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Suriyede vaziyet düzeliyor 
o·(irüsıııtı.Jeri baslayor 
e ' ' .. 

Kabine istifa etti - Yeni kabineyi eski adliye ba
kanı Ata Bey E lyubi kurdu 

Kudüs, 24 (A.A.J - Alman haber

alma bürosundan: 

Suriye'de genel grevin altıcı hafta~. 
ba ~lanğıcında, dunun düzelmeğe yü -t

tutmuştur. <;ünkü fransıztaı· müzakere· 
ye temayül etmişlerdir. Bu hal, arabl.t 

rın beklenmiyen azimlerinin neticesidi• · 
Arablar, amaçlarını büyük bir miJli dİ · 
s ipl in ve birlik içinde güdmekte ve kom. 

şu memleketlerden ve hele Iraktan teş· 
vik görmektedirler. Haleb'de Otama. 

H ums ve Şam'daki sefalete rağmen, ma 

ğazaların çoğu hala kapalıdn·. Paris'tc 

fevkalade komiser B. Dö Martel"e kaı· · 
şı yapılan hücumlar ve komiserin geri 

çağırdacağı şayiaları büyük biı· heyecan 

uyandırmıştır. 

B. Dö Martel'in Şam'daki görüşme· 

leri devam etmektedir. 

Nasyonalistler önce greve nihayet 

verilmesi hakkındaki isteği kabul etme. 
miş ve şu dört şartı ileri sürmüştür: 

Raşbethe 

HARIŞ SAl?l~BA 
F. R. ATAY 

Türkiye Cumuriyeti Dış Bakanı 
f evfik Rüştü Aras, pek faydalı 
bir seyahatten döndü. Bir roüd
dettenberi Balkan anlaşma konse
yinin reisi bulunmaktadır. Bu ba
kımdan kendisinin Sof ya' dan geç
tiğinde bulgar gazetecilerine söy
lemiş olduklarını büyük ehemiyet 
ve dikkatle okumak lazımgelir. 

Balkan paktı Balkan bölgesinde 
barışı devam ettirmek ve Balkan 
sükunu ile cihan barışma yardım 
etmek fikrinden doğmuştur. Bir
çok dedikodulara rağmen, pakt
çdar Bulgaristan ınenfaatinin, 
bu esasta, diğer balkanlılar men
faatinden asla ayrı olmadığında 
ısrar edip durmuşlardır. Tevfik 
Rüştü Aras, birkaç senelik tecrü
benin ve enternasyonal yeni poli
tika şartlarının bu kanaati ancak 
kuvvetlendirdiğini anlatmıştır. 

Son hadiseler üzerine, Balkan 
paktının bölgelik kıymeti kadar, 
enternasyonal değeri de artmıştır. 
_Tuna - berisi devletleri arasındaki 
dayanışma politikasına, kim bilir 
nasıl telkinler yüzünden, şüphe ile 
bakanlar, şimdi onun umumi kar
gaşanın artmasına engel olan, ba
rış davasını kolaylaştıran bir in
sanlık ve hizmet unsuru olduğunu 
kabul etmektedirler. Balkan pak
tı merkez Avrupası ile diğer böl
geler için misal olarak öne sürül
mektedir. 

Gene son hadiseler, Avrupa nıil
lctlerinin en büyük kısmının, bazı 
ıniHi hevesler için umumi harb ve 
anarşi tehlikesinin vasıta olarak 
kullanılmasına ne kadar az eğgin 
olduğunu göstermiştir. Bu tehlike, 
daha görünür görünmez, Avrupa 
için güvenlik ve sükunun, bütün 
menfaatlerin üstünde olduğunu 
anlatmağa yaramıştır. 

J - Ana kanunun yeniden ilanı, 

2 - h ak ile lngiltere arasında olan 

şekilde Suriye - Fransa araamda bir it

tifak yapılması, 

3 - Suriye'nin birleştirilmesi, 

4 - Af. 

Suriyt' lwbi11e~i i.<ilİf<ı elti. 
Şam, 24 (A.A.J - Başbakan Şeyh 

T acettin, şimdıki vaziyette çekilirse, 
Cumul' reisinin vazifesini kolayla~tıı-aca 

ğı kıı.naatında bulunduğu için kabinenin 

istifasını vcrmiş ti ı . 
Çekilen kabinede Adliye Bakanı o · 

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Sasati Biraderl~r . ' 
Dışanya hileli mdi ~on 

derdikleri anlaşıldrğındaı. 

mahküm oldular 
Avrupaya gönderdiği bazı tiftik 

ve pamuk balyalarına hile karşıtır · 
dığı anlaşıldığından, merl.ezi Mer • 
sin'de bulunan Şaşati biraderler a · 
leyhine lkttsad Vekaletince dava 
açıldığını yazmıştık. Mersin mahke· 

mesi tahkikatını bitirmiş suç sabit ol 

duğundan beş aya hapis ve 40 liı·a 
ağır para cezası verilmiştir. Tür-
kiye ihracatı ve diğer tabirle 
miJli menfaatlarımız aleyhine ce 
saret edilen ve türk tüccarın memie
ket dışında itibar ve şöhretini bozan 

( Sonu 1) . •ncı <::avfada) 

R .. Pek~eriıı HalkeY 
]eri yıclöııümü ~öy1e

vinde yanlış 
A.A. - Recep Pekerin Ha.lkevle

rinin kuruluşu yıldönümü ve 33 
Halkevinin açılışı münasebeti~•le 
Ankara Halkevinde verdiği söyle
vi dünkü servisimizde bildirmiş
tik. Serviste söylevin mühim bir 
noktasında esas manayı değişti -
ren bir yanhşhk olmu~tur. Bun -
dan dolayı özür diler ve yanlışlı -
ğı aşağıda düzeltiriz. Cümlenin 
doğrusu : 

" Onun için yurtdaşları, Halkev
lerinin herkese sıcak sinesini aç -
mış bekliyen çalışma saflarında 
şerefli yerini almaya çağırıyo -
rum.,, 

İken sıcak kelimesi yanlış ola
,_ mücadele şeklinde cıkmıştır. 

lıaberler j Son 

l sayıfamızdadu-. 

ADIMIZ, A.NDIMIZDIR Heryercle 5 k tP' 

'foşbakanımız rsmet Jnönii yancnda Mi lli Miida:Faa Bakanı K<izım Ozalp ve Adliye Bakanımız; B . Şükrü Saro~ oıctı. · 
1 u halde dün şehrimize dönmüştür. Başbakanımız ve Bakanla,.ımız durkata Kamutay Başkanı Ba'>' Abdülhalık 
Renda, saylavlar ve bakanlıklar ileri gelenleri tarafından karşılanmıştır. B ~kanlar Meclisi dün saat 15.30 da 
t'lplanmıştır. 

"Ulus,, un Dil Yazıları 

Tiirkcede menfi anlamlar 
• 

VII. 

lNc» sözünüıı ınenfi anlaınına l<ullaııılışı 
ve hunn «Güııes - l)il» teorisiııe o·öre aııalizi 

' e 
LTürkçede menfi anlamlar teşkiline yarıyan ekleri, bundan 
önceki yazılarımızda birer birer analiz ederek hepsinin ele 
biı (V. ' z) elemanından ibaret olduğunu gösterdik. Şimdi 
Türkçede menfi anlama delalet eden edat ve kelimelerin anali
zine sıra gelmiştir. Bunlardan kelimenin başına gelerek birden 
fazla kelimede tekerrürüyle menfi anlamına delalet eden "ne" 
sözünün analizini aşağıya ya zıyoruz \. 

NE 
"Ne'' sözü esas ıtibariyle dili

mizde bir wru sözüdür. ''Orada 
ne var?", ''Ne istiyorsunuz " gibi 
sözlerde "ne'' ile "hangi şey" ol
duğu sorulmaktadır. Bundan ''ne
re, nereye, nerede ... " gibi ''yer 
soruları" da çıkar. 

Bu sözün menfi anlamına kul
lanılışı, bizim lehçenıizde, ancak 
birden fazla ihtimalleri anlatan 
kelimelerin başlarında tekrarlan-
mak suretiyledir: "ne o, ne bu'', 
"ne orada, ne burada"> "ne gör
düm, ne duydum" •.. gibi. 

''Ne'' sözünün etimolojik şekli 
şudur: 

(1) (2) (3) 

I. (eğ + en + eğ) 

( 1) Eğ: Ana köktür. Burada 
"hareket" anlamiyle alabiliriz. 

(2) En: Süje veya objenin en 
yakın muhitini, ona bitişik sahayı 
gösteren (. + n) ekidir. 

(3) Eğ: Olduğu gibi alınırsa 
kelimeyi taınamhyan, isimlendi
ren bir ek olur. Bu anlamla teşek-

kül eden (eğ -f en + eğ = eğe

neğ ne) kelimesi soru sözü ola
rak kullanılabilir. Çünkü süjenin 
yakı; muhitindeki bir harekete 
karşı duyulan merakı ifade eder. 
Fakat menfi anlamına olarak kul
lanılışı izah için bu son (eğ) ekin· 
deki (ğ) yi (z) den değişme ola
rak almak lazımdır. Bu halde eti
molojik şekil: 

(1) (2) ( 3) 
II. (eğ t en -+ ez) 

olur. Burada: 
(1) Eğ: ve: 
(2) En: Yukanki anlamlarda 

alınarak, süjenin kendisine biti
şik muhitte bir hareket manasını 
anlatır. 

(3) Ez: Bu hareketin pek uzak 
bir sahada tecellisini, yani süje 
veya objenin ve hatta onun yakın 
muhitinin de hareketten çok uzak
ta kaldığım göstererek kelimeye 
menfi anlamını getirmiş olur. 

Görülüyor ki burada da ''menli 
anlamı" yine ( V. z) formülüyle 
ifade edilmiştir . 

(Eğ j- en ez eğenez) eti-

Fıkra: 

ilerliyen dil 
Kırmızı zanbak, kırmrzc ve &ı· 

yah, Madam Bovari, beya% tCI§ üs
tünde ... 36-31 gazeteci •ene.sini 
sanat ve edebiyat için bir hizmet 
yılı olarak sayabileceğiz. Divan 
edebiyatının bitişinden :sonra, a
rab harflerinin uzun yılları böyle 
eserleri tanımaksızın geçti. Dil ele, 
bu dil değildi. Acaba, hala, bu
günkü dilimizi metheJiıime gü
lenler bulunacak mıdır? Anatol 
F rana'ı, az çok, tü.rkçeye nalılet
mek için, şimdiki ıisan inceliğini 
beklemek lazımdı. 

Kim der ki lrans1z dili, herhan
gi bir kamusun eseridir. Kamıu
lar, sanat, edebiyat ve yükıelı kül
tür eserleri içinde yuğrulap ken
dini bulan kelime ve terimlerin 
teabit olunmasından ibarettir. Bir 
kelime, ancak, bir cümlede nıhla
nabilir ve o cümle ile liıgate alı
nırsa, canlı manası anlCl§ılabilir. 

Kılavuzun birçok kelimelerinin 
böyle hayat bulduğuna görmiyor· 
muyuz? Dahası var: Türk kelime
leri ile yabancı kültür clillerinitt 
kelimeleri arasındaki anlam bir-
liğini tercümeler kuracaktır. Ze
kalar· f i k i r l e r i n i a n l a t -
m ak ihtiyacı içinde kıvranarak 
yeni kelimeler veya kelimelerde 
yeni manalar yaratabüirler. 

Edebiyat dilinin alabildiğine 
ilerlediğini söyliyebiliri"Z. ilim di
li yerinde aayıyorsa, türk ilim se
viyesinin henüz edebiyat seviye
sinde olmayışındandır. Bunlar he· 
nüz terimlerini hangi e•cu Ü%erin. 
den arıyacaklarını bile te•bit ede
mediler. Çünkii medreseler, ve 
kopkoyu bir medreseden larkı ol
mıyan eski hukuk şimdi yokaa da, 
sözüm yabana kültür otoriteleri <> 

ocaklardan yetişmeler elindedir. 
M e c e l l e'yi karftntza alınız da 
kültür konuşunuz! Biz yeni dile 
varıncıya kadar Divan 'la az mı 
boğu§tuk? Viktor Hügo'yu: 

Öldürme ey avalimin allahz ekberi 
Nurunla k ~ti raht savab C}•liyenleri,. 

diye tercüme ediyorlardı. Sanki 
bu lisanla bütün şaheserler türk
çeye çevrilseydi, n~ olacaktı? 

Tesadüf, dost Sovyetlerin An
kara Büyük Elçisi Karahan Yol
daşı Dış Bakanımızla aynı trende 
bulundurmakta idi; Karahan Yol
daş bulgar gazetecileri ile karşı
laşmayı, herkes tarafından bilin
tnesinde çok büyük fayda olan 
~.oskova görüşlerini tekrarlam~ 
t~ın fırsat saymıştır. Bu sözlerın 
b1r kısmını, herkes dikkatle oku- ,'$f al.suflerimiu yopıtacali lredi ıekilleri hakkında konupnak iizere t.op 

lanan Ziraat Bankası müdürleri bir arada. (Yazl8l 2. inci sayfadadır.) 

molojik şeklinde ana kök kendi
sinden sonra g ~len elemanla kay
naştıktan ve sondaki ( z) konsonu 
da ( ğ) ye çevrildikten sonra baş 
vokal ve son konson düserck ke-

Türk dilinde hemen en yüksek 
dillerin miikemmelliğini arı)'anla· 
ra so,-unuz: O niversiteıi, ilmi, kül• 

(Sayla)ll fflAAnisJ 
(Sonu 6. ıncı sayfada) (Sonu 2. inci sayfada) 





25 ŞUBAT 1936 SALI 

SON DAKiKA: 

B. Eden in mühim bir nutk 

lııgiliz Dış Bal{am Avam kamara mda 
ar~ıu]u~aı \Taziyet liar ısında ingilterenin 

rlurumuııu anlatı 
l..ondra, Z4 (A.A .J !Silahlanma 

ve petrol ambargosu hakkında avam 
kamara ındaki görüımeler bu ak~ 
tıklım tıklım dolu bir aalonda, B. E 
den'in Ciyornale de İtalya gazeteşi ta
rafından neıredilen gizli vesika hak· 
kındak.i beyanatı ile söze baıJamıştrl'. 

