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Okul ihtiyaçımızın ar ş 'ar ısı _, 

Kültiir Bakanlığımızın orta okul
larımızın sayısını, memleketin haki
ki ihtiyacı seviyesine çıkarmak için 
tetkiklerde bulunduğunu biliyoruz. 
Parti'nin geçen yıl toplanan Büyük 
Kurultayında, hükumet orta okul 
istiyen pek çok dileklerle karşılaş
mıstı. Mebuslar, seçim çevreleri ta· 
rafından, daima bu neviden dilekler
le sıkıştırıldıkları için Kamutay mu
hıtinde de buna yönelen bir cereyan 
bulunması pek tabiidir. 

Memlekette orta okullar sayısı -
nı hızlı hamlelerle yükseltmek arzu-
sunun karşılaştığı iki güçlükten biri 
kredi, diğeri de kadro meselesi oldu
ğu rnallımdur. Yeni açılacak okulla-
rın kadrolarmı dolduracak nisbette 
yetişmiş ve aym zamanda boşta ele
man mevcud olmadığı için, bu enge
lin birinciden daha ehemiyetli oldu -
ğu ortadadır. 

Gerçekten, bugünkü öğretmen 
kadrolarımız içinde de. artık i§e ya
ramaz ve bugünkü ihtiyaçları kar
şılayamaz hale. gelmiş birçok unsur-
lar mevcud olduğı.mu biliyoruz. Bun-

o lann bile, kısa bir zaman içinde taze
'V lenmesi ve busmetle buITTinkü kad

ronun daha ven. :.Ii hale konn.dsma 
a .... aziyet müsait değilken. yeni açıla

cak okullara ner,.den öğretmen bu -
lunacağı hakikaten dii~ündürücü bit 
orudur. 

Bununla beraber, duyduğumuz 
ihtiyacın büyüklUğü, bizi, isteğimi -
zin seviyesinde oln ıasa bile, biran 
once, memlekete, beklediği orta 

b okulları vermeye sevketmektedir. 
ID Fakat bunu yaparken bir endişenin 
A kafamızda yer etmesinin önüne ge-

f. emeyiz. Orta okullar genel eri liseler 
ı in ve liseler de üniversite için ye-
tıstireceklerine g~;l'P, yarın, Ünİ• er -

e. s te koridorlarının, kötü şartlar için· 
e de yetiştikleri için değerleri şüpheli 
i fakat ellerinde şüphe gotürmez bir 

'.'U hak şeklinde diplomaları bulunan 
g nç yığın]ariyle dolduğuna şahid 
lmıyac k mıyız? Ve üniveı·sitele -

ik rin de İmtihanlarda, bir geçenler yüz
n desi gözetmek mecburiyetinde ka
\ı lacağı düşünülürse, ~men salahi -

1 yet sahibi olarak iş başına gelecek 
ıI bir cok unsurların işinin ehli olma -

ması tehlikesi baş gösterecektir. Bu 
a itıbarla orta okullar sayısının çoğal
~ı tı1masr, bugün esasen vücudu duyu
lıı l bir derdi arttırmaya hizmet etmi
c yecek midir ? 

Eğer bugunkü ckul iyeı: rş1s1 
sistemimizi esas olarak kabul eder -
sek bu türlü bir muhakemenin çok 
doğru tarafları olduğunu kabule 
mecburuz. Ancak, yeni ihtiyaçları -
mızı karşılama yoluna giderken, do
ğuracağı mahzurları onliyecek ted
birleri almaktan bizi hıç bir şey me
nedemez. 

Bu tedbırlerin başlıcası, bence, 
üniversiteye giriş şartlannı değiştir
mektir. Eğer üniversitenin her fa -
kültesini, elınde her lıse bakaloryası 
olan gence açık bırakmak usulunü 
terkederek, ancak husus! ve mesleki 
sıkı hır imtihanla girilir hale koymak 
mümkün olursa, yeni yetişecek olan 
daha fazla mıkdarda lise mezunları 
arasında bir tasfiye yapmak imkanı 
hasıl olacaktır. Bu usul, aynı zaman
da takib edeceği branşta hakikaten eh 
liyet sahibi bir gencin, herhangi di -
ğer branşta pek kuvvetli olmamak 
yüzünden, bakalorya peşinde bazan 
birkaç yılını kaybetmek mahzurunu 
da önliyecektir. 

Orta mektebler için de aynı usul 
kabul edilebilir. Ancak, burada daha 
geniş ve el:ıstiki bir sistem takıb edi
lerek, liseve giriş srrasmdn değıl, or
ta mektebten cıkrş sırasında talebe -
nin göstereceği olgunluk derecesıne 
göre liseye cirmek h;:ıkkmr veren 
veya vermiyen iki ayrı diploma usu
li.i konulabilir. 

Bu şekil, bence, orta okulları li -
seye ..,.irmPk h kkınr verir veya ver -
mez diye iki neve a) ırarak, bunlar -
dan ikincilerinin içinde yetişec k de
ğerli elemanların tahsilini ilerletmek 
imkanhrı öniine sed cekmekt n da
ha doğrudur. 

Bu suretle, öğretmen kadroları -
nın ceviyesinı yükseltecek yeni ve 
kuvvetli elem nların yetişmes"ni bek
lerken, memleketi, bütün mahzur -
1anm ortadan kaldrrarak, yeni okul -
larhı tehlikes'zce cihazlamak mum -
kün olacaktır. 

Her halde, okuma ihtiyacının 
memlekette şuurlaştığı ve her yan -
dan okul dilddNi ya[Ydığı bir sırada 
elde mevcud imkanlarla nasıl ve ne 
şekilde bu ıhtiyaca karşılık verilebı -
lec ği üzerinde uzun boylu duşun
m<;liyiz. 

YAŞAR NABİ 
n=============-:====================;;:::================-==========~ 

T ornik Sıvas Kangal 
T orumali Urfa Siverek 
T orzik Urfa Siverek 
T oro Urfa Siverek 

·~ı Torunlu Maraş Ayındırış 
ı T orunkesentaş Gazi Ayın tap Nizip 

'el Bu köylerin Kafkaslardan A -
g manos silsilesini sürerek lskende

u ron körfez ine doğru sıralandığı-
ıu ve hepsinin de dağ eteklerinde 

g kul'Ulmuş olduğunu goruyoruz. 
~Hepsinde de ana kelime olan 
:or bugün daha dip diridir. içle- . 
inde toro gibi doğrudan doğruya 
arurovayı andıranlar ve torilerin 
~ ratam Kırım yarım adasının adı 
~>lan Torik ismini tam morfoloji 
a·ı le m':.lhafaza edenleri de vardır. 

~ Ge11e aynı ismin tir ana kelime-
1 inJen yapılmış ~ekillerini de ya-
1 ai yvl uzerinde bulabilivoruz: 

d fırkşin Van Gevaş 
,~ iraht Erzurum İspir 
n irgb Gümüşa.ne Kelkit 

11 
iralcavank Muş 

n ircank Muş Bulanık 
tr "i,·b;z;k Malatya 
ltı "irha Elaziz Palo 

ral ·ir-bisbi Diyarhek1r Çermik 
n ·rrk ,, Siverek 
· ·İrJ Siirt Pervari 

re Dikkate değen cihet tir'li keli
n 11elerin daha artık dağlık yerler

h e, deniz ve büyük su kıyıların
a olmasıdır. Ovalarda bulunan

mu da aşağı yukarı o hususiyeti 
b l aiz o!anlardrr. Bozkırlarda tir, 

>r veya dor'lu isimlerin hiç bu. 
anmaması veya pek az bulunma

nd bu iddianın güçlü bir delilidir. 
ı Bu aşağıdaki isimler onlardan

b rr: 
· iriye 

A1oraman 
oraman 

"'ak 

Bursa 
Denizli 
Yozgat 
lçel 

udanya 

Boğazlıyan 
Tarsus 

Dorak Bursa M. Kemalpaşa 

1 
Goze batan ikincı bır cıhet de 

tor'lu adların denize yaklaştıkça 
Dor, ve Tir biçimi almalardır. 

Evvelce de sôyledıgim gibı bu; 
tor'lu isimlerden birimn Amanus 
alt versanından Kilıkyaya birinin 
de üst versanmdan Egeye doğru 
yayıldığını göriıyoruz. T oros dağ
larının adı da onlardandır. Kars 
taraflarında Torun oğulları yaşar. 
Fa1cat cenupta MarJin llbaylığr 
nın Midya kazasında ya~ıyan Tor 
lar çok enteresandır. 

Şimdi ortodoks mutezilesı Hı
r:stiyan olan ve aynı zamanda a
rapça da konuşan Midyatlılar asıl 
adlarının Tora •ı oldugunu bilir le: 
oııu iftiharla kullanırlar. Kendııe
riyle göruşt-..ı um zaman iki d.! 
konuştuklarnıı söylemişlerdi: A. 
rabi ve T urnıl Ben bu dili tetki
k'! fırsat bulamadnn. Fakat .. et· 
kık değeri olrluğuna ınanıyonım. 

Kelimenin etimolojik analizi su
dur: 

(1) (2) (J) (4) (5) 
Torani ab · at 1 or + an +ığ 

1, 2, 3) Agator - tor un mana· 
sım biliyoruz. Yükseklik ve büyük
lügün bir sahiple tekarrürü demek
tir: 

4) An eki anlamı egonun 
muhitine ve yakın bitişiğine götü
rür. 

5) İg = eki de manayı tamam
lar ve isimlendirir. Şu halde keli
m""nin tamamı §11 demektir: 

T ekarrür etmiş bir büyüklüğü, 
pat lnklrğı kendinde tamam ve mü 
kemmel olarak gösteren tecelli et
tiren kimse. 

Ve benim tanıdığım Torl r bu 
vasıflan gerçekten haiz olan ve 
gösterebilen insanlardır. D"cle 
havzasının çöfe doğru en son ka-
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li ç HABERLER 
IST AN BUL TELEFONLAR/ 

İstanbul 
•• • • • • 
uıııversıtesıııın 

Yaptıracağı hastane 
pavyonları 

lstanbul, 7 - lstanbul üniversite
si borç alacağı 2,5 milyon liranın e
hemiyetli bir kısmı ile Cerrahpaşa 

hastanesine 400, Gureba hastanesi
ne 300 yataklık birer pavyon yaptı· 
racakbr. Üniversitenin bu pavyonla
rın yapılmasına yardım için belediye· 
)'~ yaptığı müracaat müsbet netice 
Vf'rmİştİr. 

Konservatuvar yatı kısmı 
lstanbul, 7 - lstanbul konservatu· 

varma bir yatı kısmı ilave edilecektir. 

lstmıbnl mezhalıa .. mm 
~(irnler(liği talebe 

lstanlıul, 7 - htanbul mezbahası 
-:tc.ı..i için Avrupa mezbahalarına bir 
talf'be gönderecktir. 

Hamalların taşıyacağı 

esya 
İstanbul, 7 - Sıhat müdürlüğü bir 

hamalın 100 kilodan fazla eşya taşı· 
masım menetmiştir, 

Y anhş bir haber 

iil iller t'e cıyarltır idaresi yar di
r:>l ·ı(;riiııiin vekalet emrine alın

dığı luıbt•ri do·-rıı değildir 

Ölçüler ve ayar idaresi yar direk
toni B. RC§adın, olçu işlerindeki sui· 
i ... ımalınden dolayı, vekalet ernrıne a
lındığı hakkında bir İstanbul gazete· 
aınde çıkan haberin aslı olmadığı il
tjılı makam tarafından temin edil· 
mektedir. Bu haberin, B. Reşadın se
nelik iznini kullanmak üzere işi ba· 
§ına gelmediğinden dolayı meydana 
çıktığı zannolunmaktadrr. 

lstanbulda birkaç fabrikanın dam
gasız ölçü çıkardıkları hakkında ls
tanbu1 gazetelerinde görülen haber
ler de mübalegalıdır. Memleketin 
her yerinde olduğu gibi, htanbulda 
da yapılan umumi bir yoklama sıra
sında, bir iki bozuk ayarlı ölçüye rast· 
lanmıştır. Bununla beraber ekonomi 
bakanlığı, müfettişleri vasıtasiyle bu 
i~i esaslı surette tetkik ettirmektedir. 

Gazlardan korunma dersi 
Kültur bakanlığı, bütün orta o· 

kul ve liselerde gaz ve gazdan ko
runma dersleri verilmesini kararlaş
tırmıştır. Bunun için gereken malze· 
me, önümiızdeki malı yıl büdce:;in· 
den sağlanacaktır. Bu zamana kadar 
dersler n zari olacaktır. 

Bakanlık bu dersi verecek öğret
menler icin yaz tatilinde biı· kurs 
aç.mnğı dü .. ünmektedir. 

yalıklarında yaşı)·an bu "Dori'' ço
cuklarında (Birakisefal) alpinle· 
rin bütün te~rihi vasıflarını görür
sunüz hıristiyan olmaları ve dağ
ları kendilerini muhitin tesirlerin
den korumuş ve tarihi tiplerini e

si rgemiştir. 
"Toran" ve "T orani,, kelimesi

ne bir de Şanım "Hermon" dağı 
yakınlarında tesadüf ederiz. Kla
sik devirlerin "Dor" kasabası 
' Hermon" dağının eteğinde idi. 
.. Dor'' un harabelerinde yaşıyan 
''Dor" lılar tıpkı Medyat ve bütün 
Akdeniz dorileri gibi üzümcüdür· 
fer. O havalide "Tora'' suyu ve 
''Tora" üzümü büyük bir şöhret 
sahibidir. 

Yine klasik devirlerde elam 
mmtakasının cenubunda dağlık 
mınt.akadan çıkıp denize dökülen 
bir nehirin adı "Darak'' idi. 

(Sonu var) 

B~ İlhami Pamirin 
tetkikleri 

Etibank Genel direktörü B. llhami 
Nafiz Pamir, madenler Üzerinde Let
kikatta bulunmak üzere, bugün Er
ganiye hareket ~rlecektir. 

Gazozlardan ,·ergi alınacak 
Bazı mahaller gazozları muame

le vergisinden istisna ettirmekte ol
dukları anlaşılmıştır. Finans bakan· 
lığı bu mevzuda ilgililere bir tamim 
yaparak muamele vergisinden hariç 
bırakılmış gazozların vergilerinin der· 
haı tarhedilmesini ve verginin 1934 
mali yılı başlangıcından itibaren a· 
ranmasını bildirmiştir. 

İran hahlarnda inhiıınr 
' Eildinrt bülteninde gördüğümüze 

göre, dost ve komşu lran hükümeti 
batı ihracatı Üzerinde inhisar tesis et· 
miştir. inhisar şirketi pek yakında 

kurulacaktır. 

Menemen siillerinin t staııbula 
gönderilmesi için 

Bandırma hattı üzerinde, Mene-
menden lstanbu)a süt tct.Jınma işinin 
daha çabuk yapılabilmec;ı için, hu

susl süt vagonlarınm eki .. preu- tı\kıl

ması, devlet demiryoJları idar~st ta. 
rafından, işletme direktörlüğüne em
redilmi,tir. 

B. Ömer Celalin maaşı 
İstanbul üniversitesi hukuk fakül

tesı maliye ve istatistik kürsüsü pro
fesörlüğüne tayin edilen B. Ömer Ce
lalin mesleki ihtisası dolayısiyle ma· 
aşı 70 liraya çıkarılmıştır. 

Gümrük tayinleri 
Kilis gümrük direktörü B. Faik 

maaşı ile tetkik direktörlüğü, tetkik 
amirliğine, tetkik direktörlüğü me· 
murlarından B. Neşet terfian Kilis 
gümrük direktörlüğüne, bakanlık 

levazım direktörlüğü tahakkuk me· 
murlarından B. Naci terfian Haydar
paşa gümrük ihtiyat memurluğuna 

tayin edilmişlerdir. 

l\'Iısıra sattı~ınız 
meyvalar 

Mısırda, lskenderiyede bulunan 
yunan ticaret odasınm tesbit ve tan· 
zim ettiği 1934 yılma aid bir istatis
tikte, merr.leketimizden Mısıra ithal 
edilen meyvaların mikdarı da göste· 
rilmektedir. Ehemiyetli ihracat mad
delerimiz arasında bulunan bazı 

meyvalarımızm, ne mikdarda ihraç 
ccJildiğini gösteren rakamları olduğu 
gibi alıyoruz. Bu mallar Üzerinde, 
bize rakib olan, bir memleketin tica
ret odası tarafından gösterilmesi iti
barile, bu rakamlar oldukça dikkate 
değer: 

Elma: 11.100 Mısır lirası değerin
de 1140 ton, 

Armut: 6 lO Mısn- lirası değerinde 

30 ton, 
Kaysı ve şeftali: 350 Mısır lirası 

degerinde 15 ton. 
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~ Hukuk ilmini yayma ~ 
§ kurumundan: ~ 

i Halkevi konferansları i 
i sırasında 1 
§ 5 

!Ankara 1 
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i Halk~evinde 1 
i hazırladığı konferansların i 
§ i 
§ beşincisini E 
= = ~ Bugün ( 8-2-936) saat 15 ~ 
~ de I stanbul hukuk fakültesi ~ 
= = 1 profesörlerinden 1 
1 B. Ali Fuat ! ' 
= Verecektir. Mevzu "iş kanu- = 1 nunun sosyal ve hukuki ba- 1 
~ lnmdan strüktürü" dir. ~ 1 
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öğretmen1~rin stajı 
• • ve maaş vazıyetı 

Kiiltiir bakanlığı mevzuatm ye

rine getirilmesini ilgililen' 
bildirdi 

Üniversite ve yÜksek ihhsas okul

ları mezunları orta tedrisat Öğret

meni olmak istedikleri zaman, orta O• 

kul ve liselere, bir sene için stajyer 

öğretmen olarak tayin edilmektedir

ler. Bir yıl sonunda okul direktörleri, 

staJyerlerin öğretmenliğe olan kabi

liyet ve ehliyetlerini öğretmen mec

lislerinden alacakları kararla, kültür 

bakanlığına ya:ı;maktadırlar. Stajyer

rerın ayrıca türkçe, fen ve felsefeden 

de muvaffak olmaları la:ıımdır. Böy

jece geçirilen staj müddeti memurin 

kanunundaki namzedlik devresi sa

yılmaktadır. 

