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YOLLARIMIZ 
Af, oıı<la l{urtulus 

' 
ve Bııgüıı 

tayyare anıllari1<~ askeri nıezar
lı!!ın ~u·ılıs t(ircnlcriııe rei~lik: 

<.... J J ' 

edece){ olaıı Jlashalianınıız .. -varın ' ., 
da Afyon -- l~arak:u)TU ve isı>ar-
ta - Bozaııönü demir~rollarını iş
letmiye a<·n1ak: iizere clüıı 

.. J 
u·e(•e 
~ 

Ankaradan lıarcl~et • 
t)ttı 

Başbakanımızla beraber Bayındırlık 
ve Ekonomi bakanlarımız, C. H. P. 
Genel Sekreteri B. Peker de gitti. 
Yapılmıuı biten Afyon - Karakuyu ve Bozanönü - Is

parta demiryollarımız yarın Başbakan f nönü tarafından iş
letmiye açılacaktır. Başbakan•mtz, Baymdırlık ve Ekonomi 
bakanlarımızla C. H. P. Genel Sekreteri 8. Receb Peker, 
mebuslarımız, bakanlıklar ileri gelenleri ve gazeteciler 
dün iki hususi trenle şehrimizden ayrılmıtlardır. 

• 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

ACILIYOR 

~ t :\IART l 9:~6 \LI 
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: : i Son lıaberler ücii11cü ! 
~ sayfa 1 zdadır ~ . . . . : ............................................................................. . 

K11bilay iht.fali 

İnkilab şehidinin hatırası 
on binlerce kişi taraf ndan 

anıldı 

Fılira 

Hav ad is f'ili~ ,. 

hafifliği 
lstanbul'dan bir telefon: - Cu 

rada bazı gazetelerde büyük bat 
lıkla muhtelit tedrisat sistemin· 
tadil olunacağını yazdılar. Doğ 
mu? 

inkılabın en nazik i:lerinden 
biri üzerinde herhangi bir gazel 
tarafından, salahiyetli hiç kim 
seye .orulmaksızın, böyle hali 
havadiaçilik edileceğine nasıl ina
nabiliriz? Bu: " - Doğru mu. 
Sualini adeta biz. sormak istiyor
duk. 

Bilirsiniz ki bazı şehirlerimizd 
mckteb kıtlığından dolayı çift 
tedriı uıulü vardır: Yani çocuk 
larclan bir kıamı öğleden evvel. 
bir kıımı da öğleden sonra mek
tebte okur. Eıaıen en küçük y~
ta olan bu ,ocaklardan, mesela 
kızların öğleden evvel, erkekler

0

n 
öğleden ıonra, veya tersine, mek
tebe devam etmeleri ile muhtel"t 
tedriıat ıistemi arasında ne mü
nasebet olabilir ? fnönü bugün Afyon'da kurtulut ve tayyare anıtlarının 

ve modern mezarlığın açışını yapacaktır. Afyon - Karaku
Y'I Ye Bozanönü - Isparta hatlan da yarın açılacaktll". 

Başbakanımız memlekete yeni bir if ve hayat kaynağı 
daha bulmak için neıe içinde yola çıkarken .. 

Menemen, 23 (A.A.) - lnkilab şe· 
hidleri Kubilay ve arkadaşları için dL:•ı 

on binlerce halkın iştirakiyle Menemen·
de büyük bir ihtifal yapıldı. Her yıl 22 
ilk kanunda yapılan bu ihtifal, parti 
genel sekreterliğinin tensibiyle 22 mar
ta bırakılmııtı. Hazırlanan program ge
reğince İzmir'den "e Manisa'dan iki ö
zel tren kalkmıştı. lzmir'den hareket 
eden büyük katarda oturacak tek bir 
yer olmadığı gibi ayrıca otomobiller ve 
otobüslerle gelen halk da binleri a~ı

yordu. lzmir esnaf ve İşçi birlikleri de 
otobüslerle gelmişlerdır. Maniıa"dan ge
len Özel tren de dolu idi. Yer olmadc
ğınclan bir çok kimseler ayakta durmak 
mecburiyetinde kaldığı gibi, trende yer 
alamıyan manisalılar otomobiller ve o
tobüslerle Menemen' e gelmişlerdi. Ba
lıkesirden de bir heyet Kubilay ihtifa
linde bulunmak üzere tam vaktinde Me. 
nemen'e gelmiş bubnuyordu. Bundan 
başka Menemen ·e civar kaza ve nahiye
lerden kalabalık halk kütleleri Ye he. 
yeller gelmişlerdi. Menemen dün görü
lecek bir halde idi. Program gereğince 
C. H. P. başkanı ve Yozgad mebuıu 
Avni Doğan, müstahkem mevki komu
tanı general Kerameddin, lzmir, Manisa 
ve Menemen civar kazalann parti he
yetleri de törende hazır bulunmak Üzere 
Menemen'e gelmi' b:.ılunuyorlardı. Ku

bilay hailesi bir fac" a ve bir yas olmak. 
tan çıkmış, inkilab ve istiklal heyecan
larını her yıl tazelcmeğ vesile olan ub
sal bir gün halini almı,trr. Süel m:ızika 
istiklal mar§ını çaldıktan sonra, ordu
nun genç subayı tarafından bir söylev 
verildi. Bundan sonra fzmir ve Manisa 
cumuriyet hRlk partisi ilyön kurul baş· 
kanı Avni Doğan, lzmir ve Manisa adı. 

Yarın, mesela, herhangi bir mu
allim veya heyet bir imla tadili 
münakcqa edecek olıa, ve bir mu
habir meseleyi tetkik etmiyerek 
eski yazıya dönülmek ihtimalin
den bahsetse, gazetelerimiz bu ha
beri yaymakta hiç ihtiyat goster
miyecekl er midir? Muhtelit ted
rİ• meselesinin, ne kadar nazih 
bir inkılab davası olduğunda te
reddüd eden arkada'ilarımız var 
mıdır? Hatta bunlar böyle bir ha
vadis gelecek olsa, bunu hemen 
halka haber vermek mi, yokıa 
isyan mı etmek mevkiindedirleı·? 

Baıbakannnrzm bulunduğu ikinci adına birer söylev verilecektir. Baı-
tren Afyon'un Anadolu İstasyonuna bakanımızın da konuşması ihtimal 
varınca Afyon belediye ve vilayet he- içindedir. Bundan aonra lnönü kor -
yetleri ve halk tarafından karşdana- detayı kesecek ve Afyon - Karakuyu 
caktır. O gün Afyon'daki anıtların hattı açılmış olacaktı ... 
açılışından sonra, akşam Afyon bele- Karakuyu'da hazırlanan büfede 
diyesi bir tölen verecektir. bir müddet dinlenildikten sonra Is-

Yarın sabah Afyon'dan Karakuyu parlaya hareket edilecektir. lnönü -

istasyonuna gidilecektir. Orada Af - nün Keçiborlu kükürt fabrikasını gez-
yon vilayeti, belediyesi ve halkevi 

Kl HTl ı.t ·~L \RD \r 
F. R. ATAY 

Bugün tam beş sene oluyor ki 
türk çocuklarının ilk tahsillerini 
türk mekteblerinde yapmalarını 
kanunlaıtırmıştık. Bu memleketi 
ileri gitmekten medrese ne kadar 
alıkoymuşsa, bilhassa bir kısım 
büyük şehir çocuklarını milliyet
sizleştiren, yabancı ilk - terbiye 
garbçılık savaşında o kadar za
rarlı olmuştur. İmparatorluğun 
son zamanlarında sayısı artan sa
lon kuklalarının cemiyet üstüne 
saldığı inansızlık havası ile, med
reıe ıarkçılarının devam ettirdiği 
gerilik havası arasında, milli uya
nıtı geciktirmek bakımından, bü
yük bir fark yoktu. Türk levan
tenler, garbcı milliyetperverlerin, 
halk kartısında, dava ve müda -
faalarını ancak zayıflatmıtlardır. 
Mütareke devrine dair işgal zabit
lerinin hatıraları, ecnebi kucağın
da dilini ve şuurunu kaybeden bu 
sınıfın, türk milletinin faziletli ve 
asil bünyesi üzerinde nasıl kor
kunç bir yara olarak işlemekte ol
duğunu gösterir. 

Türk çocuğu doğduğundan ilk 
terbiyesini bitirinciye kadar, yüz
de yüz türk terbiyesi almalı idi. 
Buna cumuriyet muvaffak olmuş, 
yarı - sömürgeliğin baş vasfı ve 
kapitülasyonların en tehlikelisi 
olan ecnebi kültürü imtiyazına 
nih"\yet vermiştir. 

Bu nıünaseebtle, ilk terbiye me
selesinin halledebildiğimiz kada
rının dahi, rejimin en büyük şeref
lerinden biri olduğunu gösteren 
bir l.üçük mukayese levhası can
landırmak isteriz: Büyük harha 
girer! e:ı bü!ün imparatorluktaki 
ilkme!~teblerin sayısı 34 l 3 idi; 
okuvan çocukların yekunu da 
(41,895 i kız, 181,3S4 ü erkek ol
mak üzere) 223,279 idi. İmpara -
torl ğun yalnız türk parçası üze
rinde çalışan cumuriyetin bu se
nesinde rakamlar şöyle değişiyor: 

(Sonu 5. inci •aylada) 

mesi ihtimali olduğundan ilıiinci tren 

Alman cevabı 

hekleniı·kerı 

Konsey toplantısı 
bugüne bırakıldı 

INGIJ.TFR1': AL'\IANYA NEZ -
ntNnE so HlR TEŞEHB( ~ 

DAHA YAPTI 
Londra, 23 (A.A.) - Dört Lokar-

no devletinin tekliflerini görüımek 
Üzere bugün Sen Ceymis sarayında 

toplanacak olan milletler cemiyeti 
konaeyi. bu toplantıamı yarın öğleden 
sonraya bırakmıştır. 

Konsey yann saat 16 da toplanack-
trr. 

lıal.w• lıoşnml 
Londra, 23 (A.A.) - ltalya büyük 

elçisi Grandi bugün öğleden sonra Sen 
Ceymiı sarayında 8. Madariaga'yı zi
yaret etmiştir. 

Büyük elçi, B. Avenol'u da ziyaret 
ederek konseyin yarına talik edilmesin
den dolayı hoşnudluğunu bildirmiştir . 

lrıgiltl•rt•rıin .-ımı bir '''~ebbiillii 
Berlin, 23 (A.A.) - lngiliz elçisi, 

Almanya'nın Londra muhtırasını kabul 
etmesi için B. Fon Noyrat nezdinde 
son bir teşebbüste daha bulunmuştur. 

Alnımı del'it•t mlanılcırı arcı.-ı11ultı 

• giiriişnıcler 

Berlin, 23 (A.A.) - lngiliz elçiıi 
Sir Fippı"in, Lokıırno tekliflerinin ka
bulü için B. Fon Noyrat'a yaptığı son 
müracaat üzerine, 8. Hitler, Fon Noy. 
rat ve V on Ribbcntrop uzun uzadıya 
.c örüşmü~lerdir. 

Havas ajansının haber verdiğine gö
re, ! 'itler, Lokarno devletleri muhtıra
sının ,imdiki !ekliyle kabul edilemez ol
duğu hakkındaki görütmede ıarar etmit 
fakat henüz hiç bir karar yeriJmemi,tir. 

(Sonu 5. İnci say/atla) 

Keçiborlu iatasyonunda yarım saat 

kadar kalacaktır. 
laparta'daki tören programı da 

l d" Karakuyununkine benzeme.tte ır. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Bazı fayialar vardır ki tekzi& 
olunduktan ıonra dahi zararları
nı devam ettirirler. Bilhana bu 
çeşid havadisi eri daha sı 'u b · r 
kontrola tabi tumaklığımız la-
zımdır. • * 

"Ul11~,~ tın Dil Yazıları 
Bayındırlık Bakanımız yeni bir demir 
yolu daha açılırken, bir talebenin 

sunduğu buketi alıyor 

Şehir ıimdiden donanmış ve aziz 
misafiriyle mutlu gününün büyük se

vincine hazırlanmı~tır. 

Güneş -Dil teorisi ile kelime tarihi 

Başbakanımız ve yanındakiler ayın 
26 smda gece yarısından sonra lspar

tadan ayrılacaklar ve ertesi gün 21,30 
da Ankarayı fereflendireceklerdir. 

ve tarihi tetkik yaılmak tet•rül,eleri 
il 

Ziguratlar ve Mı•ır Ehramları 

Ziguratların (1) Mısır Ehramla
rına esas olduğu da muhakkaktır. 

konusmaları ve 
..> 

Sulh 

tayyare bombardımanları 
-----------

BB. Avenol ve Madariaga harbrn durması için te
şebbüs yapacaklar - Finlandiya hastanesi haraboldu 

Adisababa, 23 ( A.A.) - Ciciga 
bu sabah tekrar bombardıman edil
miştir. 

Harrar, 23 (A.A.) - Royter ajan· 
sı bild;riyor: Dünkü Ciciga bombar-

dımanında Finlandiya kızılhaç has
tanesinin harab olduğu haber veril -
mektedir. Hastanede yatanlardan bi
risi ölmüş, altısı yaralanmııtır. 

(Sonu 3. üncü •aylada) 

->il 

Habefi,.tanda bulunan yabancı KıaılhQf hc)'Ctlerinden biri 

Çünkü yine Wooldey'in iddiasına 
göre (Doktor Foquet'in tavsif etti
ği ''hanedandan önceki" Mısır kaY 
mi ile bu ziguratları yapanlar ak
raba idiler. Keza lngilterede bu
lunan ve neolitik devre ait "uzun 
kubbeli mezar'' ları yapmış olan 
kavim ile bunlar arasında ''uzak
tan bile olsa'' bir hısımlık muha't
kak idi). 

Anaclolu'Ja Ziguratlar 
Bizde de ziguratlar vardır. Ulu 

ağaçlı tepelerin sivrisinde, güne
şin ilk tfığını alan yalçın kayalara 
bizde de aynı isim verilir. Fakat 
biz onlara zigurat değil sakarat 
deriz. 

B:zim sakaratlarımız Sümer~e 
olduğu gibi yapma değildir. Fa
kat tabiat yapısı olan bu sakaT"'t
larımız bütün tarih boyunca, S:.i
merdeki ta!ditlerin"n h"zmc "ni 
gördü. (Güneş kültü) y.-pan Bn
kisefal ve· Alpin Türk u!uslan on
ların çevresinde yurt tutarak ya
ratılışın esası, e.,.eli öncülli ol n 
güne:e onların sivris"ne dewen · k 
ı~ı,:ına yönelmek suretiy1e b"••· 
lar. Ahreti olmıyan ve karar.! 1c
tan ho~In mıyan eze i h:ıyat d" i
nin felsefesini Y't>"l"'lt~r ı.;ı ~". h'l· 

- Sayfayı çev°riniı: • 

[l] '"Zigurat" sözüne b ı ki
taplarda ''sigurat" şe ./inde rast
lanmaktadır. 
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l'un - Sıywurl 

Yapıcı Kemalizm li ç HABERL 
Osrnanlt İmparatorluğu ile Kema

list Tiirkiyenin karşılaştırılması ve 
bu iki politik varlık arasındaki kül
türel, sosyal, finansal ve ekonomik 
farklar üzerinde durarak birincinin 
aleyhine ve ikincinin lehine h\iküm
ler çıkarılması, bizde bir kaç entel
lektüel neslini besliyecek kadar zen
Lİn bir iştir. 

Bumda. basbakanımızı yeni başa
rıları millete sunmak üzere yolCl çı
karcın 'esile)' e, şöyle bir bakımdan 
dokunalım: 

'ı eni demiryol parçalarının impa
ratorluk zamanında ) apılmalarına 
imknn varmı idi? 13u pare.alarm el o
nomik Ye politik vasıfları ne olabilir 
ki, bunları imparatorluğun Yflpama
masına mukabil. Kemalist Türkiye 
yapmaktadır? 

Osmanlı imparatorluğundan ka
lan demiryol mirası. şark memleket
lerindeki şartlar bakımıııdan az bir 
~ey değildir. Yalnız, bunların hiç bi
rinde memleketin birliğine yardım et~ 
mek vasfı yoktur. Her hangi bir li
mandan her hangi bir zengin istih
sal mmtakasma demiryolu yapmak, 
icerdeki ham meddeyi yahud ziraat 
maddesini limana indirdikten sonra 
buradan, içeriye, mamul maddeleri 
sevketmek, ustalıklı imtiyaznameler
le en az mesuliyet ve en çok hakkı 
bir araya getirmek ve Avrupadaki 
hamillere bul bol kar payı dağıtmak. 
işte, imparatorluktan kalma demir
yollarınm hemen hepsinde. esas va
sıflar. bunlardır. "lzimr Kasaba ve 
temdidi", "İzmir - Aydm" gibi kli
~eler altında saklanan demiryol im
tiyazlannda, mesela, memleketçi bir 
vasıf yoktur. Aksine, bu imtivazlar
da, Ege b<.ilgesinin ayrı ayn -kollar
dan istismıuı şartları mevcuttur. Ni
tekim. bu iki ayn bandıra taşıyan iki 
ayrı sermayeye ait iki demiryohı, he
men bir İnsan örnrii kadar yan yana 
yasadıklan halde. bir türlü birbirleri
]e birlesememişlerdir. ı 'asıl impara
torluk, şarka doğru tren yapmak hak
kından mahrum edildi ise, bu iki şir
ket de. kendilerini, Tlirkiye toprak
lan i.izerinde birlesmek külfetinden 

yata ve güzelliğe olan aşklarının 
heyecanını bu sakarallara karşı 
dalgalandırdılar. 

Aşğaıda isimlerini ve yerlerini 
yazacağım sakatatlardan herhan
gi birisinin yakınına giderseniz 
bugün bile o eski güneş kültünün 
hala yaşıyan izlerine tesadüf eder
sınız. 

Benim gördüğüm ve tanıdığım 
sakaratlar üçtür: 

l. - Karadeniz kıyılarında Or
du İlbayhğımızın merkezine ya
kın bir tepe. 

2. - Yesilırmak havzasında Er
baa kazasmm Karayaka dağların
da hir tepe. 

3. - Palu kazasında bir tepe. 
Sakarat avm zama.nda köy ve 

boğaz ismi de olur. Fak~t hep• .. n
de asıl olan evvela, yükseklik 

' sonra: sivri kayalık, d"-ha sonra 
da: ağ adı kayalıktır. 

Ordu'da ve Erbaa'da olanlar 
sak rat bicimincle söylendiği h::ıl
de Palu ci ;arın da olanı yerli şive
ye uydnrularak (2] sekeret telaf
fo'7 °dilir. 