B. Eden bu vesikanın İtalyan gaze· 
tesinin eline bir yolsuzluk neticesi 
&eçtiğini. bu itin aslının anlatılması 
için her feyin yapılacağım, çünkü böy· 
le bir haberin neırinin hükümet için 
v him bir < 'duğunu aöylemİ§tİr. 
B. Eden bununla beraber bu vesika· 
nın bilhassa gizli olmadığmı ve Def· 
rinin bükü .. hiç bir güçlüğe sok
madığını nlatarak, ıtalyan gazetele· 
rinin, in ilterenin habeş itinde mus· 
takrmane davranmadığı, yolundaki 
İddialarmın doğru olmadığını söyle
nıiı ve kurulan komitenin, hüküınet 
namına prensibler yazmak için top· 
1 nmadığmı anlatmı§trr. 

Bu komisyon lngilterenin Taamı 
gölüyle Mavi Nilin autarı Ye bazı me· 
ralar üzerindeki haklardan batka 
Habeıi tanda menta ti olduğunu 

bildinnif olmasına göre, lngilterenin 
h befiat ndaki politiknsmm hodbin 
ııebeblere değil, milletler cemiyeb 
zası ıufatiyle kendine dÜfen va:z:ıfe

lere dnyandığı"'l r isbat etmekte<!ir. de 
rniftir. 

Hundan ııvnra Lı .!)mıt ao:ı alaı .. 
hukumetin habcş itiyle ciddi surctrı: 

nıeşgul olmadığını ve zecri tedbirlerin 
tesirsiz olduklarını soyhyerck B. Eden· 
ne petrol ambargosu konulmasını tek
lif etmesıni ıstcmı~ •C çok .. ıu~l11nım ~L· 
aöz.leri aôylemittir: 

•· - Göring'ler, Göbela' ler, Hitler
ler teıkin edilmek isteniliyorsa, İf e Mu
ıolini'yi teskın etmekle baflamnalıdır., 

Bunun uzerine B. t:den kürsüye ÇI• 

karak nutkunu üçe taksim edcc:eğinı 

bildirmiıti.r: 
1 - Habet anlaınıazhğı ve zecrı 

tedbirler, 
2 - Bu anlaşmazlıkla dolay1&ile ala 

kalı ı ler, 
3 - Umumı olarak araıuluaal du 

rum hakkında mütalıede!er. 
B. Eden, harbın onuncu gününd, 

İtalyanın mütecaviz ilan edildiğini ve 
zecri tedbirlere de çabuk karar ve· 
rildiğini &Öylemi§, bu tedbirler kar · 
tısında ltalyanın yaptığı gayretlerin 
zecri tedbirlerin tesirli olduklarını 

iabat ettiğini anlatmıştır. 
Petrol amb rgosur.dan da bah edeP 

B. Eden, bunun da ötekiler gibi, barbı 
durdurmnğa matuf bir tedbir olduğu 
nu, hükümctin c!o.: onu bu zihniyet içir. 
de tetkik edecek bir netic•ye ileteceği · 
ni, fakat bugüulük bu iş hakkında fa7 
la konupmıyacağını anlatmı§br. 

Zira, hükümetçe eksperleri" rapo 
tunun tetkiki bitmemiş ve bir karar Vt' 

rilrncmiıili. 
B. Eden bu mesele ne kadar erke 

göru~ü!ürae o kadar iyi olacağım, in 
Kİiiz hükümetinin petrola ambargo k' 
nulrn"sı hakkındaki ilk karannd:u 
dönmediğini ve Milletler CenÜyeti ta 
rafrrdan kararlnstırılacnk kollektif hı-· 
hangi bir harekete katılmak · 
~an kaçmmıyacağını bildirmi§ ve 
ıngıliz politikasının, Milletler Cemiyc 
ti I• <tına tabi olduğunu, aulb imzala · 
nın .ıya kaclaı bu husu5ta ne tereddü«! 
ne le zaaf gÖsterilmiyeceğini ilave 
etnı.ttir. 

Oe,ler komitesinin hazırladığı tek 
litı rin İtnlv"nlarca kabul olunmadı 
iını anlntc.n U. Ede İngiliz bükü . 
tnetinin, bu t .. ; lifler Üzerınde her Zlt 

nıa · · • . ~ ıçın bir uyuşmaya varılabilece 
g.ını düşündüğünü söylemit ve hede· 
fan, uyuşma çareleri aramakla bera
b r 't:crı tedbirlerin tatbikinde ısrar 
etın.·k olduğunu tasrih etmiıtir 

liükümtein her ,.,yden önce ltal· 
Ya tlc Habe§İstan arasında doğru bir 
Ulh Yap ld • ·· •· tt••• . ı ıgını gomıegı arzu e ıgı 

B. Eden, Milletler cemiyetinde her 
hangi bir islahatm zamanı gelmedi • 
ğini de söylemiıtir. 

ilk mmldeler nw elesi 
lik maddeler hakkında hükumetin 

Hor teklifinoen vıu: geçmediğini ve her 

zaman bu iti tetkike hazır olduğunu, fa· 
kat bunun için münaıib olan zamanın 
bazı amillere baglı olduğunu, şimdi bu 
iti tetkik etmekle hata edilmiı olacağını 
aöyliyen B. Eden, bu meıelenin halli
nin, pçlüklerin tasfiyeıi için ciddi bir 
unıur ohıca~ını ilave etmİ$tir. 

ıJrsmlusal durum 
B. t:den t.'ımrla başhyacak oJl\11 go· 

rü§mclcrin, bir andlaşmaya vanlmak Ü· 

zere iyi bir baılangıç olaçağını um
dığını söylemi§ ve arsıulusal du 
ruma beçmi§tir. 

Büyük harbtan 18 yıl sonra, 1914 
dekine benzer bir vaziyette bulunmamn 
dünyanın kollektif aagduyusuna yakıımı · 
yacağını anlatan B. Eden, büyük harbın 
acılannın, bu nesle, bunlann tekerrürün 
angel olmak sağduyuıunu vermesi la· 
zım geleceğini söylemiş ve lngiltereni l 
bunun için çalışbğını aöylemiştir. 

Milletler cemiyeti ar ıuluaal nizamı 
kunnağa çalııtığı cihetle, bunun lngilte 
renin menfaatlerine uyğun düştüğünü 
söyliyen B. Eden, lngilterenin kollekti( 
güvenliğin tesirli bir rol oynayabil 
mesi için iki ana şartın lüzumuna İşa· 

ret ebniştir. 
1 - Sistemin hakikaten kollektif 

ve içerde veya dı§al'da her hangi bir 
mütecavizi geriletecek kadar teair· 

li olması. 
2 - lngilterenin bu rolü oynaya

bilm k için sıyaaa bakımmdan azim
kar silahlanma bakımmdan gereği 

gibi kuvvetli bu1unmaar. 
B. Eden fngiltere'nin kollektif 

emniyete tamamen ittirak edeceğini 
fakat ber~ngi bir "tecrid,, sistemin
den kaçmacağını da söylemiştir. 

Siliilısızlanma İfİ 
Silahsızlanma konferansının ça • 

lrpnalan büsbütün faydaaız olma • 
makta beraber, bu konferanaın çahf· 
bğı senelerin, hayal inkisarı seneleri 
olduğunu söyliyen B. Eden, umumi 
bir ailahaızlanma olmadıkça İngilte. 
renin her zaman için kuvvetli_ ve 
kudretli olması lüzumuna işaret el · 
mİ§ ve ancak bu suretle, §ayet kabil
se, silahlar üzerinde bir anlaşma el· 
de edilebileceğini anlatmış ve bu hu
susta Vaşington andlaşmaııını misal 

göstermiştir. 

:ji/iiltlmmw prugrcımı 
Silahlanma masraflarmm artma 

sının kaçınılmaz bir hale gelmesine 
eaeflenen B. Eden, kollektif emniyeti 
kuvvetlendirmek için silahlanmanın 
harbtan önce ittifaklar sistemi çerçe· 
vesi içinde yapılan veya münferiden 
yapılan silahlanmaya göre daha iyi 
ve ucuz olduğunu anlabnıştır. 

Avrupanın şimdi ve gelecek bir -
kaç yıl için işbirliği ile ayrılık arct • 

sında bir seçim yapması gerek•• .. .:i, 
işbirliğini gerçeklettirmek için heı 

kesin kendi kanaatlerıne göre değil, 
geni§ bir ihata zihniyetiyle bu men 
leyi ele alması gerektiğini söyliycn 
6. t.der lngilterenin, emelleri ve 
kudreti ı;ayesınde Milletler Cemıye. 

tinı kuv v~Uendirmek istiyenlerin b ıı 

şmd gf'c,.,.:ıileceğini anlatmış burıurı 

kolay bir iş olmadığını, takat yeni bir 
dünya h .u·bı b.,.rlaraf edilmek iateni· 
lirse böyle hareket edilmesi lüzum 

lu olduğunu lngiltere kendiai roj 

oynamadıkça, böyle bir tehlikenııı 

bertarat edilemiyeceğini düşündüğü. 
nü ilave •tmiştir. 

S YFAJ 

DIŞ HABERLER 
l.Usa Uı.ş HalJeı·leı· 

" Amerika deni2bakanı vekiti ve c:u· 
muı reiaini11 uzak hıamı olan H. Ruzveh 
ölmü,tür. 

ıt Havanadan bildirildiğine gör a 
ğır basta olan İspanyol veliahdına gene 
kan verilmittir. 

V erdön muharebesinin 20 inci yıl 
dönümü evelki gün kutlanmıştır. ı 

k Kudüs - Asurilerle arapln~ ·n ... 

daki bir kavgada 11 kiti ö)mÜftÜr. 
Corc V ıington,nun ölümünün yıl 

dönümü dolayisiyle Amerikada parlalt 
ıenlilder yapılmaktadır. 

130 yddanberi yn ıdare edilmekte 
olan Bal şehri ilo bu ıehrin çİvarınm 
birle::ıtirilmcsine, bir plcbiıitten sonra 
karar verilmiıtir. 

Sovyctler birliğinde tavuk ve ötekı 
hayunları yctiıtiren 1373 iıçi ve bir kaç 
tanınmı~ alime niıan verilmiştir. 

* B. Gödng leh batbakan ve dıt ba 
kaniyle görüımü.:ıtür. Genual Görinn 
ve yanındakiler Be.dine hareket etmi . • r 
dir. 

Şanghayıo en büyük tüccarların. 
dan oıan Turyuıcong'in oğlu kaçml
mııtrr. Haydud1ar 2 milyon dolar fediye 
İstemcJ<tedirler. 

Eski İngiliz bava bakanı Lord Lon· 
dondcrri, Almanyanın ingiltere hakkın· 
da dostça maksatlar beslediğine inandı
ğını, alman zımamdarlarının, milletin 
savat gaycleri beslediği ve franıızlarm 
İngilizlere karıı diııman olduğunu gör. 

mek İatemcdiklerini söylemİ§tİr. 
Sen Jan Dö Portoriko - Polis şefi 

B. F rnnsis Ri,gs iki nasyonalist tnrafm· 
dan öldürülmüı, aonradan çıkan kar
gaıalıkta Lutuado polis §cli de öldürül· 
:müştür. Katiller yakalandıkları zaman 
vaktiyle öldürülen naayonaliıtlerin ÖCÜ· 
nü almak için bu işi yaptıklarını söyle. 
mitlerdir. Katiller aorgu esnasında ma
sa üzerindeki tüfekleri kapmak isteo;k. 

leri için polisler tarafından öldürülmÜf· 
tür. 

"' Çin-inati (Amerika) - lki yolcu 
treni bir köprü üzerinde çarpıımıı, bir 
kiti ölmüı ve altı kiti yaralanmııtrr. 

* Kafkasyada Kluhorıki dağına çık. 
malı: isteyen 26 talebeden albıı kar fır· 
lt!ıasına tutularak ölmüttür. 

• 
urıyc J abine'"'İ 
( BCl§ı 1. inci •aylada) 

lan Ata Hey J::lyudi Cwnur Baıkanı ta
rafından yeni kabineyi kurmağa me 
mur edilmııtir. Kabine şu tarzda ku 
rulmuıtur. Başbakan ve iç bakanı: Ata 
Bey Elyudi, Adliye Bakanı: Said Gazı, 
Maarif Bakımı: Emir Mustafa Şahab, 
Ziraat ve Baymdırlık l>akanı: Mustafa 
Kuueir, Maliye Bakanı: Edvard Honsy 

Adliye ve Dahiliye ve Mannf Ba. 
kanlıkları nasyonalist phaiyetlere tev· 
di edilmemiştir. Yeni kabine bugü,., 

toplanar-nktır 

rektiğinı söylemiş, bu gayeye ancak 
yapıcı ve devamlı bir politika ile va· 
rılacağını ilave ederek : 

"- fıo bu kanaatle ba§hyorum 
Bunun için çalııacağrm.,, derniştir. 

B. Eden'den sonra muhalefet li 
deri Arçibald Sinkler söz alarak, 
dıt bRkannun anlattığı politikanın 

umumi hatlarınm kolayca tasvib e· 
dildiğinı, fakat bu politikada devam· 
lılık olmadığını söylemiş, hükümetin 
azmiru harketleriyle de isbat etme: 
si gerektiğini , Musolini ve ba§kala 
rının, Milletler cemiyetinin barba or
tadan kaldırmak ir.tediğine kanaat 

getirmeleri lazım olduö-unu ilavt 

etmiştir. 

lt:ri lideri· Atlı B. Eder 'in nutku do
layıaiy1e derin bir hayal inkisarına uğra 
diğin\. çünkü hükümetin petr(\l ambar
gosu "ıakkında hiç bir kaMlr almadığını 
söylemi tir. 