Böyle olduğu halde, bazı okul di
rektörlüklerinin staj müddetlerini 
dolduranlar hakkında düşüncelerini 

bildirmediklerini ve öğretmen meclis
lerinin zabıtnamelerini göndermedik
lerıni gören Kültür bakanlığı, staj· 
yerlerin mağdur olmamaları için, ka
nııni icabların yerine getirilmesi için, 
lazım gelen tedbirleri almıştır. 

Bundan başka stajyerlik, memu
rin kanunundaki namzedlik devresi 
olduğundan, askere alınan öğretmen· 
)er hakkında da namzedler için mev• 
zuubahs hükümlerin tatbik edilmesi 
lazım geldiği ilgililere bildirilmiştir. 

Okul kitabhanelerini zen
ginleştirmek için 

Okullarda bulunan kütüphaneleri 
zenginleştirmeğe karar veren Kültür 
bakanlığı, orta mektep ve liselere bi
rer tamim göndererek, öğretmenle• 

rin istedikleri kitabların tesbit edile· 
rek gönderilmesini bildirmiştir. 

llilletlerarası kiimes hap·anları 

kongı·esi 

Bu yıl içinde, 24 temmuzdan 2 
a;"tustos tarihine kadar l..eipzigde bir 

miUetlerarası kümes hayvanatı, gÜ• 

vercin ve ada tavıanı kongresi topla· 
nacaktır. Kongre tertib heyeti, mem• 
lekctimizden de delege istemiştir. 

Boluda yeniden bir 
teprem oldu - hasar yok 

Bolu, 7 (A.A.) - Dün sabah 
olduğu gibi bu sabah gene saat 
dördü beş geçe kısa aralıkla ce
nuptan şimale doğru üç yer sarsın· 
tısı oldu. Bunlardan birisi oldukça 
şiddetli olup halkı uykudan uyan
dırdı. 1 O saniye sürdü hasar yok
tur. 

Krzılayın yardımları 

Zile, 7 (A.A.) - Geçen yıl hü· 
yük selden evleri tamamen yıkı
lan yoksullar için kızılay tarafın
dan yeniden yaptırılan altı bina
nin inşaatı bitmiş ve evler felaket 
görenlere teslim edilmistir. 

Politika 

Zorlu bir kahveci 

Ötey gün kahvesinde müşteri sı· 

fatiyle oturmakta olan ankarah ber• 
ber Abdulaha kahveci Hilmi dı§arı 
çıkmasını söylemi§ ve çıkmayınca 

yumrukla başından hafifçe yarala
mıştır. Suçlu Hilmi yakalanmıştır. 

Acemi bisikletçi 

İki gün önce Zeki adında biri Bi· 
sikletle Müdafaai hukuk caddesin
den geçerken Hamide çarpmış ve ba
şından hafifçe yaralanmasına sebeb 
olmu~tur. Acemi bisikletçi hakkmda 
tahkikata ba,lanmışbr. 
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Ymıkrfor 

Güzellik kıraliçeleri oış 
_______ __;;--------------------------------------------~ 

HABERLE 
Birkaç sene önce Romanya g~

zellik kıralicesi ilan edilmiş olan hır 
J • b"" "'k tel genç kızın Bükreştekı uyu • 0 -

l d b. · d ··1" 1 k bulundu-er en ınn e o u o ara 
ğunu haber veren gazeteler· bu sefc:r 
de, 1932 Yunanistan güzelinin. bır 
b k. " 'le kocasını ucuk yasında ·ı çocugu ı ~ 

· · k t gmr brrakMak. bir başkasşna aç 1 . 

ll ·· Il'k kıralıce-yazıyorlar; zawı ı guze ı · 
leri ! 

Ci.izellik kıralıçeliği müsabaka
larının edebi) atı bu idi: "Her ırk. 
yılda bir kere, kendi beden ve ç~~r~ 
g\.izelliğinin en tekamül etmiş tıpını 
görecektir.,. 

· ·· .. ldu · Müsabakalarm ıc yuzu ~u 0 · 

her memlekette, gazetelere tirajlan
nı yükseltecek büyi.ik bir okur kala
balığı sağlamak; !';arışın. kum~al. ~s
rner, ahl~ gözlü. kadife te.?lı cms 
cins, çeşid çeşid. birçok . guze.l kızı 
memleket memleket. şehır sehır d~-
1,.ştırmak suretile tiyatrolara. gaz_ı
nolara, türlii cğkmce yerlerine genış 
kazanc imk~1;larr vermek ... 

K~dm güzelliğine karş~ hangi 
erkek kayıdsız kalmış, hangı k~ın 
hased duymamıştır! Gazeteler ın~ 
lerce sayı fazla sattılar. zevk yerlen 
kazançlarını birk"ıs misli kabar~tılar. 
Tek zarar edenler gii7ellik kırahçele-
rinin kendileri oldu. 

j orj Senkle,·, hctftalık Pari Suar
da eski kıralic;elerin ne olduklarmı a-
ra§tırıyor. l 

Sinema. d:ınsig ve tiyatro" arm 
yüzlerce liralık mukaveleler vadet
tikleri Anyes Sure, önce Pariste F~
li Berjer'de ve sonra, cenup Amen-

........... 

UZAK ŞARKTA 

V \ZIYET GERGİ~ -
Japon. askeri 

dıs Iı1 ongolistan 
sınırına ilerliyor 

(Ba§ı 1. inci sayfada~ 
Londra, 7 (A.A.) - Resmı mah-

filler, japon kıtalarının Mançuri .. ile 

dıf Mogolistan arasındaki sınır uze

rinde harekatını teyid eden haberler 

•lmışlardır. Bu haberler Londrada 

kaygı uyandırmıştır 

) e11 i bir /ıfulise 

Pekin, 7 ( A.A.) - Mançuri - Şarki 
M . d i bir hadi· ongohstanı sınırın a ye 1 

se olmuştur. Yirmi kadar . • fongol as· 

keri, bu ayın beşinde B r gölü ya

kınındaki Alahedkada b · · Mançuri İ· 
leri mevziine taarruz etmişlerdir. 

Mançuri kıtaları, mütearrızlarr püs

kürtmüşlerdir. 

Pekin, 7 ( A.A.) - Royter ajan· 

sından: Beş bin mançurili ve mongo

listanlr askerin Suiyuan eyaletini is
tilô.ya hazırlanmakta oldukları Çin 
kaynaklarından buraya gelen haber

lerden anlaşılmr;ttır. 

Tefrika: No. 8 

l"tsında, Buenuı; Ayres'de. her ge
~~. inanılmaz güzelliğini binlerc.e 
hayran göze !>eyrettirdikten sonra ı
pekten, elmastan, kürkten ve hele 
insanların neler neler anl~t~n bakıs
larmdan bırakarak ölüp gıttı. 

Robert Küzey, film atölyel~riı:in 
sönlaytları altında, eşsiz mavı goz
lerini az kaldı kaybediyor~~· .. Rey
mon Allen kxraliçelere:. k~ç~~ ço
cukların perilere inandrgı gıbı ınan· 

.ıştı. Bunun İçindir ki ~nlann alın 
) c.tLıları hakkıııda yazdıgı eser ~z~n 
ve acı bir itiraf. bundan sonrakı r
ralicelPr icin hazin bir miidafaC\dır . 

Hizdeki güzellik k.ıraliçeleri~~en 
bir iki:<ıinin yuva kurduklarını bılıyo-
rum. h 

Ötekiler ne oldu? Onların da ba -
tiyaı· olmu~ olduklarını um~lrrn. 'V_.e 
şunu iyice bilelim ki Cum~rıye_t H_u
ki.imeti gibi, genç ve tecrubesı~ 'li a
tandaslarına bu müsabakalara gırı:?e
ği ya;ak eden hiiki.imetler en dogru 
yolu bulmuşlardır. 

Saadet :çit1de ihtiyarla~ış .~!d.u-
~ sandıo .. "'\ı vaktile guzellıgı ıle gunu .,, • l d .. 
meşhur bir kaı:Ln, ?ir ~0? antı ~· goz-
leri kimbilir hangı enşılem,7mış g~
yelerin hayalım. taktl8!"?k: !<~ç gu
~el kadın mesı.ıd oldu! demıştı. .. 

Kadınların büyük düşmanı gu
zellikleridir. Halbuki güzel kadın o

u en kuvvetli silahı sanır; onun1~ 
kırıp yıkarken - daha güz~l .olmak ı

. _ onu ve nihnyet kendını yıkar. 
çın 1 . .. k y almz güzellik erme guvenen a-
dınlC\ra acımalıyız. 

Nasuhi BAYDAR 

ROMEN - SOVYET 

ANLA~~\:;! HAKKl~llA: 

Küçük antant 
mahfillerinin, 

fikri 
(Başı 1. inci sayfada~ 

surette yardım edeceğini natık hır mad-

de bulunacaktır. , 
Alman) a tarafından Çekoslovakya ya 

karşı bir taarruz yapılması halinde sov-
et kıtalar• ile tayyarelerine Romanya 

~opraklaı·rndan geçmek izninin verilmeRi 
hakkında yapılan görüşmeler sırasında 
bir takm güçlükler çıkmıştır, fakat and
laşmanm dayanmakta olduğu milletle.r 
cemiyeti paktının on altınccı maddesı· 
nin tct::>!ki, bu suretle bir araziden geç
mek için huwıi bir madde vücud_ıı geti
rilmesine lüzum göstermemektedır. Öte 
taraftan, Besarabya meselesi kat'i ı1u • 
rette halledilmemiştir ve gerekirse b;ı 
topraklarda sovyet kıtalarının geçmesi
nin bir takım hadiseler çıkmasına sel; 

biyel vereceği sanılmaktadır. 

. "iOJ' l'f;.T/,ER Bl~LIGINil\ 
HÜIJt:E~I 

Moskova, 7 (A.A.J - Sovyetler bic 
Jiğinin l936 büdçesi 68 milyar 500 mil 

yon olarak, 1935. yılı~a _ni~petle yüzde 
23 fazlasiyle teııbıt edılmıştır. 

RA 

PETROL l Z:\IANLARI 

KO!\IİTLSiNDE: 

Eksperlerin 
çalışmaları 

Cenevre, 7 (A.A.) - PetYol uzman· 
lan komitesi, dün ak,am toplanmıştll'. 

Komik. petroldan ç kan maddeler ~;ık. 
kında tetkikler icrasına mentJr tali ko 
mitenin ı·aporunu kabul etmiştir. Ko 
mite, hcı· hangi bir memlektin petrol
dan çıkan maddelerin matad istihlakı 

yekununu yüzde on beş ila yüzde yirmisı 
ile iktifa edebileceğini müşahade etmiş· 
tir. 

Uzmanlar, nakliyat meselesini göz· 
den gcçiı·mek üzere bugün toplanacak 
lardu. 

Petrolün teslimi üzerine konulacak 
amlıargonun harbı durdurmak hususun
da tevkalade tesirli ve bu tesirin çabuk 
oli\cağı ı;Öylcnmektedir. 

Amhur~o lıukkmdtı eksperlerin 
verdiği rapor 

Cenevre, 7 (A.A.) - Eksperlerin 
muhteuıel bir petrol ambargos.a meselesi 
hakkındaki raporlarının hülasası ıudur: 

Eksperler, İtalya ile milletler cemi

yeti azası olmıyan üç büyük devlete aid 
saı·nıç gemilerinin sayılarını gösterdik 
ten sonra, 1 talyamn istifade ed~bileceği 
sarnıç gemisi sayısının 82 oldağu -
nu sanmaktadırlar Gene eksperler, [. 
talyanın başka gemiler de tedarik ede 
bilecegini tesbit ettikten sonra, l talyaya 
olnrnk petrol nakliyatı üzerine konulacah 
yegane pratik ambargo usulünün muh· 
temel ambargoya kahlmıyacak devle 
lerc sarnıç gemisi sablmasmın önüne ge 
çilmcsi olacağı neticesine varmaktadır
laı·. • 
Bu on<'\ gazclcı,İ petrol am
haı goımrıu İ)İ kar~ılamı)oı· 
Oslo, 7 (A.A.) - Handels gazeteısı 

"Norveç ve zecri tedbirler'' başlığı al· 
tında yazdığı bir makalede diyoı· ki: 

'•Milletler cemiyetini sevkeden ln
giltcre ile Fransadır ve Fransa da bazı 
çckinmelerden sonra lngilterenin lehin
de olarak İtalyan dostluğunu feda etti. 
ltalyanın düşmanları için en az masraf· 
h vasıta zecri tedbirlerdir. Çünkii bu· 
nun .:ararını başka devletler de yüklen 
mektedri. Bu zecri tedbirler şimdiye ka 
dar ltalyadan ziyade Norveç'i harab et
miştiı. Bununla beraber şimdiye kadar 
tatbik edilen zezcri tedbirler varım1 

kabul edilsin. Fakat daha vahim biı· 

şeyden bahsedlliyor. Petrol ambargoı;u . 
Bundan başka petrol taşınması da yasal. 
edilecektir. Demek oluyor ki b:.ınun en 
ağır yükü Norveç'e yüklenecektir. Çün 
kü dünyada en ziyade sarnıçlı gemilere 
malik bulunan Norveçtil' ve nakliye ı;İ 
paı·işleri aramağa mecburdur . 

Ne için bizi ıılakadar etmiyen kav· 
galar<.' knrışahm? Bizim ne İtalya ile ı 
de Habeşistanla bir anlaşmazlık mevzu
umuz yoktur. Ne diye bil· takrın kavga· 
lara karışarak bunun ziyanını çekelim!' 

PARlSTE DE\ \l\I EDiYOR 

B. Flaııden İngiliz hüyük~ elçi"iyle 
Afgan Dı~ Bakanını l{ahul etti 

Paris, 7 (A.A.) - B. Flanden, 
bu sabah İngiliz elçisi Sir Gorge 
Clark ve Afgan dış işleri bakanı 

F eyz Mohammed hanı kabul etmiş· 
tir. 

Paris, 7 (A.A.) - Dış bakanı 

B. Flanden'in bugün İngiltere bü
yük elçisiyle görüşmesinde, Tuna 
meselesi hakkında elçiye haber 
verdi~i bildirilmektedir. B. Flan
den bu görüşmelerin resmi olmı
yan mahiyetini tekrar etmiş ve 
bunların Tuna blokunun kuvvet
lendirilmeleri için gelecekte cere
yan etmesi ihtimali olan görüşme
lere başlangıç olduğunu söylemiş
tir. 

Bu görüşmede Cenevre eksper
lerinin petrol ambargosu hakkın
daki görüşmelerinin de bahse ko
nulduğu bildirilmekte ise de iyi 
haber alan mahfiller bu ambargo
nun şu sırada düşünüldüğünii sa
mlmamaktadır. 

Pren.o; Suırlıemberg V iyaııa~«• 
clöndii 

Paris, 7 (A.A.) - Prens Star
hemberg, Pöti parizyen gazetesine 
beyanatta bulunarak Fransa ile A
vusturya arasındaki münasebetle
rin hoşnutluk verici bir surette in
kişaf etmekte olduğunu söyle
miştir . 

Viyana, 7 (A.A.) - Prena 
Starhemberg, dün akşam Paris'ten 
buraya gelmiştir. 

Kıral Karol Bulgarit41ana 
gidecek · 

Sof ya, 7 (A.A.) - Dolaşmak
ta olan bir söze göre Romanya kı
ralı Karol, nisan sonunda Belgrada 
yapması kararlaşnuş olan seyya
hatten sonra, mayıs ayının ilk 
günlerinde Bulgaristan kırah Bo
risi ziyaret edecektir. 

Bükreş, 7 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre kıral Bükreşe 

20 şubatta dönecektir. 

ln~'illere, Akdeniz pakwu 
miisaitl 1.-arşılamıyor 

Londra, 7 (A.A.) - Royter ajansı 
nan aldığı haberlere göre, B. Flandeo 
son dafa Londrada B. Edenle yaptığ. 

mülakatla bir nevi Akdeniz lokıırnosuna 
muadil bir Akdeniz anlaşması için tel 
kinlerde bulunmuştur. B. Eden, bu fikr: 
elvel'işii bir surette karşılamamı§, lngil

terenin mütearrız olat·ak tanınan b" 

memleket ile "ademi tecavüz'' paklr ya· 
pamıyacağını bildirmıştir. Ke7.a, B 
Flanden'e bu teklifin İtalyan - habet s .. 
\'aşından sanra da daha elverişli bir •U 

rette karşılanmıyacağınt anlatmışhr. 
/\iman haberlere göre,ltalyanın d~ Mı 

hususta fikı·i alınmış ve fakat teklifi so 
ğuk bir suretle karşıl<lnmıştn·. 