B'z bu sakaratlar ile Sümerdeki 
ziat.ırat ve Asur lehc:esiyle ziggu
ra•ların r X 1 bir oldu~• T"1 Ve a 'flI 

millet tarafından yapılchıYmı iddia 
ed; •oruz. 

f dcliamızı kazandıracak iki va-
sıtamı?: vardn. 

1. - '-iineş . Dil İl"'Orisi. 
2. - Topono"'l1İ [Top--'lvmie]. 
An'\f i:r. ve tetkik i!erledikçe hu 

yer i~imlerinin yardımr He; Sü~ 
m 0 r!1lerin ar\;\ yt•rduna götüren 
yotlarr kesfed"rek ve onları adım 

[2] Palu civarındaki sekeret kö
yünün tarihi kıymet ve .~ereli bü
yük sl'vastan beri iki kc>t olmus
tur. Çünkü Tiirk milletinin ku;
tarıcısı ATATÜRK'e de ordu ka
rarfTa lı·~ı etmek bahriyarlığmı 
kc> • .,nmrr·tır. 

f x 1 A dclaiselıer Sürıer sigurat
J .. ,,,1 rh <;P :.e-et biçirrıinde kay-
a r. 7'arilıilkeld velosıır. 

affetmişlerdir. Bunların olsa olsa ay-
nı kasada, karları birleşmiştir. ISTANBUL TELEFO:"VLARI: 

Yol ve demiryolunun, bir mem- ..... -~ ................ - ........ ..,.,.,....,,,.........,..,.~..,....,....,.,...-
1eketin yüzi.inü bir damar ağı gibi 
kaplaması, her noktaya kan ve can 
göt\.\rmesi, demiryolunun, bir za
manlar ancak Avrupada malik oldu
ğu vasıflardı. A vrupadan uzaklaşın
ca, aynı rnylar derhal hortuma, li
manlardaki garlar da emmebasma 
tulumbalara inkılab eyliyerek, ciha
zın tamnmı, kalp ile gcJVde arasında 
temiz kan taşıyacağına, gövdeden 
kan enırni} e başlamıştır. 

Bir insan ömrü kadar yan yana 
yaşadıkları halde birbirile bir türlü 
bitişemiyen iki hath, bu giin ancak 
Kemali t Türkiye birbirine bağlıya.
biliyor. Daha önce de, bu iki hattı 
satm almak mecburiyetinde kalıyor. 

Memleketin en bayındır bir sem
tinde, madde ve insan nakliyatının 
bu kadar ibt:dai ve bu kadar sömür
geci bir şekilde yapılması, impara
torluğu harekete getiremezdi. Lau
san ne' dan beri kaç sene geçtiği hal
de, daha hala İmparatorluğun kötü 
mirasmı tasfiye ile me~gulüz. Bu va
sıf ta demiryollar, her biri bir başka 
misyonun gfüii~iine göre telkin ya
par mektepler, göllerden bir türlü su 
getiremiyen şirketler. tramvayı e
lektriği, gazı, telefonu işitilmemiş 
ücretlerle satım mi.iesseseler. bize 
imparatorluğun söyle gözle görülüp 
ellP- tutulacak gibi bırak tığı baş be
lalarıdır. 

Fakat Kemalist Türkiye, bütün 
hareketlerinde, tasfiye ile beraber 
yeni iwıayı da gave bilen bir rejim
dir. Bakınız mesela, bu seferki bü
yük törende, bir taraf tan iki ~ski hat 
birbirile birlestirilivor, bir taraftan 
da veni Antalya kolu açılıyor. 

Ve her işimiz. bizden böyle cifte 
karar, çifte enerji, çifte başıuı isti
yor. Kemalist Ti.irkiye'nin biliyoruz 
ki, da' ası knby değildir. Faknt hu

ı.·.n icin de. bu dava 1 ütün Önas
ya üzerine ışığını ya~aıı bir devrin 
bizznt kendisidir. 

BURHAN BELGE 

adım izlemiş olacağız. 
Güneş - o:ı teorisi; analize gir

meden önce kelimenin hakil.i ma
nasını, gerçek morfolojisini ince
lemeği emreder. Onun içind?r ki 
zigurat ismi ile bu kadar meşgul 
olduk. Analiz için gere!..li malu
matı elde etmiş olduğumuzdan ar
tık kelimenin lugat manalarım 
araşhrmaya başlıyabiliriz. 

z:guralın lUgat mana:;r 
Zigurat Akatçada tanrı dağı de

mektir. Gök dağı manası da veri
yordu. V. Gordon Chide der ki: 
Dördüncü Erek (Erech) sülalesi 
devrinde sitvayenler ( Anou) tan
rının ve atalarının inebilmesi için 
sun'i bir kule yapmayı düşündü
ler bu ziqqural'ın ilk tipi idi [3] 

Edinburg Üniversitesinin bu ar
keoloğ prcf esörü bu sÖ4:Ü ile bize 
zigur- lrn Sümer gök tanrısı anu' -
nun inebiJmesi ıçın y<lpıldığım 
anlatıyor. 

G3k lanr.mm ve onun atab.nnın 
inebileceği yer tabiidir ki dağla
rın sivrileri yani yeryüzü,...ün gök
lere en yakın olan noktalarıdır. 

Gordon Child'in tercümesinde 
hu isim ziqqourat biçiminde kay
dediyor. Ve (t) harfi okunmıya
cağma göre bizim imla ile zikku
ra olması 1azınıgelir. Memleketi
mizde ( t) siz olarak üç yerde da
ha sakarat vardır: 
. 1. - . Çoruh ve Sinop vilayetle
rınde bırer sakara ile 

' 2 - Yine Sinobun Ayancık ka-
zasında sakara - başı. 
Maksadımız T oponimi Güne~ _ 

Dil teorisi ve T oponymie yoliyle 
Sümerlilerin nerelerden geldiğini 
anlamak olduğuna göre önce hu 
kelimelerin tahlilJerini yapıp her 
bakımdan birliklerini ispat etme
mizlazımdır. 

Sümerlilerde bu zigurat adından 
aynı anlamı istiyorlardı. Fakat o 
zamanki morfolojik şeklini bile
miyoruz. B:.ı son şekli ile etimolo-

r 31 L'orient prehistoriqııe s. 141. 

Ekmeknarhı 
İstanbul, 23 - Ekmek narh ko

misyonu bugün toplanarak ikincı 
nevi ekmek fiatmı on para indir
miştir. 

Denizy.olları tarif esi 
İs tan bul, 23 - Denizyol!arı

nın yeni tarifesinde Hatların bir 
mikdar artırılacağı yaymbsı do
laşmaktadır. 

B. Atıf geliyor 
lstanbul, 23 - Buğday yolsuz

luğu tahkikatını yapmakta olan 
ziraat vekaleti müsteşarı B. Atıf 
işini bitirdi. Ankaraya dönüyor. 

Ziraat Bakanlığı neşriyat 
müdürlüğü 

Anhra Tohum lslah istasyonu 
müdürü B. Nihad Basri, geçenlerde 

acıklı ölümünü haber verdiğimiz Ce· 
vad Rü~tü>den münhal kalan, Ziraat 
Bakanlığı ne'<riyat işleri müdürlüğü

ne tayin edilmiştir. 

l\iuhtelit tedri~at 
kaldırılmıyor 

Orta mekteb!erde muhtelit tedri

,satm kaldırılacağına dair bazı gaze
teler tarafından yapılan neşriyat ü
zerine, kültür bakanlığında yaptığı

ınız tahkikat, bu neşriyatın ciddi hic 
bir esasa dayanmadığını göstermi~tir. 

(A. A.) 

jik analizini yapaTsak şu neticeye 
varırız: 

(1) (2) (3) (4) (y) 
Zigurat ıg ız ıg ar at 

(J) iğ Ana köktür. Yüksek-
lik ifade eder. 

(2) iz -- En uzak sahayı göste
ren ek olduğuna göre: 

İğ ~ iz (iğ:z) herhangi bir sü
je veya objeye taaalluk etmiyen 
ve sadece müh:m bir yükseklik 
anlatan basit bir kelime olmak ge
rektir. Netekim Türkçenin Kaşgar 
lehçesinde bu kelime b •gün [yük
sek, mürtefi, ve öz B. T. L.] an
lamları vermektedir. 

(3) /g Ana kök anlamını 
temsil eden sü'e veya objedir. Bu 
suretle de ortaya bir-

/ ğ + İz İg - iğizig - zig ke-
limesi crlanıı oluyor. 

F. Delitzsc' e göre Sümercede 
zig kelimesi gök demektir. 

Yine Sümercede boynuz mana
sına ge1en bir (si) kelimesi bulu
yoruz. Bunun efmolojik şekli şu 
olur: (iğ is iğ) ki manası da 
oldukça yüksek şey demektir. 

Türkçemizdeki sivri vc·çivi keli. 
mesi ile köktaştır. Netekim sivri
nin etimolojik analizi de bize ay
nı neticeyi verir: 

/ğ is ıg siğ si ile 
/ğ + is iv siv 

b·ribir:nin aynıdır. 
( 4) ur Ank mm h erh~ngi bir 

sahada karar kılmasını bildiren 
ektir. 

(iğ iz+ İg +ur - z.igur) 
mühim bir yük~ekliğin bir obje 
veya süjede karar kılması demek 
olur. Kendisind~ mühim bir yük
seklik tekarrür etmiş olan bir obje 
denilince hatıra gelen ilk insan 
eseri tabiidir ki bn ziguratlardır. 

Kendisinde mühim bir yüksek
lik tekarrür etmiş olan manevi bir 
varlık İsi! Allah ve göktür. Ve zi
g-..ıratlarda gök, dağ ve Allah an
lamları:ım biribirine karışması 
hun m içindir. 

(5) at - Yapıcılık, yaptırıcılık, 
yapılmış olmaklık bildiren bir ek 
olduğu.na göre onunla bütün keli
me: mühim bir yükseldiğin yani 
gök yüceliğinin bir obje üzerjnde 
vukua {?elmiş tekarrürü demek o
lur ki Sürnt>rce ve Akatçad.aki ma· 
na dv. bundan ba~hı d 0 alld 0 r. 

H. R. TANKUT 
(Arkası var) 

• 

Kamutayın 
•• •• 
l IK 

Bir {·ok büdçelerde mür a!-:aleleı~ 
11ıebusları1ı tekaütlüğü lı11kl'l~E da 

bir kan ı1 projes: ka}Jul edild~ 
Kamutay dün Nuri Conkerin reis

liğinde toplanmıştır. 

l 935 yılı umumi muvazene kanıı -

nunun beşinci maddesine bağlı "D" 
cetvelinde yapılacak değişiklik ve 

jandarma umum kumandanlığı büd
cesinde 20 bin, sıhhat ve içtimai 
muavenet büdçesinde 3200; Maarif 

Vekaleti büdcesinde iki fasıl açıla -
rak bu fasıllara 23 bin lira tahsisat 

konulması, milli müdafaa büdcesinde 

62 bin liralık münakale yapılması 

hakkındaki projeler görüşülerek ka
bul edilmiştir. 

Bundan sonra 1715 sayılı Cumu
riyet Merkez Bankası kanununun 92 

inci maddesinin tefsiri hakkındaki 

hükümet talebi görüşülmiye haşlan

dı. Bu maddede "bankanın teşekkü

lüne ve muamelelerine müteallik bil

umum muhaı:rerat, akidler, hi,se se
nedleri ve ilanlar damga resmi ile 
diğer her türlü resim ve harçlardan 
muaftır., denildiğine göre banka, bu 
maddedeki hükme dayanarak evrak 
bankanın dışında hazırlansa bile 
damga resminden bağışık tutulacağı 
fikrinde bulunuyordu. 

Finans bakanlığı ise; bankacılık 

işleiryle ilgili olmayan evrakın bu 
maddeden faydalanmasına lüzum 

görmemekte, oınesela bankanın satın 
alacağı odun kömür için yapacağı bir 

anla~mada damga pulu yapıştırılma
sı fikrinde idi. 

Tefsir talebi etrafında üç ayrı 

mütalea ileri süren lktısad, Maliye 

ve büdce encümenlerinin mazbatala
rından Maliye Encümeni mazbatası

nın daha açık ve vazıh olarak hazır
lanması için encümene iadesi kabul 

edildi. 

Gene Cumuriyet Merkez Bank!'-sı 
kanununun "bankanın sermayesi, ih

tiayt akçesi, ve A sınıf hisselerine isa
bet eden temettu her türlü vergi, re· 

sim ve harçlardan muaftır . ., Şeklinde 

olan 96 ıncı maddesinin tefsiri hak· 
kınd?. ki pro ienin görüşülmesine baş

lan ddı. Ye büdce encümeninin "ka • 
nunlarda vergi munfi,retinin sarahaten 

ifad 0 si lazrm ve tabii bulunduğuna 

binaen 95 ıncı maddec'eki serm ye hı 
biri delaletiyle han!ia binala. mın 
vergi.elen muafiyeti lazımgelec w ine 
ve bu nol.ialarm tcfsiren hal ine de 
lüzum olmadığına ve banka binaları
nın vergiden muafiyeti iltizam edil

diği takdirde meselenin ancak bir te
sisle halli mümkün olacağı., hakkın
daki mazbataM okunarak kabul edil

di. 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Umum Müdürlüğü 935 yılı 

büdcesinde 210.000 liralık mÜni\kele 
yapılmasına dair kanun projesiyle, 

Tahlisiye Umum Müdürlüğü 935 ydı 
büdcesinde 1812 liralık münakale ya
pılmasına dair projelerle Suriye'de 
türkler;n ve Türkiye'de suriyelilerin 

malları hakkındaki anla~ma müdde
tinin bir yıl daha uzatılması hakkın
daki projeler kabul edildi. 

Bundan sonra mebusların tekaüt

lükleri hakkında büdce encümenin
ce teklif edilen, askeri ve mülki te -
kaüt kanununa ek kanun projesi gö

rü~üldü. 

Kanunun 23 Üncü maddesine ek -
lenme.si kabul edilen fıkra şudur: 

" A - Me~leki memuriyet olup me
busluğa seçilenlerden gerek mebus 
olmazdan evvel gerek mebusluğu sı

rasında tekaüt müddetini dolduran
lara tahsis olunacak tekaüt ınaa§ı

nın hesabında 125 lira asli maaş esas 

tutulur. Bunlardan mebus olmazdan 
evvel veya mebusluktan ayrıldıktan 

sonra bulundukları memuriyet dola
yısiyle istihkak kesbettikleri tekaüt 

maaşı mikdan bu haddi mütecaviz 
bulunanlara memuriyetleri maaşı Ü -

zerinden tekaüt maaşı tahsis olunur. 
B - Mesleki memuriyet olup teka

üt müddetini. doldurmadan mebus
luktan ayrılanlar tekrar memuriyete 
tayin olundukları takdirde hakların
da 1683 sayılı kanunun 6 ıncı madde

si hükmü tatbik olunur ve memuriye
te tayin olunmıyanların kendileri ve• 

ya yetimleri haklarında hizmet müd

detlerine göre 125 lira asli maaş esas 
tutularak gene mezkur kanunun hü

kümleri dairesinde muamele yapılır." 

Türk: ve Sovyct dış hal{anlan arasında 

Moskova andlaşmasınrn uzatılması dolayısiyle taati 
olunan telgraflar 

Moskova ancllaşmasmın imzasının 
on beşinci yıldönümü dolayısiyle dış 
ba!mm vekili Şükrü Saraçoğlu ile 
sovyet dış işleri komiser muavini 
Krestinski arasında şu telgraflar ta
ati olunmuştur: 

B. Krestinski Dış i§ler komise1· 
muavini Moskova 

Moskova muahedesinin imzasının 
on beşinci yıldönümünü büyük dos
tumuz Karahan ve bütün sovyet he
yeti azasiyle birlikte kutlamak icin 
bu alo:şam toplanan devlet ve büyÜk 
müessesat mümessilleri size derin 
ı.empatilerini ve bozulmaz dostluk
larını arzederler. 

Teşriki mesaimize yeni bir inki
şaf devresi açmakta olan yeni.tem
did protokolunun taati edildiği bu 
günde, bu türk - sovyet bayramına 
bütün iştirak edenlerin kalpleri, ter· 
cüman olmakla bahtiyar bulundu
ğum bir heyecan içinde büyük do;t 
memleket için çarpmaktadır. 

Şükrü Saraçoğlu 
Dtş bakan vekili 

B. Şiikrü Saraçoğlu dış bakan 
vekili Ankara 

Telgrafınızdan deıin bir surette 
mütehassis olarak, Moskova muahe
desinin,. sarsılmaz türk • sovyet dost-. ,. 

luğunun esasını kuran bu tarihi ve
sikanin on beşinci yıldönümü mü-
nasebetiyle samimi teşekkürlerimin 

ve hararetli tebriklerimin kabulünü 
rica ederim. 

Manası yüksek olan bu günde 

dostluk ve bitaraflık muahedesini 
yeniden on sene müddetle temdid 

eden protokolun musaddak niishala
rmı büyük dostumuz Apaydm ile 
ta;.ı.ti etmiş olmakla çok bahtiyarım. 
11k muahedemizin bu yıldönümün
de, hayati kudretini şimdiye kadar 
bir çok defalar isbat ebnit olan türk
sovyet dostluğunun münasebatımı
zm bütün sahalarında inleşafa yar
dun ve her zaman olduğu gibi umu
mi sulha hizmet etmek suretiyle ile.
r:de de mütezayit bir kuvvet bulaca
ğı kanaatindeyim. 

Krestinski 

------. ----
Orta tedrisat umum mü
dürü İstanbuldan döndü 

Kültür Bakanlığı oria f edrisat a -

mum direktörü B. Avni r azar akşa
mı lstanbuldan dönmüştü·. B. Avni 
dün fstanbul mekteblerin leki retkik
lcri~in aonunu bakanlığa İzah etmiş
tir . 
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SON DAKiKA: 

B. Musolini dün büyük bir nutuk verdi 
Roma, 23 (A.A.) - latefani ajan-

• bildiriyor: B. Musolini, Kapitolda, 
korporuyonlar miJli meclisinde aık 
aık alkışlarla kesilen bir nutuk aöy • 
lemiıtir. 