Avl\•=ı kamarasında dış işler müsteşa
rı ola ı Kranborn muhalefet liderlerine 
7ca·i tf'ııbirlerin gittikçe tt>sirli o1mllttfl 

başlaıtıj?ını anlnt"lltS. İ7.~İ'"f'c halkRIRrı 

nm toplanmasınm büyÜk bir millet 
için epiy ıu~·klı bir vaziyet olduğunu 

Müzakerelerin sonunda reye ba. 

Belgrad konuşmalarından sonra çıkarılan tebliğ 

tl\:i Ba~hakan arasıııda günün 
me --eleleri hakkında mutal)aliat 

Belgrad, 24 (A.A.) - YugoaJavy 
ve Çekoslov kya bat ve dış bak nla
n dün gece sa.ıt 20 de basın delege· 
lcrine dünkü ve öteygünkü konu 
maları hakkmd aa§ağıdaki Tesmi teb
liği vcrmi,lerdir: 

" iki baltan, 22 ve 23 tubat tarih· 
terinde buı:-i•nlfÜ vaziyeti ve bilhassa 
bu vaziyetin Tuna bavznsım alaka . 
andıran le: •mını gözden geçirmitler 

ve inceden inceye yapılan bir rörüı 

teatisinden sonra sıyasal ve ekonomik 
arsıulusal hayatın son hadiseleri üze· 
rine, günün İ§i mahiyetini alan bütün 
meseleleri üzerinde tam fikir muta. 
bakatlarını kayıt ve tesbit eylemi • 

1 rdir. BB. Hcaza ve Stoyadinoviç'in 
umumi vnziyet lc61'§1Smda samimi is 

tekleı • her ik memleketin küçük an 
tant çerçevesi içinde her zam a rzu 
ettikleri gibi, arsıuluaal mün sebet 
1 rin mümkün olduğu kadar çabuk 
bir zamanda daha mutlu ve daha te· 
miz bir hale gelmesidir. Bu fikirlerle 
dolu olarak, iki bakan §U gÖrÜ§e 

varmışlardw ki, müttefikleri Roman· 
ya ile birlikte her iki devletin bütün 
gayretleri, milletler cemiyeti paktında 

ve kolJektif emniyet sisteminde ya -
zıh olduğu üzere milletler arasmda 
sulh, hak ve adaletin arsıulusal pren· 
sipleri Üzerine kurulmu§ olarak mil • 
letlerin mümkün olduğu kdanr ıkı 

bir dostluk temini yolunda devam e
decektir. 

1'ımt1 hau:msındaki ııcıziyet 
Tuna havzasındaki •aziyete elin. 

ce, BB. Hodza ve Stoyadinoviç unu 

kaydetmitlerdir ki, Romnaya ile bir

likte her iki memleket, alakalı bü . 
tün devletlerle samimi bir iıbirli i 
kurmağa ve bu meselenin devamlı ve 

b kçıl bir ı;urette halline engeJlik 
eden bütün manileri bertaraf tmeg 
gayret eylemİ§lerdir. Dokto Hodza 

ve DoktM Stoyadinoviç ı fikirde -
dirler ki. her iki memleket. sıkı bir 
ekonomik iıbirliğinden, bütüo Tuna 
havzası devletlerinin elde edecekte • 
ri faydal n daima göz önünde tut 
mu§larda. iki bat ve dı§ İfleri ba -
kanı, yukarda. anlatılan em lin ger • 

çekleımeai için yapılan gayretleri, 
erek küçük antanhn menfaati ve •e 

rek alakalı bütün devletlerin iyiliği 

için, tQfvik eylemek lüzumu netice • 
sine v rmıılardır. Bu te§ebbüsler hiç 
bir devletin aleyhine çevrilmi değil
dir. Tersine olarak, biribirl rinc yar. 
dım etmek arzusunda bulunan Tuna 
havzası devletleri öteki memleketle
rin ve he1e orta ve batı Avrupnsı bü. 
yÜk devletlerinin yardımmı temia 
zorunda bulunmaktadırlar. Çekoslo· 
vaky ve Yugoslavya devletleri, bu
günkü vaziyette, müttefikleri Ro • 
manyanm sıkı ve ayrılmaz i~birliği 

iledir ki, umumi sulh ve arsıulusal i .. 
birliği idesine en iyi surette hizmet 
etmekte oldukları kananbndadırl r. 

R. Hodzcı Bclgraddan ayrıldı. 
Belgrad, 24 (A.A.) - B. Hodz 

bugün B. Stoyadinoviç ile bal n ya

pılm kta olan müzakereler netic · 
Üzerinde uzun bir görüımec:len &0 • 

ra öğle üstü Belgrad'dnn aynlmq
tır. 

B. Bek de Bclgra'da gidiyor 
Belgracl, 24 (A.A.) - Pravda gaze

tesine VU"§ova'dan haber verildiğine gö. 
re, B. Becik nisanda Belgrad'a gidece&. 

1932 senesinde, Yugoslavya dıt iti • 
anı bu anan B. Marinkcwiç'in yap

bğı ziyareti bu suretle i de edecektir. 

HARBi 

Şimal cephesinde italyan hatlarının gensıne 

~arkan habeşler onbeş · cephane deposiyle 
30 tank ve bir çok kamyonu tahrip ettiler 

Adisababa, 24 (A.A.) - H • 
vas Ajansı bildiriyor: 

Resmen bildirildiğine yöre, ti
mal cephesinde Ras lmriu'nun ku
mandasındaki habeJ müfrezeleri 
düşman hatları gerisinle yaptıkla
rı bir baskında onbeş cephane de
posunu berhava etmişlerdir. 

Ayrıca iyinde otuz hücfım tan
kı ve bir çok kamyon bulunan iki 
büyük depo da tahrip olunmuştur. 

Habe kuvvetleri ilk defa ola
rak Adua - Adigrad • Aksum hat
tının gerisine sokulabilmitlerdir. 
Bu baskın Adisababada italyan
lanrm, Gocam ayaletinin İmpara· 
tora karşı ayaklandığı hakkındaki 
idlalarma bir cevam talakki olun
maktadır. 

ltalyarı resmi t-ebliği 
Roma, 24 (A.A.) -134 numa

ralı re!'lmiğ bildiriğ: 

Eritre cephesinde işara değer 
bir şey yoktur. 

Somali cephesinde, Ogaden 
bölğesinde bir takım istikşaf hare
ketleri ve Gestro nehri üzerind 
kesif bir tayyare faaliyeti rdır. 

lıalyan t.tıkzibleri 
Roma, 24 (A.A.) - Alakadar 

makamlar, habeşlerin şim l ceph 
ıinde 412 İtalyanı öldürdüklerine 
ve 15 cephane deposunu berhava 
etliklerjne ve aynı zamanda açı 
ha va da dim ayin esnasında bir İ· 
talyan müfrezesini imha eyledıkle
rine dair olan haberleri yalanla
maktadır. Aynı makamlar, Grazia 
ni'nin Cicikayı aldığı haberini de 
yalanlamakla dır. 

Amb Alaginin pek yakmda 
zabtedileceği kanantı mevcud ol
makla beraber bu henüz leyid edil
memektedir 

Ilı 8"" .. 

1 
oy ıyen B. ~d ., iki taraf ister · 

derse beşler komitesinin hemen yeni-
.. bıuılıyacağmı anlatmııtır. 

B. Etlen. hemen yapılması gere 
!fen bl'l.,lıce •a:ı:ifenin, Avrupada gü
~eni kur•nıtk olduğunu, bunu batar 
mak için de batkalarının fngiltere 
ile beraber yÜrÜmesi lazım geldiğini 

bunun için de ötekilerin lngiltere'ni" 

1 
ilave etmittir. 
vurulmamı' ve Avam KamaTası ru7 

nameye ıfeçmi.th·. 
Yeni Amerika Büyült Btçüi B. r. Mac ltfurre1 Jiin şelırimtu welmtı 09 

dflrfdtta ltarfllanmrfflr. 



SAYFA 4 

Kısa bir gezinin notları: 5 

Kayseri ve 
Bir tek bölmenin içinde intı

zamla sıralanmış bin yüz te.zgah, 
hep birden ~ahşan bu te.ıgahların 
havaya doldurdukları uğultu ve 
makinadan makinaya segirterek 
duranları tekrar işleten yüzlerce 
işçi .. Yeni Türkiyenin endüstri
leşme dava:.ına candan bağlanmış 
olan herkesin göfı"siı gurur ve se 
vinçle kabararak ceyretmekten 
kenrlini alamıyacagı bir manzara 
bu! 

Pamugun, balyalardan boşal

tıldığı gibi. ham ve kirli, içi. 
ne gırdiği 1ıK temizleme maki -
nasından, ta öbür yandan bezin ü
tülenerek top haline geldiği ve 
tekrar ambalaj edilerek balya şek
line konuldugu yere katlar, geçir
diği bütün istihaleyi, her birinin 
vazifesi ayn olan türlü türlü ma
kina1ann önünde durarak, çalış· 
ma şekillerini merakla gözden ge
çirerek takib ettim. 

n. 

Ve daha düne katlar tarla sü
ren veya dağda çobanlık eden köy
lü çocuklarının, fennin son sö.ıü 
olan otomatik makinalar karşısın· 
da, şaşkınlığa kaprlmadan büyük 
bir çalışma zevki ve yüksek bir 
ıntibak kabiliyetiyle nasıl çalıştık
larını gördüm. Daha düne kadar. 
!Ürat, onlar için, yavaş ve ağır a
kan zaman nehri içinde, hiç tanı-
madıkları, lüzumunu hiç duyma
cJıklan bir şeydi. Şimdi bu yorul-
mak bilmiyen makinalar, yarının 
fethine doğru hamleleri içinde, 
onlara da bir hız sıtması aşılamış. 
A1 kadaşlarının calışma hızını göz 
ucuyla süzen küçükler, on1ardan 
geri kalarak ayıblanmamak için, 
var kuvvetleriyle bu yeni vazifele
rini iyi gönneye uğraşıyorlar. Bir 
iki ay zarfında, kopan ipliği yeri
ne yerleştirerek durmuş tezgahla
n tekrar işletmek hususunda gös
terdikleri sürat şimdiden övünül
ır.eye değer bir neticedir. 

Küçükler boylarından umul
maz bir zeka ve dikkatle çahşıyor
Jar. Mekteb kısmında büyük ma
kinalarm küçük ölçüde örnekleri 
olan talim tezgahları önünde us
talarının nezaretinde pratik saha
da çalışan çocuklar, aynca ders
hanelerde nazari dersler de görü
yorlar. Mekteb. bir iki aylık bir 
7.aman içinde yetiştirdiği işçileri 
fabrikaya ınaletmek suretiyle, yıl
da birkaç devir yapmaktadır. Bu 
yarının kalifiye işçileri, birkaç yıl 
sonra, muhakkak ki fabrikanın is
tihsal hızını iki üç misline çıkara
caklardır. Esasen fahrikanın tam 
Yerimle çahsması ancak çıraklık 
devresinde olan işçilerinin ve 
mekteb kısmında yetiştirdiği yüz
lerce küçüğün olgunlaşmasiyle 
kabil o1acaktır. Şimdi uç bine yak
laşan işçilerin sayısı zamanla al
tı bin olacak, şimdi tek veya çift 
ekiple çalışan atölyeler üç ekiple, 
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Fabrika Ya 1 
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bir dakika boş durmadan geceli 
gündüzlü çalışacaklardır. MUSOLINlDEN SONR .t\ İTALYA? 

Bugün bile, iyi bir maliyet fi. 
atı temin ederek piyasaya aynı 
cins yabancı mallardan daha sağ
lam ve daha ucuz iplik ve mamul
ler gönderen fabrika. böyle üç e
kiple çalıştığı zamanlarda, mali
yet fiatını çok daha aşağı düşüre
oiJecek. bu suretle hiç bir yabancı 
markanın piyasada kendisine re
k:ıbet etmesine imkan bırakmıya 
caktır. Bu neticenin kıymetini öl
çerken fabrikanın yerli pamukla
nmızı, dünya piyasasının çok üs 
tünde bir değerle satın aldığı da 
hesaba katılmak lazımdır. PamuK· 
lu endüstrimi.ıin ınkişafı, milli 
ham maddelerimizin en mühiınle
dnden biri olan pamuğu, geçirdi · 
ği büyük buhran devresinden son
ra, yc;lnız krymetlendinnekle kal
mnmış, aynı zamanda memlekette 
pamuk istihsalinin genişlemesine 
ve hrzla inkişafına yol açmıştır. 

Yaşar NABi 

Birçok kimseler, bugünkü ;ünde 
Avrupada diktatörlük rejiminin Mu
solini tarafından kurulduğuna ve e
ğer onun tehdid sistemi, Habepilan• 
da oynadığı kumar oyununun neti. 
ccsinde muvaffakıyete eri§ecek olur
sa, o zaman Avrupa sulhu hakkında 
beslenen son ümidin de suya düşece
ğine kani bulunmaktadırlar. Gene 
bunlar, Musolininin bu kadar mal ve 
can pahasına ve ltalyaya bütün bir 

dünya düşmanhğmı toplıyarak giriş

tiği sergüzeştin de değersiz olduğu• 
na ve felaketle neticeleneceğine ina
nıyorlar. 

Bununla beı·aber birçokları da §i\ 

yet İtalya'da M u~oJini rejimi yıkıla· 

cak olul'sa bu memlekette ne olacak? 
diye bir sual soruyor ve bir komü
nist ihtilali çıkacağına kanaat getiri
yorlar. Bu kanaat, on üç yıl önce Mu 
solininin halya'yı ve ltalya ile birlik 

.;\lnıaıt)1a tek basına mı kaLıııstır? 
' ' Muı,re ... eı·- Gardiyen ga~tesının 

diplomat muharriri yazıyor: 

Ahnanyaıun uçuoc:ü Rayhmda hÜ· 
k\imetin ileri gelenleri memleketleri· 
nin pek tek ba><ına kaldığmı gÖrt!relıı. 
d~Ş sıyasalarını yeniden J:'O"deD afeç.11-

m~k arzus-undadırlar, Üç sene devam 
eden uyasal girişler ve deh~etli pı·o
paganda ile silahlanma Almanyaya 
Avrupa'da hiç bir hakiki dost kazan· 
dıramamı~, bilakis bu hareketler bü· 
tün komşu memleketlerde kuşkular 

uyandırmr§tır. 