6 şubat 
l'arisıe 6 ~ubaı lıiidi."'~·"İ;; ge(li. 

Paris, 7 (A..A.) - 6 şubat 1934 kı
rışıklıklarının ikinci yıl dönümü •·. 'l 
hiç bir hadiseye sebebiyet vermeden ge~· 
miştir. Bütün gün. Konkord meydanın
daki çeşme etrafına bir çok çe•e:"l' 1 r 

ve çiçek demetleri konmuştur. Gcc" "'li 
birlik tarafdarları bu meydana yakuı bir 
otelde büyük bir tot'l\antı yapmı~lar<l.r. 

Eski İspanyol 
veliahtı ölüın 

halinde 

Eski ıspanyoı velıahdı Kont 
dri Katıadonga 

Hava, 7 (A.A.) - [:;ki ispan
ya kıralının oğ·lu eski İspan
ya veliahdı ont dö Kovadonga, 
bir kan nakli ameliyesi tecrübr<;i 
yapıldıktan bir az sonra sÜr<\tle 
sönmeğe yüz tutmustur .. 

Prensin tub1l<luc'Tu ~"'n•i emi, 
artmakt .. dır. 

~~ANK 
Yazan: Norbert von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

bir kemal mertebesine gelmesi olarak vü
cud bulmuştur. Halbuki Anadolunun yakın
larında duran Hellas ile çok daha uzak ka
lan batı diyarında, hıristiyanlık, her seyi 
kökünden değist!:en yabancı bir akide ola
rak zuhur etmiştir. 

Bu itibarla Anadolu'nun gene Suriye ile 
birlikte, hıristiyanhk resmi din olduktan 
sonra onun dini akidelerinin islenmesinde 
en büyük rolü oynaması tabiidir. Roma'nın 
yerini Haliç kıyılarında alan İstanbulda de
gil ama Efes ve Mile'de, Nikea ve Halke
donda ve daha birçok ufak kasabalarda bü
yük konsiller toplanmıs ve hıristiyanlığın 
esaslarını tesbit etmiştir. Ve şayanı dik
kattir ki, resim ve tasvirler kavgasında, do
ğudan gelen (bunu göğsümüzü gere gere 
iddia edebiliriz) temiz ve abstret tanrı mef
humunu daima şiddetle müdafaa ederek pa
gan helenizmaya, şehevi resim düşkünlüğü
ne ve insan vücudunun din kültü icine alın
masına karşı gelenler hep Anadollu episko
puslar ve imparatorlar olmuştur. 

ki Bizans'mm yerinde Konstantin'in belde
si yükselmektedir; bütün güzelliklerin ve 
büt~n ihtişamların beldesi; servetlerin, şe
h~vı arzuların, ahlakdışı huyların beldesi; 
dunyayı kendine hayran bırakan; mavi Pro
P?ntis'i altın parıltılı Haliç'ten ayıran tepe
nın üzerinde, Kayserlerin mermer sarayını 
~asıyan; heykellerle süslenmis hipodromu 
ıle;. tanrının üstün bilgisini barındıran ma
bedın yuvarlak kubbesi ile .. ki bu mabedin 
burma somakiden direkleri Grek dünyasının 

kar~mıza çıkaı. O tiırnıa ışkrı cıı aJ 1-dıHe~1 .. 
re bürünmüş karı ki, sırtında ve gbgsün e 
türlü taşlar ve incıler ı ·ıl ıcıı >1e elinde tu tu
ğu altın tas cinayetlerle, pi liklerle ve a u -
telikler ile doludur" Fakat, ve ne de ol. , 
gine o kadın ki, hüytik Gr~~ mirao.;mm be~
çisidir ve onun ölum solu,,,u degım ve lnr 
yana düşmüş elinden, Batı'nm bütün genç 
milletleri, antik medeniyet n engın bilgile
rini ve güzelliklerini alma 1 ge1P'"eklerdır. 

Dcgudaıı gelen tanrı mefhur_nunu.n bu 
temizligi yanında. dünyada kendıne dm ad~
nı veren her inan, bir putperestlıkten, bır 
ınasaldan bir dinsizlikten ibaret kalmıstır. 
Ve Greld~rin kültürel ve sıyasal tesiri altm
da Küçiıkasya'yı kaplamış olan bin yı_llı~ 
batı cilasının inceliğine ve mu_kavemetsızlı
ğine, hıristiyanhğın, kanlı takıblere ve ?as
trrılmalara racrmen Anadoluda ve Surıye
deki yayılışındaki sürat ve yaratıcı _kudret 
kadar susturucu bir delil olamaz. Eger me· 
sele, Anadolu dinlerinin ta;ihi bakımından 
tetkik edilirse, görülür ki, Iran'~an Anad~
lu'nun kendi yerli din malzemesınden ve es-

ki Babil'in tanrı bilgisinden alın.an u~.su~
larla ıneydana getirilmiş olan Mı~ras kultu, 
Hıristiyanlık için Anadolu'da bır hazırlık 
devresi ve temel teskil etmis ve hıristiyan
lık burada eski din hareketl~rinin eksiksiz 
l · · nevamı, yerli tanrı duygusunun yüksek 

İşte bu sıralarda idi ki, Ege'nin doğu kr
yrlarmdaki bir çırağ, ışığı ile bütün dünya
yı son defa aydınlatmıştır. Bu esnada ise As
ya karasının bir ıslık boyu ötesinde, arada 
Boğaziçi'nin incecik şeridi, İonya'hların es-

h~r taraftaki yapılarından sökülüp getiril
mıştir; altın kakmalı mozayiklerinde ise, 
tanrısal göklerin kendi öz nurları fışkırmış 
ve ışıldamış gibidir; içindeki mermelerin 
ve değer tutan tasların sayısı ha<lsizdir ve 
hesabsızdır; Kon~tantin'in beldesi; binbir
direkli sarmşları, zevk ve heves barındıran 
bahçeleri, senator sarayları ve bir çanağa a
kar gibi içine dünyanın bütün servetleri a-
kan limanının kenarına yığılmış kokmuş fu
kara mahalleleri ile; Konstantin'in beldesi: 
doğu ile batının, içine, ruhları ile kanlarını, 
temizlikleri ile kirlerini akıttıkları büyük 
çanak; bütün bu birikintilerden hasıl olmuş 
tüyleri ürperten güzel canavar; o yeni ve 
"büyük orospu ki, bütün dere bo larm 

Bizans imparatorlan hu hazin,.., ri tam 
bin sene, üç sıra surun ark0,.md"n muhafaza 
etıneğe calu;ımıslardır. Fcı kat Aıwclolu top
raklarını, simalden. doğud,ın ve Cf'ımbdan 
muhafaza edecek surlar vo'·tu. Herul'lar 
ile Vareg'ler, Anadolunun cok kere tecavü . 
ze uğrıyan kucağına sansın tohumlarını ser
piyorlar ve Parth'lar, Ermeniler ve Farslar , 
Onu Halys'e kadar istila edivorlardı. Ce-
nubtan ise. Muhammedin atec:;i ile harekete 
gelen arab yığınları imparatorlar beldesinin 
kapılarına kadar dayanıvorı:lu. Ve taç kav
gaları, saray intirikaları, din mücadeleleri 
yüzünden müdafaasız k3!-ı., ..,..,f'mlckette. ö-

lüm getiren atlılar gene p ') '· ı.ı •nı ort~r 
ve çok defalar tekr<1!"12nm1, -1-:1 rıi~mkr, bir 
kere daha tekrarlanıyorlar.' 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
I tal yada faşist saflarında an lasmazlık 

-> 

Lö Popüler gazetesinde Andre 

Löıu yazıyor: 

18 sonkanunda toplanması İcab e
den büyiik faşist konseyinin 1 şubata 

bırakılması, Roma'da, faşist idare 
muhitlerinde baş göstermiş olan bir 
anlaşmazlıkla alakalı gösterilmekte
dir. Bazı yüksek mevkilerdeki adam
ların A frikadaki harbrn devamına 

taraftar olmadıkları ileri sürülüyor. 
Büyük faşist konseyinin koynun

da, asıl çoğunluğu teşkil eden bir 
"sol yan'', ve birçok defalar daha az 
aşkın bir tanır almış olan bir "sağ 
yan" vardır. Bu azlığa mensub olan
lar arasında Londra elçisi Grandinin, 
Balbonun ve eski Roma valisi Bottai
nin adları zikredilmektedir. Son ikin
citeşrin toplantısında bu azlığın zec
ri tedbirci devletlerle münasebetlerin 
kati olarak kesilmesine mani olduk
ları söyleniyor. 

Bu anlaşmazlıkta Musolini'nin ro
lü nedir? Musolini şimdilik, çoğunlu

iun yanında mevki almışa benziyor 
•e hatta Londra ve Pariste çalışan 

azla,ma taraftarlarının onun yerini; 
uzlatmaya taraftar bir faşist şefinin 
alması ihtimalini düşündükleri bile 
iddia edilmektedir. Faşist "beraber
liii" nin arkasında gizli olan anlaş
ma ılıkların ehemiyetini ihmal etme
den, Musolini'nin, kendi usuliyle, her 
iki tarafı da kollıyarak hareket ettİ· 
iini sanıyoruz. Büyük konseyde fim
diye kadar aşkınların tarafını tutar 
gözükmesine karşılık Musolini aynı 

::uımanda bir uzlaıma yolu bulmak 
için Paris ve Londrada yapılmıf olan 
bütün teşebbüsleri ilham etmittir. Hat
ta bunları sonradan ink:ır ve redde. 

decek olaa bile. 
Musolini her çareye başvurarak 

kendini kurtarmaya çalııacaktır: Şar

ki Afrikaya, mareşal Badoğliyoya 

verilmiı olan büyük taarruz vazifesi 
için, yeni kıtalar gönderirken, vati
kan ve kırallık acentaları vasıtasiyle 
:reni ..zecri tedbirlerin kabulünü Ön· 
lemek için, Avrupa hükümet merkez
lerinde sondajlar yaptırmaktadır. 

Musolini bu iki taraflı faaliyetiy
le her iki tarafa kendi adamları ol
duiu hiaaini vererek faıiat idare kad
rolarının birlifini muhafaza etmek 
iatiyor. Fakat büyük konsey toplan
bunın ıreri bırakılması bu oyunun 
ıritgide daha güçle,tiğini ispat etmek
tedir. Avrupanın vaziyeti açık ve 
kati ise, Muaolini yakında herkesi al· 
datmasına son verecek ve kendi tu

zaiına kendisi dütecektir. ltalyan 
milleti ve dünya sulhu bundan fay

dalanacaktır. 

HARB, HARBTIR. 

Yukarda bahsettiğimiz ·afkın un
surlar arasında faıist aözde senöika
larınrn başkanları bulunmaktı\dır, 

Bunlar "proletarya" harbınrn, şimdi
ye kadar kağıd üstünde kalan ve ıar. 
ki Afrikadaki kan banyosu sayesinde 
nihayet meydana gelecek olan korpo

ratif sistemi gerçekleıtirecek olan bir 
harbın lehine propaganda yapmaya 
memur edildiler. 
Sendikaların organı olan Lavoro 

faşısta gazetesinin başyazısı harbta 
ltalyaya zaferi temin edecek usuller 
meselesine hasredilmiıtir. 

insani harb alaycı başlığını taşı· 

yan ve faıist idarecilerinin garib zih
niyetlerini gösteren bu yazının baş· 
irca parçalarını aşağıya alıyoruz: 

"Ancak mezarlıklara hakim olan 
ebedi sulha inanmıyoruz. Böyle bir 
şey, cesaret ve tehlikenin düşmanı 

olan muhafazakar özcülüğün yumu· 
tak ytıtağına uzanmış olanları yor. 
gunluk ve ihtiyarlık için için yerken 
daima daha yüksek bir refaha eriş· 

mek ve bata geçmek istiyen insan ce
miyetlerine uygun değildir. 

"Biz bu itibarladır ki harbı İnaan· 
la beraber doğmuı inaanla beraber 
ölecek olan lüzumlu bir hal olarak 
kabul ediyoruz. Dilekler, andlaşma· 
lar, nutuklar iyi niyetlerdir; fakat 
gemiler, toplar, tayyareler, zehirli 
gazlar elle tutulur hakikatlerdir. 

Cenevrenin müsaadesini almadan l 
silaha sarılmış v~ onu konu~turmuş ol-

duğumuz için insanlık haklarına kar· 
şı hareket etmişiz. 

"Eğer bu yoldan gidilecek olursa 
her kurşun veya mermi atışını hak
lı göstermek İcab edecektir. millet
lerarası taktiğe uygun düşsün diye 
bazı gazete münakaşalarını kabule 
mecbur kalıyorsak, harb karşısında 

da erkekliğimizi ve merdce hareke
timizi çeliğe dökmek zorunda oldu
ğumuzu italyan milJeti bilmelidir. 

"Biz, Musolini'nin italyanlarının 

göğsünde bir dişi yüreği çarpmaz. 

"Harb harbtır. Harbta, İnsanlar 

hay11t veya ölüm ıçın kahramanca 
bir gayret harcamak Üzere karşılaş
tıkları zaman artık İnsanlıktan bah
sedilemez. 

"Bir millet, şerefini, İstikbalini, ha· 
yatını silahlara emanet ettiği zaman 
en ulvi hedef olan zafere eri,mek 
için bütün vasıtalar kullanılmalıdır! 

"Harb daha uzun, daha zalimce 
olursa, bunun suçu, aşağı bir millete 
medeniyet öncülerini öldürmek için 
ııilah verf'nlere aiddir. 

"Top uğuldarken harb edenlerin 
yiğitliği korkakların acı göz yaşlarını 
dinli yemez." 

itte Habeşista.nda medeniyet Ön· 
cülüğü rolü böyle çılgın canilere ve· 

riliyor. 

İtalya lta.rptan vtız geçıneği mi, yeni 
bir lıarba girişnıeği mi düşünüyor? 

La Repüblik gazrtesinde Piyer 
Dominik ya~ıyor: 

Roma'da yeniden bir takım tedbir
ler alındı ki Üzerinde durmadan ge
çemiyeceğiz. Bu tedbirler bize, bil
hassa yarı resmi gazetelerin tefsirle
ri ve resmi tebliğiyle yakınlnştırılın
ca çok vahim görünüyor. 

Evvela ltalya harbı durdurın.-yı 

dutünmemektedir. Afrikadaki ordu
sunu kuvvetlendiriyor; Habeşistana 

50 bin işçi gönderiyor. Londra, Ce
nevre ve Pariste Habeşistan hesabı
na şerefli sayılabilecek esaslar uze· 
rinde sulh yapmayı tasarhyanlar bu
nu bilsinler: halya razı olmıyacaktır. 

Burada şu soru hatıra gelir! 
1.500.000 kilometre murabbaındaki 

bir imparatorluğun fethini ltalya ta
mamlıyftbilecek midir? 

Elinde mevcud altını azdır: Uç 
buçuk milyar kadar bir şey. Ayda 
800 milyon harcıyor. Mantık itibariy. 
le dört bet aydan fazla dayanama· 
maaı İcab eder. Fakat hükümet emni
yet aandıklariyle bankalarda yatırdı 
paralardan yÜzde on mikdarında bir 
mikdarına el koymayı düşünüyormuş. 

Bu yüzde onlar devlet tahviline Çf'V• 
rileceklerdir. Bu mecburi bir ötlünc: 

demektir. Mecburi ödüncün bir baş· 

ka türlüsü de şudur: Devlet, hususi 
şahısların taşıtsız mallarını kıymetle. 

rinin yüzde onuna kadar bir nisbette 
İpotek edecekt ir. Bu suretle harbı bir 
sene ve daha fazla devam ettirebil· 
mek için birkaç milyar tophyabilece
ği umuluyor. 

Bununla beı·aber B. Musolini Av
rupadaki kuvvetinin azaldığını iyice 
hisııediyor. Avusturyanın son girişim· 
leri bunu açıkça ispat etti. Onun için 
ltalyanın askeri kudretini artırmaya 

kuvvetlendirmeye çalışıyor: Her İtal· 
yan bundan böyle on bir yaşından iti· 
haren askerliğe hazırlanacaktır. Ye-

ni bir dai fırkası tesis edildi (eaa· 
sen bu fırkanın nerede kullanılacağı 
bizt: söylenmiyor). 

'" . 
Hepsi bu kadar değil. Petrol üze

rine ambargo konulmaaı düşünülüyor. 

ltalya bunu nasıl karşılıyacak. Bize 

bu hususta malumat verecek gazete. 
lerdir. Gazetelerse, petrol ambargo· 

su konulduR-u takdirde İtalyanın pa· 
sif kalmıyacağını ve Cenevrenin da
ha doğruııu lngiltereyle, Fransay

la bu hareketine ı;ıyasasının istikamt"· 

tinı degıştırmeklc cevab verect gını 
hissettiriyorlar. 

.Burada unutmıyahm ki, ne A vus 
turyn ve ne de Macaristan ambargo· 
yu kabul etmiyeceklerdir ve Alman
ya da onlar gibi hareket edecektir. 

Bu tefsirler ya hiç bir şey demek de· 
ğildir, ya da, petrol ambargosu tak -

dirinde, İtalyanın, Fransa ve lngilte. 
reclen ayrılarak Almanyaya doğru 

döneceğini göstermektedir. 

Bahse konulan yalnız bir sıyasa 

istikameti olsaydı, mesele şüphesiz 

ki endişe verici olurdu fakat trajik 

bir karakter taşımazdı. 