B. Muaolini. halya'nm ekonomik 
abluka altında olduğu fU sırada yapı· 
lan bu toplantının ehemiyetini, bu ab· 
lukanm bir tek devlet tarafından is-
tenmiş olduğunu ve medeniyetin ana
&I olan ltalya ile bir barbar ırk hali -
taamın aynı seviyede tutulmak isten
diğini kaydettikten sonra demiştir ki: 

•• - Avrupa tarihinde bir denilik 
llİ§anesi olarak kalacak olan bu ablu
kanm beşinci aymda İtalya yalnız 
ceri dönmemekle kalmamı§, bu ablu
kanın kendisini geri döndürmiyece -
fini de tekrarlamak vaziyeti~de bu
lunmU§tur. '' 

I tal yan endüstrisi 

B. Muaolini, doğu Afrika.smdaki 

muzaffer muhariblere hararetli bir 

aelim yolladıktan .sonra demiıtir ki: 

" - Ekonomik abluka, endüstri 

kuvvetlerim.izin mütevazi olduğuna 
güvenilerek kararlaşttrılmıştrr. Bu 
dersi biç bir zaman unutamıyacağız. 
Ablukadan aonra 17 sonte~irn duru • 
nıuna dönüleceğini sananlar pek zi • 
)'ade aldanıyorlar. 18 sonteşrin günü 
ltalyan tarihinde yeni bir safhaya işa· 
rettir. Bu safha, ulusun ekonomik 

hayatında azami istiklalin en çabuk 
haşantmaıııdrr. Bu istiklalin en mü
him fUbesi milli müdafaa sahasıdır ki, 
bu ıubede isti'clal olmadıkça müda
faa imkanı tehlikededir. Ve ltalya'ya 

ka..-.ı Cenevre'de açılan gorunmez 
aavaı bir kahramanlar ulusu icin de 
muzaffer olabilir. ltalyanm milli mü-

dafaa sahasındaki ekonomik istiktnli
llİ ne dereceye kadar huarabileceği
ni anl:-mak için, kaynaklarımızı göz
den geçirmek ve tekniğin ve ilmin 

harb halinde sivil ihtiyaçlar kısmen 

veya tamamen feda edilmek şartiyle 
ne verebileceğini teshil etmek gerek
tir.,, 

B. Musolini, bundan sonra, araştrr· 
tnalarla şimdiy kadar kayde ıayan •ir netice elde edilmemiş olan, pet -
l'OI yokluğuna karın koymak için alm· 
lllq olan tedbirlerle yapılmakta olan 

tetkiklerden babsetmİ§ ve İ5tihsali 

artmakta olan kömür kaynaklan ve 
ıimendiferlerin elektrikleşmesi reji -
mi sayesinde yabancı kömürünün ye
rini yÜzde 40 • 50 tutulabileceğini söy
lemiştir. 

JUaderı meı-;elesi 

Madenlere gelince, ltalya barış ve 
savaş zamanlarında ihtiyaçlarına ye
tecek kadar demir madenine malik 
bulunmaktadır. Çinko, kurşun, civa, 
kükürt, kalay ve öteki madenler bol 
mikdardadır ve pek yakında a~Jlüloz 
ihtiyacının da temin edileceğini aöy -
liyebilirim. Bu sene pamuk ekimine 
tekrar başlanacaktır. Yün isıihs:ıli 

hn.kkmda yap•lan tecrübe!er iyi ne~
ce vermi~tir. İtalyanlar giyecek irin 
daima Jfü:umu kadar kumaş bulabi

leceklerdir. 
Buna binaen hammadde!er mese • 

lesi şu şekiJ.-le ortaya konuhnaldır: 
halya bazı hammadde!ere mö\\:k 

de[!ildir, ki s;;miirge istekleri:ıin esas 
sebebi budur, 

Bazı harnmaddeler lüzumu lı:ıdar 
mükemmeldir ve bazıları ise zengin 
nisbette vardrr. 

Ekorıom€k l~t;kl~l 

En doğru durum şu~ur ki, lt:ılya 
barış ve hele savaş zamanı içi.ı ehı;,. 
nomik istiklalini azami seviyeye var

dırmabdır. İtalyan ulusunun ia~k~ali 
bu yü~sek zarw·cı~e baı'tlıdır. Pek ya
km bir isJkoal için olan it:ılyan e.to 
nomisi p!anmm u'osun b:r gün s:ıvaş 

imtihanına çağrılması ih~alinclen 

mülhem olması icap eder. Du~un ne 
zaman ve nasıl olacağını kimce s3yli

yemez. Fakat mukadderat te~~..ıe~i 

hızlı dönmektedir. Efrcr böyle olma -
aayclı. b:.itün ulus~arm başladq';ı ınüt • 

hiş silahlanma sıyasası nasıl iz:th 
edilc!nlir? l;~tiliı yapiıldanmız bu 
acıklı ihtimaldt!n ilham alm:ıhdır. 

Faşist re:im, milli e~iı>nomiyi, y"'bız 

devl~~in bir k!l"taı:ı.İye ku:ı-ucu olmı • 
yan horp'>rc.s~:onll!r vasıtasiy?e k~nt • 
rol etmek, disip:in altına a~rn~k İs~i

yor. 

( Ana,,olu Ajnasının tamamen ver
mediği bu nutl!un s•>nunu yannfıi s:ı
yımız,.ıa neŞTedeceğiz.) 

~--~~------------· ... ----------------~ 
Alınan devlet reisinin altıncı nutku 

B. Hitler 

«Almanya kimseyi tehdid 
yalnı'l kendi haltlmiyetini 

• 
etmıyor, 

istiyor.» 
Breılav, 23 (A.A.) - B. Fon Rib

'-trop ile birlikte tayyare ile buraya 
aelea 8. Hitler k , k bin kişiye yakın bir 
ladDal k kart••rnda altıncı nutkunu ıöy. 
lemi tir ' . 
· Hitler acüm!e demİ§lİr kiı 

"Bit- milloti tam hakirniyteinin tanın

-.aau istediği için tebdid eden bazı dev. 

Setlerin lnııaatlan karşısında boyun eğe
'-Yiz. V enay meThumu dünya için ye

lli bir nizamın da vancı değil, belki geç • 

eaifia rnezarım örten bir tattır. Ba~ka 
Wr d~let, beıka bir andlaşmanın ıiya. 
..ı, lbat'M!Vİ ve (koromik esaslarından 
andnuştır. Almanya bu vaziyetten la
lllln Relen hi'k:imleri ç karmıı ve bütün 
alınaıa topr.-khnnda atkeri hakimiyeti
mi omırlandırmıştır." 

B. liit'er arsıulusal durumdan §U 
'-etle bahsetmiştir: 

" - Almanya nın biç kimseyi tehdid 
ettiği ycktur, on·m istediği yalnız ken-
411 baldmiyet'd'r.'' 

Hitlcır, cer~,tan ebne1de olan görüş. 
~Eıl'e hiç bir telmihte bulunmamı§ yal
._ ~nu s:iylem~:;tir: 

.. _ Avrupa'c'l~ yeni bir nizam vÜ"'ll· 
&. oetinn:k ü?.~re sadece plammızı iza
~ ça!ıştım. 1'11.."'.'...:sadJm her hangi bir 

:: ~.l'll'"'k rh;:il, Avrupa'ya 25 sene. 
bir &u'h ~cvr""'İ temin ebnektir. Ö- ı 

'dti hlİlln''~r <h k""ndi liderlea·inin jest 
~ne ıulh ··"~""asım istiyorlar. Yaban-

cı devlet adamları milletlerinin bu dii+ 
§Ünceye iştirak edip etmediğini. ask~ri 
ittifaklann kuvvetlendirilmesini iııteyi;> 
iıtemed-k'erini ve milletler arasındaki 
harb deliliğine nihayet venneğİ ter::ih 
edip etmediklerini ııorabiliı-ler. Alman 
milleti, ıiyaaamızı tasvib ediyona bunu 
29 martla bild ,.ecektir • ., 

B. Hitler, alman demokrasisinin ha· 

kikaten demckrat olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: 

''-Ben süngu ile değil, muazzam bir 

ekseriyetle idare ediyorum. Nasyonal 

sosya]izm alman milletinin, kendine ~ 

lan güvenini geri getirmiştir. Almanya'• 

ya hakimiyet hak~annı yeniden vermeğe 

çalıştım. Alınanya'nm hüriyet ve ıere
fine kavuşması hiç bir milleti kayguya 

dÜ§Ünnemelidir. Son üç sene içinde, ta. 

hammül edilemeyen ne varaa, yeniden 
tahammül edemiyeceğiıniz ne varsa hep

sini ortadan kaldırmağa çalışhm. Tari
hin bir dönüm ne ktas•ndayız. Milletle
rin karşılıklı hayatları imkansız hale 
getirilmemesi için aralarında yeni müna
ııebet1er kurulmalıdır!' 

Hitler, sözlerini, halkm §İddetli aL 
k(şları arasında şu suretle bitirmiştir: 

"- Ben a!man'ım. Milletimin ~eref 
ve ist'khaline güvenim vardır ve geç
mişd< k inden daha iyi bir sulh temin et
mek mak~diyle onun haklarını müda
faa ediyorum." 

DIŞ HABERL 
Sulh konusmaları 're tayyare 

~ 
bombardımanları 

(Başı 1. inci say/ada) ' 
Bunların arasında finlandiyalılar-

dan biç kimse yoktur. , 
Bombardıman esnasında 83 kişi 

yaralannuştrr. Ölülerin mikdarı beni 
değildir. Sivil halk bombardnnan 
korkusu ile Harrar'dan çıkardmıştrr. 

Sidamo vilayet merkezi olan Erga
aleme dün öğleden sonra bir çok gaz 
bombaları atılmıştır. 

Ad!sababa, 23 (A.A.) - üç italyan 
hava filosu, bugün h:k :ar Ciciga ile 
Dagg:ıİY..ır'u bombardıman etmi~tir. 

General G?'aziani'nin hazırladığı ta"lr
ruza başlamak Ü;ı:ere olduğu sanılmak· 
tadır. 

ltalyan h!ırb tebl!ği 
Roma, 23 (A.A.) _ 162 numaralı 

ha:·'.J tcb!i}i: 

Bu ayın :n inde bir tayyaremiz Fo
k~r tiı;~n:fo b·r dü1ma"l tayyares:ni ta:ı
ri l e~m ·:: ~ir. &.ı t ıre~le s3 n dört ı:r:i:ı İ• 

çhGe d:.irt diişn-.ıın tayyaresi tahrib e
(ilır.i1tir. Il~n de tayyare!erimiz D,
b:ı :'da iki mü'1immat deposun.ı ta~ırfü 
ey:emi~··r. 

1 ş .... ::ıJ ed~ltın menzil 
h;zr:ıei ~rin:n ens·k'. ti en ileri ha~!ara 
k:ı:.:ar deva:n etm~k~edir . 

T.-k:ı::za ne·ıri l] .. ~rinde 110 metre u

zuruufrr.mda b'r k "' ır:.inün k:ırJ'm:m 

l;itmiş~ir. Bu nehr.in öt:s]n:'!e Tzellemi 

İtalyan kımandanl C: na 53 ldyü:ı e;ra~"l, 
p::ıpazlan ve re:s~cı·i bJ.'f e:jmi~lerdir. fö. 
lalı!ar.nı t'.!s 'i-n eyıcır.i:;!er~ir. 

Somaıı cc >'1e~ind~ rny7arebı-i-::h, 

C"c1~a'yı b~r.--"lr:! . ...,~-:ı etrn·ş ve de.Jo. 

lar, m!'f;'"'-:~nr ta'ırilı o!u~:m.ı;t:.ır. 

Bir italyan tekzibi 
Roma, 23 (A.A.) - Tsana gölü şi

malinde Şilga'da balunan İngiliz ıeyyar 
hastanesinin İtalyan tayyareleri tarafın
dan bombardıman edildiği haklundaki 
rivayet resmen tekzib edilmektedir • 

13 ferin kararı 
Londra, 23 (A.A.) - 13 ler komite.. 

ıi b:ı:JÜn kabal etti~j k.lrar ıuı·etinde di
yor ki: 

l~alya ve nez=l'nde 
te§ebb::s~e b::.ı!·mmafja memur 

e~ilen D. Aaenol 

"Komite 3 mar~'t.ı ya".)t!ğı m}rac3.

a~b ltalya"lın ve l-h".>~Jİ3ln:tın verd;[!i 

ccvab~nrı k'..lyd~tmi:tir. 

K~mi:e, b:r an önce :k: tara! arasın

~a l.onuşmayı t~ı::?iı ve milht~er ce:ni

yc ~i çcrçevc:ıi ve r.lil!-;t·~r ce:r.iyeti p:::k
tı zihniyeti için,'e rr::::~msematın ç:.!>· k 

durdurulmasmı ve ı~lhun k•Jrulrnasını 
e!de edebilmek üzere l talya ve Hah~şia
tanla temasa gelmeye l\'1adariaga ile A
venol'u mern:ır etrni'itir. 

Komite, kızdhaç'ın ve açık tehirle
rin bombardımanı m~selesini ele gözden 
geçirmiş ve al~kalı hükü:netlerden mü
temmim tafstifı.t vermeleı·ini istemeyi 
k3rarlaştırmıştır.• 

z~cri tedbirler meselesi g5rüşülme. 
m;ştir. Komitenin gelecek toplanhsı 

h.-k'unda bir şey kararlaşbrılmamııtır. 

Hubeşist.an Fransa'dan bazı 
izahlar istiyor. 

Paris, 23 (A.A.) -- Habeı hü
kümeti, Paris elçisi B. V elde Ma
riami, B. Flanden'in parlamento
d:\ bahsettiği ''Stresa cephesinin 
te~~rar kurulması'' meselesi ib . 
Fransa'nm Habesistan'daki mu· 
h::\s~mcıbn tadili hus-:.•sund~i g5-
rü~ii h".!danda framız hüküme
tjnd~n izahlar İstemeğe memur 
etmirtir. 

llabeş lı~rbı lıaly:ı'ya 
neye malolclrı ? ... 

Üq: <lev]et 934 l:".lrihli Roma prGn:o~-olu~un 
nıütemmimi olan aıılaşmaıyı imzaladılar 

Roma, 23 (A.A.) - H:ırb büdçesi 
raporunda, habe§ aeferi hakkmda 
d~hkate değer tafsilat vardır. H:ihü
ınet, do:Ju Afr.ilrn'ya yedi piyade fır. 
k"ıır, bir avcı fırkası, altı kara göm • 
lc!~1i fırkası olmak üzere 303.00D 
as':er gönd~rmi.:;•ir. Bu yedi piyade 
f;r!tası, fl.Ila vah~n ordusunun zayıf
la:naması i-:i:ı ltalya'da yeniden ku· 
ru1.:lU'l~ur. 1 Ş:Jbat 1'36 da yol İnşa
atmı ve l!a e'istan'a niifuz e"nıek 

için :ı:aruri ol n ötc'd i~'erc!c kullanı· 
lan İ')ci s..,·r·sı 61> 000 i·ı:. Bu rakam
lar~a :verliler yo!~~ur. Sôiye a~rvis • 
ı~ri 1~0 seyyar hn.sta yurdu açmışlar
dır. Lev"zrn dnh-eııi, mnden auyu, 
sar:>p gibi i'1•iyac;,ar da dahil olm"k 
fr'!ere r"!İ1 •rc-•"'.rca e:ı-znk f! .. nrfermiş

ti~. 15 $"'7 .000 metre h~lti lru~a~ 
19 ?!39 D74 metre adi kumaş kulla • 
mlrnı~tır. 

1 "~1 ki•')metre unmlu~unda te1e-
fon t~'i, S'°lll t"r.e telefon c~hazı, 

H"H tl\ne t"'~\z is•asyf'nu, 12407 ton 
dil·""''i tel, 799 hboratuvar vardır. Roma, 23 (A.A.) - Dün, B. Mu

solini Venedil< sarayında, Dli.'.Car ve 
Avustur ya delegasyon ları şorefine bir 
akşam yemeği vermiştir. H:ikünıet ve 
re3imin ileri gelen birço~ şahsiyetIEı
ri bıı ziyafette bulunmU§tur. 

B. Musolini'nin nuıl~u 

Ziyafetin sonunda B. M ıısolini bir 
nutuk vererek delegeleri selamlamış 
ve Roma anlaşmalarmm iki yılda kıy. 
metlerini teçrÜbe ile ishal ettiklerini, 
üç devletin mÜ§terek azminin Roma 
anlaşmalarma yeni ve verimli inki • 
pf imkanları hazırladığmı anlata .. 
rak, aon iki senenin güçlüklerini yen
m.iş olo.n bu müşterek azmin, üç dev .. 
Jetin hareket ve gayretlerinin hedefi
ni tesbite devam edeceğini söyletni:ııtir. 

ltalyan ba§bakanı, İtalyan miİle. 
tinin Avusturya ve Macaristan dele
gasyonlarını derin sempati tezahürle
ri ile karşılamı; olmasına -ve bu te • 
2ahürlerin derin m.,ıııtııma işaret ede. 
rek, güç şartlar altında İtalyan ınitıe
tine karşı Avusturya ve Macaristan 
tarafmdan ~österilen dostluk nişane
lerini m.ilJetin ve bükümetin unutmı
y"l.cağmı ve bu ni~anelerin ft.,Jya ile 
bu devletler arasında ilerdeki müna

aeebtler üzerinde derin bir teııir yap

mamasının imkansız olduğunu söyl

miş, k&dehini Macaristan naibinin ve 

Avusturya devlet reisinin sıhatine, 
Avustuna ve macar milletlerinin re
f~hına ~e misafirlerin fahsi saadetle .. 
rine kaldrrmıştrr. 

B. Gömböş'ün cevabı 
B. Gömböş bu nutka cevab vere .. 

rek B. Musolini'nin sözlerine kendisi 

ve arkadaşları adma teşekkür etm?ş7 
Roma anla~malarmm sağlaınlığı hak· 
kmda İtalyan başbakanı ile aynı fi • 
kirde olduğunu, bunların kıymet ve 
neticelerinin yalnız alakalı hükümet
ler bakımından değil, uınunıi Avrupa 
aıyasası bakımmdı-.n da ınüşahede 
edilebileceğini söylemiıtir. 

Vaktiyle imzalanan anlaşmalarla 
bugün te5bit edilecek olan p~anlarda 
yalnız alakalı hükümetlerin menfa -
atlerinin dü~üniilmediğini, daha yÜk· 
ae!t, evrensel idealler gÜ -: üldürünü 
anlatan macar başbakanı, üç memle • 
ket arasındaki, tarihin çok uzak de· 
virlerine kadar yiikselt"n bu bağla
rmy aynı zamanda bir an<\ne halinde 
yaşadığını söylemiş ve kadehini ital· 
yan kıralrnın ve dinjlstisinin s·hatinc, 
fa~ist ltalya'nm refahına Ye B. Mu • 
solini'nin §ahsi saadetine kaldmnııtrr. 