Şura11 gayet açıktır ki Almanya 
nın Lehil!tanla geli•mekte olan m ...... 
sebetleri sona enni§, bu sona erit 
Danzig hadiseleri ile meydana çık· 

mıfbT. 

Almanya, kendisine yardım edecek 
hakiki bir dost bulamıyacak olursa 
ıt.raıuluaa.I buhranları halletmeğe im 
kan bulabilir mi 1 

Pekiştirilmit olan Veraay rnuahe
de,inin askeri maddelerini ortadan 
kaldırmak iıtiyen ııya.al tefler ve or· 
dır liderleri, bu suali sormaktadırlar 

Acaba . bir buhran Almanya için 
çok tehlikeli olacak mıdır, olnuya· 
cak mıdır? Bu, ~imdiden tamamiyle 
l<ı; ıhirilemez. 

Almanyadaki askeri liderlerin bir 
kısmı Ruayanm Almanya için diı~· 

ınan bir kuvvet olmadığım ileri ıür
mekte ve bu devletle ittifak yapıl 

masa bile, hiç olmaz.:>a, dostça yaşa 
mak lazrmgeldiğioi ı;ôylemektedirler. 

Malüm olduğu üz.ere Hitler, "Mu 
cadelem" adlı eserinde ruslano aley· 
hinde bir sıyasa takib edilmesini tav 
siye etmektedir. 

A~·usturyahlar, daha Lehistan er
kinlik elde etmeden bile Rusyaya 
düşman ve Lehiatana dost bir sıyasa 
güdcrlerdi. HitJer de bir avusturyah 
olduğu için bu ananeye riayet etmek· 

tedir. Kitabında bı.nJarın ızleri aô· 
rülmek.tedir. Buıo.dan başka daha Ho
henzollern'ler aş ba§ında iken bile bir 
takım Baltık baronları Vilhelnıttrale 

de dolaşır ve orada ruslara karJı dÜf· 
nıanlık duyguları yaralmağa uğratır· 

lardı. 

Dr. Rosenberg, bu baronların ha. 
lefidir ki ruslara düşmanlık ııyasası· 
nı şiddetli bir bolşe,·iklik dü,manhgı 
ile mezcetmiştir. 

Rusyaya karşı tutulan Hitler - Ro· 
senberg sıyasası tetkik edilecek olur
sa bunun sade yerine getirilemez biı' 

ıey olduğu değil, a) m zamanda ilerı 
ıtürülemez bir şey olduğu da görülür. 

Eskidenberi !liman ordusunda rus· 
)ara karşı taraftar bir his yer bulmu§ 
tur. Bu his, hala mevcuddur ve bu· 
günkü sıyasal durum karıısında büs· 
bütün kuvvetlenmittir. Romantik bir 
surette, muhakkak, büyuk bir dev
lete karşı düşmanlık duygmu besle· 
mek, realiııt olan alman kumandan· 
larınca pek hoş görülmemektedir. 

Ruslarla general Fonsekt arasın · 

da Berlinde y~pılmrt olan temaslar, 
ordu ıeflerinin teklifi ile olrouştur. 

Bu konuşmalarrn mevzuu, ruıılarla 
almanlar daha dostça şartlar içinde 
bulunurlarsa gayrıaskerı mınta.kala· 

rın vaziyetini yeniden gozden geçir 
mek imkanı olup olmadıgrdır. 

Fakat bu konufmalardan bir te;ı 

çıkmamıştır. Görünen ıudur: Ruslar, 
almanların ileri ;o;ürdükleri şartları 

kabule yanaşmamaktadırlar. Aynı 

zamanda alman kumandanları rua· 
larla bir dostluk yaratamk dileğinde· 

diri er. 
Öte taraftan Nazi liderleri bu nok 

tada ikiye ayrılmı~lardır. Herhalde 
ruslarla anlaşmak maddesinin bütün 
nazi liderleri aleyhinde değillerdir. 

Hitler'in "Mücadelem" eserinde 
te bütün Avrupayı bol~viklikten kur 

tarmııı olduğu efsanesine pek benze
mektedir. 

Başından Musolini çekilirse, ger 
çekten, İtalyanın İstikbali ne olacak· 

trr? 

Birçok şeyler mümkündur. Bunlaı 
içinde en az ihtimali olan bir komu· 
nist ihtilali çıkmasıdır. ltalya Rusya 
değildir. Burası küçük endüstriciJc. 
rin, ustaların, dukkin sahiblerjnin, 
~ liri az olan meslek adamlarının ve 
küçük toprak sahiblerinin memlet.e 
tidir. halyada toprak vergisi veren 
9,600,000 nufus vardır. Bütün bu hal· 
kı kendi mülklerinden ebneğe kalkı· 
şacak bir hükümetin aklı çabuk batı 
na getirilir. 

Bundan başka ltalya, bütün ham 
maddelerini ve yiyeceğinden birçoj'u· 
nu dıtardan getirtmek mecburiyetin· 
dedir. Eğer orada bir komüni5t reji· 

mi kurulacak oluraa o za11UU1 diiA
yanın bütün "kapitaliat" leri ltalya.· 
ya kartı boykota geçeder. ltal1ara 
komünistleri, kendileri de burada bir 
ihtilal çıkarmanın iınkiu:mz ve fayda· 
sııı; olduiunu gayet iyi bilirler. Bun· 
dan birkaç hafta evel Br\ikaeldc ta· 
şist dütmanı İtalyan arğmbları bir 
toplantı yapnıı9lar1 bunda komüai•t· 
ler, ltal7ada 41ya&al hürriyeti eaila· 
mak Ftiyle herhangi bir burjua re· 
jiminin kurulmaama muhalif olma· 
dıklarını aöylemiflerdir. 

Eğer ltalyada fqi:mı nihayet bu· 
lacak olur.a on üç yddanberi bu reji
min yapnııı olduğu ekonomik YC m&· 
nevi yıkıntıları düzeltmek çok müd· 
hit bir vazife olacaktır. 

Bizim bu vaziyet karııaında müt&.. 
lecuıuz şudur: Kn-alm ve VatikaA'ın 
ne:zareti altında ordu ıeflerinden, 

Muaolini'ye bajh olouyan fatiatler· 
den ve §İmdi her biriei bir t.rafa abluııJ 

bulunan liarb • öncesi diplomatlardan 
bir koalisyon bük\Uneti kurulmau 
muvafık olacaktır. Bu koaliayon, ree· 

mi orduy~ polia kuvvetlerine, kiliae. 
ye ve endüatricilere da,.anacaktır. 

Bu hükümet, derhal habe! harbını 

durdurur, mÜeS&eaeleri açıkça 11lah 
eder, menılekette mahdud ve makul 
bir sıyasal hürriyet k\U'ar ki bu suret· 
le buhranın da önüne geçilmİ§ olur. 

Bu koalisyon bir mıiddet için de· 
vam eder. Bunun sürüp gidec:eii ıüp
helidir. Memlekette bir defa IÖ:z: ve 
basın hürriyeti yaratıldıktan eonra 
birçok İtalyanlar şu suali ~racaklar· 
dır: 

- Bütün ~eref va4:ifelerini ihmal 
etmiş olan bir kıralı batta tutmanın 
f aydasr ne4ir 1 

tavsiye ettiği rus dÜ§manhjı kati bir 
ıey değildir. Bu kitabta Almanyanın 
sömürgelerini istemiyeceği de yazılı 

bulunduğ\l halde bugün Almanyada 
sömürgeleri geri almak cereyanı, Hit· 
ler tarafından müzaharet görmekte· 
dir. 

Bir ltalya l,ıralının vazifesi, biri
bU-ıne k<ı.qı d., .. ranan partilerin üze
rinde ana kanuna hürmet be.slenme· 
si.ni ı.a.t,,,amaı.u. Bugünkü kırat, ana 

kan\JJJU harab etmek yolunda Musa· 
liniye şuç ortağı olmuştur. Arbk hic 
bir İtalyan ona ve ondan aonra geJe
cekfere karşı bir güven duyguıu bea~ 
h:yemez. 

KJJ"alhğa kal'şı olan ccreyıullar 

gelişecektir. Yukarda anlnl ıgıınız 
~ekilde kurulacak bir koalisyon k.a

bineıi, İtalyan cumuriyetine ulaşaca 
bir köprü olacaktır. 

Böylec;:~ Ma:t:..ı;İni'nin rü,yuı, umul
dugwıdan daha erken hakikot haline 
~el~bilir. 

Hcrha lde i .alyan cumurİJ'etç.ilcn 

ferdi ve aıyaaal büniyeti YO tema.ili 
müeıfe~le-ri diriltmeWe vazifelerini 
bitinnit olmıyacaklardrr. Bunlar, 
~mkketi 7eni bir ekonomik ve ııoı
yal nizam ü:ıerinde yeniden kura· 
qldardır .•. " 

Bunıe•t11bıcı lt11lygtJcı o ;ıoman tu
tuLacak cndmtri llC tfıtife aı,yoaaaı 
~lnıtda iHhet 11erildikıcn aonro Jtt. 
nilmekteJir ki: 

.••• Muaolini n• oluraa olaun, ebe. 
di deiildir. Er ıeç, italyaalar, ' 'on
dan IODl'a ne olacak 7t• auali ile Ketr· 

tlkart•Y• kalacaklardD'. 

On iiç yıl ~ma A'ft'llpanın v Af. 
l'İll.allla bütün muhafazakir kuvvet
lwi Muoliaiye. italyan milletimi di
lediği gibi idare etmesi için muhtac 
olduiu bütün yardımları uirgeme-

mittir. 
1124 den ı 934 yılına kadar Jngi•

tere, kendi injn en iyi doatu leli. l 93S 
de ı.a .... aı Mateotti'nin öldüriilmesm· 
den eonra Çemberleyn'in ba§tayıp 

Henderaon'a, C. Saymen'e Ye S. Hor'a 
yadi•ar lNrakbğı sıyaaayı taklid et
mekten baıka bir §ey yapmadı. 

Şimdi, Muaolini kadar İngiliz, fran
llZ diplomatları ile amerikan banker
lerinin de mesul olduğu bir trajedinin 
kurbanları olan İtalyan milleti soru
yor: 

- Muıolini'den so•ra ne olacak? 

••• Biz, bu mektubu imzalıyanlar, 

daima fa§İat rejimini İtalyan milletine 
•e dünya aulhuna ~arar verir bir re
jiın gözüyle bakmışızdır. 

Bu hengamede ltalya'yı bu llazi-
1ete aokmakta suç orta~ı olanlar ela 
IOl'Uyorlu: 

- Mw.olini'rlen sonra n~ gele<" k? 
Bunun cevabı tudur: 

- ltalya. 
Biz, İtalyan milletinin hayatiyeti· 

ne, ~uuruna ve vicdanına inanıyoruz. 

Musolini'den önce bir ltalya vardı; 
ondan sonra da bir ltalya olacaktır: 
Bütiın milletlerle birlikte mesud ve 
hür bir ltalya ... 

Maks Aska.ti, G. A. Borgese, Mıc
hele Kantarella, Guido Ferrando, 
Caetano Salvemini, Llonello Venturi. 

Mançester Gardiyan'dan 

müminleri ve aynı padişahın kulları olarak 
yanyana yaşamaktadırlar. 

siıin ve böbürlenmeksizin kabul etmesi has
sası kaybolmuştur. 

tin en çok mL.id::ıiaa ve idaresi vazifesini uze 
rine almışlarsa Ja. hakikatte, kocaman İm
paratorluğun clört bucağmJa dağ'rltp git111ıc;
Jerc.lir. 

Yazan: Norb..,rt tıort BISCHOFF 
Türkçeye çevU"en: Burhan BELGE 

Bu ise, Türklerdeki prehistorik demokra
sinin daha doğrusu göçebe doğudaki de
mokrasinin manazrasıdır. Soyun cenkçi yek
pareliğini ve kudretini, soy şefinin kollektif 
fayda bakımından hududsuz olması Hinnı 
otoritesini, hic bir sosyal ka<lemeleşme ''e 
hiç bir imtiyazlaşma tehdid etmemeJiclir. 
Doğuda olduğu kadar; hic bir yerde insan
lar arasındaki müsavat prensipi kuvvetli de
ğildir; hiç bir yerde insanlar, aynı babanın 
oğlu ve biribirinin kardeşi değildir. Doğuya 
has olan bu görüşün cemiyet haricinde bıra
kılan ve nihavet ayrı bir nizama tabi tutul-

Halhuki genç bir maziye malik olan bütün 
dogu memleketlerinde olduğu gibi, Türkiye
de de bugün bu güzel adetler yaşamaktadır. 
Bir dilenci bile, orada, haysiyet sahibi ve 
ya~amak hakkını haiz bir adamdır. 

Türkün yurdu,Paclişahmm kendini tayin 
ettiği yerdir. Ve biitiin bu toprakların mül
kiyeti hukuk ilminrleki tarifinin bütün sara
hati vte, kendine rleğ'il PacHsahma aid bulun
maktadır. Öyle ki bundan otuz yıl kadar 
önce ve doğudan gelen fikirlerin tesirine ka
prlarak kendine arabca "vatan" kelimeı:ıinin 
yardımiyle bir yurd e<l inmeğe kalkışınca. 
ikisi de aynı şev olan. impaı·atorluk kanun
ları ve "~eri - serif" ınıırihince bir küfre diis
müs oldu \'e hunu zmdan yahut sürgün ile 
öcledi. 