Felaket şuradadır ki Almanya dur 

madan silahlanıyor ve kısa bir istik
balde karada, denizde ve havada ha

zır bulunacaktır. Başbakan Hitler, 

dün, 1936 da hazır olacağını söyler 
gibı oldu. Neye hazır? Şüphesiz ki 

heı· şeye hazır. Fakat ltalyada, bil· 

hassa petrol ambargosu konulursa U· 

mudsuzca haı·eketlere girişmeyi ta· 

sarlamıyor mu? İtalyan resmi tebligi· 

nin böyle bittiğini unotmıyahm: 

Ana vatandaki kara, deniz ve ha

va silahlı kuvvetlerimize gelince, bun

ların hazırlanmasına arasız devam e

dilmektedir ve bugünkü bakanlar 

meclisi tarafından alınmış olan ted

birlerin bir kısmı (hususiyle yünle

rin mu5aderesi) yarınki ihtimaller 

göz önünde tutularak yapılmıştır." 

Gelecek yapağı kırpma mevsimin· 

de elde edilecek bütün yapağılar as

keri makamlar tarafından müaadere 

eaılecektir. 

Hakikatte, her şey, ltalya bir ab· 

tokaya hazırlanıyor gibi, yapılmak

tadır. Ve Berlinle Roma tarafından 

alınmıf olan tedbirlerin hayret verici 

muvaziliğini bir kere daha kaydet

mekten geçmiyeceğim. 

Dikkatli olunuz; bir yandan Fran· 

sız Sovyet askeri ittifakı, petrol am· 

bargosu öte yandan, bir seri diploma· 

tik reaksiyonlara sebeb olacaktır. 

Bnulardan ilki Renani'nin yeniden as

kerleştirilmesi ve ikincisi de ltalyan • 

Alman anlaşması olabilir. Bunu, ya

nılmış olmayı temenni ederek söyli

yorum, fakat haklı olmamdan korku
yorum. 

Giın: Eczanenin adı: 

Çartamba Ece C:Czaneai 
Pertembe Sebat Yenitehir 

eczaneleri 
Cuma lstanbul eczanesi 
Cumartesi Mf'rkez .. 
Pazar Yeni .. 
Pazartesi Ankara ,, 
Salı Halk ,, 

1.1.1936 tarihinden itibaren iki ay 
müddetle, tehrimiz eczaneleri yukar· 
daki cedvele göre nöbetçi kalacak· 
!ardır. 
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' ,liri\. i' t-' t • 
"' 
sar~ ut ··· 
' nıüslüııı~ın t•t ., t 

Marsilya'da çıkan Sencılor .,._c c· 
si P. Montagnac İmzası;> le a ~ı i.' İ 
yazıyı neşrediyor: 

Afgan dış bak;ını Serdnı· I· C) L 

Mohammed Han'ın Ankaraya yaptı· 
ğı ziyaret, Afganistanın büyük har· 
bın ertesinde Kamalist Türkiye ıle 

bir anlaşma imzalıyan ilk devlet ol
duğunu hatıra getirmektedir. O za· 
mandanberi iki memleket arasındaki 
münasebetler günden güne daha sık· 
laşmıştr. Bu hal, Asyanın diğer müs· 
lüman devletleriyle iyi münasebetler 
t<>r.isi yolunda ilk adımı teşkil etti. 

Hükümetlerinin dikkatlerini çe· 
krn sıyasal endişeler, Türkiye ile Af· 
ganistanı, İran ve lran arasında bir 
pak tın imzalanmasını geciktirmişti. 

1934 de İran Şahının Türkiyeyi :ziya· 
reli . bu dört devlet arasında yakında 
imzalanacak olan karşılıklı yardıın 

palctının başlangıcı olduğu söylenebi· 
1 ir. 

••• 
Bu yakınlaşma eserinde Türkiye· 

nin oynadığı rol, Balkan paktının 

gerçekle~mesinde Türkiyenin göster· 
diği gayretle aynı eheıniyet ve bü· 
yüklüktedir. Bu, karşılıklı menfaatle· 
re tam bir saygı esasına dayanan aa· 
:mmi ve doğru bir sıyasanın en tak· 
tl ire değer örneği olarak kalacaktır. 

Diğer Avrupa devletlerinin misa• 
! .• <fen kuvvet alan şarkın müslüman 
Jnletleri bugün kendilerini karak· 
terize eden canlanıcı ve yaratıcı ge. 

litlimde, hiç bir rekabetin bozmadığı 
müşterek bir idealden ilham almak· 
ta iırlar. Çünkü bunlardan her biri, 
eski usulleri, köhne ananeleriyle inı· 

u:aç edemiyecek olan yeni bir me· 
ıleniyetin fethine bütün milli kuvvet· 
!Prini seferber etmiş vaziyettedirler. 

Bu milletler, sıkı ve devamlı te
maslarla, kendilerini aynı derecede a 

lakadar eden meselelerin beraberce 
gözden gçirilmsiyle, aralarında eko· 
nomik ve sıyasa1 sahalarda saglanı 

bir anlaşma yaratmaya elverişli şart• 
ları aynı zihniyet içinde tetkik etme· 
nin kendilerine ne kadar lüzumlu ol· 
duğunu anladılar. 

*** 
Türkiye ile üç İslam devlet arasın· 

daki yakınlaşmanın kaynağında, I· 
ran Şahının Türkiyeyi ziyaretinden 
sonra Türkiye ile lran araaında ya· 
pılmıı olan ve bu fark devletleri için 
en verimli bir ders te,kil eden andlat· 
ma yer almaktadır. 

Iranla Türkiye ara.sında yapılmıt 
olan bu anla,ma yalnız bu iki devleti 
alakadar etmiyordu; bunun ehemiye· 
ti bu devletlerin sınırlarını aşıyor ve 
lran ve Afganistana da hitab ediyor· 
t,ı Böylelikledir ki dört devlet ara• 

srnda İç ve dış emniyetlerine hizmet 
edecek olan bir karşılıklı yardım 

paktı tasarlandı. 

Görüşmeler hızla ilerledi ve son 
eylülde, Irak dış bakanının Tahrana 
!?;!mPllİ h•t rnomlP\c:f'tİn \c:Rtİ nlArAk 

ttalbuki, buna karşı. garbi Avrupa ile o· ~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~A~~vvvvvvvvvvvvfV'.fV'\.fV'\.~~~~~ ~akikatte ise, katılmak veya bir kcııara ce· 

lan münasebetlerimiz çok daha araçsız bir CEM BER/JIEY N İlV HAT /RAJ A RJ 1 kilmek şıklarından binni değil. ha<liselcrin 
mahiyettedir. Britanya politikasında bazı -> ~ şekilleriyle, hu şekillere kurban giden nıii· 
deu işiklikler, hatta manasızlıklar kendini Numara: 26 Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA dafaasızların mukadderatı arasın ela secimi· 
g ö; tere b i 1 i r. Fakat, İspanyol Armadası gün· ..>vvvvvvvvvfV'.fV'\.""'""'"""'./V">.A/'vvvvvvvvvvfV'."VvVVVVVVV mi zi yapmak lığ ı mı 7. ıa z ım dır. 1 

terinden, ta bugüne kadar tekmil tarihimizi Tayyare. mekiın mefhumunu yendiğ·i ve larak seyirci kalmaktansa, tehlikeyi. vaktin- Lokarno ancllaşmasında, Fransa, Helçıka 
bir bastan öbür başa kadar kateden, ve ken- denize, köprü kurduğu gündenberi. donan- de takdır etmek ve ona kar~ı. dikkatli dav- ve Alman~aya aö~terdiö imi7. <Tarantiye kar· 
el isine~ her zaman. sımsıkı sarıldığımız bir manın güvenle koruduğu zamanlar meriliği ranınak, daha iyi bir hareket olmaz mı? şı taraftan bir feclakarl;k yap~madığma itİ· 
esas vardır. olan şeyler, iki kat ehcmiyet kazanmıştır. raz ediliyor. Daha doğrusu, yeni enmiyet ıer 

Britanya adalarının. kanal ve şimal de- Bizim emniyetimiz, düşmanlık hareket- BÜYÜK BRİTANY ANIN EMNİYETİ kazanmadan, tertaze rizikolar üzerimi?.e al· 
nizinin dar bir su şeridi ile Avrupa kıtasın- leri başlayıncıya kadar çekingen bir ta vur Fakat. muhakkak olan bir şey varsa, o dığımız söyleniyor. Sigorta karşılığını 11e 
dan ayrılmış olan vaziyeti karşısında, her takınmakla Jeğil, sulhu daha önceden ko- da, bundan böyle Avrupadaki hadiselere kar- aradık ve ne de bulduk. iddiası, doğrudur; 
devirde ve her hükümetin zamanında, Fele- rumak için, nüfuzumurn tesirli kTlmakla şı, artık kayıtsız bir vaziyette olduğumuzu fakat, bu ne kadar doğru ise. yeni emnivet
menk'e. devrin en kudretli askeri devletinin korunacaktır. söylemekten daha tehlikeli bir politikanın ler kazanma<lığ"rmız iddiası da 

0 
kadar· yan· 

hakim olmasını tasvib etmememiz, Britan- Belçika ve Fransaya yapılacak olan her olamıyacağıdır. hş bir id<lia<lır. 
ya politikasının ana prensipi olmuştur. saldınşa, karşı koyacağımızı, eğer alman Britanya devleti. kürenin büyük bir par- Garbi Avrupanm hugiinkii arazi tak. 

Onun içindir ki, ikinci Fi/ip zamanında hükümeti bilmiş olsaydı, belki, dünya harbı çasını işgal etmektedir. Öbür milletler, onun şeklı· 
t sım rleğismerli <Y i mi; ı .. ıetçe. Bri -spanya ile, Ondördüncü Lüi ve Napoleon da asla başlamazdı iddiası, - ki bunu, alman büyüyüşünü, çekemiye çekemiye seyrettiler: 
devrinde ele Fransa ile mücadele ettik. ve fransız mütehassısları da temin ediyor- Büyük Britanya, bir açın. kendisini kemir- tanya adaları te:hli '·e dı"ınrladır. E "' 

1914 ağustosunun ilk günlerinde, lngil- lar - imkansız bir iddia değildir. Almanya mesine birçok vesileler arzediyor. ğer hu taksim vazivcti cle&;._t"cck olursa• 
tereyi birleştiren ve nihayet bizi, dünya bugün hata. Avrupa kıtasınm potansiyel en Napoleon'un, İngiltere aleyhine birleş- hiz de tehlikeve <liiseriz. ki n 7;ını:l n hu tt•h' 

harbma sokan sey. Belçika'nın istila edil- kuvvetli askeri devletidir. Biz, yalnız o ta- miş bir Avrupa rüyasını - bu rüya, alman like, doğrudan doğnıva kan~, .. .,,ıul::ıdır BıZ· 
miş a1 :nası idi. raftan ve. 18i0 de gene oradan tehdid eclil- imparatorunun da fantezisinde yaşamıştır. - Lokarno andla,masında. diin~1;:ı '"''1ınrt::ı hiı-

Fclemenk'in is tiklali, ilk gününden son diğimiz gibi. tekrar tehdid edilebiliriz. yalnız bizim, bundan böyle Avrupadaki ha- yük ve önemli hir pav kat~ ık: fakat berı. 
gününe kadar, her zaman. Büyük Britanya- Belçikanın mukadderatı, Fransanın mu- diselere karşı, artık kayıtsız bir vaziyette ul-

f . . b1 d . d"l . . bizi tahrik eden sebeblerin. nefsimizi hır;:ıka-nın men aatı ıca arın an telakkı e ı mıştır. kadderatma, hizim emniyetimiz ise, her iki- duğumuıu söylememiz, gerceklestirebilir. 
Çünkü, onun sınırları, hakikatte, bizim sı- sine de ayrılmaz bir surette bağlıdır. Garbi Bu takdirde. öbür milletler, baslannın ca
mrlanmızdır. Onun istiklalinin elinden git- Avrupad tekrar bir harh pathyacak olursa, relerini, yalnız kendi aralarında birleı-mektc 
mesi. kendi egemenliğimize ele öldürücü bir hepimiz birden tehlikeye diiseriz. Dünyayı göreceklerdir. Bu ahenk ise, bizim zararımı-
. ·he indirmis olur. tekrar alevler sarıncıya kadar hareketsiz o- za olarak kurulmus olacaktır. 

rak baskalarının ta~alannı tasımak ve ı·,-ıı· 

climi?.i .hic clüsiinmemek olduğunu hiG t>i( 
zaman iddia etmedim . 

(Sonu var) 
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· b" tac;:ınıyor Milletler cemiyeti yenı ınasına ~ 

1"'asıııma işi hir 
' . 

C ~, ( A A ) _ Milletler cemı · enevre, . · 
b · · ı etmekte Yeti, 1920 senesinden erı ışga 

cıılduğu binayı bu ayın on yedisin~e bı
l'akaı·ak Ariana sarayına geçecektır. 

Eşya nakli ile iştigaJ eden alh büyük 

t.viçre' li şirket, milletler cemiyetinin 
· t. k edecek ve 

9!Yasının taşınmasına ış ıra 
..._ b" h fta sürecek-ou eıyanın taşınması ır a 
tir. 

. · aca on beş se· Bu şırketleı·, yenı sar J 

··h· mık 

lıaf ta sürecek~ 
d k dosyayı taşıyacaklardır. dar a evret ve . 
iki yüz bin cild kitaplık ola.o mıllet

. t. ku"tüpanesi ancak ılkbahar-
ler cemıye ı • b km 

. s·ıahları ıı-a a an yerJeştiriJecektır. ı . . ~ 
. . . 1931 senesınde ılaveten konferansı ıçın 

l b. d 0 zaman tan-
yaptrrılmış o an ına a 
zim olunacaktır. . . 

. dört mılyon lsvıçre 
Eskı sarayı . k nf 

1 l lsvıçre o e· 
frangına satın a mış o an d 

·htimal onu Cenevre'de a
derasyonu, ı ·ı ı 
ğrnık halde bulunan büyük be;xıelmı e. 

cemiyetlere kirahyacaktrr. 
nedenberi toplanmış olan mu ım -___ .......,. __ _ 

Japon gemileri· 
Hulık<:ılıl-.· b"lwncsile Ala:;kmla 

cwwslrtlı· yupıyo,.lurmı~. 

Deniz konferansrnda 
Komitt•lf>rin aldıldon yt•m 

Jw ru rla,. 

(AA) _ Deniz 
Londra, 7 · · . . 

l<onferansmın teknik tali komıtesı 
kü "k ko tarafından tayin edilen çu . -

mite, işini bitirmiş ve harb gem~
lerinin muhtelif sınıflarının tarı
felerini, hunların hizmet ınü_dde-
t . h dl . . standart tonılato 
ı a erını ve . 1 rnikdarlarmı yeniden tesbıt ey e-

miştir. d 
Sınıflar ve tonilatolar hakk~ a 

hu kerre alınan kararlarda, a
tİngton ve Londra andla~alann-

1 ı b" bır ayrıda yazılı karar ar a ıç . h dl 
hk yoktur. Hizmet müddet~ a ~
. h kk daık" ka-rlarda ıse hır 

rı a ın ı ou- • • kr 
l k d • · 'klik vardır kı 0 .... a . ~-
e egışı . .. ddetlerının 

Yazörlerin hızmet mu d 
20 yıldan 26 yıla çıkarılması ır. 

- . .. d creçirmeye 
pakta girmesinı goz en " 

İmkan verdi. 

** 
,.. k b . dördüncü de-vleti ih-ou pa ta ır .. 

. ~ lküleri diğerlerının 
hyaç, arzu ve u k 

· kazanına ge-
•ynı olan Afganıstanı 
rekiyordu. Iranla Afganistan• -~z;ilun 
zamandır biribirinden ayır~ ı t af-

d" • :nıuva -fın halli hususunda göster ıgı . 
.. k hüküınetine te-

fakiyetten dolayı tur l · 
kk .. t ek için Ankaraya ge nuş 

ıe ur em F Moham· 
olan Afgan Dış Bakanı eyz . . 
med Han'ın seyahati de bu netıceyı 

doğurdu. 
. . B ikan anla"ma-B T .. k·ye ıçın a " u, ur ı • d v ibi ya-

sı devletleri arasında ol. u~~ g ·ıİ tle
kle,.tırdıgı mı e 

lunlaşmasrnı gerçe " 
. kd" sevgisini kazandıran ye-nn ta ır ve 

:ai bir muvaffakıyet oldu. 

T .. k" "ın bu sıyasası, Cenevre 
ur ıyen I 

b .k. de kazanı an 
pren:ıiplerinin tat 1 ıo .. . · 

l bizi Turkıyenm 
hu muvaffakıyet er . . 

M·ıı tler Cemı~tıne 
dı, aryasasının 1 e 
L ld v tavrın inki1afrn1 hatır
•arşı a ıgı · ·ık 
latmaya sevkediyor. Türkiyenın, ı. 