Vr devi.et anlaşmayı imzaladılar 
Roma, 23 (A.A.)° - ltalya • A • 

YUSturya - Macaristan görü~eleri 

hakkında bu akıam neşredilen res • 
mi tebliğde deniliyor ki: · 

" İtalyan hükümet reisi ile Avus • 
turya ıansöliyesi ve m aca ba§baka
nı son günlerde pek samimi bir su • 
rette cereyan eden görüş.meler neti
cesinde Venedik sarayında bugün bir 

anla§ma imza etmişlerdir. 

7 mart 1934 tarihli Roma proto
kolunun mütemmimi olan bu anlaşmt 

yarın ne§redilecektir. 
imzada, dış bakanları ile A -

vusturya ve macar 
1

eİçileri, B. Suviç ve 

büyiik elçi Baron Aloisi hazır bulun
mu§tur. 

Erl'Te'ye ve S--mali'ye 87.000 de. 
v_ ve katır, 11.003 kamyon ve oto• 
mo'-;t gönderilmi~tir. 

Ticaret gemileri asker Ye malze • 
me ta <ıım.ak iizere 400 ıefer yapDUf • 
tır. Raporda cephane nakliyatm"1l 
bu sayım içinde bulunmadığı yaz.I• 
maktadIJ". 

İranın yeni 
dış bakam . 

Tahran, 23 (A.A.) - istifa 
P.den dı-. bakl\m l<n•i'"i'nin yer!ne 
ran'ın Bağd .. ,.{ elç:si İnayetullah 

SaD1i tav;., ecl~lmi~tir. 
Y ~1 dı~ b~kam ilci güne ka

dar Tahran'a P. .. lece!rtir. 

V enizelosun cenaezsi 

Trenle Br~ndizi'ye gönderilecek 

Par is, 23 ( A.A.) - Venizelo
sun cenazesi bugün istasyona gö
türülmüştür. Cenaze trenle Brtn• 
diziye taşınacaktır. Venizelos lej. 
yon donör nişanını hamil olduğu 
için yapılan cenaze töreninde süel 
kıtalar da bulunmuştur. 

Roma cuılQ§nuuuu imalcıyon iiç fJtı§bcıkan: Soldan •aio - BB. Gömböı, 
Mıuolini ı.ıe Şuınig. 
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Fikir hareketleri · Yeni türk · Yeni 
adam· Kültür haftası 

Yabancı gazetelerde okuduklarımı~ 
-- --- -- --- - ---

FlKlR HAREKETLERi - 21 mart 
tarihli 126 mcı aayı11 çıkmıtbr. Bu aa
,.....,. yazdan gör\borazs Charles 

T......,. "dinia ~ Yazifesi", 
FranceKO Nitti "uılzacleleria kaJ'• 
naklan", Hüseyia Cahid Yalçın: 

"metratiyet habralan", Antoine ZUc:
hka "cibantiimal pamuk saltanah, 
Alain "ekonomiye dair konUflllalar", 
Hen..,. de Zogheh "bugünün aahible
ri: Stefan Zweig", Pierre Brouolette: 
''dirigee calture'', J .• J. Rousseau: 
"sosyal mukavele yahut siyasi hukuk. 
prensipleri", Ogier Ghislin de Bus
becq: "türk mektubları", kitablar a
rasmda (küçük notlar). 

YENl TORK - latanbul Halkevi ta
rafından çıkanlan bu değerli fikir 

mecmuamm mart tarihli 39 uncu sa
yısı şu yazılarla çıkmıştır: Agah Sır
" Levend: ''ai!e'', Cemil Sena On

gun "yazarlarm sosyal ve ahlaki ro
lü", Hikmet Turhan Dağlı: 'haçlı a

kınları'', Salih Münir Çorlu: "Bulgar· 
lar ve Mekedonya meselesi" - Make

donya meselesinin tarihimizle alakalı 
içyüzünü talatan bu salahiyetli yazı

lar üzerine dikkati çekmeyi bir borç 

bili,.oruz • ; Agah Sırrı Levend: "E· 
.erler ve hadiseler", Şükiife Nihal 
"ekonomi haftalarmdan sonra'', Ra
sim Ozgen: .. sanayide devletçilik", 
Ali Fuad: "bir konferans", Meliha 

·'Avni Sözen "küçük hikaye", Feridun 
Ankara "bir hakikat,.ın tekran", 

Halkevlerin.in yıldönümü haberleri. 
YENi ADAM - 19 mart tarihli l 16 
mcı sayısında §ll yazılar vardn-: fs-

mail Hakkı Baltacıoila: "De.Jet ti
yatonanun kurulması büyük bir 
memleket itidir.", .. lakilih au edebiya
b, edebiyat mı inkilam Jarabr? • , 
"Haysiyet alçalmasına karp", cloktor 
izzettin Şadan: "atk ile mücadele'', 
Cami "•IJ'•aa acunu", "f qizm Ye pe
dasoji", Kerim Sadi: Kagelman'a 
mektublar (Kari Marx'tan tercüme), 
"dünya bir hareket ölümü karşısın· 
da mı?", "Edebiyatta anane mesele
si" "kitablar arasm:la", "dünyanın 

en büyük hadiseleri hakkmda meş

hur adamlann söy:ed5kleri", Anatole 
France "Şeytenm söylevi'', kısa ten
ki:ller ve tahliller. 
KOL.UR HAFTASI - 18 mart ta
rihli 10 uncu sayısının baı;yaz:sı, her 
zamanki mecmua yazarlo.n aras•nda
ki bir konu~manın h•.ıluııasma hasre
dilmiş. Bu defa kc:ıu~u!m:ı~ olan 
mevzu "tfizde meslcklei'İn biribirine 
aykm kalmaları" dır. Bundan s~nra 
§U yazılan görüyoruz: Peyami Safa 
"fşkembei kübra edebiyatı", Musta
fa Şekib Tunç "psikanalizin değiş. 

mit tekili erinden tahlili ruhiyat'', 
heykeltraf Zühtü "sanat ve edebi
yat", Mahmud Ragıb Köaemihal "mu
siki atmoaferi", M. Feridun "tiyatro'', 
Nureddin Şazi Kösemihal "iki görüş", 
"Cervantes hakkında bir konferans'', 
Samih Nafiz Tansu: "Uluğ bey", 
Prosper Merimee "Mateo Falcone: 
Küçük hikaye", Thomas Mann "Ve
nedik'te ölüm", .Münir Sının: "miHi 
ekonominin muanzlan", Şerif Hulu
si: "türk sanatı meselesi" hak!<mda 
bir tenkid. 

FRANSA VE MiLLETLER CEMİYETi 
Alman • 

ısrarı karsısında .. ' 
Alman.yanın son ku111'eı darbe si f raıuus gazetelerini gene birin ci pliuıda ijgal eımekıe devaıa 

ediyor. Fran.~anın ınefru isıekle ri yerine Retirilmeden alman t.eklifle.~ine yan.!Jfllması fikrini red 
husıısunda hemen bütün dü~ün c~ler birle~mcktedir. Birçok yazarlar, bu münmebetle, Cene-ore 
m.iie.ıJsese.~in!n istilibali üzerinde endi~eli göriiniiyorlar. 

Gallus, lntranaigeant gcuete.üıde 

diyor ki: 
Bütün insanlık medeniyetjnin Üze· 

rine dayandığı haktan vaz geçmenin 
neye malolacağı sonradan far'teJile
cektir. Dünya, hiç farkm:la oimadan 
kuvveti ilan•aştırmahtadır. I~orl:unç 

bir devrin ba~langıcı cln..ı, be:. ;,ar::-a 
doğru gerifol iş olan şeyi ihmal c:li ir 
bir fasıl gibi telali:ki e~ck i:ı:iyor. 

Almanlar Londraya gitrniyc r.:.zı ol
dular. Hem~n muvaffakıyet c!·yc hay
kırılıyor. Düşünün! Hitler, d::::.ya i!c 
konuşmak lutfünde bulwıuyor. Saç!u, 
hakimleri olmaları lazımgcfon!erle 

bir görüşmede bulunmaya razı olu
yor. Ne tali! ve bu kadar ku.'-:--<Ji "-it
adamda b~ ne r~h a .. illiği! b-k" n'3 
hale geldik. Çocuklarımız clc!lşc.li 

şeyler göreceklerdir. 

Jfo~yuli~ılerin fikri 

Soayalist lide-ri B. Leon B'um ş-y
le ya:r.ıycr: 

dürüst bir yardımlaşma ve kontrol 
sisteminin kurulmaS& işi de ona aid
dir. Bu sistemi Hitlerci Almanyaya 
teklif etmek, kabul ettiği takdirde 
her türlü ceza tertibinden vaz geç
mek, aksi hnlde, bunu reddederse, o
na bunu zorla kabul ettirmek için bü
tün sulh yolundan tazyikleri kullan
mak da vaz;fesidir. 

Almanya rıc istiyor? 

Figaro gazetesinde B. Lucien Ro
mier Almanyayı, ordusunu tamamiy. 
le hazırlamıf ce harba hıaır bir va:r.i· 
yette tasoir ediyor: 

Alman devlet adamlarmm, hatta 
sulhu barba tercih etseler bile, harb 
zamanında onu yaşatacak finansal 
vastalarla meşgul olmadan böyle bir 
~ukeri kuvveti yaratmı' olduklarını 
brzetmek güçtür. Bizzat doktor Şaht 
da, bütün çalışmalarmı Almanyanın 
yeniden silfu'Uanmaaı gibi bir i§in fi.. 
ncuıaal icablarnu ka11ılamaya hasre· 
der~k gerisini tesadüfe bırakacak bir 
adam değildir 

rin tes~si içia çareler arama itine g· 

rişmcliclir. Nakil vasıtalarının mil 
letlerarası bir k ntrol teşkilatının g .. 

zü altına kcnulması baskın tektind 
tecavüzlere, tek taraflı anlaşma çi w 

mekrc en~cl olnmaz m.? 
Du~ilil.:::ü karışıklıkların menşein 

de bulunan nufus sıklrffı meselelerini 
görüs··ımcsi de redde ·1memelid"r. 

Mak.0 

eleşmenin k-.ıvı; etinin artması 
ve el em .. ğinin işsiz kalmasmın d 
ğurdufi'u derdler gibi daha komplek 
meselelerin tetkiki de ehemiyetlidir 
Bu husus!arda salah, ancak milletl 
arası azlaıımalardan be-klenebilir. Z 
man bizi aceleye sevkediyor, realit 
sahasma inanla, ateşle, gÜvenle 
mek lazmıdrr. 

Septikler bunun için "cüretkar t> 
plan" diyecekler. Fakat daha iyile 
vnr mı? Varsa saysınlar, münakat 
etsinler. 

Milleıler Cemiyetine güven me
selesi: 

Le Te"'nps başyazuında şu likirle
ri if"!ri s-:irüyor: 

Necdet Remzi llonseri 

Milletler Cemiyetinin Hitler'in i" 1
• 

timatomuna boyun ef;eccği bir ıın bi· 
le hatıra gelmez. Cemiyet, k~~ ~· l

dini çürütmden, mi1let?erarns•n 1"\ s ıl
hun birinci şa.rtı olan as-;ari [;
yıkmadan böyle bir haNlı~ttc b· 'u

Almanyanın, meydanda olan ihti
yat servetinlen ba~ka, ya içerde ve
ya dışarda, gizli bir harb hazines·ne 
sahib olması rnub~emcldir. Bu hazine, 
h:.lzı n~tie::ı!eri eUe etmek için kafi 
m ·· tldc>t rnüca Jel~ etmesine irıknn 

v rect. ·r ..• Bu doktor ;aht'ın sırrı· 

dtr. 

Bu.,.ünkü h"di~eler bir sulh mües
sesesi olan Milletler Cemiyetinin • 
l•f!mı ortava kovmaktad11'. Fransanm 
bu kadnr t r b"r surette bağlı kal• 
d wı ve i · b .. f a önce, üzerinde mÜ• Pazur gunu Muzık O .. :tretmen O

kulunun konser salonu iç.n e~siz sa
nat gunlerinden bırı oıuu. ve~er.ı ar
tistimiz Necdet Rcmzı yı uruanoeri 
hayranı bulundu umuz in .. c çnni'ınm 
belki de en güzel vcrim.ni din.c.~i. 

Başka zamanlar onu beğ .. n .. nler ara
.aında begenmiyenler de çınardı. Fa· 
kat pa:ear günkü çahşınc.a öyle bir 
istek varc.t ki bu hal her gönlü k:ıp

tı ve her meslekdaşı kazandı. Çau:ı, 
türk musikiciliğinin bugünkü aeviye 
durumunun da manalı bir sembolü 
oldu (hele §U sıralarda f) • 

Necdet'ten, orkestra eşliği ile Bet
hoveu'in biricik keman konsertosu· 
nu dinledik. Keman edebiyatının üç 
beş en çetin yazılarından biri. Beet· 
boven'in 1806 da • yani otuz alb ya
şında iken • yazdığı bu eserde, kendi· 
ne göre bir duyuşun (virtüozluk in
ce!i!deri kadar) yeri Yar: (Re majör, 
.Op. 61 ). Bu yüzdendir ki, anlayıtla 

başarılmış olması için çalman yalnız 
kılı kırk yaran titizlikte bir virtüoz 

elması yetmez; musikicilik bakımın
dan olgunlaşmıt bir görüşe de ihtiya
cı vardır. Hele Beetlioven'de bu b:is
bütün höyledir: onu bütün varlığı ve 
çığırı ile hazmehnem:ş ol,..nlar kon
serlerini ele alamazlar. Necdet bu 
cesareti ~österdi, çünkü beş yaşından 

Tefrika: No: 46 

beri mesleğinin çileleri içine.le yuvar
lanmış, yaşı genç fakat mc .. :~'t b

0

lgi
si ihtiyar olan bir artis!tir. f\ • wrn 
bunu bütün co~l.unlu~u i!e g·· ·e di. 
Meslekdaşlarmın lak •·r e - ı d -

kikalarca sürdü. Urmtmıyalrr:ı l i f" 
det bu eserin be' i r·rle ·n...J i i de 

çetinliği ile ünlü kadans çal r ır. 

Çalı~rnm en ha.ta m.ı~a uyandırı
cılık ~udretinde dikkati çd.~erm: E
seri o kadar derinden canlandırdı ki 
bundan hasıl olan "umumi İntıba" an· 
hyanlı.rın hiç bir zaman zihninden 
ailinmiyecektir. O kadar sade ve o 
kadar duygulu ve cana yakın bir ça
lıf. Keman üzerinde çile çekmiş olan
lar icabmda vibratosuz çalmanın ne 
kadar çetin bir it olduğunu bilirler: 
Çünkü vibarto ayıpları kolaylık!a ör
trn bir acemilik maskesidir, bu çok 
defa böylf'dir. l,te, Necdet, .,.:sleri· 
nin kaydırmasız temizliğine olan gÜ· 
veni yüzünden o·kadar düz ve berrak 
çalıyor, vibratoyu o kadar yerli ye• 
rinde ve az kullanıyor ki, bund~n do

ğan ve rüya gibi akıp giden mananın 
J tesiri kar~ısında duygusuz kılına· 

ma~. Bütün bu başarılarda h · ç bir 
ya:;>malık, hiç bir zcrlama da yo' tar: 
Temizliıji tutnrında r.:ı.hat ve ta ii o
lan bir çalıs. Necdet'in ça'ı~mda öyle 
herkeste bulunınıyan incel k1~r var 

namazdı. 

H 0 •ler ült"matomun ı r; ri <' 

lış ani ma v ya teıc ·l""e h 
(. .. S 1 

sini istiyor. 
r,IJiJletcrarası ft"'nU !\ muheJif ha· 

reke• mü ahede ve m 
ten sonra buna sıra ' 
o zaman, MHletler C 
cı gayreti yalnız H" 
ni tetkikten ibaret k 

'~ A m e~li!dik

ccel:tir. Fakat 
m

0

yctinin in§a· 
'in tek iflc:ri
arnalıdır. n:ı. 

yeniden 
kurmak onun vazife · lir. Müsavi ve 

ki, bunu, ayrı bir ruh t "'llİzliğinin ve 
duyuş asaletinin eseri diye belki ta
rif edebiliriz. Necdet R,..m~i Atak sen 
çalışı ile geçen yıla n ·:;~:de bü1rük 
bir davr<-nış ve ile:rJe;-i:oı e-•ri de göıı
tenniş oldu. O artık c-·~~i ~ i her k:ıy
gunun üstf.inc1e tuta' '',.n yaşlı b:ı~h 

üstad!ar gib. ir. 
Bayle seviyelerin an-~k uzun r=· 

lelerden ~nra l·nz r • •wmı t k ··re
debifenJ .. r 6~n baı;arsı üzerine ken

dicini daha iyi tan• ıl r. 
Mahmut R. Küsemilıal 

rıcısı, Türk milll devletinin kurucusu \ e 
Türkiye'de her yeni'nin her doğup gerçek
leşmek istiyen şeyin babası olmuştur. 

l. ul 

A. L. Jc .. , Pa 's - r.~:di gazete· 
sin e diyor 1ı ·: 

Karı;1:k müz kerelerin labirenti 
içinde kay' ,..imadan a, Almanya, si:i
züne güven· İp konuşmaya çai;;>Ttlma
lıdır. Bize mfapet çalışmadan bahse· 
dildi~i zaman mütemadiyen kaçma· 
mahyız. 

Bir hak müdafaa etmek iyidir. Fa
kat Fransa ve Avrupanm emniyeti 
ebedi bir hak müdafaasiyle mi temin 

edilecektir? 
Capital gautesinde Germain • A1ar

tin yazıyor: 
Yakm bir kavganın daima tekrar

lanan tehdidi altmda yaşanamaz. Bu 
kararsızlık havası içinde para -;ıhat
le1mesine, miUetlerarasmda münase
betlerin ciddi bir surette düzelmeııine 
doğru hiç bir ciddi adım atılmasına 

imkan yoktur. 
S!nirleri yıpratan ve iradeleri kö

türümleştiren kôbus budur. 
Almanya, isAelı1eI"mi saymak ve 

bunların haklılı ~mı ispnt etmek mcv· 
kiine konu'mahdır. J; il etlerarnsı kol· 
lektiflik, o zrunan, m erek uzlaş-

k rı• 
1 1 -ıncf n d 1 yı, a ken• 
di k nl·~ r ne soracaklardır. 