--- - ----
Bu dagınık ailelerı hiç bir derece birıbi

rinden ayınnamış ve bu suretle bunlar te
cerrüd ve temayüz kudretinden mahrum kal
mışlardrr. İki buucl üzerinde ve amorf bir 
şekilde kaldıkları icin biribirlerine benze
mişler ve y;ınyana yatmışlardır. 

Fukaralık ile zenginlik, nüfuz ile nüfuz
suzluk, sosyal hayatın tesekkülüne yarıyan 
unsurlar olarak değil, talililik yahut talisiz
lik eseri olarak, tesadüf ve baht eseri olarak 
kader'in cilvesi olarak mevcuddurlar. 

Bir çobanın oğlu, padişahın ordularını ve 
eyaletlerini idare edebileceği gibi, Efendisi-
nin teveccühünü kaybeden bir paşanın oğ
lu pek güzel aslına rücu edebilir. Bu gibi ani 
değişikliklere mani olacak ne sınıf hususi
yetleri ne de bir takım imtivaz1ar mevcud
rlur. Esas itibariyle hal~ta \'e vazifede bera-

• .., n bir takım in c:;anlar, avnı t~nrmm 

muş olan kölelere bile tesmil edildiğini gö
rürüz. Ve bugün bile. ~osyal farklılasmalar 
daha bariz bir hal alciığı halde Türklerin 
hayatına o asil manzarayı veren, bu görüşün 
hala hakim olmasıdır. 

Doö-uda olduğu gibi kücüğün büyük ö-
nünde onurlu bir benliği muhafaza etmesi 
ve kendini bir müsavi karşısında bir müsavi 
gibi tamamen serbest hissetmesi. bizim ba-
tıda çoktan ortadan kalkmıstır. Ve çoktan 
bizim batıda, büyüğün kendinden kücü~ünü 
bir karcles gibi, sıkrlmaksızm, süphelen ı1ek· 

Demek oluyor ki. Türk milleti, binlerce 
senedenberi. böyle yanyana ve beraberlikle 
yaşamak hal<kım tanıyan bir ic;tima! nizam 
icinde yasaırıstır. Ve bu nizamın ne sivrilen 
n~ de cukurla~an noktalara mi.isaadesi var
dır. Bütün ictimai kategoriler, va avm hak
lara maliktirler ya aym haklardan mahrum· 
el urlar. 

Bu kateP orileri hir tek kuvvet bir arada 
tntrnus tur: Sov yasacsı. 

İste osrrı ;mlılar. batı tarihinin kapısm
dan. böyle bir sosyal bünye ile iccri g·irmis
lerdir. 

Fakat yemi devleti kıınnr>lrtaki muazzam 
\'azif e. sovun yapısmı parcalaıms ve ic;;lam 
rFni.,rleki ivman vahdPtİ. · o~ '-UUrunu ken
di ; ~: ırle eritrıi .::t ir. 

Bu i vrn :-ı n v..,l..rlpti dava<;ınrl :.ı d~ha bir 
rolı:: .. ,.,,iirr-in" m illpt lP av111 saft;\ k::ıl"r~k 
hi r~,., ı - H~ fir \'T;; •nhnna ]ıi;lrme tııı p~ rrı P.vki

in(1<-' h ' ılııncı n T i;r\r l er , crö r :in ' irrl P bu devle-

Padisahın hövle nasyonal yahut regyo 
na 1 belirtilere karsı clurrT'ası lolik idi. Bu gi
bi belirtiler, fhhshurg vahut Ronıanof'larm 
imparatorluklarında olduğu kadar ımpara
torhık hirliğ"ini dağıtıcı şevlerdi. Fnkat Os
manlı İmpar~tnrluğmırl- h11!'\a bir hususiyet 
daha katmak 15?tmdır. O da, Avusturya'da 
ve Rn..-.va'da ~.,,.,.,amen değilse bile az cok 
gercekleı::mic n l ı bir "hakim ır-k" varhibna 
nııık b;l Qc:...-. ,,1, r...,nrratorlu~tmda böyle 
bir seyin mevc .ı: c.ılmamasıdır. 

(Sonu var) 
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BiZE «;ELEN 
1'.ULTOR HAFTASl - Külüir hafta
aımn 19 tubat tarihli altmcı aayısa da 
elimizdedir. Bu aaymm batyazııı, are· 
ae mecmua yazarlan tarafından ya· 

pdmıt bir toplaabnm koaupna •"
a.ı.rmı hula.. et1Dekt.dir. Ba defa 
kon...-...ın ana .... zuu köy haya• 
tmdaa ltahMClea ........... olmutlm'· 
Bu neviden l'Olll••larda kÖ7linün çok 
fena bir tarzda talTiı- edildifinden ti· 
kayet edenler ranmda, romanc:mm 
realiteyi olduğu gibi gönnek ve göa· 

termek hakkını müdafaa edenler de 
bulunmuı ve bir romancının köylü 
Üzerine sevgi ve merhamet bisleriy· 

le eğildiği takdirde behimi çehreler 
1erinde insani yüzler belireceği nok
tasında ittifak edilmittir. Bu yazıdan 
aonra Ahmed Ağaoğlu ,.Altmıı yedi 
yıl aonra" batlıiı altında çocukluk 

hataralaı ının dordüncüsunü vermek· 
tedir. Mustafa Şekib Tunç da "Ruh. 
yatın yeni verimleri'' aeriainin dördün
cü makalesini ne§l"ediyor. Bundan 
aonra &elen yazılar ıunlanhr: M. Fe
ridwı "Karama&OR kardefler" İa ı.. 
tanbul tehir tiyatrosunda oynanmua 
dolayıaiyle eaeria ve tcımiliıı bir tah-

lilini 7apıyor, Hilmi Ziya Olkea "Za
••n mefhumunun tekamülü" üzerin
de devam edecek INr c.tücle baıhyor, 
Matemi Senih 18 İMİ ..-m aoayal •· 
lakkileri üzerinde büyük tesirleri o• 
lan Rouaaean'm filozof olup olmadı
imı ıözden ı~iriyor, Peyami Safa 
0 Edebiyat tarilU delil edebiyat kar
DaYall" lltqlıtı altmda Tirk edebiya• 
bm tetkik edenlerin birçok seÇBÜI 

~ İçİla .... klite baliDe ~
•İf formülleri tekrardan bqka bır 
teY yapmdaıklanndan fikayet ede· 
~k lo)rmetlerin a)d .. tim milaenki-
vurulmau lüzumunda ıarar ediyor. 

Münir Serin'in "milli ekonominin mu· 

arızları" baılıklı yazısı bu nüshada 

ela devam ediyor. R....- Nurullah 
Cemal sanat aahaarndaki allkasızhk· 

tan •İk&yet ediyor. Ali Kimi Akyüz 

yaptığı "Adolphe'' ramanuun tercİİ· 

mf'sİ hakkındaki bir tenkide cevab 

veriyor. Şerif Hulmi Mak.U.. Gorki'

nin "Mahkumlar" isimli eserinin türk· 

çeye çevrilmesi dolayısiyle eserden 
bahsediyor. Bundan baıka mecmua· 
da Ahmed Muhib ve Fazd Hüanü'nün 
birer şiirini ve küçük kronikler bu
luvoruz. 

YENi ADAM - Bu sayıda B. İamail 

Hakkı, tüı·k halkmı okur bir hale ge· 

lirmck için yapılması laaımgelen iş. 

leri &ayıyor, bir öğretmenin çocuk ter· 

biyeı1ine dair .analarına cevab veri· 

Yor, doktor lzzeddin Şadan "Hasta. 

lık" dediği "Atk" a karı• açtığı mÜ· 

cadelede devam ediyor. Cami hafta 
nın sı)aııal ha,.ı·aelerini tahlil ediyor, 
Hu:snü rırıtlı Amerika gen~iği hak· 
kın .ıki yazısının ikinci kısmını veri
yor. Marcel Prenaut tarafından ya· 
zılnıış olan "Biyoloji ve Marksizm" 
ınnkalesinin doktor Fuad Sabit tara· 
fından yapılan tercüme.si devam edi
Yor. B Vahdet Gültekin Avrupa di· 

Tefrika: 10 

DER Gtl~ER DEN 
ye yalnı:ı Franaayı tanıyanlara hü· 
cum ediyor. Bundan batka mecmua
da Suphi Nuri'nin "Utopi davaıı" 
Anatole Fraace'in ıeytanın söylevi 
yazıları ve daha birkaç küçük kronik 
buluyoruz. 

TOP - 17 fUbat tarihli 65 inci aayıaı 
muhtelif apar haberleri tenkidler, re
aüııaler ve karikatürlerle zenrin bir 
tekilde çıkmlftır. 

KIT AP VE KtT APÇILIK - Kıtab ve 
kitapçılık mecmuasının 15 şubat ta· 
rihli 4 üncü sayısı Asım Us'un "ruhun 
gıdası'' baıhldı yazır.iy1e başlıyor. 

Türkiye bibliyoğrafisinden alınmış O· 

lan istatistik rakamlan çok dikkate 
değer. Basma ya.zı ve resimlerle der· 
leme direktörlüğü tarafından n re· 
dilen 1935 aon altı ayı rakamlanna 
göre, bu altı ay zarfında c;ılunq e1er
lerin adedi 828 dir. En fazla haziran· 
da (216) e .. r çıkm19tır. Albay için
de çıkan 828 eserin 411 tanesi içtimai 
ilimlere aiddir. Tatbiki ilial-. dair 
161, edebiyata dair 146, tana"" eot· 
rafya 21, filoloji 28, giiHI aanatlan 

dair 21 "'81' çılnmfbr. Ea fasla eaer 

.....-1me re"-8ma 587 lrilaMa t-.. 
b9 elinde tatmaktadır. Ondan IGlll'e 

151 eterle Ankara Ye Si ....-le lsmir 
geliJW. Mecmualara ı.U.ee, TGrlri. 
yede 200 mecmua çdrmaktadlr. a.... 
lana 131ilatanbula2611 Ankara· 
da çıkmaktacbr. 

Bu sayıda birçok kitablarm tea• 
kidleri, kitabçı muallim Ahmed Ha
lid ile bir konu,ma ·.-e •ir yazılar 

vardır. 

DOCUŞ - Bu iaimle btaabulda yeni 
bir mecmaa ...,..mı..)'e batlanntln'. 
ilk aayıamda ,.Doiut" an niçin çık· 

tıimı isah eda bir ~azıdan eonra 
genelerin Halkevleriyle alakalanma · 
)arını tavsiye eden bir yazı ,..._edre
selerde talebe hayatı" baıhkb Dila· 
ver Berkman imsa11m tafıyan bir ya· 
zı, Nusret Safa Cotkun: "Aklıma es· 
tikçe", aenclerle konQ.fmalar, Süley
maa Vecdi imsalı bir romanın ilk tef 
n"lcası, "Bu ~azı resmen hikayedir" 
ba,hklı bir hikaye 

Korhan Bayramı 
Diyanet işleri reisliğinden 

Zilhicce ayının birinci günü 24 
!ubat 936 pazartesi olduğundan 
4 mart 1936 çartamba günü Kur
ban Bayramı olduğu ilan olu
nur. 

Bayram Namazı Sa. 6 ~· 49 

Balık ve havyar fabrikası 
Türk vatandathiına kabul edilmı~ 

beyaz ruılardan B. Daniel Mailoft 

memleketimizde nehir "e JÖI balıkçılığı 
ve sanayii teıia için bir müracaatta bu 
ulnmuıtur. B. Mailoff K.aradenize akaı. 
başlıca büük nehirler üzerinde tetkik'l• 
)"apmıtbr. Balık ve ha"·yar sanayii bakı 
mınclan bunlan birer ılJtıın akıntm h;ı 
li nde tu•ir etmektedir. 

istikJaJ , e ini~ ilah 
Partimizin biıtiın } .. ·dda islık· 

!alimizin değerini ve inkilabıım· 
zın büyüklüğuniı halkımıza anlat
mak için büyük bir isabetle terlib 
ettiği konf er anılar her ta: afta u
mulandan daha büyük bir heyecan 
ve çok 2enit bir ilği uyandırmıt-
hr. Şimdiye kadar yurdun her kö
tesinden gelen ye gazetemizde 
çıkan haberlere ilave olarak bu· 
gün de aldığımız telgraflan yazı
yoruz; 

Çorum, 24 (Hususi) -- Gire
sun saylavı B. Hakkı Tarrk Uı hal
kevi salonunu dolduran yüzlerce 
halk kalabalığı karşısında inkilip 
ve istiklal mevzuları üzerindeki 
konferanslarını büyük bir heyecan 
içinde verdi ve çok alkışlandı. 

Ordu, 24 (Hususi) - Trabzun 
saylavı B. Raif Karadenizin halke
vini dolduran ve tatıran bir kala
balık önünde verdiği konferanslar 
cevremizcie büyük ilii ile kartılan· 
dı ve eşsiz bir heyecen doğurdu. 

Trabzon, 24 (Hususi) - Kay
.eri saylavı B. Hasan Ferit Perker 
tarafından halkevi salonlarında ve
rilen istiklal ve inkilap konferana
lan mevzulannm eısiz heyecanı ve 
yüksek kıymetleri ile birlik ola
rak büyük bir halle ka)abahfı ta
rafmdan alkıılarla dinlendt Bu 
konferanslar balfemizde haldı bir 
illi ,arattı. 

Bünyan, 24 (Hususi) - Par
ti ilyönlmrulu anamdan awkat 
Ahmet Hıfzı tarafından ismet pa· 
f& okulunun büyük salonunda ve 
binden çok fazla halk kalabalığı 
önünde verdiği konferanalar anla
YJtlı bir ilği ve tesir yapmlf ve he
yecan içinde dinlenmittir. 