· karşı emnı-
önceleri, Cenevre eserıne 

. ı•v• . ıkça gösterdikten sonrıt. 
yetsız ıgını aç 

• . it da ve Ruııyanın 
Fransanın tesırı a m • 

ava Mılletler 
da rızasiyle, yavaf Y t . .. •. b. 
(. .. miyetine yakınlaıtığı ve gu_"u~ ı-

. • ·· ~ldü Bu ınki!af-
rmde aza oldugu goru · d 
la, Türkiye, faydalarını Rusyanm • 
• k d . ecem bir yakınlaşmaya 
lft 11r e emıy .,. .. .. d 

1 k ~d ta onun onun e 
ııoğı 11 yöne ere a e 

.-inciılük etti. I 
· · 1 ~ma an-Milletler Cemiyetının ça 1 

•• • 

. d dır ki Turkıye, ,.., i,tirakı esnasın a 
•- d' .. B ikan anlaşmasının can-
~en ısını a r 
tl\ndırıcı ve şarkta sulhun ateş ı ksa-

. ek olan hare et 
'111!1 şçıın haline getırec 'f · 

ld Avrupada vazı esı 
unsurlarını bu u. . 

T .. k' gayretlerı-
n;hayet bulunca, ur ıye, -

(A A) _ Saylavlar 
V a:rington, 7 · • . 

d . cümenı toplantısında kurulnun enız en 
S . h J·aponlar hakkında 

demokrat ;,ıvıc ' 
l b. ithamda bulunmuş ve 

sansnsyone ır 

demiştir ki: . . .. rü 
.. B " takım japon gemılerı. go . 

- il k"k nüşte balık avlamak için fakat ha ı a.~-
k • mahiyette tetkikler yapmak u-

te as erı k 
Al ka kıyıları açıklarında hare et-

zere as d · 
lerde bulunmaktadırlar. Bunlar son aJ-

akt kıyıların fatograflarını lar yapm a, • . 
almakta ve tayyare karargahı ve denız-

·ı . . . üs olabilecek uygun 
altı gemı erı ıçın , h 
yerler aramaktadırlar. Japonya nm .e-

d f . b" haı·b olursa Alaska'yı ele geçar· e J ır , w. • 

k ve buradan askerlerinin yıyeceg~m 
me . d•w• .. 
t 

darik eylemektir. Bilın ıgı uzere, JR-
e d' l " 

ı k balık yimekte ır er. pon ar, ço 

. .. ıu··man şarka çevirdi. 
nı mus 

U:ılaştırma işinde uzman sıfatiyle, 

T .. k" uzun zaman Afganistanla 1-ur ıye, · 

b .. b.rı'nden ayırmış olan ihtilaf
ranı ırı ı 

ta her iki memlekete münasib bir for
mül kabul ettirmesini ve onları do~t 

etmesini bildi. 

"' .. 
1 ürkiye tarafından Avrupa ve As

yada başarılmış olan eserden kıymet
li bir den çıkmaktadır. Şattelarab 

1 "yle ihtilaflr olan Jranla lrakı mese esı 

1 t d klan ~onra bütün unsurları uz aş ır ı · 

bir tek hedef olan sulh fikirleriyle 

biribirine bağlanacak olan yeni bir 

blokun tesisine ön ayak olmakla faa
liy.:ıt sahasını genişletti ve Avrupaya 

güzel bir misal verdi. 

Bu anlaşma yalnız onu teşkil eden 
devletler arasmdaki münasebetleri 

! ıkl•ıtrrmakla kalmıyacak, aynı za. 
m;ında, onları, Milletler Cemiyetinin 

•-z•ları •ıfatiyle, milletlerarası mese

lelerde yapılaçak bütün sulhçu te

.iebbüsler lehinde dayanışmalı v~ kol
İektif harekette bulunmaya tefvık e· 

decektir. 

l\'levlüt 
Mühendishanei berri ve hendesei 

··ık· kitabet muallimi müteveffa mu ıye 

kaın ffaydarpafah B. Mu&ta-
kayrna dilm k .. 

A •uhuna ithaf e e uzere 
fa 1111n • ~ • 
. . d bulunduğumuz ayın dokuzun· 
ıçın e 
u azar günü öğle namazından. son-

e PH bayram camiinde mevlüdü ra acı 

erif okutturulacağmdan din arka. 

dş I m gelmelerini dileriz. 
a~ arın 

ULUS 

IJu.şbetke 

YÜZDE .~ H 

(Başı 1. inci sayfada) 
milletin umumi hayatında t e f e k -
k Ü r başlıca kıymet olmadıkça, o 
memleket garb medeniyetinden 
sayılamaz. İmparatorlukta garb te
fekkürü yalnız az değildi; sahibi için 
bir suçtu. Yalnız kuru cahillik değil, 
ilim ve kafa düşmanlığı vardı. K i -
t a b sürünür, düşürür ve gizlenirdi. 

Osmanlı imparatorluğu kıyaslan, 
ne kadar lehimizde de olsa, bir ileri
lik ölçüsü sayılamaz. Bizim Ankara 
için kaydettiğimiz okuma yazma nis
betini, A vrupanın endüstrileşmemiş 
ülkeleri ile yarıştırabiliriz. Bundan 
başka, bu nisbet, yüksek haddini 
ancak ekonominin gelişimi ile bu
lacaktır. Köylerimizin çoğu, henüz, 
d e ğ i ş devrine girmemişlerdir. 
okuma yazma, halk ıçın. yalnız 
zevk değil, ve yukardan zorlama 
eseri değil, bir m e n f a a l da 
olmalıdır. Bütün meslek ve işlerde 
okuyup yazma maddi hayat zarure
ti olduğu kadar, nisbetinin de arttı -
ğını görmekteyiz. 

Cumuriyet, iyi toprağa, arı to -
bumla ekilmiştir: biz farketmeksi
zin ve görmeksizin boy atıyor. Şiın
di bu nesillere mekteb, kitab, ve bil
hassa sayısız tercümeler yetiştirmek 
lazım. Bütün usullerimizde ve ka -
nunlarımızda, hakiki ilerleme esası -
m, o günkü liyakat, ve fikir 
liyakatı olarak tesbit etmek, fikir 
kuvvetini, bütün kuvvetlerin, zeka 
değerini, bütün değerlerin üstüne 
almak, ve bütün kültür hareketleri -
ni gelişi güzellikten tamamiyle kur
tarıp, nizamlaştırmak lazım. 

F. R. ATAY 

~J>OR: 

Garmiş müsabakaları 

devam ediyor 
Garmiş - Portenkirhen, 7 (A.A.) 

- Kıı sporları olimpiyad müsaba
kalarına bugün de devam olunmuş

tur. 

flu;; ii::t•rimle lwl.-cy: 

Dün akşam yapılan bu maçta f ı;_ 
veç takımı japon takımını sıfıra kar

şı iki sayı ile yenmiştir. 

Belçika ile Çekoslovakya arasın

daki maçta, Çekoslovakya; Amerika 

ile lsviçre at·asındaki maçı Amerika; 

lngiltere ile İsveç arasındaki maçı İn

giltere; Macaristanla Fransa arasın

daki maçı Macaristan; Kanada ile 
Letonya arasında maçı Kanada ka
zanmıştır. 

Bütün bu maçlar çok hararetli 
geçmi§ ve seyirciler .arasında büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 

Ktlyak _wırışları: 

Kadınlar arasmda.ki yarışı norveç. 
li Surobsen, erkekler arasındaki yarı
şı da norveçli Bürger kazanmışlar
dır. 

Rob11ley yarışları 
Teşkilat komitesi hobı;\ey yarııla

rını geri bırakmıttır. 2 ki~ilik bobslar 
pazar ve pazaı·tesi, döı-t kişilik bobs
lar da çarşamba ve perşembe günleri 
y arı4acaklardrr · 

SAYFA 5 

Ustaşiler davas1 de an1 ..... 

:\ ahk:~ e., l\larsi ya . 
lanaıı (;eneral 

Eksanprovans, 7 (A.A.) - Usta
şiler davasının dün öğleden sonraki 
celsesinde müttehimlerden Pospişil 

sorguya çekilmiştir. 
Suçlu, mahkeme reisinin soı·muş 

olduğu suallere cevab vermekten ka
çınmış ve şöyle demiştir: 

"- Ne zaman beyanatta bulun
mama izin verecek olursanız o :.r.a

man söyliyeceğim.,, 
Reis, ~oracağı suallerin listesini 

tüketmişse de Pospişil bunlaı·a kati
ycn ccvab vermemiştir. 

Bundan sonra reis, suçluya beya. 
natta bulunması iı,:in izin vermiştiı·. 

Suçlu, Anmasda tevkif edildiği 

gün sorguya çekilirken Milişeviç a
dında viyanalı bir sırb ajanının gel
miş ve kendisini tazyik etmek teşeb
büsünde ve bunun için kendisine Us
taşilerin reisi olan Pavloviçi öldür· 
mek Üzere ltalyaya gitmek teklifin
de bulunmuş olduğunu iddia etmiı

tir. 
Pospişil, ikinci günü gene Anmas

da sorguya çekilirken bir yugoslav 
polisin de aynı tazyikte bulunmtq 
olduğunu beyan etmiştir. 

Suçlu, bundan sonra Fransaya 
yaptığı yolcu.luğun ııebeblerini anlat
mış, kendisinin Ustaşi teşkilatının en 
yüksek ıefine mutlak saygı yeminin
de bulundupnu söylemiştir. 

Suçlu bu sözler dışında mutlak bir 
~ükut muhafaza eylemiştir. 

Öteki iki suçlu da aynı yemini 
yapmış olduklarını kabul etmişlerdir. 

Bundan sonra mahkeme tatil e· 
dilmiştir. 

Eksanprovans, 7 (A.A.) - Mar
silya suikastı davasında bu sabah şa
hitler dinlenmiştir. 

1lk dinlenilen şahjt suikast esna
sında kıraJın arabasında ve karşı ta · 
rafta oturan general Jorj olmuştur. 

General vakayı anlatmış ve demiş

tir ki: 
"'- Hemen katilin üzerine atıldım, 

fakat göğsüme ve yan tarafıma bir. 
çok kurşun yiyerek kendimi kaybet
tim ve yere yuvarlandım.,. 

Suçlular hiç renk vermeden din
lemişlerdir. Yalnız Kralj biraz he
yecan alametleri göstermiştir. 

General Jorj, reisin bir sualine 
cevaben, aldığı mütbiş yaralardan 
beı ay büyük ıstırablar çektiğini söy

lemi.tir. 

Eksanprovans, 7 (A.e...) - Gene
ral Jorj, silahını ustalıkla ve •oiuk. 
kanlılıkla kullanan bir cani tarafın
dan vurulmu§ Qlduğunu söylemiştir. 
General, bu adamın bu gibi alış iş

lerinde yetişmiş ve buna alıımıı bir 
adam oldğunu ilave etmiıtir. Raiç, 
hadise esnaamda Marsilyada olmadı
ğını söylemekle iktifa etmiştir. 

Bundan ,sonra kıralın otomobilinin 
önünden giden albay Priyole dinlen
miıtir. Mumaileyh, katili iki kılıç dar. 
besi ile ne suretle yere yıkmış ve öt. 
dürmüş olduğunu izah etmiştir. 

Bundan sonra gene kıralm alayı
na refakat etmiş -.!anlardan binbaşı 
Viguri dinlenmiştir. 

Onun arkasından almış olduğu ya-

)01 )!H 

Jorju ' i ıi di 
raıardan olııı..ış oı.ın RJan Callinin 
maL.but ifatlt :;ı oı.unwı.ı~tuı·. 

Şimdi h.ııa ın.ı..:111.ı ve asayı~ı le

mine ıncmur o an • .ı.ı u nlcııilm l< c

diı·. Bunlann lıcp.sı de kompıoııun 

çok seri bir sureı<~ y~p11mış oldu u 

noktasında ısrar C} lt:ı.ıcaucılırler. 

Öf:led.,n sonra.u ıııuh . kemede, 
Belgrad emniyet direk oru VP kıra

lın Fransa yolculugunda yugoslav 
iç bakanlığının delegesı olan B. Se
monoviç şahit olarak dinlcnını~tir. 

Semonoviç, Yugosla V}, da biri bir 
k<;pniy<• ve öteki hır tren<. karşı y.ı

pılan iki komployt• hatıdntmış, bu 
komplodan mesul biı tethış gı upu 
bulunduğunun sabit oldugunu, clorl 
kişinin tevkif edildiğinı, bunlar nr<l

sında Pospişil ile Miopaviç'in de bu
lunduğu, Pospişilin iki polis meınuı u
nu öldürerek kaçtJğmı, kendiı;ini Us
taşi, Persevinç ve P.aveliçin hizmetin
de korkunç bir tethişçi olduğunu nn. 
!atmıştır. 

Pospişil, bu ifadeyi meydan oku
yucu bir gülümseyişle dinlemiştir. 

A lmanyaııın 
sömürgeleri 
hakkında 

bir konusm.a , 
(Hafı J. inci •aylada) 

ıonylemittir. B. Ribbentrop Almanya
nın tekrar silahlanmasının Sovyetle
rin tekrar silahlanmalarının ve güd
'1'\ı?kte oldukları sıyasanın bir neti
cesi olduğunu ilave ettni~tir. 

Hususi bir kaynaktan öğrenildıği
nt> göre eski alman sömürgeleri me

Fe'esi diplomasi yolu ile müzakere e
dilmiş değilcliı·. Bu mesele ancak 
44 İngiliz - alman dostluk komitesi" 

reisi B. Ribbentrop ile Lord Mavnt • 
Templ arasında görüşülmüştür. 

İyi malumat· almakta olan mah
filler, bu görüşmelere dair hiç bir 
şey bilmemekte olduklarını söylemek· 

tedirler. 
Parlamento mahfilleri, bu gÖrÜt

meleı·in Almanyanm resmi bir İstek
te bulunmasına yol açmak için yapı
lan bir reUllİ göriıt teatileri kendisi-

• nin bir takım ümidi er bulunabilece
ğini Altnanfaya iıbat edecek oluna 
Almanyamn o ıraman resmi bir istek
te bulunacağını ilave eylemektedir
ler. 

B. Musolini B. Grandi ile 
görü~tü 

Roma, 7 (A.A.) - Büyük fa -
şist meclisinin toplantısında bulun
muş olan ltalya'nın Londra Büyük 
Elçisi Grandi hareket etmezden ön
ce Musolini tarafmdan kabul edil -
miştir. 

Grandi Londra' daki görüşmeler 
ve umumi vaziyet hakkında izahlar
da bulunnms ve Londra'daki ita1yan
ların hediye· ettikleri 1.150.000 liret 
kıymetindeki altın eşyayı vermiştir. 

'lU 1.1 s· illi romanı: 
Tefrika: 107 

zel'e gitmeği unutmayınız, dedi. Bilirsiniz 
pek alıngandır. 

Terez cevab vermedi. Mösyö Marten, sa
rarınış parmaklannı su dolu kasede ıslatır
ken başım kaldırdı ve Terez'i öyle ~arab, 
öyle berbad bir halde buldu ki artık. bır ke
lime bile söylemeğe cesaret edemedı. 

ka bir şey yapmadığını hissetti. ] ak onun 
geri geleceğini biliyordu. Onu kine mahsus 
sabırsızlıkla, eskiden via Alfieri köşkünde 
beklediği zamanki ıstırablı kalbiyle bekle
mişti. Terez'in zihninde birdenbire bir ışık 
belirdi ve gelmekle hata etmis olduğunu, o
rada bulunma:;aydı kendisini arzulıyacağı
nı, istiyeceğini, belki de çağıracağını anladı. 
Fakat artık olan olmuştu; ve, zaten, kurnaz 
davranmak niyetinde de değildi. 

lerini ve kendisine sahib olduğundan beri 
nasıl ancak onun varhğiyle, onun yanında 

yasıyabildiğini anlattı. 

Kırmızı Zan bak 
(Sonu var) 

),,..,,an: A natol FRANS R 
,,, h BAYDA 

Tiırk~·eye ~·evırerı: Nasıı ı 

n oüasında bir buket ver-
E\i uH.le, nıab:Y. . beklem~ktc olan hal 

mek üzere kcndısım K asının nazır oldu
kad ın lariyle karşılaşt.ı ... ~c pa'ı·eL paket ~el-
- d K ndısı ıcn ~ gunu hatırla ı. e k ·bla tebrikler •·r. 
~raflar. kartla:- ve ıne Mtu ~ r~ yazdıö-ı bir 

. M dam a. m.... ,.. 
,ııJekler \c-ıt.:ı. a 1 L .· v•r'e •avc:.i-. · a aıı· '- < -mektubt.a '~<>enını geneı. J 

ye etmes.1~1 r'ica ediyordu b. k. l1ir hal-
·irdi ve ıt ·ın Yemek salonuna g M .. yö Mar-e .. h' dalyeye attı. os 

e kendını ır san kalkmak üzere idi. 
ten - Bellem yemekten h de bir zi-
Hem kabine toplantısına ve. em ··t-

d v. eski malıye qazırma gı 
Yaret borçlu o~ _ugu rrn ihtiyatlıca te-
mek zorunda ıdı. Memurla d 
mellukları onu daha şimdiden hoşlan ırmış. 
kavaılandırmıs ve bıktırmıştı. . d'Ey-

J ~ Aziz dosrnm. Madam Bertıye 

Öğrenmek istemediği bir sır, tek keli~~
nin deşebileceği bir iç acısı karşısn:da ı~ı. 
Bu halden tasa. korku ve adeta hır çeşıd 
saygı duydu. 

Peçesini attı. 
- Beni maıur görünüz, dedi. 
Ve cıktı. 
Ter~z yemek yemek istedi. Boğazından 

lokmaları geçmiyordu. Her şey kendisine 
dayanılmaz bir tiksinti veriyordu. 