Secmcnler b soruyu şimdiden st>r• 
maktadırl r. Is ensin istenmesin bu e
saslı rn sele. b ··tün ötekilerine hakim 
kalma adır. Şehirlerimizde ve köy• 
lerimizde bund n başka dü Ünce ol· 
mıyacaktır. En tehlikeli ve en parl~k, 
en kaba bir "oldu bitti" karşısında 

milleA1erar;,.ın müessesesinin tered• 
düdleri, memleketımizi, memleketi• 
miz.in kam.oyunu çok heyecana dü· 
~ürmü~ti.r. Şimcliye kadar sağlam o
lan bir inan arzusu, artık, her şeye 
rafrmen s!!lrsılmı~tır. Umumi sulh or• 
ganiı: syonu., en iyi sulh organizaa· 
yonu Üzerinde d'l$Ünmek ve karar 
vermek lazundır. Onun için, hadis~· 
ler. J,j lıir şeyi Önceden kestirilme· 
den. en bavük özenle, en bitaraf bir 
görü e talıib edilme · dir. Cevab biz• 
den de;;.il ötekilerden, bu müesse e
n:"n i~· deki orto.klanmızdan gelecek• 
t·r. Y ni fransız m~clir· " b•ı dı~ &a• 

h ~a b=>"arılacak b .. yül bir iş d .. se· 
C" htir; mesuliyetleri a wır olacak ır. 
Buna hazırlanması lazımdır. 

Yaaan: Norberı von BISCHOFF 
Tü,-irçeye ~e111ren: Burhan BELGE 

Şu halde, onun şaşırtrcı başarılarını müm
kün kılmış olan cihan politikasındaki husu· 
siyetleri kaydetmekle, onun değerini ve şe
ref payını hiç de azaltmış olmayız. Burada 
ilk kaydedilecek şey, Türk milletinin karsı
sına hem davacı hem de hakim sıfatı ile di
kilen muzaffer Entente devletlerinin kindar
ca imha arzularıdır ki ingiliz ve fransız dev
let adamlarmın ağzında, o sıralarda, en hoy· 
rat ifadelerini bulmU§tur• 

manlılık ve turancılık gibi milll fikrin zinde 
ölçüler dahilinde inkisaf e~mesine evelce 
mani olmak istiyen ıd~olojilerin, harbın sert 
hakikatları kaı srsında nasıl birer birer iflas 
ettiklerini gör~üşlerdir. Övle ki, bu ideolo
jilerden boş kalari' yerleri ~illet ve nasyona
lizm fikri, hadisesizce işgal edivermiştir. 
Harba "Osmanlı" olarak giren asker, harb
tan "Türk'' olarak çıkmıştı. Ve parçalanan 
imparatorlukta bir vakitler kendisiyle bera
b~r oturanların kendisini nasıl sattıklarını 
görmü tü. Yenilmişti, koğulmuştu, tekbaşı
na ka lmıstı. 

ne dönmesi ve yapacağı şiddetli aya'danrn 
hangi neticeyi verirse versin bu neticen· 
kendisine tevcih edilen imha kararınd.ın da 
ha kötü bir şey olamıyacağmı anlaması için 
muzaffer devletlerin, kendisini tam bir k. 
ve nefret hissine kapılarak iyice idama 
kfun etmeleri ve bu hükmün tatbikini d 
Türkün can düşmanı Yunanlıya havale e 
meleri, lazımdı. Mustafa Kemal'e, mecals· 
milletini köleleşmeğe karşı son bir mukav 
mete çağırmak hakkım veren ve öbür yön 
den de bu milletin önderinin peşinden, u 
mudsuzluğun verdiği cesaretle en son t 
ve mukadderat mücadelesine atılmasını t 
mineden amiller, işte bunlar olmuştur. 

Bu suale, "avare" dedik. çünkü, hayatın 
müspet bir cereyana inkılib etmesi için, pas
ıif maddenin menfi kutbunun karşısında ak
tif fikrin müspet kutbunun bulunmasına lü
zmn vardır. Tarih, fikir ile maddenin çiftleş
mesinden doğar. Babanm payını ananmkin
den yahut ananın değerini babanmkinden 
üstün tutmak gibi bir şey hatıra gelir mi? 
Hazır olmıyan şeyi en keskin fikir dahi ha
yata ça~ıramaz ve fikrin nefesi kendisine 
değmedikçe, en haıır olan şey dahi hayata 
kendiJi~inden doğamaz. Sfenks, sorduğu su
alin cevabını bitir. Ne care ki, yüreği taştan, 
ağzı sessizdir. Cev?bı bulacak olan ve ceva
bı bulmakla hem Sfenksi hem de kendini 
kurtaracı:tk ohn. in3an'dır. Türk Sfenksinin 
ınrrım, Mustafa Kemal, bilivordu. İşte bu
nun için memleketinin ve milletinin kurta-

Türk nasyonalizminin bugünkü kuvveti
ni g&z önünde tutarak, imparatorluk br yük 
savaşa girmezden önceki nasyonalist taba
kanın ne kadar ince olduğunu bir düşünelim. 
Büyük savaş, nasyonalistlerin sayısını bil
has~a orduda şüphesiz artırmıştır. Bir kere, 
Avrupalı ordularla beraber Avrupalı ordu
lara karşı müsavi haklı müttefikler gibi ya
rarlıklar göstermek, Türklerin onurlarını ol
duğu kadar kendileri ne inanmak hassasını 
kuvvetlendirmiştir. Fakat bundan ba-ka da 
ve hele Arab vilayetleri İmparatorluktan 
birer birer ayrıldıkça, Türkler, islamhk, os-

Fakat bu tekbaşma kalış, Türkün politik 
şuurundan duygusuna henüz geçmemişti. 
Duygu babmmdan, geniş halk yığınları, 
padi~ah - halife'nin "'ahsma bağlı ve sadık 
bultmuyorfardı. Türk'ü gecmiı:;e bağltyan 
brığlann yalnız dimağlarda değil yüreklerde 
de ko-nma:nıı:-sı için, önce ~unun ivice anlac;ıl
:nı:ı~t larnndı ki, padişahla adamları, mem
leketi mahvernek karamu vennis. olan za
fer • cıarhorıt ct~vletlerin önüne gecmekten 
Acizdirler. Ve TPrk millerinin ne kadar asa
ğılara diicıHP;nn;in ve ne korkunç derecede 
yalnız kaldığının farkına vararak kendi içi-

Yıllarca sürecek bir millt terbiye ile pr 
paganda, milli şuuru, Sevres diktat'mm ya 
tığı kadar birden isyan ettiremezdi. Şim 
artık, saat çalmış ve millet olgunlanmış 
Artık o adama ihtiyaç vardı ki, gelsin ve b 
adsız tahammürleri muayyeniyetsizliğin a 
Jarmdan ç<Szsün ve bir ad ve istikamet ver 
rek, onları kahramanca bir aktın azadh 
dünyasına taşısın. İşte bu ad'.'1m, Mustaf 
Kemal idi. 

(Sonu var) 
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Amerika daki su h21z;kınlarımn bilançosu \Alman cevabı 1 Arnavut! --İta ya SI 
170 ölü, 300 milyon dolarlık zarar - Tehlike geçmedi lJeklenirken ~~~------------~~ 

'.'Arnavutluk bu anlaşma ile kati surette balkanlara 
yaklaşmaktan vaz geçip i talyaya bağlanmştır,, 

Nevyork, 23 (A.A.) - Muhte
lif vilayetlerdeki f eyzanların en 
son bilançosuna göre, 170 ölü ve 
221500 yurdsuzdur. Ha~r 300 
milyon dolardır. 

Nevyork, 23 (A.A.) - Kon
nektiköt ve Nevyork şehirlerinde
ki nehirler hafif surette alçalmak
tadır. Fazla mikdarda yağan kar 
ve şiddetli bir soğuk Pensilvanya 
ve Mariland' daki kazazedelerin 
vaziyetini daha fenala1tırmış, İm
dad heyetleri izamını geçiktirmiş
tir. 

Huşbeıke 

KURTlJLt;ŞLARDAN .• 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

Mekteb sayısı 13,S34, talebe sayı
aı 6S0,653 ! Bunların 243,365 i 
kız, 437,293 ü erkektir. 

Hızın ne kadar büyük olduğu
nu muhtelif senelerd~ki nisbet 
levhalarını görünce anlıyoruz. [t] 
Bugün Türkiye'de tahsil davası, 
devletin başlıca zor ve yorucu, 
fakat şüphesiz en tatlı meselele
rinden biri olmuştur. 

Yalnız çocuklara mekteb y.:!tİş· 
tirmek değil, ilk terbiye, orta tah
sil ve lise davalarını memleketin 
ve inkılabın ihtiyaçlarına ve 
emirlerine göre tensik etmek la
zım geliyor. Sayının kuvveti, an
cak terbiye ve tahsilin kalitesi ile 
ölçülebilir. Bunu da ergeç istedi
ğimiz gibi başaracağımıza fiiphe 
yoktur. 

F. R. ATAY 

[1] ' 1Cumuriyetin ilanındaki ra -
kamlar şunlardır: n ellteb sayısı 4894, 
talebe sayısı 336,0SJ olmu~tur. Bun
lardan 62.954 Ü kız, 273.l 07 si erkek· 
tir. 

Cumuriyetin onuncu yılında va.zi -
yet: Meh•eb saJ,'ZSı 6173 e çıkmış ır. 

fır. Talebe s:'l sı, 191.814 kız ve 
350.322 erkek ol-rıak Ü.zere 542.136 
olmuştur. 

Konya kültür 
direktörlüğü 

Açık bulunan Konya kültür direk
törlüğüne Eskişehir kültür direktörü 

B. Hüsnü Uluğ nakil ve terfi suretiy
le tayin edilmiştir. 

Gaziantebin su işi 
Gaziantep şehri au projesi Bayın

dırlık Bakanlığına gelmi,tir. Proje, 
su işleri umum direktörlüğünde tet
kik edildikten sonra kabul ve tasdik 
edilirse bu yaz işe başlanılacaktır. 

ÇAGRILAR 
*Kamutay hariciye encümeni 

bugün parti grırııu ictimaından 
ıo-nı topln.racaktır. 

~·Arzuhal encümeni bugün 
parti gr mr ictimaından sonra 
topl c:nacal~ttr. 

Tefrika: No: 17 

B. Ruzvelt işsizlere yardım i
daresine, ıu baskınına uğrayanla
ra 25 milyon dolar aynlmasını em
relmİ§tir. 

Nevyork, 23 (A.A.) _;_ Pen
silvanyada sular çekilmekte ve ha
yat normal şeklini almaktadır. 

Fakat Ohio'nun fazla yüksel
mesi Portsmut ve Çinçinati şe
hirlerini tehlikeye sokmaktadır. 
Yeni felaketlerin önüne geçmek 
üzere hararetli bir faaliyet göste
rilioyr. 

l(ubilay ihtifali 
(Başı l. inci sayfada) 

na bir söylev ver:li. Hatib, her cümlesi 
sürekli a'l< şlarla karşılanan b.ı s;jy~e
vinde, t anzima tın ya;> '.':1- k is~~ i ':i in:{i
labın bir yapma, meşrutiyetin meyda 
getirmek istetl"ğj j, h ......... n da yai.l;z si

yas:ıl bir devrimden ibaı·et ol<! Jğıur.ı 

söylemiş, cumuriyet rejiminin yapm:ığn 

muvaffak oldağ-..ı inkGibın b:i7ül<lü~ü. 
nü, bütün bir cihan nazarınd::- ki kı}•met 
ve itibarım pek canlı bir surette izah et
miştir. 

Avni Doğan, sözlerine devam ede
rek, Atatwk'ün yaratbğı IY.ı inkilLıhı de

virmek, ona yan bakmak isteyenlerin da
ima yok edileceğini &Öylemi, ve bunun 

bütün ink~!ab gençliğine düşen en birin.. 
ci ödev olduğunu bildirerek, sözlerini 

bitirirken, törende bulunanları dünyanın 
en büyük adamı Atatürk için çak ya'la 

diye bağırmıya ve ak ~~amağ:l p'.:rr
mıştır. Bu davet Üzerine, on binl:rce 
hnlk bir anrla "çek yaşa At"'ltJ k'' diye 
b:lfrıa-mağa başladı. Büyük k ı:-t:mda-
. mı ~,!kışlamak zevk ve s'\adeti içinde 
coştu. 

Avni Doi'.,an'dan sonra b"r mektc~li. 

bir öğretmen, partili b"r Bayan taracın

d n söylevler ver" 1 i. Süel bir k ta ta

ratındnn inkWb ş idler.inin h3t rasmı 

taziz İçin hnvı:ı.ya üç el sil" h at:ldıl::bn 

sonra, lzm.r'den, Maniıa'dan, B::ıl k:?. 

sir'cbn ve kazelarla nal1iyel"'rden geti

rilen çelerk!er abideye konr1 u ve yavaş 

yavaş ha'.k ta Menemene clo~r;,ı İnme

ğe başladı. 

Saat 17.30 da lzrnir ve l'.fanisa'dan 

gelen özel trenler Menemen'clen hare

ket ettiler. Otomobil ve oto!>iishrle ge

lenler de geç vakte kadar Menemen'de 

kalmışlar ve sonra ycr!erine d:inmü~hr. 

dir. Kubilay ihti:aJi, bu yıl her yıldan 

fazla canlt, al:.kalı olmuştt.ır. 

Halkevinde konser 

Hal ',evi baJkanlığından: 
24/3 'l~:!G ~~ı. cünil saat 17,30 

da evirni;-de Ri ·a~eti Cı•mvr or~ 
ke~trası taraf ınclan konser verile
cec" :r-den arzu edenler"n l:::u k n
S"'ri dinlemek için gelmeleri bil
d" rilir. 

(BQfı 1. inci •ayfada) 

Almanya çarşambadan önce 
cevab vermiyecelanif. 

Londra, 23 (A.A.) - Berlin'den ge
len bir habere göre B. Hitler'in cevabı. 
nm çartambadan önce verilmemesi ve 
B. Ribbentrop'un 0 gÜM kadar Berlin' • 
de kalması ihtimali vardır. 

B. Eden'in B. Fon Ribbentrop'a 
söyledi Meri 

Londra, 23 (A.A.) - Avem k'!ma
rasrnda bir suale cevab veren Eden de
mi~tir k": ''-Alman delegesi Fon Ri~
benta-op'la görüştüğüm sırada, k-:ındi:ı!. 

ne verifon vesilı:amn bir tek'iften ibar~t 
ol~uğ-.ın:ı bildirdim ve İngiliz hükü~e • 
tinin bu tckfülerin alm::ın hük~::n~!İ tn
rafmclan k:ıb~l et!i!cceği üm"dindc b:.ı -
lu:ıd .ıt!':.ınu ve her hahb alm n hü ~ü:nc
ti in vnzi:;reti d:izdtmek hus:u:.mda dev. 
le~bre t esirli yard:mda buhınmnsı l:lzım 
gdt!iğini aç lc~a söyledim.'' 

Konsey mulıfilkrinin 
d:4ünceleri 

Londra, 23 (A.A.) - r.1iUe~lcr ce
rniy~ti mahfiileri, Lokarno pı::kum bozaa 
bir d2vlete k'.lrıı yapılac.'1k cidoi hare
k::te konsey karariyle iştirak etmiş ol
m:ık fikrini kabul etmiş '"b]t:ıraf" mem
lc k :?tlerin durumundan çok müteessir 
o]muştur. B~ memleketler andlaşrnanın 
ih~alini tc:k~ih etır.eğe ve mı1lctbr ce:ni. 
yeti az~srnın teahhü :ilerine saygt gös
termeğe çağırılması bar::k'.?tine iştirake 

hazır o!m::.k:a beraber, bundan ileri g:t
m: k istememekte ve Almanya ifa yaı;ul -
ması m:.ıhtcmel pazarl khra mil.Jotler 
c::miyetinin doğrJdan cloğruya işt!:<ik 

etmemeli lazrm gel:liği dü~üncesindc 

bu!:!nmr-k'i.a~ rlnr. 
Royter ajansının sıınd ğına g_Öre, bu 

görG:ü izah etm'.?k üzere, Slı:'l.nd:n'\v 

mem1 k-tleri, Fin' n•rya, lııv"çrc, is
panya ve Ho!1nmh dc'ege' ri na.'?l• :ı 

b"r heyet B. Pol Bon'.ur'u zi a~et e:l • 

miştir. 

B..ı d~lecasyon andlnşmnlıın sn g yı 
teyid eden karar s:n-cti k hu LJ" ·r c il
m:::z k:mse:tin geri brrak.lması lehinde 
bu!anmuştur. 

Kastamonuda mezarlık 
yerine park yapılıyor 
Kastamonu, 23 (A.A.) - Şehrin 

ortasındaki Müfessir Alaeddin me· 
zarhğının kaldırılarak yerine büyü[ 
bir şehir parkı yapılmasma başlan -

mıştır. 

* * * 
Halkevinde on gündenberi devam 

eden ze!1irli gaz k'>nferanslarr son.:. 
enn:s, h<ı.!k bütün konferan:ılnrı büw 
yiih bir il:;i ile din!emi~tir. Hafüevin 
de komiteler seçimleri yaprlma.;ına 
devam olunmal:tadır. Dil, Tarih ko -
mitesi, ev namrna "Ilgaz" adlı bir 
dergi ç karacaktır. 

Alber Bert'i görünce sokağın köşesini 
dönüp onu bekledi. 

Akak soole ve hızlı hızlı: 

8elg1'lld, 23 (A.A..) - Son İtalyan -
arnavut anlaşmaaından bahseden Po
litika geztesi diyor ki: 

"Bu anlaşma ile Amavutlak, kati su
rette Balkanlara yaklaşma aiyasa.Slll
dan vaz geçmiş ve tam s:.ırette l tal yaya 
bağlanmıştır. 

l 
eden Karaturna tepeleri tahkim oluna. 
caktır. D•·aç limanının idaresi tama.."lled 
İtalyanlardan mürekke'b muhtar bir ku 
nıma verilecektir. & limanda yapıla-

Emin lnynaklardan alınan hııberlere 
göre, ltalya ve Amavutluk bu anlaşma 
ile aşağıdaki te,.hhüdlere ı;irişmişlerdir: 

1. - Arnav>..!t'uğun idare şubelerinde 
ve hilhassa Arnavutluk ord:ısunda İtal
yan mütehassıs ve m~allimleri Ç"\lı~tırı
lacaktır. Ord:ı talim heyetinin b:ı •mda 

hul,macak olnn ita yan general, ' k ral 
nezdinde a:k::ri heyet rc"si'' unvanını 
ta~ı) acaktır. 

2. - Avlonya l"n nınm a!İzınd hu-
lunan İtalyan Sasena adas·nı m5 Jnfoa 

cak işler için ltalya, Arnavutluğa istik
razda bulunacaktrr. 

3. - 1933 de ka:,>atılan Arnavutluk. 
taki bütün hususi katol"k ve İtalyan 
meklebleri yeniden açılacaktır. 

