ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i=' 

Kayın traversi ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile mikdarları ~ğrda yazılı 
iki liste muhteviyatı kayın travesler 17.3.938 perşembe günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binaaında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa mtiteahhidlik vesikası ve teklifle
rini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpa~ ve E&kişehir, İzmir vezno. 
!erinde satılmaktadır. (528) 1148 

Eksiltme 
listesi. 

No. 
1 
2 

cinsi 

kayın 

,, 

mikdarı 

adet 

:111111111 Arsalar 111111111: - -- -: Meşrutiyet, Karanfil, Selanik : 
E caddelerinde dükkan, · apartıman : 
: ve ev yapmağa elverişli ufak çap- : 
: ta arsalar. : 
E Komisyoncu H. Dilman Kara- : 
: oğlan Koç Ap. No. 4Tl. 2181 : 

- 1327 = - -:Eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı: 

Muhammen 
bedel 

Muvakkat 
teminatı 

16.714, 80 
5.985. ıı;n 

lira 

1--48S 

Maden ~tühendisliği tah~ili için muhtelif Avrupa ve Amerika §ehirlerine gönderilecek 
talebe meyanında yapılan müsabaka imtihanında kazananı arın li teai 

Maden Tedkik ve Arama Enatitüaü Genel Direktörlüğünden: 
Derecesi NumarasI AdI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

73 Ahmet Cebeci 
26 Ahmet Yolaç 
36 Hasan Sulhi Yiingül 
97 Oguz Avdan 
23 Tallt Salman 
78 Cemal B irön 
16 Faik Gençer 
4 Orhan Baykal 

95 Hüseyin ÖzUkurt 

Mezun olduğu mekteb 

Kayseri 
Trabzon 
Haydarpafa 
İzmir 
İstanbul 
İzmir 
Ankara 
İstanbul ~njosef 
Samı un 

Jeologluk tahsili için yapılan müsabaka imtihanında kazan anların listesi. 

Derecesi NumarasI AdI Mezun olduğu mekteb 

1 37 Ali Muzaffer Arsöz Kabataı Liaeıi 

Okıürenlere ve 

zöğüs nezlelerine Katran Hakkı 

(640) 1331 

Eke 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE SAAT 21 DE 

Bn. Melek Tokgöz ve arkada§ları bce· 
tekar Bay Salahattin Pınar ve Kema· 

ni Nobar Tekyay'ın ikinci konııeri 
Programları gişeden alınız 

BUGÜN GÜNDÜZ 
Tyron Pover • Loretta Young'un 
emsalıiz surette temsil ettikleri 

AŞK MODADIR 
Fransızca ıözlü 

Seanslar: 2,45 • 4,45 • 6,45 
Genel istek üzerine 4,45 seanıında: 

YAKAN BUSELER 

.lllllh. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --........ ,. 

BU GECE 

Senenin en güzel - en eğlenceli 
türkçe aözlü ve J&rkılı ,aheseri 

ALI BABA HINDIST ANDA 

Ba? rolde: EDDİE CANTOR 
Gündüz seanslarında: 

HARİKALAR CAMBAZHANESİ 

Seansları 2,30 • 4,30 • 6,30 gece 21 de j 
"' HALK MATİNESİ: 12,15 de: ~ 

İKİ K.ALB BİRLEŞİNCE 

=========================================• 

Yangın, ayat, otomobil, cam sigortalar1 yapıhr. 
Halil Naci Mıhcıoğlu Telefon: 1230 
Anaftarlar caddeai No. 111 Telefon:2089 

".Üı>.Y.~" Ankara &c.entalıjl .1!34 