Saat ikiye doğru gene Tern'deki küçük 
eve döndü. J akı odasında buldu. Bir ağaç 
pipo içiyordu Hemen hemen boşalmış bir 
fincan kahve masanın üstünde duruyordu. 
] ak Terez'i buz gibi donduran gözlerle bak· 
tr. Terez, bütün söyliyeceklerinin Jak'ı si~ 
nirlendirip kızdıracağını ve sessiz sadasız 
durduğu, hatta sadece yüzünü gösterdiği 
zaman bile hiddetini canlandırmaktan bas-

Terez: 
- Görüyorsunu.t kj gene geldim: başka 

türlü hareket edemecliın. Esasen bu ela pek 
tabii idi, cünkü seni seviyorum. Sen de bu
nu biliyor'sun. 

Terez, böyle deı·ken, aynı zamanda, söz
lerinin Jak'ı sadece hiddetlendireceğini his
sediyordu. J ak, Spontini sokağında da böyle 
konuşup konuşmadığını sordu. 

Terez, derin bir kederle ona baktı: 
-"· Jak, siz bana, icinizde kin ve hiddet 

duyduğunuzu kaç kere söyledinizdi. Bana 
ıstırab vermekten xevk duyuyorsunuz. E..ııtu 
iyice anlıyorum. · . 

Sonra, sonsuz bir sabırla, nzıın uzadıya, 
ona bi.itiin hayatını, gecnıis ~·iıı 1 f'r:ıı kt· ;l · 

~Sözleri de bakışları gibi, tertemiz, akı
yordu. jak'm yanına oturmuştu. Ona, i.ir
keşfetmiş parmakları ve çok sıcak nefesi ile, 
zaman zaman, temas ediyordu. Jak onu kötü 
bir merakla dinliyordu. Kendi kendisine 
karşı da zulmederek her şeyi öğrenmek isv 
tedi: öteki ile son randeyularr da, ayrılışı 
da ... Terez, Floransa'da, Ingiltere otelinde 
geçen hadiseyi - kapalı bir odada ötekiyle 
bas.başa bulunmuş olmanın J ak'ı bUsbütün 
kızdıracağını düşünerek - dışarıya, Kasin'
lerdeki gölgeli yollara nakletmek suretiyle, 
olduğu gibi, hiç hir şey değistirmeksizin 
anlattı. Sonr::.. istasyondaki randevuyu iızah 
etti. Hiddetli ve muıtarib bir adamı ümid
sizliğe düşürmekten çekinmisti. O zaman-

dan . ~eri, Mak Mahon caddesinde karşılaş
tığı zamana kadar ondan hic bir haber alma-
ınrşı. Daha ertesi gün, operada, locasında 
onu gönnüştü. Tabiidir ki onu oraya kendi
si cağ1rmaın1~tı. Hakikat hu idi. 

(Sonu var) 



• 
SAYFA 6 

Simalde iki tarafın kazandıı!-ı , -

muvaffakivetler bos ve 
.. ..> 

neticesiz muvaffakiyetlerdir 
( 8Q§ı 1. inci sayfada) 

yanmıştır. ltalyan tayyareleri bom
bardımanlarını bilhassa, vaktiyle ı

talyan ticaret ajanının oturduğu ev 
üzerine atmışlardır. Adisababada sa. 
nıldığma göre bunun sebebi vaktiyle 
o evlerin bahçelerine gömü.lmüş o

lan mühimmat stoklarını berhava 
etmekti. Halbuki bu mühimmat s
tokları daha önce habeşler tarafın

dan keşfedilerek çıkarılmıştır. 
Adisababada söylendiğine göre, 

Graziani kuvvetleri sonkanunun 15 
ine doi7ru Dolo'dan Negalli'ye doğ
ru ilerlerken Ras Desta ordularına 

mensup bir çok muharipler Dolonun 
§İmal ve §imali §arkisindeki sarp yer
lerde bulunan büyilk mağaralara 

sığmmı§lar ve oraya beraberlerinde 
mühimce mikdarda erzak ve mühim· 
mat da götürmütlerdir. Bu muharip· 
ler şimdi İtalyan otomobil nakliyatı· 

na karşı geceleri baskıniar yapmakta 
ve aynı zamanda küçük İtalyan müf
rezelerine hücum eylemektedirler. 

Binlerce habeş muharibi Adisaba
badan cenup cephesine gönderilmek-

tedir. Bir ha.beş generali Royter mu· 

ha birine dem ittir ki: "Doğu Afrika

sma çıkarılan her İtalyan neferi için 
cepheye iki habeş muharibi göndere· 
ceğiz.,. 

Bu yardımcı kuvvetler Vallamos 

oymağı ile o bölgeye yakın oymak 

muharipleridir. Dün veliahtm önün· 
de binlerce habeş muharibi geçit res-

mi yapmışlar ve ondan sonra cephe· 
ye hareket etmişlerdir. Veliahtın 

yanında cenup cephesinde yeni bir 

vazifeye tayin edildiği sanılan Habe

,istanın sabık Paris elçisi B. Ha.var· 
yat bulunmakta idi. 

------····------
Bir Avrupalı müşahide gore 

Şimal cephesinde 
•• •• ustun hahesler 

' 
Adisababa, 7 (A.A.) - Havas a

jansı muhabiri bildiriyor: Makallenin 
ilk hatlarında uzun müddet kalmış O· 

lan bir avrupalının fikrine göre ha
beşler, Tigre cephesinde bariz bir Üs· 
tünlüğe ve hele manevi bir üstünlü
ğe malik bulunmaktadırlar. Bununla 

beraber a&"tık ilerlemiyorlar, çünkü 
ha.beşler, düşmanı dehşete düşürecek 
olan çete muharebele rini yapmağı 

tercih ediyorla r . 

Tel örg üler altında sürüner ek yü
rüyen ha.beşler, geceleri küçük İtal
yan mevziler-i.ne baskın yapmakta, 

gündüzleri de kafileleri ve karakol- ı 
ları vurmaktadırlar. 

A-,·rupalı müşahid, habeşlerin bu 

~imal ceplıeııinden gelen bir rr· 

landalı dolaorun anlattıkları 

Dessie, 7 (A.A.) - Royter bildm· 

yor : 
Şimal cephesinden Makalle"nin 5 

kilometre yakınında bulunan bir seyyar 
hastaneyi başka iki doktorla birlikte çe· 
virmekte olan irlandah Dr. Brohpil .ı 

fak bir ameliyat olmak Üzere burayn 
gelmiştir. Dr. şu beyanatta bulunmuş

tur: 
" - Seyyar hastanemden Maklle'yi 

ve Makalle'nin içindeki İtalyanları göre
biliyorduk. Yanımda bir tercümanla ka
tır üstünde cepheden buraya gelirken 
şimdiye kadar hiç bir beyaz ırka mensub 
adamın geçmediği yerlerden geçtim. 
Bir kere İtalyan casusu sanılarak yaka· 
landım. Ve hüviyetimin tespitine kadaı 

6 saat tevkif edildim. Hareket ederk ~n 
erzak yoksuzluğu dolayisiyle yanunıza 
ancak 6 ekmek almıştık. Valdiya'daki 
İngiliz seyyar hastanesine geldiğimiz za· 
man bitkin bir halde idik. Çünkü iki 
gün ağzımıza yiyecek hiç bir şey koy
mamışıtk. Cephedeki hast:ınemde lü· 
zumlu her türü sıhi levAzım '. e ilaç 
va•·dır. Yalnız iki a ydanberidir tütün
süz ve südsüz kalmıştım. Gü nde aşağı 

yukarı 100 kadar ağır yaralıy1 tedavi et
mekte bulunuyorduk.'' 

Dr. Brohpil başka bir suale ceva

be n de habeşlerin T embiende büyük 

bir muzaffer iyet kazanara k İtalyan 

lara ağır kayıplar verdirdiklerinin 
doğru olduğunu bildirmiştir. 

İsvef l'l'ensi :iü r lm Dolo bom
bcırdımarıı lwkl~mdcı beyam,tı 

Stokholm, 7 (A.A.) - Prens Şarl, 

İ sveç kızıl haç başkanı sıfatiyle, habeş 
ccnub cephesinde bombardıman edilen 

İsveç hastanesi meselesi hakkında beya· 
natta bulunmuştur. 

Prens, bu hastanede Cenevre muka
velesine aykırı hareketler olduğu hak· 
kındaki İtalyan iddiasını reddetmekte 
ve hastanenin şefinin, iddia edildiği gibi 
vazifesinde kusur etmiş olmadığını bil
dirmektedi.-. 

Prens Şarl. istasyonun her zaman 
bombardımana uğrayabilecek bit· yerde 
olmadığını kaydetmektedir. 

suretle İtalyanlara ağır zayiat verdir
mekte ve onlar tarafından bırakılan 
yerleri işgal etmekte olduklarını söy. 

lemektedir. 

Aynı müşahid, habeşlerin bu usul 
ile Makalleyi yakanda ellerine geçi

receklerini ve bunun da Aduanın 

düşmesine yol açacağını sanmakta

dır. Bununla beraber, bazı §ayialara 

r agmen, ge çenlerde Makallenin bir
k ac kilom.!lre yakınında bombardı

m a n edilmiş olan lrJanda seyyar sahi

ye heyeti azasından yüzbaşı Brophil, 

İtalyanların halen bu şehri sıkı sıkıya 
ellerinde bulundurmakta oldukların 

söylemek tedir . 

IJumdum lmr::Jwıforı lıukkmdo 
bir İngiliz tavzihi 

Cenevre, 7 (A.A.) - İngiliz
lerin babeşlere dumdum kurşunu 
verdikleri hakkındaki İtalyan id
dialarını yalanlamak üzere İngiliz 
hükumetinin milletler cemiyeti 
genel sekreterliğine gönderdiği 
protesto mektubuna, salahiyetli 
bir zatın bir mektubu ilişik bu
lunmaktadır-. Bu salahiyetli zat 
mektubunda, fotografları alman 
etiketlerin yalnız 1914 de kullanıl
mıs olduklarını ve hu kurşunların 
ha;bten önce yapıldıklarını isbat 
eylemektedir. 

llabeıjİstmr bir amerikan btm~e
rinden i>diirıç para alacak. 

Londra, 7 (A.A.) - Londra 
haheş elçiliğinin bir kaç ay Önce 
amerikalı banker Sertork ile habeş. 
topraklarındaki madenleri işlet
mek üzere bazı görüşmelerde bu
lunduğu bilinmektedir. Bu husus
ta verilecek imtiyaza karşı Sertok 
Habeşistana bir istikraz yapmağı 
kolaylaştıracaktı. Dün haheş el
çiliği Sertok'tan bir telgraf almış
tır. Sertok, habeş elçiliğine, bugün 
bir milyon İngiliz liralık bir istik
raz temin edecek vaziyette olduğu
nu bildirmektedir. 

Hauptman hakkında 
) euiden tcılıkilwı yapılmıyacah·. 

Vaşing ton, 7 (A.A.) - Adliye baka m 
B Kumings, Nev-Jersey hükümeti erka
nının federal hükümet tarafından Haupt· 
mann meselesinde yeniden tahkikat ya
pılması yolundaki isteğini kabul etmemiş

tir. 
B. Kumings, bu isteği reddetmesini 

haklı göstermek için ortada yeni bir ha
dise mevcut olmadığını söylemektedir. 

1'<1Li varti başkanlığından 
çıkarıldı 

Nevyork, 7 (A.A.) - Nev Jersey va· 
lisi B. Hoffman'ın Hauptman'm akibe
tine karşı ifrat derecede alaka göster· 
mesinden dolayı cumuriyetci partinin 
direktuvarı mumaileyhi parti başkanb· 
ğrndan çıkarmıştır. 

ULUS 

Suriyede yeni 
k.arışıkhl~Jar 

Ölenlerin sayısı yediyi buUlu 
Beyrut, 7(A.A.) - Hama camii ya

kınında yeniden bir takım hadiseler ol
muştur. Halk, şehrin başlıca caddelerin· 
de mağazaların camlarını kırmışla.-du·. 

Polis, intizamı kurmağa muvaffak ola
madığından askerin işe kaı·ışması ge.-ek
miştir. Talebe. şiddetle askere hüc:.ı~ı et· 
mi§, asker de ateş açmıştır. 

Yedi kişinin ölmüş olduğu bildirili
yor. 

Humusda da buna benzer hadiseler 
olmuştur. 

Paris, 7 (A.A.) - Paris Suar gaze. 
tesinin aldığı malumata göre, Suriye ka
rışıkhklarnda yaralananlardan üçü öl
müş "./e bu suretle ölenlerin sayısı yediye 
çıkmıştır. Hamada büyiik bir taşkınlık 
vardır. Hama camiinde yapılau bit· top· 
lantı üzerine yeni karışıklıklar çıkmış

tır. Talebeler, bir çok vitrin kırmışlar· 

dır. Sonradan talebeye bazı şüpheli un
surlar da katılmış ve talebe faaliyetini 
Burjuva mahallelerine sırayet ettirmiştiı·. 

Bu sırada kıtalar işe karışarak ateş -ıç· 

mıştı.-. Humus da da karışıklıklar olmuş 
tuı· . Sokaklarda müfrezeler dolaşmakta· 

dır. 

Yunanistan da 
lhtiUilci ~ubuyların yenidı•n or · 

duya alınması etra/ında. 
Paris, 7 (A.A.) - Oeyli Meyi 

gazetesinin Pariste çıkan sayısı, 
Venizelos taraftarı yunan subay
larının tekrar orduya alınnıası me 
selesini halletmek İçin yunan kıra
lınm kabineye bir kararname tan
zim ettirmiş olduğunu bildirmek
tedir. 

Bu kararname, kırala ordunun 
yüksek kontrolu salahiyetini ve su
bayları na sb ve tayin etmek hak
kmı vermektedir. 

Oeyli meyi, ilave ediyor: 
"Atina mahfilleri, kıralm bü

kümetin bir karan gibi gösteri
len bu hareketi bir kıral diktatör
liığü kurmaya doğru atılmış bir a
dım savmakta·dırlar. " 

İngilterede 
Ye11i bir tnmsallanıiJ..· ycıpılacuk. 

Londra, 7 (A.A.) - Deyli tel
graf gazetesinin bildirdiğine göre, 
Konard vayt star layn kumpanya
sı Kvin mari sisteminde yani bir t
ransatJantik daha yaptırmağa ka
rar vermiştir. Bu geminin ısmı 

King Core olacaktır. 

İki tayyare havada 
çarpıştı 

Münih, 7 (A.A.) - Şehir üze· 
rinde yapılan bir tecrübe uçuşu es -
nasmda, bir kişilik iki tayyare çarpır 
mışlardır. Kazanın sebebinin sis ol
duğu samJmaktadır. Tayyareciler pa
raşütle canlarım kurtarmışlarsa da, 
tayyarenin biri kalabalık bir sokak 
üstüne düştüğünden üç kişi ölmüş 
ve iki kişi yaralanmıştır. İkinci uçak 
Münih'in dış mahallesi olan Şvabin
ge düşmüştür. Ölen yoktur. 

Münib, 7 (A.A.) - Dünkü tay. 
yare kazasında yaralanan üç kişiden 
biri ölmüş ve hu suretle ölenleri mik
tarı üçe çıkmıştır. 

İSTANBUL'DA 
llfr Y*'r snrsmıısı ld~."~dildi 
İstanbul, 7 {A.A.) - Bugün Sa· 

at 14 ü 27 dakika 1 O saniye geçe İs
tanbul bölgesinde bir yer sarsmbsı 

kaydedilmiştir. Merkez üstünün Is ~ 
tanbuldan mesafesi 200 kilometre 
kadar olan ve lstanbul'da pek hafif 
hissedilen bu hadisenin merkez üs -
tünde şiddetlice olduğu fak at tahri -
bat yapacak derecede bulunmadığı 
sanılmaktadır. 

Meriç nehri taştı 
Sofya, 7 (A.A.) - Meriç nehri 

taşmış ve Filibe bölgesinde geniş sa -
halan su altında bıralanıştır. Köyler
de yüz elli evi su basmışbr. Suların 
yüksekliği şimdiden iki metreyi bul
muştur. Filibe şehrinin birçok mahal 
leleri de su altında kalmıştır. 
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Kamal Ata türkün 
memleketinde 

Ankarada Fransanm bu ticaret 
ı;ahas.u~~.ı:i ....... n.as,;,ı:ugı eset1e kay. 
dedıuyor. \Jraaa bu gutaierde gordU· 

ğum butun vetuller ve Merkez ban· 

kası a.ıre.K.toru r ransa hukumetinin 
nazarını uu nok .. 4 uz.~ nne çekmek.1i
ğimi rica ettıler. Bu ri~ayı, ne kadar 
isabetli olduğunu takdir ettiğim · çİ11, 

mt-mnuniyetle yerine ı:;etıriyorurn. 
Hatta, şunu da Hine etmeğe te· 

ı·eddüt etmiyorum. Eğer biz ticarı sı
ya!'amızı o mıntakaların ekonomik 
Z .J..I uretlerme göre çok kısa oır za
mi\nda tatbik etmezsek, eğer ahmla
.. , r~a.zı bizden -alanlara hc:.sretmezsek, 
<·vv • .,la. ticari mahreçlerımız birer bi 
rer kapandıktan maada, sıyasal nü
fuzumuz da zarar görecektir. Kam.al 
Atatürk ile ona yardım eden değerli 
ekipm 12 yıl içinde meydana getır<,J · 

ği ~serin ana hatları aunlardır. ŞP.J 

kimce ile tuyas edilmez; yüksekligini 
heı ... abada ispat ettiği gibi, alman 
neticeler de kendi lehine tehadet e

diyor. Yanında, ve tamamen aydın

lıkta, kendisi ile adeta bir üçler heye
ti teşkil eden iki kişi daha gözük. 
mektedir; birincisi, dahinin yardımı 

ile zaferi hazırlayan, ve bugün mü· 
kemmel bir idareci ve devlet adanu 
olduğunu gösteren batvekil General 
ismet lnönü; ikincisi de yüksek bir 
zeka ve ahlaka sahib ve memlekette 
çok popüler olan Erkanı Harbiye Re
isi General Fevzi (3) dir. 