4. - 1 tal yan kapitali ile bir zirnat 
ba~kası kurr.ı)acaktrr. 1 talyan mütehat1-
srs]arımn yardımı iJe ve İtalyan parası 
ile tütün inhisarı yeniden tanzim oluna
c::klır. ltalyanlann C' ndeki petrol im
tiyazları cenişletihc~k .ir. 

5. - l ta)ya, Arnavutl ığa 40 milyon 
altın fra k' k bir is~"lı:raz verecek .. r. 
Il.ı isfltraz, her sene 8 milyon a!tın 
frank'·k di~ e1er e ödcn~cck~r. 

Şehinşahrn d~ğumunnn yıldönüınü dolayısiyle 

Türl{ hasımnd.a ~tl;:a ı yazı!ara İran 
gazete~erhırin dostça cevabı 

Tahran, 23 (A.A.) - lran ga
zeteleri Şehinşahm doğumunun yıl
dönümü dolayisiyle türk ğa:zete
ler;nin yazdıkları dostça makale
lerden hararetle bahsetmekte ve 
Şebin.şahın Türkiyeye yaptığı yol
cduk neticesinde iki memlelret a
rasında kurulan sağlam dostluk 
bağlarını ehemiyetle kaydeylemek
tedir. Gazeteler bu fırsatla ihi 
memleket arasındaki sıkı dostluk 
münasebetlerini ve Türkiyen · n 
şanlı şefinin idaresi a!tında elde 
ettiği muazzam teral kileri tebarüz 
ettirmel-tedir . 

''Tahran" aazete .. i, 
hın 

s 

ESa Ş 
::: Londra - Japon dış b .anı bi.~ 

in.,iliz gazetecisine Japonya e Sov
yetler nirlii;i arasında barb km.ası

na imkan olmadığını, Jap nya'nın 

;akin bir komşu olmak arzu u bes

ledil;ini ve uzak şarkta ekonomik ni

zamı bozabilecek sosyal 1 rışıklık

ları ö lemeğe azmettiğini sÖ) emiştir. 

* Londra - lskoçya'da Dardikes 

madenlerinde olan bir patlamada beş 
kişi ölmüştür. 

* Riga - Polis, Letonya aleyhinde 
çalışan bir alınan cemiyeti k:!;ıfotmiş 

ve bunuı:ı, çoğu genç alnn az:larmı 

ye.kal mı~tır. Bunlar kanunsuz tcp-

la~tıl r yo.pmakta ve yabancı mem -
lc..'<etl rle temasta balunma.lı&a idi!er. 

* Pnris - Tanınmış rus kompo -

tirahat edebilir. Cünkü iki mem
leket arasındaki -bu beraberlik. 
- h:ıtta manevi ve fikri birlik di
y .::bil!riz ·bu türk - iran İ§birliği 
sulh id~alinin sağlamlaşması üze
rinde huvvetle müessir olacaktır.,, 

"İttilaat" gazetesi de şöyle ya
zıyor: 

''Şunu k ... tiyen iddia edebiliriz. 
ki, tür!< ve iran şefleri milletler 
arası dostluğun manasını ba~ka 
rnernle!(et şeflerinden daha ıyı 
a:nb.:::ıışlardır ve hu suretle sulh 
m-::nfoatlanna da dnha iyi hizmet 
ecbc~klerdir. Bu, şundan ileri gef. 
rn°1 ;:ted~r ki, bu iki memlel~et 
s · çu fkirlere dayan n açı' ve 
c!""rürt h"r sıyaca g· dm ~<ted'r. 

..ı m .,ud sı a n nef cesi ıki 
1 '· t a. '"I. da h r ·n d ha 

d_ art""l.bir s~m· iyet ve dost 
l v l. !.rol ası o!.mu.tur ve hu, 
hvr iki h··ı ümetin sı' sasmda te
sirler"ni gfü:'erınektedir.,, 

Deniz andla~sr 

l' arın Londra' da imzulanacah 

Londra. 23 (A.A.) - Avam 
kamarasında bir suale cevab ve
ren başbakan Baldvin, deniz and
laşmasının çarşamba günü imza
lanacağını ve aynı günde bu and~ 
laşma metnini ihtiva eden bir he
yaz kitabın neşrolunacağını söy
lemiştir. 

zi+örü Aleksandr Glazunof Bulony • 
sür • Mer'de ölmüştür. 

* Madrid - Eski kırallık bakan-• 

larından Alfred Martinez evine girer

ken bHinmiycn kimseler tarafından 
n -;r yaralanmı tır. Tecav:.izun so al 
bir sebehten i eri geldi-i v n lıyor. 

Luiz'le Loran'ın arasında mı? Artık Dükro
kc'leri tekrar ziyarete bacşlamıvacağım. 

- O halde ne istiyorsunuz? 

Yazan: ]ak ŞARDON 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

- Görüyorsunya bu sokak çok t~n~.a .. ~ş
te burada bulu5abiliriz. Her şeyi go~ o~une 
aldım. Düşünmeğe vakit buldum ... Bır dıl7n
ciye nihayet merhamet edeceğinizden emın· 
dim ..• 

kadaşlanmzdan biri ... bunu siz bilirsiniz ... 
bunu söyliyecek olBn s:zsiniz... hiç bir sey 
demiyonmnuz. Kurslara yalnrz mr gidi or
sunuz? Ders alıyorsunuz, yani her gün s ka
ğa çıkıyorsunuz, değil mi? 

Bert cevab verdi: 

Alber, birdenbire yumuşayarak Bert'ir 
gene koluna girdi ve: 

- Dinleyiniz beni, dedi, !iz Nuvazik'te 
çok serbestsiniz ... öğleden sonra enişteniz 

gidiyor; ötekiler de uyuyor. Evinizin arka 
tarafında Sentiler'e giden bir yol var_ 

Bert'i birdenbire yanında gördüğü za
man Alber pencereyt:; bakıyordu. Fenerin 
ışığından çekilip Bert'in şemsiyesine sığın
dı. Ve onun ıslak elini tutarak: 

- Duvara yaklaşalım ... şu karanlık köşe
ye gidelim... İşte nihayet geldiniz ha? Ne 
yağmur! dedi. 

- Fazla kalamam. 
Yağmur damlaları, vahşi bir tenhalık gi

bi, etraflannı çeviriyordu. Alber' e yaklaşan 
Bert yanağında onun sert ve tatlı dudakla
nnı hissetti ve hemen kaçtı. 

Eve girerken: "Onunla yann konuşurum. 
Bir daha artık gelmemeli. Pencerede görü
nerek ona cesaret verdim. Kendisine açık bir 
Üah borçluyum." diyor ve kuvvetle tekrar
lıyordu: "Vazifem onunla konuşmaktır." 

Zaman, zaman, bu anı, gece havasiyle 
meşbu öpüşün okşayışını düşünüyor, fakat 
üzerinde fazla durmıyordu. 

- Annem hemen dönebilir. 
- Muhak~ak ki ihtiyatsızlık ed~yoruz:·· 

evinizin önünde dolaştığnnm farked1lmemış 
oldu~unu umarım. 

Ve scnra, bir duvar boyunca yürürlerken 
Bert'in kolundan tutup: . . 

- Dinleyiniz, dedi, si.zi biraz eskı hali. 
nizle göreyim ... arkanızdaki bu kürklerle ta .. 
nıyamıyorum. 

Bert, bütün bir gece hazırlayıp tasarl~dı. 
ğı sözlerin, heyecanı arasında, birer bırer 
dağıldı~ını hissediyordu. 

-Bu saatte buraya gelmek sizi bel~~ ra
hatsız ediyor. Fakat bütün gün meşgulum •.• 
sizi göreceğimden emin olsam öğleden son
ra biran için kaçar gelirdim ... Bir saat karar
laştırmalıyız ... buralcıra yakın bir yerde, bu 
mahallede bir arka~.:\ •w .. .ı var mı? ... Tabii .. 
dir ki Odet'i ak1a gethmiyorum. Mekteb ar~ 

- Hayır, bu dediklerinizin hiç ım anı 
yok. 

Alber elini çekerek: 
- Sizi hiç anlamıyorum, dedi. Si?i uç ay, 

her gün bekliyorum. Nihayet geliyorsunuz. 
Ve sonra hemen kaçıyorsunuz. Biitün b nla
nn sizce bir ehemiyeti yok .•• 

Birdenbire soğuklaşıp çekingenlcscn, 
biraz sertleşen Alber'in bu halinden şaşa
ladr. 

- Siz bu buluşmaktan ne murad diyor
sunuz? 

_.. Eğer şimdiki gibi kararsız, tereddüd 
içinde olacaksanız Nuvazik'e hiç gelmiye
yim. Arzunuz öyle ise bir daha biri irimizi 
gönniyelim. Yemin ederim ki Nuvaz"'~e it
miyeceğim. Babam yalnız gider, ben de Pi-
rene dağlarına crkamn. · 

- Elbette Nuvazik'de buluşuruz. 
- Eskisi gibi buluşuruz ..• 
- Tenis'in sıralan üzerinde mi? Mari 

iV 
Nuvazik'te, bazı yaz günlerinde, deniz

den esen rüzgar durduğu zaman, güneş tıp
kı bir Afrika toprağında gibi çayır çayır et· 
rafı yakar. 

Madam Dögui bir kanapeye oturdu, ba
şını arkaya dayadı ve damadına: 

- Bu havada dışarı çıktığınızdan dolaYJ 
size acıyorum, d etli. 

Hasır şapkası koltuğunun altmda, bir 
znrfa pul yapıştırmakta olan Şapüi cevab 
verdi: 

- İş, daima iş ..• 
Madam Dögui kızına döndü: 
- Odadaki pancurfarı kapadın, değil mi? 
·Bert ona bakmadan: 
- Evet. dedi. (Sonu var) 
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r;aziantebin ekonomisi son 
yıl ar içinde çok gel· şti 

Fındık - Deli tütün. - Zeytin - Doku
macılık - Trikotaj .. Sabunculuk -

Bakırcılık - Nikelaj 
Cazianteb (Hususi muhabirimiz 

,.azıyor) - Gazianteb çcıitli ürün ve 
aanatları dolayısiyle pek geniş bir te
cim ve endüstri kö§esidir. Doğu ve 
pney çevresinde buhrandan en az mü
teessir olan bir ıehir olmasının biricik 
aebebi de budur. 

Futık 

Şamda bir tek ağacı dahi yetişme
diği halde her nedense Şam fıstığı &• 

dıyla anılan bu kıymetli mahsul Tür. 
kiyemizde hemen hemen yalnız An
teb'de yetiıir. Gazianteb merkez ka
zaaiyle Nezib, Pazarcık ve Behiani 
kazalarında elli bin dönüme yakın 

bir sahayı kaplar. Beher dönümde 
be§ten yirmi bet ağaca kadar arstla
nır. Şimdiki halde mevcud fıstık a
ğaçları yekunu bir milyona yakındır. 
Aıılanmamış olanların saym ise bu 
mikdardnn birkaç kat fazladır. 

Fıstık iki yılda bir mahsul verir. 
Yetiıtirilmesi masrafsız ve kolay, fa
kat mahsul naziktir. Fazla aıcaK ve 
aoğuktnn derhal müteessir olur. Hü
kümetimiz fıstıkçılığı ıslah için yeı•.İ 

tedbirler almıt " profesö.. Vayıbergi 
bura va gör dermiş tir. 

Sen~de v~ıati olarak bir mılyon li
ra getiren bu değerli rnahıulün yüz
de t.. •• ·kı Su ... yf> ve beşi Türkiye :tm!y
le o'ırak a:.teı e yüzde 45 i Am~ı a:a
ya, yüzde ~ ı Mısıra ve yüzde 4'.:' si ls
tanbul yoli~··~ diğer yabancı memle
ketlere, orh ve r,arb Anadoluva sevk 
v~ diğ1:r yÜ7de 5 i bu havalide har<!a
nrr. 

Oç yıllık $ah§ vaziyeti ıudur' 
Sene Kilo 

1923 600,000 

1929 700,000 

1933 1,225,000 

Lira 

875,000 

850,000 

725,000 

934 aenesi rekoltesi iki bin ton o
lup bir milyon lira getirmiştir. 

Deli tii.tiin 

Deli tiitün yetiştiem ürebnen ba-
21 taciri rin menfaat hissiyle oynadık 
ları roldC\n müteessir olmuı ve bunun 
Üzerine biıkümetimizce bir koopera
tif .curuln uştur. ilk günlerde fiatlıı.rı 
yükselten kooperatifin önemli ve bü
yük faydaıı görülmüıtür. 

Antep iplik fabrikasından bir görünilf 

~--·-~--· 

Cemil Aliveli dokuma labrikaaı 

Gaziantep: 11 Banka.at bina.ar 

CÜ gelir. Son on yıl kurak geçmi,ti. 

Cu yıl görülen bereket bu on yıhn 
hiç biri:;inde kaydedilmemi,tir. 

Du üç knza morkez'.ne ait toprak· 
brdaki zeytin ağacı aayısı yedi yüz. 
binden fazlaclır. 

Dol:umacılıl: 

Çe'!it s:m;ıtlnrın başmtla gelir ve 
ç:>!t e:ıemiye!li bir yer nlır. Yün!ü o· 
lar:ık lıi:ir.ı, ve kuma:b.n ba:ka her 
n~vi pllmuklu ve İpekli dokuma yilpı· 
l:r. Bu es!:i s:ınat a:ın o~uz sene İçeri· 
a!nde birç:>k devreler ~eç·rmİ§ ve me· 
ıda 1!>13 ele b~, bin obn tez~ôh S'.l· 

y::;x 023 de d:>::uz yJ;;:~ d}'}rnJ, ve 
cb.ha a::ınra is~ cumu&iyct hükümetİ· 
rizin aldx3ı fr. lnlı tedbir er saye
a:nC:e üç bini bulmu,tu:-. 

Anteh alacaları, Anteb obaları, el, 

yüz ve hamam havlubrr, p::ıpfoıler, 

a:kı ve p~rC:eliklcr bü~ün Anntloluda 

mcj!-ıı.:ır:lur. Antcb kilimleri lstan!>ul 

ve lzmire kad.ır yollanır. Ve memle· 

ke~e iyi bir p:ıra getirir. 

10:3 <le i~i milyon s~'!iz y~z dok· 

ıan yedi bin lira kxyrnefnde bir n:::İI· 

yon do~uz yüz yc.miş be!\ bin lıilo do· 

kuma isS~ıs:ıl olu:ımu' ve bunun bir 

cıilyon altı y~z elli b=n !:i csu sııtıla· 

roık memlekete i:ti mi!ycn altı yüz bir. 

lira go!İr:nıştir. 

Ante!>Ji kızların i~IeJik eri mendil, 

b:.ıluz, sofra örtüleri, p~çc~eler, ç:ıy 

ve k:ıryola ta~ımları ela bütün Tür
kiyede rafrhet görmil§tür. 

Subıınculul~ 

Antebde mevcud on alta sabunha· 
ne ile Nczib ve Kilis ilçclerind "i 
imalathanelerin vücuda getirdik! ri 
aabun hilesiz ve maruftur. Doğu Ana· 
dolusuna ve Edirne'ye yollanır. Son 
dört beş yıl İçerisinde tuvalet sabunu 
da vanr1maya ha§lanmı§tır. 

Tubtı!dık 

Evellcri Suriye, Sudan ve Cezayi ·e 
kadar gönderilen ve oralarda büyük 
rağbet gören türlü ren!tteki sahtiyan
lar memlekete her yıl 50-60 bin nlhn 
lira sağlamakta iken umumi hnrb Af
rikanm kuzeyini ve ağır cümrük ro
gimlcri ise Suriyeyi kaybettirdiffa
den debağat snnatı oldukça aaraılmı§
tır. 

Bununla beraber sanata tamamiyle 
ölmüş nazariyle bakılamaz. Çün~:ii, 

daha ziyade dcğu An:ıdolusuna yc!
fanan k "is~!e, ftyak yemen=si, p~st ... 1, 
s:mdnl ve tcr·iı:.·er"rniz şerre her ıo
ne iyi .Jir p;ıra ı:-etirmektedir. 

n!J!:ırc l·>. 
Bu sıına.t osm~nlılar devrinde Er 

meni!er e in· e iken cum:.ı:":ycttcn s~n
ra ti!r?:ler e!ine gcı:miş ve eslıi ~öhrct 
ve kıymetinden hemen hiç b:r §CY 

kaybetmeı:ıi~~ir. 

Son zamanlarda bir bnl:rr fobrİ· 
knsı da kurulmu,tur. Mnm ·l.:ıtı A:ıa
doluya eöndcrilmekte:Jir. H~m ucuz 
hem güzel ol"'n b::\ 1;;ır mr.mu a•ı k"\• 
ç"lcrılıfra da önemli suret!e rekab>)t 
ederek muvaffak olmuştur. · 

lVihe!aj 
Arif Bil:e isminde gen~ bir yurd· 

daş lstan~uldan sonra ynlnız AnteY· 

de ras~lanan gayet güzel bir nike~uj, 

kaplama atelyesi açmı§tJ1'. tik tahsil 

ça!::mdanberi acı.nala kat'şı hevesli o

lan Arif Ililge bu vadide birçok mu

vaffakıyetler elde ebniş ve alpa ça
tal, knşıklar yaparak piyasaya çıkar
mı~tır. 

T e,viki sanayi kanununun büyük 
faydnsa görülmüştür. Bu aayede her 
sanat şubesi ya makineleşmif veya 
mahineleşmeğe doğru yol almıştır. 

Bugün on yedisi Caziante~'de, on 
biri K:tiste, altısı Nezib'de olmak Ü· 

zere 36 müessese teşviki ıa 'llayİ ~·· 
nunundan faydalanmaktadD'. 

Tütünaen tamamiyle ayn husÜıi

~tlet' gösteren deli tütünün yalnızca 

tehrimrz topraklarmda yetiıtiği bir· 

çok yerlerd~ •• zaman zaman yapı

lan hc.rübeJerle anlatılmıştır. Deli 

tütünü kullananlar da kazananlar ci
w azdrr. Biricik mütterisi M11rrdrr. 

itil •adisi köylüleri bunu Evza tabir 
ettikleri nargilelerde içerler. 

Cç yılMc d"li tütün ihracatı: 

Sene Kilo Lira 

1923 185,000 63,000 

sonradan gösterilen faaliyetle el:sik 
tamamlanmı"}tır. Köylerdeki mikdarı 
büsbütün artmııtır. 

1929 200,000 80,000 

1933 317,000 118,000 

1!>34 ve 935 yıllan istihaalab ve 

getirdiği para bu rakamlardan fazla

da'. 