Ama.ya, (Humst) - Merkez
de ve Men.ifoncla Doçmt Kerim 
Ömen Günriit Hacı kiyde lbrahim 
Albokun istiklal ve pddlip menu· 
lan üzerinde verdikleri konferan1-
larclan batka vilayetin bütün na
hiye merkezlerinde ele ayn ayn 
hatibi er taraf mdan bu mevzular ü
zerinde verilen konferanılar çok 
fay dalı olmuş, civar köylerden ge
len halkta bunları be1ecanla din· 
li7erek bu IUJ'etle i•ikl&I ve iaki
liba olan tevii ve baiWrldaruıı 
göatermitlerdir. 

SAFRANBOLU'DA 
Gençler Birliği halkevine katıldı 

Safranbolu, 24 (Huauaı) - Oç
yüz elli alb üyeai bul"nan Te ıerek 
sosyal gerekse spor aahalannda 
verimli çalıımaları ile böljemizde 
bir aençlik varhiı yaratan "Genç. 
ler Birliği", burada Halkevinin a
çılmuı üzerine, keocliaini f eaetmit 
ve bütün üyelerile birlikte yeni a
çılan Halkevinin çalqmağa kuca
ğına atılmqbr. Birliğin kablmaıı 
ile büyük bir kuvvet kazanan hal· 
kevi, daha ilk adnmıu attığı çalq
ma yolunda f imdilik altı koldan yü. 
rüyecektir. Atatürk Türkiyeainde 
ve Partimizin yüksek klavuzluğu 
ile daiına ve daima ileri yürüyen 

l 
halkımız ve halka rehberlik eden 
rençliğimiz inkilap hamlelerine 
yeni bir hız veren 23 fubat tarihi
ni unutmıyacaktır. 

_M_emleket Posta.sı l 
Çanı dallarının ara.-ına saklanmış bir 

nahiyenıiz : Mengen .. 

Bolu vilayetinin Gerede kuua
na haiJı Mengen nahiyesi etrafı 
çaqı ve köknar ağaçlarile örtülü ce
nubunda Smkh ve fimalde ince de
re ormanlan araamda ve kendi adı 
ile anılan mengen çayının iki tara· 
fına .plmif havası tuyu güzel 
3 2 köylük bir nahiyedir. 

Halk umui dnecek derecede aı
cıdır. Eraziei verim itibarile çok az 
verir. buda fenni surette ıslah edile
bilir. Kadınlan çift işlerile ev itleri
ni görürler. Nahiye yetmİ§ senelik 

bir tctekküldür. Nufusu her yerde 
olduğu gibj günden güne çoğalmak
tadır. Son genel aymıcla onüç bin 
küsur olmUftur. Cumuriyet devrine 
gelineceye kadar bakmı11Z olan bu 
yurda IQD iki sene içerisinde ileri· 
ye doğru büyük adımlarla gitmeğe 
başlamqbr. 

Son iki yılda nahiyede iki sant 

ralla idare edilen telefon badlumı 

çdrmit ve 29 köyü merkeze baila
IDlfl:lr. Merkeme valiliğin veıdiği ( 
öme'k 8ibi 29 metre uzuıılv.k va 16 

metre geniflilr.te iki kath büyük bir 
yatı okulu yeniden }'BPl!mıftır. 

Nahiyenin on iki köyünde okul 
vardır. hunlardan dördünün öğret
menleri için yeni binalar yaptmlmıs 

diierleri içinde öniimüzdeki yıl y.,. 
prlması temin edilmiştir. 

Mengen çayı üzerinde 48 iU ı h i 
metre uzunlujunda dört büyiik , e 
bir çok köprüler yapıhnııtır. 

Ku.aya nahiyevi ~n kıS8 yold •n 

ulaştıracak olan 18 küsur kiloıııet 
lik yol hayvanlarla geçihnezken ,,to 

mobil geçer bir tarzda yeniden ıı• ı 1-
DUf ve halk bu işlere seve seve kv -
muştur. 

Malatya'da kar 
Malatya, 24 (A.A.) - Dün aluıun

da•hri kar yağıyor. Bir kaç gün önce 

sine kadar çevremizde adeta yaz havası 

yapmyorcla. Kıt. dündeal»eri kendinı 

P.tamiıtir. Kann bol olmuı Mllar ale 

,. irinüna. çeldaiunu söeterdii'in

den ciltçiler hotnuddur. 

Yol yapmak için toplanan laö)llüler 

IOPVEKÜN HARB 

Japon milletinin birliği bambaşkadır; ja
pon milletindeki birlik. manevi bir birliktir 
ve japonu, atalarının yasayışı yolundan 
ayırmamak için, zorla, imparatorun emrine 

liğe dayanan ve kendine his vasıflan olan 
bir dine sahip olmak saadetiyle yaşamıyor
lar. 

Hıristiyanlık akidesi, bizim ırki mirası
~ı.za derin bir aykmlıkta olan, iman nedir 
bılmeyen bir akidedir; milleti öldürmekte, 
ul~ has olan manevi birliği almakta. onu 
mudafaasız bir hale sokmaktadır ki. bu me· 
seleyi, şimdi bir parça daha incetiyeceğim. 

da giriştiği hayat mücadelesinde, alman mıl
letinin birliğini, nasıl oldu da elinden almak 
imkimm bulduğunu ciddi surette diısünme
nin bir hasılasıdır. 

Ya~: General Ludendorl 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Duşmanları hakkında olduğu kadar, böy
le bir birlik ve bu birliğin esasları hakkın
da da, dogru bir fikrin Hakim olması lizıttı
dır 

Dış görünüstP.. meseli, İtalya ile Sovyet 
Rusya, kendi sınırlan içinde toplu bir ulus 
tesiri yapıyorlar. Fakat, alıcı ve araştırıcı bir 
rözle bakılınca, her iki devletteki milletleri, 
darma dağın edecek gerginlikler bulundu • 
i.u, bir harb patlar patlamaz, bu teveuürle -
rın de boşalabileceği hemen görülür. 

Ulus maneviyatının şuurlu bir ırk ve tan
rı inaniyJe katılmadığı ve zorla elde edil
rnıs olan zahiri bir birlik, millet ve prdunun 
h rbta muhtaç olduğu birlik değil, hiikümet 
ve devlet için tehlikeli ve mekanik bir g-öz
bo ·ncrhğıdır. 

veren Şinto imanına dayanmaktadır. Japo · 
nun Tanrıya erişi, kendini. imparatora ve 
dolayısiyle devlete vermesini emretmekte -
dir. Japonun bir ırk mirası olan Şinto inanı. 
hem millet ve hem de devlet ihtiyaçtanna 
uygun gelmektedir ki, onun, kendini bu in~
na nasıl teslim ettiğini, Şinto'nun, her vesı
le ile naıd tebarüz ettirilmekte oldufunu, 
imparatorun tannselliğine toz kondunna - _ 
dıklanm, bugün görüyoruz. 

Japonya, bütün kuvvetini, ırki mirası ile 
inanının bir tekparca oluşundan, japon mil
letinin, hayatına, bu tekparça üzerinde şekil 
verişinden almaktadır. Bu böyle olmakla 
beraber, her din gibi Şintoizm'de de, Japon
ya için çok ciddi tehlikeler gizlenmektedir, 
ki bunlara dokunmak istemiyorum. 

Hıristiyanhğa girmiş olan milletler, ja
pon milleti gibi, temeli, hükümetle millet, 
milletle ordu \'C tekmil millet arasındaki bir-

Yahudi ile hıristiyan kilisesi, milletlerin 
kanlanm büsbütün donduramadıklarından 
zaruri olarak, onlann ulusal kıymetlerini ra
hat bırakıyorlar. Rahat bırakıyorlar. fakat 
ondan sonra da, milletleri biribirlerinin a
leyhine harekete geçirmek icin. bu kıymet
leri istismar ediyorlar. 

Hıristiyan akidesinin, ulusun her ferdi· 
ne ayrı ayrı yaptığı tesir. bu suretle değiş
miş olmuyor. Kendi kadar vahim bir netice 
veriyor. 

Hıristiyan akidelerine göre. kendi milli 
varlığı. kendine his vasıflariyle yaşamak 
hakkını haiz olan, yalmz yahudidir. 

Bu korkunç hakikatlerin teşhisi, yahudi 
milJetiyle Roma kilisesinin, düm a ha, hın 

Bu fark ve temyiz, tarih kaynaklarmrla 
ve hususiyle, yahudilerin gayeleriyle, acık
tan açığa bu ~ayelere varmak hususunda 
propaganda mahivetinde olan hıdstiy21 lık 

akidelerinin mealini ihtiva eden Mukad 1es 
Kitap'da. harbdan alınan tecrübelerle v pı· 
lan derin arastırmalann bir neticesidir. Yal
nız. bu neticelere varabilmek için, 'Mukad
des Kitah'r. papas telkinleriyle bulandırıl

maııııc;. riuru bir görüsle okumak 15.zmıdır. 
Milli varhih idame ttiren esaslan bütün 

vm:uhuvla gör•ne { azmi, hıristivanhk ak1desi 
kıvnıet vf' tf"sirl,.rinin arac::tırılnıacı önünde 
duraklamanıQlıuır. L4l (Sonu var) 

[ 4) Gerek benim gerekse karımın, hıncımı% 
olt#ulu için, veya başlıa tah•;k sebebleri clola
yuiyie, luristiyanlılt akidelerinin alcyhimle ı. 

Juğunıuz idclia ediliyor. Ba doğ u bir iddia de. 
iiltlir. il ç §Üphe$İz ki, milletimizin ve milli var
lıı;ırmzın rl°İ..:man/a •na, biz de clüymnnız. 



SAYFA 6 

Ya~an: Katrin M~nalild Türkçeyi! çeviren: N. 8 . 

JV, 

Harry, oğuk kanlılıkla: 
- Şişmanlayacak, dedi • akşam 

yemeğini istemek için zile bastı - Şiş
manlamak sarışın kadınlar için kor· 
kunç bir tehlikedir. 

Bertha gülerek hatırlattı : 
- Hayır, hayır, öyle değil 1 

ı eşeli neşeli konuşurlarken kısa 
bir bekleme zamanı gelip geçti ve 
onra Mis F ulton, gümüş lameden 

bir elbise giymiş. saçlarını yine la
meden bir elbiseye sannı~. başı biraz 
bükük, gülümsiyerek içeri girdi. 

- Geç tni kaldım? 
Bertha: 
- Hayır, hiç gecikmediniz. Hay

di geliniz. 
Mis Fulton'un koluna girdi ve bir· 

likte yemek salonuna doğru yürüdü
ler. Bertha'nm zahmetini çekmekte 
olduğu saadetin ateşini canlandır
mak, onu alevlendirmek için bu taze 
kolun dokunu unda ne vardı ki? 

Mis Fulton ona bakmadı; zaten 
insanların yüzüne o nadir olarak ba
kardı. Ağır göz kapakları gözlerinin 
üzerinde dinleniyor, acayip bir yan 
gülümseyi dudaklarında belirip kay
boluyordu. Sanki onu yaşatan bakı -
tan ziyade seslerdi. Bu sırada Bert· 
ha, birdenbire, aralarında en uzun, 
en samimi bir bakı~ teati edilmişçe-
ine anladı ki Pearl F ulton, gümüşü 

tabaktaki güzel, kırmızı çorbayı ka
nştırnken kendisiyle ayni duyguyu 
hi setmektedir. 

Ya ötekiler) Face ile Mug, Eddie 
ve Harry) Kaşıklan kalkıp iniyorl 
peçeteleri ağızlannı okşayor, elleri 
ekmek kınntılariyle oynayor, çatal
lara ve bardaklara dokunuyor ve du
daklan konuşuyor ..... 

- Alpha sergisinde ona rastla
dım; ne tuhaf bir insancık! saçlarını 
kesmesi yetmiyormuş gibi bir de san
ki, bu münasebetle, bacaklarından ve 
küçücük burnundan parçalar kesip 
çıkarmış. 

- O Michael Oat'la münasebette 
değil mi) 

-Takma dişli aşk'ı yazan adam
la mı? 

- Benim için bir piyes hazırla

mak isteyor. Tek perdeli, tek şahıslı, 
kendini öldürmiye kalkışı}:or. Bunun 
lehinde ve aleyhinde her türlü sebep
leri ileri sürüyor. Tanı öldüm1e veya 
öldürmeme kararını ~ereceği sırada 
da perde kapanıyor. Fena fikir değili 

- Bunun adını ne koyacak? Ha
zım bozukluğu mu} 

-Zannedersem bu fikri, lngilte
rede hiç tanınmayan kiiçiik bir F rnn
sız dergisinde görmüştüm. 

Hayır, ötekiler bu duyguyu payla
şamiyorlar. Onlar pek "can,, ey
lerdir ve Bertha, onları buraya, ye
mek sofrasına kabul etmekten, ye
dirmekten ve güzel şaraplar içinnek
ten zevk almaktadır. Hakikaten Bert
ha. onların ne derece tatlı insanlar 
olduklarını, ne siisleyici bir grup teş
kil etmekte bulunduklarını, birbirle
rini ne kadar kıymetlendirdiklerini 
ve kendisine nasıl T chekof un bir pi
ye. ini hatırlattırklannı söylemek he
ves" ne kapılmaktadır. 

• Iarry rn•diği yemeğin zevkini sü
rüyurdu vlece yiyecekten ve "is
takozun b yaz etine yahut Mısırlı 
dansözlerin göz kapaklan gibi yeşil 
ve soğuk fıstıklı dondurmanın rengi
ne karşı duymakta olduğu utanç ve· 
rir: - .. •·k .. cJ ,.n b;ıh~tmek onun mi-

zacmm veya tesir yapmak arzusunun 
bir neticesi değil , a ağı yukarı, bir 
itiyatlı. 

Harry: "Bu puf böreği pek güzel 
olmuş!., dediği zaman Bertha duy
duğu .çocukça ne§eden hemen hemen 
ağlayabilirdi 

Oh! Bu akşam neden herkese kar-
ı kendini bu derece yufka yürekli 

hissediyordu> Her şeyi iyi ve doğru 
buluyordu. Bütün olup bitenleri san
ki onun kenarına kadar dolu saadet 
ka esini yeniden dolduruyordu. 