İdare eden bu üç grupunun hemen 
gerisinde, birinci der~ ~ede kıymetli bir 
çok şahsiyetler vardır: Geniş ve parlak 
bir fransız kültürünü haiz, ve umumi 
kan<lata göre rejimin en değerli müte
tekki rlcrinden biri olan tüze bakam Sa
raçoğlu Şükrü, finans bakanı Fuad Ağ
ralı, dış işleri bakam Dı·. Tevfik Rüştü 
Aras, ekonomi bakam Celal Bayar, Cu
muriyet meı·kez bankası direktörü Sa
lahattin ve daha bir çoklaı·ı. Ben son 
günlerde bu kimselerle Ankara'da gö
rüştüm, ve onlarla rejimin en mühim ve 
en a ktüel meselelerinden bahsettim. 
Hepsinde şefin deh.asına büyük ve sı· 

cak bir iman gördüm; keza, hepsinde de 
başarılmış eserin büyiiklüğüne, kudre
tine ve istikbaline derin bir İnanış var
dır . Bu istikbal müsessisler çekildikten 
sonra. yani Türkiye'nin genç nesillerinin 
ne verebileceklerine bağlrdır. 

Türkiye Cumuriyeti topraklarında 

artık yabancı kan taşıyan eski varhklat" 
hemen hemen kaybolmuş gibidir. Ni
tekim, artık rum ve ermeni yok, ancak 
türk, yani Mogolistan ve Mançurya'mn 
kardeşi eski Tatar ırkı ile ve fethi ta
kib eden Bizanslılarla kan karıımasmdan 
doğma bir türk ırkı vardu·. 

Gerçi, daha bir müddet için zarurı 
olarak bazı garbli unsurlar kullanılmı
yor değil; mesela üniveHite profesörle
ri, yeni fabrikaların tesis işinde almau ve 
isviçre'li mühendisler vardır. Lakin ba 
ancak makineyi faaliyete koaycak o ı 

''manivela'' nın kolu sayılabilir. Makine 
bir kere faaliyete geçtikten sonra, moto
a·ün kendi kendine işliyecek kuvvet bul~ 
ması İcab eder. Başka bir tabirle ifade 
etmek lazım gelirse memleketin bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyacak bilgi ve zeka
nın bütün branşlarında kıymetli şahıs~ 
lara :nalik olması iktiza eder. 

Biz bunu hem bütün kalbimizle te~ 

menni ediyor, hem de mümkün olduğuna 
tamamen inanıyoruz; zira, 12 yıllık bir 
cumuriyet hayatı görmüş olan türk u 
lusunun esaslı bir surette değişmiş c.!
duğunu görüyoruz. Bu değişikliğin sırf 
görünüş olmadığını da biliyoruz. 

Vakıa. Theophile Gautier, Loti ve 

Farrere 'in medhettikle.-i l stanbul'da ar
tık ne padişah, ne devriş, ne har"'"" _: 
ne haremlik, hatta ne salamhk, ne L . 

çarşı.fh kadınlar, ne Boğaziçinden 

.>Üzülüp işsiz güçsüzleri Göksu ve Ka
ğıtane'ye götüren süslü kayıkların ol
maması. pitoresk amatörleri için 1' n 

olduğunu kabul ederim. Buna mukabil, 
Öz itibariyle değişiklik vardır. 

Hilafet on senedenberi lağvedildiği 

için, Ayasofya geçen yıl müze halir.~ 
konmuş , ve bu keyfiyet eski müslüınan 
ların itirazını mucib olmamıştır. 

Geçenlere gelince, onların bugün is-

• 
( 3) Bu üç adanı hemen hemen ay

nı ya§tadırlar; Kamıil 53, diğerleri de 
55 ya§ı etralındadırlar. 

lamiyete karşı duydukları sırl biganelik 
tiı·. Geçen gün, lstanbulda, Kapalı çar
şıda bunların birine bana bir namaz sec
cadesi göstermesini rica ettim, ve bana t:e· 
vab olarak: ''bizde artık dua yok. • .ı 

ni ederim ki ı;İz~e de öyle olsun" . de
di. 

Kendjsine bu küçük hikayeyi naklet

tiğim vekillerden biri bana meseleyi ŞÖ) • 

le izah etti: ' 'Siz, garplılar, daima türk...in 

esas itibariyle gayet dindaı· olduğ Jnu 

zannetriniz. Halbuki bu goruş tamamen 

yanlıştır. Din onlarda daima s~tıhta kal
mış, ve çoktandır ki köylerde 1~'1··l .. 1e-

rimiz esasen formalizmden ibaret ve b.t

td itikattan başka biı· şey olmıyan v-e 

her tarakkiye muhalif bulunan din -1 . ., . 

lıktan tamamiyle vaz geçmişlerdir,'' de
miştir. 

Bu keyfiyet bel ki de doğrudur, fa 

kat bu meselede filür beyan etmek sa

lahiyetim haricindedir. Ortada şüphe 

götürmiyen bir ıey varsa, o da bu kadar 

esaslı bir li.yikleımenin hareketsiz &r. 
ebnekte ısrar ettiğim.iz ~·ta bu ka

dar çabuk meydana gelmesi. esasen ha
rekete gelmek için bir sadme bekliyea 
şark'ın hayret verici inkişaf kabiliyet:m 
gösterir. 

Ben bu satırları Galatanın yükr~< 

su-tlarından yazarken, Üsküdar ve As.va 

sahili yavaş yavaı bir sisli örtüye bürü

nüyorlar. Haliç ötede uzanıp batan gü

neşin &on ışık serpintileriyle yanıyor; 

önümde ufkun boyunça uzanan karaltılı 

ve esrarengiz İstanbul duruyor .. Moı·~ 

dan ikızıla giden ben-ak bir semanın al

tında halifeleı-in eski beldesi kubbelen

nin yuvarlaklığnu ve minarelerinin na
mütenahi oklarını aksettiriyor. 

Dünyanın bu harikulade köşesinde 

ne büyüklük, ne güzellik ..• Ve Saraybıır 

nu ile Sultan Mahmud ve Süleymaniye 

cmaileri arasında ne hazin tarih sayfa
ları ı;eziliyor. 

Fakat bunun hepsi mazi, tarnaıniyle 
geçmiş bir mazidir. i stikbali başka bir 
yerde aramalı: Boğazdan 600 kim. öto
de yerden biten hayret verici payitahttaı 
çöl ortasında bir vaha gibi Anadolu boz. 
kmndan doğan ve her gün en mahir 
tehircilik prensiplerine göre, modern 
Conı;tantin'in arzusu ile w:anan, yük
selen ve güzelleşen payitahtta. [ 4] 

Yeni Türkiye'nin ruhu, tarihi olmı
yan ve yabancı nufuzundan masun, b .. t
ta yabancı merakından bile masun lı~ 

beldede ve yalnız orada bugün mevcut
tur. Talii de orada tecelli ediyor. 

Hakikatte, büyük Petro'nun Rusya·sı 

gibi gençleşen bir görünüş altında aynı 
ruhu taş•yan bir devlet değildir. Bundan 
tamamiyle başka ve daha mühim bir ıey. 
dir. 

Virgile'in arısı mazide nasıl ölmüı 
biı boğanın kirli kanından doğmuşsa, es

ki imparatorluğun cesedi üzerinde de 
yepyeni bir devlet kuruluyor. 

[ 4] Son günlerde yapılan nufus ı;a
yımı, 8 sene evel 72.000 ve 1914 ı e 
20.000 nufusa ma lik olan Ankaranı ı. 
bugün 123.000 nufusu olduğunu gö..,. 
termıştir. H arbden evel 1.400.000 nufu
su olan İstanbul ise, bugiin anca'c 
700.000 nufusa maJiktiı . 

B. Hodza P ariste n ::! 
konuşacak? 

Prag, 7 (A.A.) - Yakında Pa
ris'e gidecek olan B. Hodza Hav. 3 

Ajansına su 'beyanatta bulunmuş -
tur: 

" - Fransız devlet adamlariyb 
merkezi Avrupa'nm ekonomik ve sı
yasal teşkilatı ve bilhassa Küçük 
Antant ile 1934 Roma paktım imz.a 
eden devletler ve bu arada Avustur
ya arasındaki münasebetler hakl<ın
da görüşmek fikrindeyim. 

Habsbnrglar meselesine gelin • • 
küçük antant bu iş hakkındaki gö -
rüşünü değİı?tİrm;ş de~ildil' ve bu -
gün böyle bir mesele bahs'! ·nm.•h -
maz. 

Merkezi Avrupa'da zahire fa7
1«

sı için bir temerküz enstitüsü kurul • 
ması düşünülmektedir . ., 



Cünliik kasa mevcudunuz 
tli eeva ve evrakımz için 

~!NİYET 

ULUS 

Milli Miidaf aa Vekileli 
Sa..,...._ K.onaieyoau 

bin lan 

BİLİT 
Bütfuı malzemesi daireıriııden 

verilmek ikere (350) adet paa • 
suman paketi torbası dikilecektir. 
Paazrlıjı 10 - 2 ... 936 puartesl 
giiaü uat 10 dadır. Beher torba· 
nın dikiş bedeli ( 100) .kurut tab· 
min ediJ.mittir. bteldiler evsaf 
şartname ve ııümunesini g&mek 
iızerc her pa Jrt. il. V. satın al • 
ma komisyonona müracaat vepa· 
zarhğa ~edeceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilca vesaikle 
ve 26 lira 25 ~k teminat 
mektubiyle birlikte satın alma ko· 
misyonuna g,.J~'f'fL 158 

BİLİT 
Beş baş nakliye w fayton ko· 

şumu ile bir baş saka hayvan 
pazadıkla srtm almacaktıT. 

Pazadığı ıo ıubat 1936 pa
~i günü saat ondadır. İstek
liler bayvanlarlyle biTlilrte pa
zarlık günü .e saatinde ltt. M. V. 
atın alma Ko. na gelmeleri. 292 

t-495 

\,.~,.; J--abrikalaı 1 .,.n 
Mi.türlijii Salma._. 
KmnV.•nr.nı hinlart 

Mute.ahhid nımı ve hesabına 
15 kalem 35 adet mıkrometre 

'- d Mahrem daiYeler 
...__ Se lik 3 liradan - t61iraya aa ar -
-J'd. kiralık kasalar - ne 

Türkıye iş Bankası 

Tahmin edilen bedeli (900) 
lıra olan yukarda mikdan ve 
cinsi yazılı matzeme Aslı:eri fab
rikalar umum mtidürluğü satm 
alma komisyonunca 13 şubat '36 
tarlhinde ~ günü saat 
14 de açık eksiltme ile ihaJe e
dile~1'. Şartname parnıı: o
larak kombıyondan Yerilir. Ta· 
!iplerin muvakkat teminat olan 
(67) lira (50) lamıt ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mukOr gün 
ve saatte komisyoaa müra.caat-
ları. (288) 1--494 

m 
BAHÇE llERAKLILARINA 

KATRAN HAKKI EKREM 

Her aradığınız çam. Avrupa 
gülleri, yemiş ağaçları. aalon ye
şillilderi, baf1$e yefilJikleri ve 
saire ve saire OrtakôyUe, An
kara balltMiade bulabilirsiniz. 
K'.ataJot11111~u iste,enlere gön-
deriyosıu. VASIL 

'Ankara B-elediye Reisli~ tıanlan 
be1lSÜl ile tahiptia 

""-acıere edilen (80) litre 91 (=eke 
ilç Wek 4çık artmna ile 18~~ tealilllıt 

' : Mtıhamınen bedel Lira K. 
Lira K. 5 35 8enzmterin 71 zo • 

~- l - .. • saat tam 0t1da LeYAZDD 
lhaıe 10 pbat 936 puartesi ıgunü 8 ıJacaktJI'· 
rıup oc1asmc!a komisyon ~urunda ı!:ıLn evvel ve.eneye 
ı.tekiı olanlar t.e.mİftBtlarmı ihale saa 
olasahdırtar ıc.AJ. gijrtneWlil'. 
~ i.er pıı 1ewwwım di~~--- {-Sl9 

· •• ki satuı 4nkara Leva7sJ11l Amlf »6• 

Alma Kamişyonu ilinlan 

tLAN 

Ankara Valiliğinden : 
ı - 5-3-936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 1'5 de Anka

ra viliyeti binapncia toplanan vilayet daimi eııcümcıU odMında 
179067 lira 69 kurut keşif bedeli olan Ankara • Kırşehir yolunun 
iltisakmı teşkil eden takriben Z 375K& tulünde Necati bey c:ad· 
ııksi - istM17orı • Jelli tayyare meydanı yolunun tesri~i türabıye 
....ı -...ı-htrr pme w ktıon asf.alt kaplama irı.-atı ile mu
vakkat kabııl iJe kati kabul araeında ceçecek dört eenelik m6tema
• ..._ iJled kllpah wf usuhyle - 25 gün middetle ebıltme
ye koaulmuıtur. 

2 -Huauai prtD.UDe, eksiltme prtnancsi mukaftle pt'O;ni "fC 

silailei fiyat cetveli 500 lı:ıurq mukabilinde Ankara vilayeti Nafıa 
Miidüı1üğiinde vedJecektir. 

3 - M11v.akJmt temiaat 10203 lira 38 kuruştur. 
4- ~ateklilerln eeıklif mektupları bu işi yapabileceklerine dair 

Ankara villyeti Saüa müdüriiiğilnciea aldıktan fenni ehliyet ve
sikaları ticaret odası vesikasiyle nıuftkkat teminatları: >!-Hl per
~ gbU saat 14 ele kadar lbaJeyj yapacak ola •mıı ~neli wn 
riyaeetine vermeleri lazımdır. (285) 1--493 

Ankara Elektrik ve Rav~azı 
Şirketlerinden : 

DiKKAT 
Paralı elektrik ve havagaz.ı saatlerimizin maganimıası 

eski oa Jwraşlara cJjre ayar edilmiştir. Paralı saat kulla
nan miifterilerlmialm ee'ac:tı daha küçük olan yeni para
Jan şimdilik mtJarma atmamalanlll rica ederiz. Aksi tak-
6de mt1an homlacaiı gibi kead"leri de karanlıkta: ka-
ı.raklanbr. 1--472 

erkez Hıfzıssıhha - . uessesesı 

Satın alma kornisyont' ReisJ.iiiııden 
5.2.1936 çarıamt>a güaii (37) adet atm kapalı zarf uaulile yapı

lan eksiltmesinde verilen fiatın liacNi ll71k görü rnedi inGe.n 10 
2.1936 pazarte&i gUnü saat 11 de pazaıtı!tla eksiltmeai yapılaca!ızv 
dan ali.kadarların mtiracaatları Jlia oıumır. :(303) ı-sao 

Aakara Tapu Skil 
Muhafızlığından : 

A:taıiı Ayraau .-v1dtllııle kiin eski 28.72 Jeni 46 kapı _.a. 
b ban v.e 1Nlğ Tolulu zade Salıb lı:ana Zekip ta-emdm PJ"l'1 
....t .a1lttc ..._ 4mdıgmdan w vergisinin verilegebackte bu
lunduğundan baba ile tescili istenilmektedir. Bu yerin miılkiyeti 
llükmda aıllkikat yapılmak üzere 20.293& per§t!ülbe gfinU uat 
10 da yerine memur g8nderileceğinııleo i1a Jleft1e, ....._ luıkbn 
~ 4lJnlerin ellerinde~ beiıelerle bir ikte Ankara birinci mm. 
taka tapu sicil IDWtaf uhtım t.af Y*malan ve tahtı' fa.yht edilen _...,._[•il• memlda mQ.taı•t e,ı lellı-.a 1~ 

SAYFA 7 

Devlet DemiryoHan ve limanlart: umum 
müdürlüğü satmalma komisyonu ilinlan 

Mnhannen bedeli ft ftSıfJarı apiıda yanlı Çehik maden o
caktan i~ linm olan (5000) adet maclen direii kapalı .zarf usu. 
lii ile satm alınacaktır. ihalesi 14-2-936 tarihine rastlıyan cuma gü
Dii saat 15 de ıca,eeridc İdare bimamda toplanacak Komisyonca 
JBpdacaktır.Bu ite girmek iıtiyenler (482,25) liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kannnup tayhı ettiği vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını aynı giln saat (14) de kadar komisyon teisliğine ver. 
meleri lizımcbr. Ba ite ait prtname n mukavele pNjeleri, Sam
ıa.uı, Havza, Hacıbqram, Amasya istasyonlariyle Çeltik Madea 
llühemlistiğmde ve Zonguldak 1llfUl Bat lllii4ilrlüpaıde '" KaJ· 
merlcle ltJetme merkezinde paran.z olarak dağrtıJmakta~br. (176) 
Adet Cinsi Boyu metre Orta kutru ı/m Mu\aamme._ bedeli 

200 Gürgen 4-3,80 15/20 Sm. 
1800 Gürgen 2,80-3,20 13/18 Sm. (6430) Lira 
3000 Meşe 2..4G..2.IO 13/18 Sm. 1-314 

Konya Elektrik Türk 
Anonim Şirketlıjden · 

Sosyetemizin genel hissedarlar kurulu 1936 yılı mart ayının 
onuncu salı günü saat onda Konyada hüldimet alamadaki firket 
binumda -.ağıda yuıb naı•mei ml.zakıerat nıciı,-.radi:rea top-: 
lanacaiından hiuedarların toplantıya girebilmeler~ için hamil ol· 
dukları hisae senetlerbıi toplantıdan on gün evveline bdar soaye· 
teye makbuz mullallıilinde teslim etllleleri ilan 'Olunur 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Yönetim kurul we murakib rapotlarının okunması: 
2 - Senelik bilinçomm oaay'-ı ~ 
3 - Yönetim kurul ve mur.akibin ibrası: 
4 - Yeniden bir lnuralriltin iatihabiyJe icr~tiaiıı .. iti; 
5 - Müddetini ikmal eden üyelerden Bay Kaki_p 11ehmet, Bak

kal bap Recep, Burhan oğlu lluatafa ..e Çepur oğlu 11..-fa ve 
EŞTef oğlu Hüseyinin yerlerine bCf üyenin yeııidCJ\ ~: 

1-496 

SON UÇUŞ 
.Anna Bela - Jean Murat 

Adliy~ Vekaletinden: 
Son bir yıllık gclirı 610 lira 50 kurut olan ~- müstakil 

bit noter muavinliği açılmıştır. 
İmtihanım: noter olabilmek tartlar.mı haiz talipler!i 'bir ay için-

de Adliye Velriletine milracaatıan ilan ohuım. (2'1?) 1-491 

lzmir 
Elektrik 

Tramvay ve 
Türk Anonim 

Şirketinden : 
3 Şubat 'f 936 günü için davet edilmiş buluaan ~ 

darlar fevkalide Umumi Heyeti, npabı eksaiFt bud ol
madığı için toplanamadığından, dahili niamnamenin 27-
nci maddsiae göre Hissedarlar Ummnt H~~tinin 28. 2. 
1936 cuma günü saat 11 de Şirketin İmıiıde, Ja):uibabada
ki İdare Merkezinde ikinci defa olarak fevka),i<lt; toplantı· 
ya davet edilmekte olclağu ilin ohmur. 