Bağcılık 

Anteb'de kırk iki çe§id üzüm oldu· 
tunu söylemek bu işe verilen ehcmi· 

yeti gösterir. Hükümet burada bir ra• 
kı fabrikaaı açmıt ve bu suretle hem 
rakı kaçakçılığmm önüne geçmiş •e 
hem de üzümcülüğümüzü korumuı• 
tur. 

Anteb üzümünden yapılan pekmez 

de pek meşhurdur. Bütün Anadoluya 

gönderilir. 

Zeytir, 

Mısırlılar bu tütünümüzü ağız o
'11 ,er.i-"e k:utlandıklan takdirde adı· 
aa mad3'• derler. Amerikalılar umu
mi barbtan faydalanarak bir neYi de
U tütün yeti,tirerek Deyriieecbel adı 
ile Msaır'a sokmuşlar iae de nefaset 
lb°hariyle pek aşağıdır. Şaında 7eti
feD deli tütün ikinci gelir. 

Büyiik aavaıtan önce Anteb ıeh

rinde iki •e civar köylerde de keza

lik iki milyon olmak üzere dört mil

yon liütük, dört milyon yetek bağ 

vardL Harb bilhassa Anteb içindeki 

bailara büyiik zarar vermiı ise de 

Bilhassa Nezib mmtakasrnda faz· 

ladır. Kilis ikinci •e Cazianteb üçün· Antep'te acıyın 3000 i ClfCI" Jokuma tugcihlarından biri. 

Tefrika: No: 25 

TOPYEKÜN HARS 
Ycı.aan: General Ludendorl 

Türkçeye çeoiren: Hikmet TUNA 

Wollram cevheri, krom, antium gibi, çe· 
lifi .ertle§tirmeie malum bt.1%ı madenlerle, 
kendimwn çıkardıiı pek o.z bir mikdardan 
gayri, çok ehemiyetli olan, nikel, alominyıun 
c>e kalayı yabancı memleketlerden getirmek 
mecburiyetinde idik. Ve nihayet, çelik İma• 
linde en ehemiyetli bir yardımcı maden olan 
mcmgane.zi, alman demir endüstri.ai, tamamiy
le memleket dışında temin ediyordu. Ruaya, 
lapanya, Bre.zilya ve Hindi.atandan ithalat ke
.ilince, yokluk, çok teairli bir •urette kendi· 
ni hiuettirdi ... 

Bu izahların büyük bir kısmı, normal sulh 
vaziyetleri ve gene sulh zamanında, harb 
malzemesinin hazırlanması ile ilgilidir. Harb 
halinde, çeliği sertleştirmeğe mahsus ma
denlerle diğer yardımcı madenlerin elde bu
lunmaması yüzünden, mesela, cephane ve 

otör imalinin kar§ılaşacağı güçlükler, bu 
izahlardan kolayca anlaşılabilir. ·' 

Herkes bilir ki, top ve her türlü cephane 
imalinde çelik ve sertle~tirilmiş çelik kadar, 
yumuşak maden, yani bakır da lüzumlu bir 
şeydir. 

Silahlanma endüstrisinde hangi maden
lerin eksikliği hissedildiğini türlü türlü harb 
tecrübeleriyle öğrendik. Mesela, sırf en za
ruri ihtiyaçtan kapatmak maksadiyle, her
kesin evindeki bakır eşyası toplattırıldı top
lattırıldı ama, eğer ki, yahudi Parvus Help
hand, Kopenhag i.izerinden temin ettiği irti
batla bu madeni bize yetiştirmemiş olsaydı, 
bu iş de başarılamazdı. Fakat on<lan sonra 
aynı yahudi Parvus H elphand, enflasyonla 
alman ekonomisini yıkarak, sosyal demok· 
rat "büyükleri" nin dostu oldu. 

Harb levazımı imalinde, hususi silah en
düstrisiyle (Krup, Ren madeni eşya ve ma
kina fabrikası, Suhl Solingen silah fabri
kası, Löve anonim sosyetesi, Mavzer) birlik
te, Şpandav'daki cephane fabrikası, tüfek 
fabrikaları, barut fabrikaları ilah. ilah. gibi 
devlete aid fabrikalar müdafaa ordusunun 
emrinde bulunuyordu. Silahlanma endüstri
sinde büyük bir faaliyet vardı. Hazırlanan 
şeyler iyi idi ama, ihtiyaca yetmiyordu. Top
çu mühimmatının çoğaltılması hakkında be-

nim boşa giden mücadelelerim, ordu tarihin
de hiç bir zaman unutulnuyacaktır. Ordu· 
nun her türlü yardımcı teknik araçlarla teç· 
hizi ve askerlik mükellefiyetinin tatbiki için 
giriştiğim mücadelelerde keza unutulmıya· 
caktır. 

Ben de, mesela, önceden hakiki mühim
mat ihtiyacını tamamı tamamına kestireme
miştim ama, gelecek harbm mahiyetini bil
miyor değildim. (!imdi, sanki ordunun me
suJ makamları, askerin, yardımcı teknik a· 
raçlarJa kafi derecede teçhizini göz önünde 
tutmamış gibi izahlara kalkışmak yanlış bir 
iddiadır. Maalesef en zaruri ihtiyaçların bile 
gerçekleşmesine engel olan gene finansal 
kaygılardı. 

Politika, bir müddet şu cümleyi ileri sür
dü: "Karşılıksız masraf olmaz". Dünya har
binden pek az evveldi ki, bu esası bırakmak 
ve ordunun daha mükemmel bir surette harb 
levazımı ile teçhizi icin, daha başka tedbi•
lerle icab eden finansal araçları bulmak ka
rarım verdi. Verdi, fakat artık çok geçti. 

Bugün elde bir harb tecrübesi vardır. 

Dünya gazetelerine bir göz gezdirmek silah
lanma endüstrisinin faaliyetini görmeğe yet-

mektedir; hususi sosyetelcrin dağıttıklan 
temettüler de işlerin mahiyetini ifade ede
cek kudrette şeylerdir. Şurası katiyetle ka
bul edilebilir ki, harb tekniği sayesinde harb 
levazımının mükemmelleşmiş olduğu da 
bir tarafa bırakılsın, tekmil ordular 
bugüne kadar görülmemiş bir ölçüde harb 
levazımı teçhizatı ile barba girmektedirler. 

Harb endüstrisini yeniden kurmak zo
runda olan alman devleti gibi bir devlet, 
böyle silahlanan devletler safında, ilk önce
leri iyi bir durumda bulunmıyacaktır. Alman 
devleti, yalnız Versay andlaşmasınm harnb 
ettiği şeyleri yeniden tedarik etmek değil, 
bundan başka bir de siJahJanma endüstric;İ 
kurmak zorundadır. Fakat bu endüstri de, 
lazım olan mikdarda mütehassıs işçi mevcu· 
du bulunduğu takdirde tam verimle çah::;~
bilir. Halbuki böyle bir kadro, hemen yetiş
tirilemez. 

Seferberlik takdirinde, o ana kadar harb 
levazımı imal etmiyen endüstriler de, mese
la tapanın yapılmasında kullanılan herhangi 
bir hususi parça ima] etseler bile, harb en~ 
düstrisinin emrine verilmelidirler. 

· (Sonu var) 
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1\ırselıir C. H. P, ilyönk~urı. l 
' Başlianlığından : 

Bedeli keşfi (16000) lira olan Kırşehir ATATÜRK caddes~ ~
kınına yapılacak olan HALKEV1 !>i~~sı i?.şaatı 19-3-936 tarıhın
den 7 nisan 936 tarihine kadar yirmı gun muddetle k_aı~alı zar:_ us~
li 1 ·· k sa a konmucttur. Münakasa 7-4-936 tarıhıne musadıf y e muna a y -s • • b" d ı kt 
salı günü saat ıs de Kırşehir C. H. Partısı ın?sın a yapı aca ır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus tıca~et odası ve fen
ni ehliyet vesikaları ve % 7,5 nisbetinde (l~~O) lıralık ı:ıuvakk~t 
teminatın Halk Partisi emrine bankaların bırıne .. yaurıldıgına daır 
m kb banka mektubu ile birlikte aynı gunde saat 15 den a uz veya 

1 
• 1 ~ d 

evvel c. H. Partisi Baı:;kanlıgına verme erı azım _ır. . . . 
Talipler bu husustaki sartname v~ evrakı keşfıyeyı ve proJcyı 

C. H. Partisi f lyônkurulundan alabılır. . . _ 
T f ·1 1 k · t. nler de Kırşehir C. H. Partısı Ba kanlıgına 

.. a sı at a ":1~ ıs ıye l-l087 
nıuracaat edebılır. 

ırs: 

en: 
1 Ş . d h len ı"mk nsız kay t bulunduğu anla ıldı-- artnamesın c cı • ·ı l · 1 
d · 1 h d"l k · · l6-3 936 tarıl•ıncle ı l e ı yapı amıyan 

gın an ısa c ı me ıçın - · .. k k "k 
15062 lira 46 kuruş keşif bedel~i Yenişehir hu umet onagının 1 

-
• f1 k ·ıtmcye konulmnştur. ırnal ıin ·aatı yenıden kanalı zar a e sı . . d 

2 _ Eksiltme 26-3.936 perşembe giinti saat 14 de Yenışehır e 

nıaliye dairesinde yapılacaktır. .1 • 1 alıdır 
S - Zarflar saat 14 de kadar komisyona v•rı mış 0 m · 
4 - ilk teminat l 129 lira 70 kuruştu.r. 

1 
üdurlü.,ündcn ve 

5 - Proj~ ve şaıtnameleri Yenişehı~ ";," :1 kabilinde alı
Bursa Nafıa Baş Miıhe'ldisligin<len 25 lıra e e mu 
ıur. (651) 1-10.;;,,91_~- ----=--~-

Ka J}H)J zarf u "U lile eksihnıe ili:nı 
Rsliişelıir Ra) ındırlıli 

Dirckt.f.irliiğünden : 
• r.- k" h" • Cifteler yolunun lsteklı çıkmamasından dolayı ıJS ışe ır . . 

38 000 - 52+750 kilometreleri arası ose esaslı ~amıratı. 23· 3·_.936 
· · ·· - at 15 de ıhnle edılmek uze-gününden 6 Nı ·an 936 pazartesı gunu sa . 161 .. 3 11 l" d 

• • 1 T . t n keşı{ tutarı ., . ıra ır. re, eksıltmesı uzatı mıştır. amıra ı .. 
!Muvakkat teminat 1210 lira vetmiş dort kuru§tur. b d 

. • k.l · 1 n evrak her zaman ayın ır-Şartname. keşıf, grafık ve e erı o L\ 

lık direktörlüğünde görülebilir. . . f k ·· ·· t t kl"l • d" kC 1-k e ibraz ettıgi vesaıkı muva ı gorulen 

b
• s .~h 1 de:ın, ıref or u ç ' nun işin mcsuliyeti fenniyesini der-
ır mu en ıs veya en memuru . .. . . 
hd · • · d · t d musaddak hır teahhutnameyı, tıcaret u e ettıgıne aır no er en . . .. 
d d ı. k"f t" .. 1·t bı"r vesikayı, ıhaledcn en az sekız gun o as;n an ma ı ı aye ıne .. hl" "k · 

ı b d ) k d . kt"" l··g··unden alacaö-ı e ıyet ves1 asını teklıf evve ayın ır ı ıre or u n 

mektuplarına eklemeleri şarttır. · . 
Teklif mektuplarının 6 Nisan 936 pazıırtesı gunu saat 14 e ka. 