V e hep dü-ı:üncelerinin esasını ar
mut ağacı te{!kil ediyordu. Bu ağaç, 
şu dakikada, mvalh Eddienin ay'ı ile 
aydınlanmakta, ileride oturup nazik 
ve, etrafa ı ık 'Saçtığı sanılacak kadar 
solgun parmakları arasında bir man
dalinayı evirip çeviren Mis Fulton'· 
un elbisesi gibi gümüşdenmişçesine 
parlamakta olmak gerektir. 

Bertah'nm bir türlü anlayamadı

ğı - ona harikalı imiş gibi görünmek
te olan · ey. , ~is Fulton'un ruh ha
lini bu derece ~ıhhatla, bu kadar ça· 
buk anlanus olması idi. Bununla be
raber bu bulu unda neye dayanıyor
du? Hiçden de ehemmiyetsiz bir eye. 

Bertha düşünüyordu: "Zanneder-
em bu, kadınlar arasında pek nadir 

olarak vukubulur, erkekler arasında 
i e hiç vukubulmaz. Fakat alonda 
kahveyi hazırlarken belki ~"lna bir 
işaret verir.,, 

Bundan ne murad etmek istediği
ni ve daha onra ne olacağım pek iyi 
bilmiyordu. 

Böylece düşünürken kendi kendi
sinin de gülüp konuştuğunu görü
yordu. Gülmek arzusu dolayisiyle 
konuşması gerekti. 

- Ya gülmeli, ya ölmeliyim. 
-Sonu var-

Kutuluk keresteler 
Geçen ihracat mevsiminde, lzmir mıı. 

takasında, üzüm ve incir rnüıtahsılle

n ve ihracatcıları bir kutu buhranı ih: 
kar§daşmı§lardı. Karadenizdeki fırtına. 

lar dolayisiyle kereste yüklü vapurJa. 
nn gecikme i ve diğer b;w scbebler 
b-:ı buhranı meydana getirmişti. Millı 

mahsulıanmızın ihracatında lazım olan 

her türlü tedbirleri almakta gccikmiyerı 
ekonomi bakanlığı, kutuluk kereste İl· 

halini daha iyi kontrol edebilmek için, 
bu hakkı Tarişe varmiştir. Bunu bir kaç 
aayı önce yazmış ve Tariş direktörünürı 
de Ankarnya geleceğini haber vt•nniştik 

B. lsmail Vera) şehrimize gclmiştiı 
Diğer taraftan, kutuluk kereste yapan 

İzmir fabrikalan sahiblerinden üç zat 
da bir kaç gündenberi şehrimizde bulun 
maktadırlar. Fabrikatörler, ekonomi ba 

kanlığına baş vurarak, memlekete soku 
lacak kerestelerin kendilerine verilmesi

ni ve mukabilinde tcsbit edilecek sayıd 
kutu abnmasını, ve yahud ela fabrikala 

nnm T riı tarafından iıletilmek üzere 
kiralanmasını rica etmişlerdir. 

Bakanlık bu mesele üzerinde yapbğı 
etüdler neticesinde, fabrikaların, ücretı 
mukabilinde, Tarlı hesabına kutu yapma 

lannı hale da'·a uyğun görır · "\r. 

Üzüm kurumuna şimdilik 30 bin 
metre miki\hı kereste ithali için izin ve

rilmiştir. Bundan baıka yerli kereateler

den de kutu yapılm.Jcta olduAundan, Ö· 

nümüzdeki mevsimlerde hiç kutu aıkm· 1 
tısı çekilmiyece w • muhakkak sayılmak· 

tadar. 

ULUS 

T. 1. C. • 
Atıcılık F'ederasyonu 

1,alimatııames · 
Memlekel.te atıcJığı feli§tir

mek için Türkiye idman Ce.ıniyet· 
leri ittifakı tarafından hazırlanan 
atıcılık talimatını nf?§re devam e 
.diyoruz: 

Savaşta biri birini taınıunlıyıt n \'e o
muz ornuu savaş işini başaran bu iki 
kardeş tüfekle attığını vuracak enerjiyi 
kazandıracak olan bu den •tışlarının her 
türk gcnd tarafından yapılmıuı ntrt spo· 
runun ve ahalığın gayesi olarl\k düşü· 
nülmüştüı. 

19 - Her yıl atış merkezinde birin. 
ci atış devresini muvl\ffakiyetlc bitiren. 
ler içinden guvenilir nişancı olduktan 
tıı ogı·~tmenince tesbit edilecek olan· 

lara ikıııci atı§ devresi başlangıcında 

bir iftırıaı hediyesi atı ı yaptırılır. 

BLI ıH.~ın tartlaru 
Mesafe: 150 metre 
Niıan vauyeti: Yatarak destekııiz 
Hedef: 24 daireli 
Mermi adedi: 5 
Atışa baılanmadan m.-cl tecrübe için 

olduğu söylenmek şartiyle bir mermi a· 
tılabilir. 

Bu atış neticesinde mukayese aıra· 

sına girebilmek için en az 100 numara 
almış olmalıdır. Y ckunda en fazla numa
ra kazanmış otan hediye alır. Müsavi y ... 

kunlar çıkarsa son atım numarası yük. 
sek olan kazanır. Son alımlarda da mü

savi geıırse oır evvctKı atım .... llah gö
re hu ... molunur. 

l\'ıuk~atıar sauıplcrmc, atış merkez· 
lerinut:n atış uy t:ıera ve spor heyetleri 
ônunue toreıue veruır. 

20 - İrtıhar tıeoıyeıi atıılarmda ka· 
zananıcu n n.: t;•Oİ r.ıuka.adar \•eriıeceğı 

ve aair husuıs.ur atac .... k ıedcraı;)'onu ta. 
rafından tes"n edııer ... k ııer yıl atış mcr. 
kezlerıne bıu ..... .ı·. 

21 - ık •• ı"'' uevrenın Junci safhasına 
geçenıer ıç .. ı llc; r yıl auş oğretmenlerı 

tarahndnn uu hususı ataı tertib edilir. 
Bu atışlar; nişancıların atıcılık ener

jilerinı ölçmek ve bu enerjiyi yüluelt
mek mnk&adiyJe spor ve müaabaka ıe
killerindc hazırlanır ve yapılır. 

Atışlar ve tartları; savat hedeflerine, 
uymak ve ancak az müddet görünen de
ğişik şc.kil ve resimde hedeflere göre ya. 
pılır. 

lki hususi tış için bir nişancıya on 

mermi verilir. 

iKiNCİ DE\/ltEY1 MUVAFFAK1-
YETLE BiTiRENLERDEN EN lYl 

NiŞANCILAR JÇIN 
22 - Her yıl atıcılık federasyonu 

merkezinde yaptırılacak Türkiye abt 

birinciliklerine aid atıf ve tartları da 
federasyon tarafından hazırlanll' ve 
buna göre birincilik atı§ları yapbn· 
ln-. Ve bu atışlarda kazananlar araı
ulu&al atış müsabakalarına kalllabi· 

lirler. 
23 - Üyeleri den ve ııavaş atııla 

rma hazırhyacak talim ve terbiyenin 
genci planı ile bir atıf merkezinde 
bulunması lazımgelen malzemeyi gôı· 
terir cetveller talimatın &Onuna eklen 
mittir. 

Genel plana göre tnlim ve terbiye 
programları ve usulleri federasyon 
tarafından verilir. Bir alı§ merkezin
de bulunması lizımgelen malzeme 
de; cetvellerine göre ne auretle hazır
lanacağı atıcıhk federasyonunca bil

dirilir: 
(Sonu var) 

Dr. 4 .1'.M~'in 

Nasır ilacı 

En eski naaırlan bile pek ima 
bir zamanda tamamen ve köldln
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
rok ecnııeai. her eczanede buJu.. 
nur, dddr Ye mlleaslr bir nasır 

illcıdır. 
1 

BU§beıke 

BARI AFi DA 
(Btlf' 1. inci •ayfada) 

25 ŞUBAT 1936 SALI 

• 
aşa ti 

mu olsa da, yazunızm içine nak-
1 tmekten kendimizi alamadık: 

Dışarıya hileli mal gön
derdikleri anlG11şıldrğınd~ 

mahkfun oldular 
'' ••• Moskovanın bugün Balkan· 

larda harartttle talıib ettiği politi
ka, Çarlık siyaaetinin tamamen 
ahidir. Hif bir Balkan devletini 
diğerinin aleyhine tutufturmalı 
gayemiz değildir. Balkan devlet
ini araaınlaki •ulh ve anlatma 
politikaıının her gün daha iyi ne· 
ticeler verıliğini çok iyi görmekte
yiz. Meıela Türkiye ile Bulgari•· 
lan araıındaki ·münasebetlerin ay
dınlanması ve ıamimileşmeıi bizi 
sevindirmekte, bu uğurda çalı§ma· 
mız için bize büyük cesaret ıJer
mekted ir. Sovyet Rusya Balkan 

(Baıı 1. inci acıyfada) 
bu ibi vaziyetler lktısad Vekaletin
ce ıiddetle takib edilmekte we tica · 
ret alemimizde büyiik hoınudluk iff' 
kar ılanmaktadır. Bu kabil ticaret · 
hanelerin türk tüccar ismini taşıma· 
ğa ve hatta bu memlekette ihracat • 
cı tüccar aıfatiyle yaşemıya baklım 
yoktur. 

Türkiyede sayılan el parmakla
riyle sayılabilecek kadar az olan bu 
gibi ticaretevleri bükümet kuvvetleri 
ve türk kamoyu ve nihayet türk mah· 
kemelerin.in şiddetli takibatından 

kurtulam.ıyacaklar ve bir veçhile ken· 
dileri.ni affettiremiyeceklerdir. 

Mig:Akını, Balkanlar su/hunu aağ
lcunlD.§tırmak ve korumak için 
müıpet bir amil olarak kabul et
mektedir. Balkan Miıakının utik
bali hakkında ıize bir şey söyliye· 
mem. F akal bu misakın Balkanlar 
sulhuna temin etmek humııunda 
göıterdiği müıpet teıiri sevinçle 
kaydederim.11 

Memleket dı§t ve içindeki Türko
fis teşkilatı bu yolda harekete cesa • 
ret edecekleri takib için emir almıt· 
lardır. 

fürk ticaretinin dı§ memleketler· 
de darbı meMıl olan töhret ve na 
muskarltğı bu gibi tic rethanelcrin 
zararmdaa her sureti korunacaklar
dır. 

Bulgaristan'la Türkiye arasın
daki dostluk havasının en fazla 
bulanır göründüğü günlerde bile 
nikbinliğini kaybetmiyen Dış Ba
kanımızın Balkan anlaşma konse
yi reisliği başlangıcındaki sözleri
nin, eyicil unsurlar tarafından 

takdirle karşılanacağına şüphe et· 
miyoruz. 

Tel-aviv ve Şam sergileri 
30 nhanda açılacak olan Filiatinde 

Tet..nviv sergisindeki türk pavyon 

mahallinden gelen telgrafa gÖre dün 

müteahhide ihale edilmiştir. 

Ekonomi bakanlığı 1 nisaııda açılaca 

mitletlerarası Şam a gi ine de girmeğc 

karar vermiştir. 

.. 

F. R. ATAY 

Devlet Demiryolları ve limanları wnum 
müdürlüğü satınalma komisyonu ilanları 

İLAN 

Muhammen bedeli 8274,75 lira olan 55165 kilo muhtelif perçin 
çivisi 26 Mart 1936 perşembe günil aut 15.30 da kapalı zarf usutU 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 620,61 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasu: olarak, Ankarada Malzeme dairesinde ve 
Haydarpaşada tesellilm ve Sevk MUdUrlüğiinden dağıtılmaktadır, 

(427) 1-698 

İLAN 

Muhammen bedelleri 57500 lira olan bir muzaaf tesirli ve yir
midokuz basit makas 10 Nisan 1936 cuma gilnU saat 15,30 da kapa
lı zarf usulil ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reiıllğin.e vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak, Ankarada Malzeme dairesinde ve 
Haydarpaşada tesellUm ve Sevk Mildiirlüğünden dağıtılmaktadır. 

(394) 1--696 

İl.AN 
Muhammen bedeli 17500 lira olan 250 ton mazot 10 - 3 - 936 sa-

lı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada i<ıare binasın• 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312,5 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 1'\,.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesindtn ve 
H avdarpasada tesellüm ve Sevk müdürlüğünden alınabilir. (418• 

1-688 ı-

Ant<ara Levazım Amırıığı ~eıuu 

Alma Kom;~"onu ilanları 
İLAN 

1 - Askeri turun damının aktarılması 2 mart 936 tarihine mii· 
sadif pazartesi giinll saat on be te pazarlık suretiyle aktattml~cak
tır. 

t - Şartname ve keşfi münakasanın yapılacağı Ankara Levazım 
Amirliği satın alma komisyonunda her gün görülür. 

3 - Keşfi 690 lira 35 kuruş olup teminatı muvakkatesi 51 lira 
78 kuruştuı . 

4 - İsteklilerin ehliyetname ile temınatı muvakkate makbuz•a
rını belli gün ve saatte komisyonumuza vermeleri. (371) 1-608 

İl.AN 
1. - 8. inci tilin karargah hinasımn e ıektrik tesisatı 2 mart 936 

"tarihine müsadif pazartesi günü saat onbirde açık eksiltme sureti· 
le yaptırılacaktır. 

2 - Şartname ve keşfi Ankara Levazım Amirli ğ i satın a lrrcı ko
misyonunda her gün görülür. 