Rumamei Miizakerat: 
A. - Dahili nizamnamede ıu yolda taditat icraaı: 
1) 26 mcı maddede "bir ay'' telimeleri yerine "iki haf. 

ta" kelimelerinin konması. 
2) 1.7 nci maddede "davetten jtibaren on güp zarfında" 

lrelimeleri Yerine "içtimadan bir hafta evel" lfetimelerinin 
konması. 

3) 36 ncı maddenin şu tekilde tadili: 
*Bı .. çoda hasıl olacak mUaait bakiyeden her türlii sar
"fiyat, nıiikellefiyetler ve amortismanlar. her türlii 
"kaqdclrlrlara aynJamlecek qbıiaat ten&il ,,clilcfikten 
".ama kalan mikdar Şirketin safi kazananı ~ eder. 
"İşbu safi kazançtan, evveli: 
"a) Ticaret Kanunumın tayin ettiği adi ihtiyat akçesi 
"için en az yüzde beş; 
"b) Bedeli tamamen tediye edilmiş ve ~ olmamq 
"hisse senetlerine yüzde altı ve bedeli tamanıen tediye 
"edilmemiş ve amorti olmamış hisse aenetlwine dahi 
)'ine yüzde altı esası üaerine ve fakat tediye edilen be
"delleri nisbetinde indirilecek bir temettü tevzii için 
'-icab eden melalağlar ayrddıktan 8CJllia kal_., 1We 
"beş de İdare Meclisi tanfmdan kararlqtmlacak bir 
-.:alimatnameye göre ara1armda ..._im c4Pr tk ünft 
•tdare Meclisiae verilir w miit.eı.kW ~-.. we 
"olmaınıt WitüD hillle HR litl••" e.,.. """""Jnd olu
"•r. Ş. ..._ W JleJeti U•••ÜJe, .. .aılli.ı,-inin ta
"m..._ veya bir ILaa• • '*P Wıt oı.nk hisse seMt
"hiiiltin l'etl+iyeslne tahsil ft yahat yeni sene hesabına 
"nakletmeyi kararlaştırallilir." 
4) 37 nci ......_. 1U tekilde tadili: 

"Kur'a ile amorti edilen hiue senetleri ~de altı ilk 
4'temettil haldnndan ltıalka amorti olmıyan hisse senet
"leriyle aynı haklan haiz olacaktır." 
S) 38nci maddenin birinci fıkrasındaki "36 na madde

nin (2) nci fıkıasr kelimeleri yerine •36 ncı maddenin 
(a) fıkrası" kelimelerinin Jronmuı, 

B. - İdare Jl~i•ne miitemmim salihiyct)p verilmesi. 
C. - Bir mürakip tayini. 
Bu toplantıda bam' balumnak arzusunda olan hisre-

datlarm hamil ohlaklan hisse 'lelletlerini veya b.1J hisse se
netlerini Bankaya yatmnq alduklamu mübeyyin bir kıt'a 
ilmühaberini itbu ilinm ne§ri tan"blnden iti~ p:ı.-~~rJ,~b'.':'f.~ 
gtin içinde Şirltetin İdare Merkezine tevdi ~ 
malan lizmıdır. 1-498 



SAYFA e 

1,.. 1 
Dri Hava l\.uruınu 

BÜYÜK PlY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. CÜ KEŞiDE J 1 ŞUBAT 1936 DADIR 

Büy~·k ikraınİ)1e 35.000 
IJira ır 

Ayrıca: 15.000 12.000 l O 000 liralık 
ikramiyelerle 20.0 l O liralık bir 

[~tanb lda Galatasaray a 
A 'rrupa asa ·ı taksitle 

satılı tır 
Eıııla { ve }:yıaııı B anli:'- ~an<lan: . 
Bankamızın malı olup İstanbul'da Galat?.sar ,'da yir

mi iki dükkanı müştemil Avrupa pasajı namiyle maruf 
çarşı bedelinden birinci taksiti peşin ve geri kalan yedi 
taksidi yedi senede ve yedi müsavi kısımda ve şu suretle 
tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitde ödenmek şartiyle 
ve kapalı zarf usliylesatılmak üzere arttırmaya konulmuş
tur. İhalesi 26.2.1936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü 
saat on dör~te Ankara'da idare meclisimiz huzurunda ya
pılacaktır. Isteklilerin genel direktörlüğümüz emlak ser
visine müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde şartname 
alarak şartnamede yazılı hiikümler dairesinde bedelin beş
te biri nispetinde (34.400) lira depozito ve teklif mektup
farmı 26.2.1936 saat on dörde kadar genel direktörlüğü-
müze vermeleri. (263) 1-426 

Aıık~ara Belediye~i Su isleri . ~ 

llirt~li:t(irlii§indPn : 
'-

1 - Su işleri direktörlügü için 6 ton külçe kurşun ve 1700 kilo 
salmastra açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler bu ise aid şartnameyi Su işleri direktörlügünde 
görebilirler. 

3 - Bunıarın oranlanınıs tiım tutarı 2162 liradır. MuvaKkat te
minatı 162 liradır. 

4 - Eksiltme 12.2.936 giıniı saat 15 de belt:diye su isleri direk-
törlüğünde olacaktır. (231) 1-394 

1\1ulıasir• araıııvor 
,1 

Eyi bir Muhasebeciye ihtiyacımız vardır. Talipler yanlarında
ki vesikaları ile beraber Anafartalar caddesinde 10 numaralı Elek-
trik Ticarethanesine müracaat etmelidirler. 1-462 

Nafıa Rakanlı~ından: 
13 mart 935 cuma gı.inı.i saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 

malzeme eksiltme komisyonu odasında 132 000 lira muhammen be
delli 20 adet on birer tonluk buharlı yol silindirinin kapalı zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi 660 kurus mukabilinde Bakanlık 
Malzeme dairesinde verilecektir. 
Malzeme dairesinden verilecektir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve şartnamede yazılı vesikııla. 
rını 13 mart 936 cuma günü saat 14 e kadar Bakanlık Malzeme Mü. 
dürlüğüne vermeleri lfüzımdır. (165) 1-325 

İıı1ar ' iid ·irJ ii~in len: 
Kimd~:ı istimlak 

edildigi Mahalesi 
Muhammen 

bedeli 
Sokağı, ada No. Parsel No. lira 
Çesme 

İbrahim kızı Kezban Aksemsehın meydanı 33 2 120 
Çankırı 

Ahmet oğlu Mehmet Hacıbayram İnişi 49 17 180 
Şefik oğlu Halil İnkılab Yukarı 66 4 40 
Fitnet ve Dildar İnkıtab Yukarı 66 5 40 

Yukarıda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 15. subat. 1935 cumarte
si günü saat on beşte bilmüzayede satılacağında!" taliplerin İr.ı:ır 
M iıdtirlüğündeki komisyona müracaatları. (248) 1-427 

Tarih, ])il. ( Joğ·raf)ra l1"'alciiltesi 
))irel\:t()rliiğiiı ıden: 

l - Tarih. Dil. Cografya fakültesinin 40 yatılı talebesi ile 15 
hademesine yapılacak elbise kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. 

2 - Muhammen bedel (3.000) üç bin liradır. 
3 - Şartnameyi görmek isteyenler Evkaf apartımanında fa

külte idaresine müracaat ederler. 
4 - Tminat (225) iki yüz yirmi beş liradır. 
5 - İhale 13.2.1936 perşembe günü saat 16 da Kültür bakan

lığındaki okullar sağışmanlığında yapılacaktır. 
6 - Teminat okullar sağışmanlığ1 veznesine saat 3 ten cvel 

tc~lim edilecektir. 
Saat iicten sonra gelecek teklif mektupları kabul edilmiyecek-

tir. 210 1-373 

ULUS 

Sacları 
..> 

döl~üleııler 

1 
l j 

l\.OMOTEN KANZUK 

Sae Eksiri 
..> 

Saçların dokiılmesıne ve ke. 
P• klenınesine mani olur. Komo
jen snclarnı kbklnini kuvvetlen. 
dirir ve be,;ler. K >moien s3cla
rın gıdasıdıı. Tabii renklerini 
bozmaz. J5•H ı-: r "iha sı vardır. 
Komoien kanzu l< saç eksiri ına. 
ruf eczanelt"rle ıtrivat mağazala
rında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATiZMANIN Kl\Tİ 

DEVA~TDTR. 

Ecnebı ayle nezdinde bır möb . 
leli banyolu oda kiralıktır. (Ye
mek verilebilir.) Hacı Bayram 
(Çıkmaz sokak 45 numara 1-inci 
kat) aksam saat 6 dan sonra mü-
rac<ıatbırı . 1-451 

SATILIK 
YENİ BİNA 

lstanbul'd<ı, Çap..ı tramvay 
caddesinde 1038 No. arsanın tak
riben 400 M2 üzerine bir kaç se
ne evel inş;ı edilmış 3 katlı be
ton arme bin;:ı satılıktır. Geniş 
::neyve ağ:!çlr bahçesi. büyük kü
meı:;lcri, sarnıcı ve garajı ile e
lektrik. terko~, kalorifer tesi
s<ıtı vardır. Birinci, ikinci kat
lar imalat ı:ı(' veya fabrika, üçün
cü kat ise 6 oda 1 büyük sa
lon ve ba.1yol<:rı ile ikamet~ah
tır. 

Taliplerin İstanbul. Tarak
cilar Matyo han No. Z7 Ali Mcııı
duh adresine müracaat. 1-412 

Acele satılık bağ 
Dikmende kahvelerin yamn

da .>ıı iki dönüm iki evlek ka· 
vaklı bağ satılıktır. Y~nişehir
de Akaretler caddesinde 10 nu· 
maralı hanede Bayan Emineye 
müracaat. 1-448 

Acele satılık ev 
ve dükkan 

Atıf Bey mahallesinde 318 
No.lu iki katlı 4 oda iki sofalı 
mustakil öni.i bahceli kargir ev
le gene yakınında ikı oda bir 
mutbak ve iki dükkan satılıktır. 
Alıcıların 318 numarada Maşu 
ka müracaatları. Mülkler tapulu 
ve ruhsatlıdır. 1-465 

Fransızca ve 
İngilizce ders 

İngilizce, fransızca, türkce 
daktilo ve İngilizce. fransızca 
stenografi bilen bir Bayan ög
Iedcn sonra bir dairede çalışmak 
istiyor. Ayrıca fransızca ve İn
gilizce ders de verir. Her gün 
öğleye kadar Ankara Hususi bi
zim mektebin İngilizce ögretme
nine müracaat. Tel: 2459 

1-467 

Möbleli oda 
arayan 

45 Yaslarında bir alman mü
hendisi blr ayle yanında bir ita 
iki mobilyalı oda aramaktadır. 
Taliplerin K. rumuzu ile Ulusa 
müracaat etmeleri. 1-468 

1mti~z sahih~ Başımı \ 
h;miri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

\'azı İşlc:ı. MUdilrU Nasuhi 
ÖAYDAR -

Çankın cadı/es/ civarında 

1
1..f lps B asım;vinde_haEJ_mrş
ı;:ur. 
l[ - r 

işte: 

Aııkura ~ubcmizi Zİ)art•l t·ıliııiz. 

Bankalar Cadflf•si No. 15 

l)il( ( 1"': FHİLİPS ismine benzer 
markalardan sakınınız. 

16 - 2000 metre, her el• 

'l'.irk: Hil-'iP" 1 ıimited Şirlieti. İstanbul, 
Galata Frenkyan Han. Telgraf: PHJL1PS, İstanbul 

~,~vşPhi r şarhaylı«ın tlan: 
Kasabamızın projesinin Bayındırlık ve Ekonomi Bakanlıklaıırı 

ce tasdikli (41821) lira bedeli kesifli ve Gazojen motörlü elektrik 
tesisatı kırk beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltm.,> e 
konulmuştur. Muvakkat teminat rnikdarr (3137) liradır. 936 senesi 
mart ayının ikinci pazartesi günü saat on beşte ihale edileceğinden 
isteklilerin artırma ve eksiltme kanunu mucibince lazım gelen v 
saiki hamil olarak Nevşehir Belediyesinde hazır bulunmaları ve 
proje keşifname plan ve sartnamelerin birer nüshalarının İstanbul. 
da Taksimde İstikliil Apartımanında Elektrik Mühendisi Har."11' 
Haletten alebilecekll."ri il5n olunur. (82) 1-167 

lJ Y .ı\ N 1 ~ verine çıkat 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 

'Zetenin Ankara'da satış veri A K B A Kitapevidir. Se· 

nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş 

Ankara Vilayetiıı<leıı : 
•' 

Nallıhan böcekçileri için açık eksiltme ile 150 adet kerevet sa
tın alınacaktır. Keşif bedeli 525 liradır. 17-2-936 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 de jhalesi yapılacağından taliplerin yevmi 
mezkfırda vilayet daimi encümeninde bulunmaları şartname ve nü
munesini görmek için Ankara Ziraat I>irektörlüğune müracatları 
iliin olıııııır (265) 1-458 

Sa tdık bağ laf 
Ayvalı, Etlik ve Keçiöre 
Hayri Kemal komisyo 

Hacıbayram cad. 1 .Tel. 39 

1-4~ 

(;()z ~ 
hastalıkları mütehass 

Raif Giiriiu 
Sabık Eskıschiı askeri 

tanesi göz hekimi 
Balıkpazarı Çıkmkçılar 
kuşu alt başında eski jall 

ma komutanlığı binası!' 
No. 45 

Öğleden sonra hastalar' 
kabul eder 

Doktor 
li l\faruf (Tuvf 
DERİ, FIRENG1 VE BSJ. 
ÔUKLUÔU HASTALI!{ 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başın° 

tıntas sokak No. 17. Hasta!' 
hergÜn 9 - 13 ve 15. 2~ye ı: 
kahul eder Telefon· 129~ .,. 

I~~~··~. .... 
~ Beher se 

Sayıfa Santimi Sayıfa satı 
~· _ / 

..· 2 300 3 ı 
4 4 150 5 1 

.. ~ 6 80 7 

... 8 30 kuruştur. 

.. ~ 1 - Havn işlerine ve ô 

.. ~ çıkan kitaplara aid ilanJ:ı! 
~. % 15 tenzilat vapılır. 

2 - Zayi ilan bedt>lleri rı: 
tu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik. teşekkür. e~ 
me, vefat ve katı alaka ilB 
rından maktuan bes lira atı 

ABONE ŞARTL.\~ 
Müddet Dahilde f-la! 

Seneliği 17 Ura 30 
9 16 

[ 
[ YENi ] 

SİNEMALA 
BUGÜN BU GECE 

Büyük yıldızlar - Lüks - Gençlik -

- merak ve 11eyccan 

UÇURUMA DOGRU 

Brigitte Helm - Henry Roussel 

BUGÜ!\l BU GECE KULQ.t 
Emsalsiz ve muazzam zabıta lilmi 

muvcıffakiyctlc devam ediyor 

KANUN KUVVETi 
Margaret Lindsa.y - James Gagney 

Ayrıca: lngiltere Kıralının 
ölij töreni intibaları 