3 - İşbu elektrik teailfthn keşfi 122 lira 45 kuruş olnp te "'"" 'l 1· 

tı muvakkatesi 9 lira 19 kuru,tur. 
İstekliJerin bu gibi işltrle İ!\tigal ettiklerine dair eh1iyetnaı'l'"· 

teri ile teminatı muvakkate makhuzlıırmı mezkur gUnde komis\ .,. 
n:ı vererek belll saatte lcomisvond:ı 1ııınr hıılun!'t'ııl ıı rr. (372) I-; r. ') 

Kuruluş 
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44 senedh durmadan çrtcmakte olan bu haftıılık resımli g 

.ı:etenin Ankara'da sıtq veri A K B A Kitapevidiı. Se 

-ıelilr abone 10 Ura Savm ıo kuruı 





ULU~, 

Gaziantep Asl,eci 1hti. ·as 

ahkenı~ · · l"lüstantil{liğiııdcıı: 

Haciz kararnamesi 
Kaçakçılıktan suclu olup Gaziantep askeri ihti~as mahkemesin

c;.c haklarında tevkıf kararı verilen Kılisin Şeyh Abdullah mahal
leı;inden Mehmet oğlu Dokumacı Musa Kazım ve kardeşi olup ay
nı mahallede oturan Mehmet og. Dokıımacı Meydanlı Reşit ve Ki
lifıin Tabakhane mahallesinden ve yahudi milletinden Hamal Yu
liiuf oğullarından Yagup og. Dokumacı Liyon tavasinin Halebe kaç
mış oldukları cereyan eden muamele neticesinden anlaşılmıştır. 
Binaenaleyh bu üç suçlunun askeri mahkeme usulü kanununun 212 
ve 213 üncü maddeleri mucibince gaip addedilerek mezkür kamı
nun 216 er maddesinin birinci fıkrası mucibince Türkiye lahilin
de bulunan menkul ve gayrımenkul emvallerinin haczine karar 
verildi. (425) 1-597 

Evkaf Uınun1 ~liidiirliie-iinclc~n : 
( 

Ankarada Bozkurt mahallesinde kabri:.tan sokagında 72 ada 25 
parselde kayıtlı 359 metre murabbaı arsanın mülkiyeti l5 gün 
müddetle a<çık artırmaya konmuştur. Muhammen bedeli 718 lira ve 
muvakkat teminatı 54 liradır. Artırma 12-3-935 perşembe günü saat 
15 de ikinci vakıf apartımanın alt katında Evkaf Varidat Müdür
li.&ğünde yapılacaktır. İstiyenler her gün bu müdüriyette tapu se
nedini ve satış şartlarını görebilir. İsteklilerin gününde müracaat-
ları. ( 437) 1-703 

ANKARA ASLlYE BİRİNCi H UKUK MAHKEME
SİNDEN: 

Ankarada Belediye Bahçeler Müdürlüğünde Bahçevan ve İnce 

Sı.ıda Arabacı Ahmed in Evinde Kozanlı Abdulaziz oğlu Ziyaya: 
Ankaranm Saman pazarında Yağcılar Sokagrnda (26) sayılı ev

de karınız Emine tarafından aleyhinize açılan bosanma davasının 
17-2-936 pazartesi saat ( 14) de mahkemede bulunmanız veya bir 
vekil göndermeniz Ulus gazetesiyle ilanen tebli~ edilcliğı halde 
gelmemiş ve bir de vkil göndermemiş olduguııuzdan bu sebcble du
rusma (11-3-936) çarşamba günü saat (14) de bırakılmı~trr. Bu gün
de de gelmediğiniz ve bir vekil de göndermediginiz takdırde hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun ( 401) ( 402) inci maddesi mucibin-

ce duruşma gıyabınızda yapdacağından keyfiyet tebliğ yerine ge<;· 
mek üzere ilan olunur. 1-706 

Soğuk asfalt • 
ınsası 

.:ıo 

eksiltmesi: 
Bursa Urbaylığ-ından: 

Cekirge caddesinin soguk asfalt inşası işi, kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Uzunluk 2389 ve genişlik (Bordür ve par
ke dahil) 5,5 metredir. Keşif bedeli 29.487-69 liradır. Eksiltme ev
rakının takımı 150 kurus karşılığında Muhasebe ~ubesinden alına
bilir. Eksiltme ve üstertne isi 9-3-936 pazartesi günü saat 15 de 
TJray da iresinde komisyon odasında yapılacaktrr. Muvakkat teııli
nat 2212 liradır. E ksiltmeye girecekler, en az 20 kilometre Asfalt 
yaptığına dair vesika ve bu gibi işlerdeki ihtisasını gösterir vesaik 
ve askeri 50,000 lira mali kudreti olduğuna ve kendisi Mühendis 
olduğuna dair vesika göstereceklerdir. Teklif mektupları 9-3-936 
pazartesi günü saat 14 de kadar Urbayhğa makbuz karşılığında ve
rilmesi ve istekliler aynı giln saat 15 de vesikalariyle komisyona 
gelmleri ilan olunur. (442) 1-707 

Harita Genel Direktörlüğünden : 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlü

gü kıta Erat ve hayvanları için aşağıda yazılı (4) çe~it yiyecek ve 
yem açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameleri görmek için her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin aşağıdaki yazıh gün ve saatlerde teminatı muvakka
te makbuzlarile Cebecide Harita Genel direktörlüğü satm alma ko
misyonuna gelmeleri. (431) 
'.Muhammen 

bedel 
Lira 
3000 
2200 

900 
150 

Cinsi 

Sade yag 
Arpa 

Ot 
Saman 

Mikdarı 
Kilo 

3000 
40000 

15000 
14000 

Muvakkat 
teminat İhale tarihi gün 

Lira kuruş 

225 00 13-3-936 Cuma 
165 00 13-3-93~ 

67 50 13-3-936 ., 
26 25 13-3-936 .. 

1-599 

Çerl{esk.öy . Belediyesinclen : 

saatı 

10 
13 
14 
15 

10 Şubat 936 gününde kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer 
Çerkesköy elek trik tesisatı eksiltmesine talipleri tarafından ya
pılan teklifler komisyonca haddi layrk görülmediğinden münakasa 
ve diğer şartnamelerdeki evsaf ve ahkam deği~tirilmeksizin pa
zarlık suretiyle ihalesine karar verilmiştir. 

Pazarlık 2 Mart 936 pazartesi günü saat 14 de Çerkesköy Bele
diye dairesinde yapılacaktrr. 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin komisyona müracaatları ilan 
olunur. (441) 1- 708 

Gelibolu Belediye Reisliğinden : 
1 - 20-2-936 tarihinde ihale edileceği evelce ilan edilen Geli

bolu Elektrik tesisatı tekrar ve eski şeraitle 20 gün müddetle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Geliboluda yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmustur. 

3 - Keşif bedeli on yedi bin beş yüz lira olup yüzde yedi bu
çuk muvakkat teminatı (1313) liradır. 

4 - Bu i~e aid plan, Fenni ve hususi şartname ve sair evrakı
nı görmek istiyenlerin Gelibolu Belediye Encümenine müracaat • 
tarı. 

hkerı J·abril~alıu l mıııır 
Miidtirliiğü Satmalma 

Komi .. ·mm lıanJarı 

MÜTEAHHİT NAM VE HE
SABINA 15 KALEM 35 A

DET MİKROMETRE: 
Tehmin edilen bedeli (900) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fab
rikalar Umum müdürlüğü satı
nalma komisyonunca 12-mart-
936 tarihinde perşembe gı.inı.i sa
at 14 de pazarlık ile ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir Taliplerin 
muvakkat teminat olan (67) li
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
kı vesaikle mezki'ır gün ve saat· 
te komis.,,·ona müraraatları 37() 

\lillı \1ııclal<w \ d-.,tlı ıı 

Satıııahııa Korııi"') oııu 
llanl<trı 

1 - 1000 adet arka cantası 
ve 1000 adet ekmek torb~sı ka
palı zarfla eksiltmeye konmus
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
7400 hra ve ilk inanc parası da 
555 liradır. 

3 - İhalesi 12-3-936 günil sa
at 15 dedir. 

4 - Şratnamesini görmek is
teyenler her gün saat 15 elen 16 
ya kadar komisyona gelmeleri. 

5 - Eksiltmeye girecekledn 
2490 numaraiı kanunun 2. 3 ün
cü maddelerinde istenilen bel
gelerle teminat ve teklif mek 
tuplarmı ihale saatinden bir sa
at eve! M. M. V. satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (450) 

1-712 
BİLİN 

l - 500 adet yün battaniye 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
4000 lira ilk inanç parası 300 li
radır. 

3 - İhalesi 12- 3-936 günü sa
at 10 dadır. 

4 - Şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün saat 15 den 
15 ya kadar eksiltmeye girecek
lerin de 2490 numaralı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde isteni
len belgeleriyle ihale günü M. 
M. Vekaleti satın alma komisyo
nuna vermeleri. (449) 1-711 

BiLİN 
1 - Körting Ultramar, veya 

R. C. A. D-11-2 markalardan ol
mak üzere üç adet radyo açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1440 lira ilk inanç parası l08 li
ra 

3 - İhale 14-3-936 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek
lerin de 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde isteni len bel -
geleriyle ihale günü M. M. 
V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (448) 1-710 

BlLİT 
KALDIRIM YOL: Asken 

furuna yapılacak adi kaldınm 
yol açık eksiltmeye konulmuş
tur. Ke;ıif bedeli (1661) lira 58 
kuruştur. Keşif, Şartname ve 
projesi b"deli verilerek insaat 
şubesinden alınacaktır. İHALE.
Sİ: 10 Mart 936 salı günü saat 
onbirdedir. İlk teminatı: 124 li
ra 62 kuruştuı. Eksiltmeye gire
cekler 2490 sayılı kanunun 2,3 
cü maddelerinde istenen belge
lerle birlikte ihale gün ve vak· 
tında M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna gelsinler. (405) 

1-659 

1 An k ara B<:> ledİ }t! lfri..,li ı1;i 1 
llanlarr 

l - Muhammen bedeli 1000 
lira olan Duophil marka istinsah 
makinesinin şartnamesi değiş
ti rilmistir. 

2 ...:. Şartnameyi görmek için 
fen kalemine gelinecektir. 

3 - İhale, 13.3.936 çarşamba 
günü saat 11 de fen direktörlü· 
ğü odasında açık eksiltme ile ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 75 Ji. 
radır. (451) 1-713 

, ~ 

imtiyaz sahibi ve Ba}mLı 
trriri Falih Rıfkl ATAY 1 

' I Umumi neşriyatı idare eden ! 

1 
Vazı İşle:l: MüdürU Naauhi ! 

BAYDAR 

l Çarıkırı caddtsl civaı ında 
5 - Eksiltme 10-3-936 salı günü saat on yedide Geliboluda Be- 1 

Je,r \·e Dairesin<le yapılacaktcr. 
'' - Kanuna uygun olarak verilecek teklif mektuplarını saat on 

alt a kacL:ır enciimcne verilmsi şarttır. (440) 1-705 

tUlu$ BuımeYindı bas.!!nıış- 1 l 
Qfjf, ) 

' ' 
~ 

TUAK 
ANTRA/iTi 

' • 

Nafıa Bakanlığından: 
Kayın travers eksiltmesi ilanı 
Aşagıda mikda.rları yazılı olan ceman 1?66495 adet normal ve 3705 adet makaslık kayın traversi 1 P"" 

tide ve 9 mart 1936 pazartesi günü sa:ot 10.30 dan itibaren ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Ankarada Bakanlık Malzeme eksiltme komisponunda yapılacaktır. 
isteklile.rin her parti ic.cin hizasında yazılı mikdar da muvakkat teminat Ue kanunun tayin ettiği vctl· 

kalan ve teklif mektuplarını 9 mart 936 pazartesi gUnü saat 19 a kadar malzepıe müdUrlliğüne ve~ .. 
leri lazımdır. 

Her partiyeait şartname ve teferrüatı hizasında yazılı bedel mukabili:"ıde Ankarada Bak.anlık DY! .. 
zeme dairesinde satılmaktadır. 

Miktarı: Muvakkat: 
~ Muhammen: Teminat: Şartname:: 
'öi 

.. 
g ~ ~ ~ Bedeli: Mikdarı: bedeli: : 

"'~ ... 4.1 
Kesilecek: Ormanları 

Partiler: 

1. inci µarti 

2. inci parti 
3. üncü parti 

4. üncü parti 

5. inci pa.rti 

6. ıncı partl 

7. inci parti 

o -o 
Z<: 
35 640 

55 981 
49 394 

. 69 360 

37 871 

7 000 

11249 

~ <: Lira : Kş: 

585 

390 
390 

780 

1560 

77476 50 

96727 70 
87999 50 

74778 00 

68727 LS 

9450 00 

18560 85 

T,ira Kş: Kş: 

5123 83 "387 

6086 39 
5649 98 

4988 90 

4686 38 

484 
440 

374 

344 

Bolunun Düzce kaı:asmdalri Kı
rık ormanı 

İnegöl kazasındaki Erikli ormaıu 
Kütabyanm Tavşanlı kazasına 
bağlı Domaniç nahiyesinde Ku
mut, Eğridere ormanı 
Zonguldağın Devrek kazasmm 
Yenidağ Akçasu ormanı 
İzmitin Adapazarı kazasındaki 
Keremali ormanı 

708 75 Bedelsiz Kocaelinin Kandıra kazasın 

1392 06 
" 

daki Koyunağılı ormanı 
İnegöl kazasındaki Boğazova or· 
ormanı 

Hususi mukaveleli. orman sahipleri de kendi or manlarmdan kesilmek üzere eksiltmeye iştirak ede· 
bilirler. (390) 1-672 

[ 

öksürenlere~ KATRAN HAKKI EKREl\I 

SİNEMALAR 1 
1 YENi 

BUGÜN BU GECE 

Mevzuunun kuvveti, müzikl·erinin 
nefasetile hakikaten gönülleri 

cezbeden emsalsiz bir esea-

Gönül Oyunlarr 
- Canlandıranlar -

Georgeı Alexendre - Renate Muller 

BU GECE 
(KULÜP} 

Zengin sahneleri, çok eğlenceli 
mevzuu ile seyircilerini fevka.· 

15.de memnun edecek 
muazzam revü 

Mumyaların Serveti 
- Canlandıran -

E:ddie Cantor 