da kb k 1,.,. ,:ı,. "":~i encümen baskanlrgına v<:rilmiş ol-r ma uz mu a ı ın 
1084 ması gerektir (fi('i' 1-

~~~~ı~ 
~ il.\:\ S \1( 11. \Hl ·~ 

Beher Be~•ı \ 

. S•:··· s::•m• S••;•· S•::~~ :ı: 
4 15" 'i 10f ~( 
6 80 7 -ır ~ • 8 10 kuruştuı ~~ 
ı Hııvrr işlerine ve venı ~ 

çıkan kit:ıııl ra nitı ilanhrdan ~ 
% ıs tenziJat vapılrr. ~!! 

2 - Zavi illin bedPllerr ı k .., 
tu vliz otuz kuruştur ~ ~ 

3 - Tebrik. teşekkür. evlen ~· 
~ me. vefat ve katı al2ka i1:!inla ,} 

rrndan mııktuıın hes lira alınrı "~ 
~ 
1 

HO~E ŞAHTl.\HI .:~ 
Miiddet n:ıhiloe Harıctr ~~ 

~ 

SenPlİÖ'İ J 7 Ura 30 T.ir11 ~ 
6 Aylığı 9 ., 16 1 
l Avlığı S .., 9 

Posta Urıeti PöndPrilr 
rnekt11hl:ır11 ı-PvAh 9t'r0mf'? 

'..of~·~.._~.,~·~·I!'-

• ~uı~elıiı·d"~ 
at1l lk f'V 

üöımek ve görüsmek ıçin Kg 
raoğlanda Diş Tabibi Hamdiye 
rnuraca;ıt T lefnıı 3232 

1-975 

ZAYİ 

1!.ızurum askerlık ubesınden 

aldıgım terhis tezkeresini kay
LettiDi. Yenisini alacağımdan 
hükmü yoktuı. 

Tarc:an kazası Penek köyün
den Çolak ogullarmdan Mustafa 

1-1085 oglu Hüseyin 

ZAYİ 

9l6 da muhafız alayından al
mış olduğum askeri vesikamı 
kayt-ıettim. Yenisini .alacağımdan 
hükmü yoktuı. 

Kıcu oğlu Abdülkadir Ahmet 

1-1088 1320 Tokat 

IGralık ev 

l ı MİL~ÜDAFAA VEKALET! ıl 
'ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI: 
Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları satın alı

nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri al
mak ve fazla malumat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli Müda-.. 
faa Vek51eti sıhhat işleri dairesine, tstanbulda Komutanlık sıhhi fi. 
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları Hizımdır. 

Bu iş için olan hususi vasıflariyle birlikte fiotı da gösterir tek
liflerin ve nümunelerin mayıs 1936 sonuna kadar Milli Müdafaa 
VekiJıleti Sıhhat İşleri dairesine gönderilmesi. (527) 1-895 

İLAN 
1 - 500 Adet battaniye açık gôrmek istıyenlerin her gün 

eksiltmeye konmuştur. saat 15 den 16 ya kadar cksilt-
2 - Ht'psinin biçilen ederi meye gireceMerin de 2490 sayı-

4000 ve ilk inanç parası 300 lira Iı kanunun 2 3 uncu maddt'lerin-
3 - İhalesi 25 3 936 çarşam- de istenilen bil elerıle ihale gü-

ba günü saat 10 dadır. nü M. M. V. s tın alma komis-
4 - Şartname ve nümunesini yomına vemıel<'ri. (504) 1-851 

D. D. YOLLARI ve LIM NLARI Uf\HJM 
]'!ÜDÜl~LÜGÜ S. A. KOI\1İSYONU 

İLANT .. A~I · 
İLAN 

Yapılm sı biten Afyon - Knrakuyu yolu üzerindeki Tınaztepc, 
Koatepe. Çiğiltepe sandıklı Ballık Kazanpmar istasyonları ile, 
Bozanönü Isparta şub:sini teşkil eden Bozıınönü ve Isparta istas
yonlarının 26. 3. 36 tarihinden itibaren yolcu ve eşya nakliyatına 
actlacagı ve ilk muhtelit kat .rın Afyondan 29. 3. 36 pazar günı.i ha
.re ket edece<Yi ve Afyondan tspartaya pazar çarşamba günleri ls
part~ıian Afyona pazartesi cuma günleri birer muhtelit katarın 
muntauıı~an işliyeceği sayın halka bildirilir. (640) 1-1083 

Da ·ıive Vekaletinde • 
• 

Vilayetler evi arkasındaki 4773.670 metre mikabı miktarındaki 
toprak hafriyatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13 nisan 936 pazartesi günü saat 15.30 da yapılacaktır. 
Eksiltme Yenişehirdeki Dahiliye Ve!Jileti binasmda toplanacak 

eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 1909 lira 47 kuruştur. 
Muvakkat teminat 143 lira 50 kuruştur. 
Kati teminat 287 liradır. 
İstekliler bu işe ait Mali ve fenni şartnameleri ve krokisini gör

mek üzere Dahiliye Vekaleti vilayetler idare .. i levazım bürosuna 
müracaat ederler. 

tstekli}edn 13 nisan 936 pazartesi günii saat 15 te teminat mak
uzlarile birlikte komisyona müracaat etmeleri lfizımdır. 

(630) ı-1082 

A kara V alil· ğinden : 
4 Nisan 936 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de A"

kara Vilayeti Nafıa Müdürlüğü odası .da toplanacak olan eksiJı .. e 
~omisyonunda Ankara Çubuk barajı yofunda yapılacak olan 5 :Jı'> 
lıra muhammen bedelli 6 bin m3 toprak hafri ve imla mahaller re 
nakli tesviye ve tnnzimi işi açık eksiltmeye konmuştur. Eksilt 
şa~narne m.ukavelenamc projesı nafıa işleri şeraiti umumiyesi ve 
keşıf evrakıle pHinlar buna müteferri di~er evrak Nafıa Miidiiı li.ı
ğünde görülebilir. Muvakkat teminat 405 liradır. İsteklielrin tira
rct odası, temin t mektubu Nafıa m"irliir!üğünden alacakları fenni 
ehliyet vesihl rile birlikte 4 Nisan 936 cumartesi günü saat ı ı 1e 
e)•<:İltr.ıe k -; ... , ..,, n crpl'T'Pleri ( 'l9')' J-101 ~ 

r===~~-~-i 
§ H rry Baur'un en muvaffak filmi 1 
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Bankamıza ait, Ankarada Isıklaı cadde:.inde kain Turhanbev 
aoartımanı denilmekle maruf büyük apartıman t<apah zarf usuli'e 
ve ı;eşin para ile satılacaktır. İhalesi 30.3 1936 'pazartesi günü ıı t 
:mbırde Ankaradaki idarei mcrkczıye binasında toplanacak s. t ş 
kc.nıısyonu huzurunda yapılac<?ktır. Müz.:yedeye f stanbulda i tıı k 
etmek istiyenler teklif mektuplarını mezkfır tarihte nihayet dt 

ona kadar İstanbul subemiz müdürlüğüne vermi~ bulunmalıdıı 
AP.n.RTIMAN: (187.50) metre murabbaı arsa üzerine bina e lıl

miş bir bodrum, bir zemin, dört esas ve bir üst katı havi olmak ii c-
re yedi kattanibaret olup senede (8.000) sekiz bin lira irad t minı
ne müsait miJkemmel bir akardır. 

BODRUM KATTA: Apartıman dairelerinin odun ve kömliı rle
µoları ile motörlü su mahzeni. bekçi ve kapıcı odaları ve avrıca ika_ 
mete elverişli iki oda bir koridor ve bir heladan ibaret bir d. ııe 
mevcuttur . 

ZEMİN KATTA: 1 ve 2 numaralı daireler bulunmaktadır Bu 
kısımda her bir daire üç oda bir mutbak, bit h"la ve banyodan iba
rettir. 

BİRİNCİ KAT: 3 ve 4. İKİNCi KAT: 5 ve 6, ÜÇÜNCÜ KAT: 
7 ve 8 DÖRDÜNCÜ KAT: 9 ve 10 n ımaralı daireleri muhtevi o
lup her bir dairede beş oda bir mutbah bir hela bir banyo ve bir 
koridor bulunmaktadır. 

ÜST KAT: Önünde umumi çamaşırlığı muhtevi ve 11 ve 12 nu
maralı dairelerden miiteşekkildir. 

Bu kısımdaki daireler: Uç oda bir mutbah bir hela ve bir banvo
dan ibarettir. 

Apartımanın bütün daireleri su, elektrik. bavagazr ve banyo te

sisııtını haizdir. Asansör tesisatına müsait bir menfezi mevcuddur. 
Müzayedeve girmek için ihale gününden evvel dokuz bin lira 

depozit yatırılması veya buna muadil bir teminat gösterilmesi la
zımdır. Anartımam görmek istiyenlerin kapıcıya ve fazla malfünat 
edinmek ve satış rtnamcsini almak istiyenlerin de ihale güniine 
kadar Ankarada Genel Direktorlük muamelat Direktörlüğüne ve 
yahut fc; nbulda u miz müdürlüğüne miiracaatları ilan olunur. 

(~61) 1-950 

An'<ara Belediye Re= 1; .... : İlanları 

BELEDİYE MECLİSİ REİSLtCitNDEN: 

Belediye Meclisi 1 Nisan 936 ç:ırsamba gümi saat 17 de kanu 
ni toplantısını y ... p ... cağından sayın üyelerin gelmelerini dilerim. 

RUZNAME: 

1 - Encumenlerin seçılmesi. 
2 - 936 senesi büdcesinin sunulduğuna da:r Encümen karan 
3 - 936 senesi su işleri bildcesinin ,, " " 
4 - Bazı fasıllar arasında münakale icrası hakkında Encümen 

kararı. 
5 - Otobüs durak bölge sütunlarında birer camın Ulusal cko· 

nomi ve tasarruf kurumuna tahsisine dair Encümen kararı. 
(650) 1~1090 

İLAN 
1 - Samanpazarr caddesinin 12 harita numaralı diıkkan Mayıs 

937 sonuna kadar açık artırma ile kiraya verilecektir. 
2 - Muhammen 1 senelik kira ~deli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şaıtnamesini gönnekve daha iiyade izahat almak istıyenler 

her giın muhasebeye gelebilirler. 
5 - İhale S-4-936 çarşamba günü saat on bepde artırma ve ek-

siltme komı onJ.In<la vanılacnktır. (614) 1-1030 

KOCAELt ASLİYE HUKUK MAHKEMES'tNDEN~ 

Kocaeli vilayeti emniyet müdürlüğünde ve.P.aç karakolunda Ü
çunciı komiser Muhidd•n tarafından karısı Ankarada Doğan bey 
m halesınde Taş do eme sokağında şerbetçi Allnin evinde Şazıye 
a'cyhine açıl n bo anma davası üzerine on gün zarfında esas isti
d, ya cevab verilmek üzere müdd i aleyhe göndı:r,Hen istida sureti 
teb1i 1 edılmedigi ve mezbure Şaziynin zikrolun n adreste olmadı
ğı ve nerede olduğu meçhul olup halen ikametgahının malum bu
lunmadığı Ankara Adliye tebligat baş memurlugundan g~le~ ce-

~ J ı vap ve muba irin verdigi meşrubattan anlaşılmakla esas ıs!ıdaya 
',/ on gün zarfında cevap vermek üzere ve tebliğ makamına kaım ol-

• 
• 

İYE 

mak üzere ilan olunur. 1-1089 

L~ 1 ı\NKAl A LEVAZıfVl ~1U!ı!L.!.\..l 
1 ~ ;ATm ALMA KOMiSYONU fLANLARı 1 

~j)1' İLAN ~ 
~,;,, ı - Sarı kışlanın elektrik tesisatı 8-4-!l:iO tarıbıne müsadıf çar-

şamba günü saat on dörtte pazarlık suretile ya}:>tırılacaktır. 
2 - Keşif ve şartnamesi san kışla alay satın alma komisyonun.. 

da her gün göriilür. 
3 - Keşfi 299 lira olup teminatı muvakkatesi 22 lira 50 kuruştuı 
4 - Pazarlığa iştirak edeceklerin yukarda yazılı gün ve saatte 

teminatı muvakkate makbuzları ile bu is.in hli olduklarına daır 
ehliyetnameleri ile birlikte san kışla alay satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (648) 1-1086 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 
220 Ton Olcum: 500 M.3 Çam kerestc'"İ 

Yenişehir ismet İnönü cad 
ucı.ınde 55 n.ırnara 1ı ve Çin elçı· 
ligır.in işgalinde ulan bina l 
tnüyı~ 936 tarihinden itılı:ıı n Uç 
d · rt'si avrı ayrı veva toptan ki· 
f<tya verilecektir. Garajı da var· 
~ır Telefon. 1944 1-1066 

Günli.ik ka~a mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakınız için 
Her boyda kiralık kasafar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler 

3 Nisan/936 cuma günü pazarlıkla satın almacaktır. Vere\.n c
ceklcrin o gün saat 14 de gelmeleri. 

Şartnamesini görmek istiyenler her giin Ticaret kalemint e-
lebilirler. ı-ıon 



SAYFA 8 

Samsun Valiliğinden : 
Çarşamba Kazasında yaptırılacak Mektep binası İnsaatına aid ilii .1 : 

ı - Keşif bedeli (17662) lira (21) kurustur. -
2 - Muvakkat teminat (1325) liradır. • 
3 - İhale 30/ Mart/ 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

onbeş buçukta Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak ~unlaı dır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Fenni ı:1artname 
D - Keşif Hulfısa cedveli 
E - Proje 
F -. Nafıa İşleri Şeraiti Umumiyesi 
İstıyenler evrakı Samı;un Nafıa Dairesinde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin ticaret odasında kayıtlı oldu

guna ve fenni Ehliyeti haiz bulu-nduğuna lair vilayet Nafıa Miı
dürlüğünden alınmıs vesika ibrazı sarttır. 

6 - Eksiltmeye ·girenler bu evr~kı görmüş addolunurler. 
7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak· ve teklif mektupları 

pullu olduğu halefe o zarfın içerisinde ikinci bir kapalı zarfta ola
caktır. 

8 - Zarflar ihale saatmdan bir saat evvel imza mukabilinde 
~r..cümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönde
rtlec~k Mektupların nihayet üçüncü maddede yazrlı saata kadar 
~elmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapanmış olması 
lazrmdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
9 - İhale (?490) sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanuı.una gö

redir. 
10 - Keşif hulasaları, fenni sartname, eksiltme sartnamesi \'e 

ır. ukavele suretleri İstanbul, İm;ir, Ankara Nafta MUdürliiklerine 
gönderilmiştir. (583) 1-968 

oll ıu~. 

San1sun Valiliğincl.en: 
Terme Kazasmd~ yaptırılacak Mektep binası inşaatına aid ilan: 
1 - Keşıf bedelı (17662) lira (21) kurustur. 
2 - Muvakkat tc:ninat (1325) liradır. • 
3 - İhale 30/~art /936 tarihine rasthyan pa:ıarte.si günü saat 

enbeş buçukta Vılayet Daimi Encümenincle kapalı zarf usuliyle 
y-a,H lacaktır. 

4 - Bu i~e ait evrak şunlaıclır. 
A - Eksiltme şartnarr.esi 
B - Mukavile projesi 
C _ Fenni Şartname 
D - Keşif Hulasa ceclveli 
E - Proje 
F - Nafıa l~leı i Şeraiti Umumiyesi 
İstiyenler_ evrakı s.ams.un Na'.ı~ Dairesinde gör~hilirlcr. 
.'i - Eksıltmeve gırebılmek ıçın ticaret odasıntla kayıtlı oldu

ğuna ve fenni ehliyeti h~iz ~uhmchığuna dair vilayet Nafıa Mü
d ,irlü~ünden alınmıı; vesıka ıbra71 sarttıı. 

6 - Eksiltmeve girenler bu evrakı görmiiı;ı addolunurler. 
7 - Veı;ikcılarla teminat i.lk ~a~fa k:'n~cak ve teklif mektuplan 

pullu olduı.;u halele o zarfın ıçerısındc ıkınci bir kapalı zarfta ola
r:a ktu 

8 - Zart laı ihale saatından bir saat evvel imza mukabilinde 
Enciimen p · ı s!i•)ne teslim erlilmis bulunacaktır. Post;ı ile gömle
rilec k Mektupların nihayet üçüncü madcl,•de yazılı saata katl:ıı 
geım·s olrra ı; ı ve dıs zarfın mi.ilıiir mumu ile iyice kapanmıs olması 
lf zımcJ ı r 

Po:.t;,ı dn o!ar· k ~ecikmeleı k.ıbul e<l;Jını·z. 
9 - thııle rz4qJ ) sayılı artrrma. eksiltme ve ihale kanunıına gö· 

reci i r. 
10 - Kt.sit tıu l ;:ı · ~ları. fenni sartnamc. e l· iltmc sartıı ını~si v 

mukavele .;;ı•retlcri İstanbul. İ zmir. Ank.:ıra Nafıa ıı:.ırt urlükleıınc 
P'cnclerilrnı"'Hr (.'i81 l J-Qnrı ---- ---

Bt:deli muh:ımmeni (2500) lira olan 1 - 20~0 ve 1 - 5000 
rrıİH" ır.ııırl ki 1000 hektar! k G. Ant ·p Şehir c·vaı-ı harita~• ilan tari 
hindf"n itibı-ren bir ay zarfmdll p:\Zarlıkla talibine ihale edile -
c~kıir 

f';ı, dık m11Hmcehi her pa7.artesi günü saat 14 te beledi.ye 
en, . •'"mnc•e }apıla-:-kt!r. l!>tcklilerin ~eraiti anlamnk üzeı·e belediye-
'" - .. ı , · -~1 nı·i il :.n ofun ur ( 5!)0) 1-992 

ULUS 24 MART 1936 SALf 

New Hampshire eya
leti Yüksek Mahkeme 

Müddet, Eylül 1935. 
2 inci kanun 3, 1936 

Hillsborough Kantisinin Yük· 
sek Mahkemesinde ilgili partiler 
veya dava vekilleri tarafından 
tetkik edilebilecek ev .. ak asliye 
ile kavıdların aynı mahkeme dos 
yalarında olup "hak" ve kanu. 
ni" davalar münasebetile mev· 

cud meseleler şunlardır: 
Hak ( Equity) 3100 Sophocles 

Papachristodoulou malikanesi 
müdürü Demetrios Voliotiş'un 
Victorıa Ventroura, Evanthia D. 
Vlahava ve Evangelia Papachri<>· 
todou!ou aleyhinde. 

Sivil (Civil) 10107 Sophocles 
Papachristodoıılou malikanesi a· 
leyhinde Ebanthia Dcmetrius 
Valhava. 

Birinci Tesrin 6,1928 de mez. 
kCır Ilillsbor~ugh Kantisinde ve 
New Hamrıshire Eyaletindeki 
Manchester'de vLıkarda ismi ge
çen, .Evangelia Papachristodou
lou'rıun ~ağ veya ölü olduğunun 
tahkikile kendisinin veya varis· 
!erinin bu malike ve servetinden 
isti failelerinin t::ıvini: vasiyetna. 
me bırakmıyan mezkur Evange
\ia Papachristodoulou'nun son 
ilefa olarak, 1897 senesinde Vu 
nanistanm Trik::ıla şehrinde ika. 
rrıet etmiş olduğu ve omdan da 
aynı sene içinde Makedonyanm 
Mana<>tır sehrine merbut vito· 
lio'suna gittiği ve mezklır Evan. 
ge lia Papachristodoulou'nun çok 
zaman evel öldüğü iddia edildi
ği: 

Mevzuu lıahis miidür Demet· 
rios Voliotis'in mezkur Evange· 
lia Papachristodoulou'ya, ve 
mezklır Evangelia Papachristo
douJo öldüğü takrlirdl" varisleri· 
ne Nisan aymın ilk salı günün· 
de Hıllsborough Kantisinde, 
Manchester'rle toplanacak Yük 
;;ek Mahkemede bulunması, ve 
Vlaha r-:ı arasında neden taksim 
edileır:y,.reoyini gö~·eren sebeb 

rrıezkur Evanaelia Paparhristo· 
doulo'nun mahkemede bulun
masr \e mezkur Evanae!ia Pa
pachrü,todoulo'nun ölmüş ol
duğuııu ve Sophocles Papachris· 
doulou'nun malini taksimde 
kan•ınl varislerin olmaıhğı farz
edilf'rck me7.klır Sophoı:les Pa
pachrıstodoul:ıu'nun mahnrn Vir 
toria Ventrou!"a ile Evanthia D. 
terin gösterillt'esi hususunda e· 
mir verilmistir. 

Vu 1r,11da:.i iıahatın mezkOr 
:nüdür taraf.n<lan bu celhname· 
nin ,I! ihbar,.,amepin ıfo~ru ve 
mu •ar1d::ık nü<:hasını Hillsbo
rough Kantin'<le M;ın.-1'f'ster'de 
nesiı edill'T'ektf' ol;ın 1'.1'anı-hes· 

ter Union'de nesir ettirilmesi 
Vun.ırrn•tanda A tina'da çıkan 

"Kathı.nerini'' aaıetesinile nesit 
ettirilmesi ve Vunanistanın Tri · 
kal.:ı ;ehri'1rll' rt-ı5;rtılması ve Vıı 
(!osl::ıvvanm P. Ple~rad sehrind(' 
çık;,n "Politik~" E?:a1etesin<le 
rıf""i t etti ri 1 in VuP'nc;l:.ıvvanm 
Vitr,: ic; kac;aha•nnrla rt::ığ rtılmac;ı 

v,.. Tiir\,iw•ni.., L\nlr-ır:o o:ehrindr 
>Je (.';ııık!rı C2dıleo:inrle ctkan 
fllı•!' "'azetesır.~e nesir ettiril 
me;-;i H\?ım P'ı-lrliöi V'P h 11 nec:ri 
v::ıtın iic h:ıft:ı mHrlrfMlf' 'T'i.itı

v;ıli .. 0r P'" .. et!'IPr~f' cık.,.,;:ıc;1 ve 
~on n,.cır,,-+rn ( vı>"o;ı p.,., • ., ) Ni 
<;;;ın ın-;r. :11, .... ,, nii'1iinr!Pn 14 •ilr 
ev<'' l"e<:it ,. li!>,..ic; hıı1ıınrrı.,c; ı 

.:;;> 1 t t ı ı 

T -<;rlilr ed ıı · Arth11ı S Heni\ 
r.r"~ln 

~1' /\ 1rw"LIS T Con'lnr · l\1ü<liiı 

nPrıf'tıioc; Voliotis'in ıhıva ve 
kili Ve So"'lı•1clec; Pa l1chri.:;to 
"' l 0 cı m~ı;ı.!i.,e "i 

M S•,mııel A M::ıranlic;: Vir 
tori::ı Venternıır::ı'nin <fava vekilı 
Pn'-'ta arlre;;i · Mancl•ec;ter. N 
H il . S A. 

BfLad<ıki iz;ıhat, ce•lvı;ımeni" 
ve ihhaı ı.amenin hakiki bit ni.is 
hac;ıdır. 

Tasdik eden: Aı thuı S Heah 
Katıp 1-789 

HASTALI Ki.ARI 

MÜTEHASSISI 

f )r. ( :~vad ı\ri f 
Atasao·un 

~ 
Yenhehir Krzılav kar~rı:. 

Sacları 
..> 

döl{ülenler 

KOMO JEN KANZUK 

Saç El~siri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvet!en
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağaza l a

rında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

I
~~~:: 
~ l\' an o·al ~: 

r'"' ~ 

~ l(ömiirü ~ 
1 ~ 

.:: Depomuzda en iyi Kara ~! 
~ köv kömürü µerakende kilo {' 
.,~ su üc buçuk. Toptan üc ku ~ 
.~ ruş on paradır. Tel: 2791 ~ 
·~ !s•a~von mahrııkat rlepo ~~ 
~~ c;u Hiicevitı Orak ~~ 
~~·~~·'-"ıı.: 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı A. TA. Y 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı cıvarınd 
f llu.~ Bo.<ıımemnde basılmışı•• 

Hıf zı~ısılıha 
Müessesesi satına1ma kcmisyo nu 

Reisliğinden· 
Ankara ınerkez Hıfzıssıhha müessisesi icın bir adet otomatik 

pedal makinesi açrk eksiltme il satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (2032) lira olup 25 / 3 936 tarih carşamba gü· 
nü saat (11) merkez Ilıfzissıhlıa müessisesesincle eksiltmesi r;-1· 
lacaktır. -

Bu iş için 152.- lira 40 kurusluk ilk teminatın hudud ve sahil
ler sıhhat umum müdürlüğü vezn~sine yatırılacaktır. 

Şartnamesini ve fazla malCımatı mi.icssese ayniyet bürosundan a-
lınmasr. (525) 1-866 

Nafıa Bakanlığından : 
4 - mayıs - 936 pazartesi günü.saat 15 de Ankaarcla Nafıa Ba • 

kanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 2700 lira muham. 
men bedelli 30 ton lama demirinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartname ve tefcrruah parastz olarak Bakanlık Mal • 
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kurustur. 
İsteklileriı: 4 - mayrs - 936 pazarte~i günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık Malzeme Eksiltme Komisyonunda bulunmaları lazımdır. 
(581) 1 - 990 ------

Anl-lara Jandarma Genel K. 
Satınalnıa J{omisyonuııdaıı: 

Vasıflarına uygun ve bir tanesine 78 lira değer biçilen seksen
den yüz takıma kadar zabit bine~i eğeri yeniden eksiltmeye konul
muştur. Kapalı zarf eksiltmesi 26.3 936 perşembe günü saat on 
beste yapılacaktır. Iartnamesi parasız Komisyondan alınabilir. 

İsteklilerin kamın ve şartnamede vazıh belge ve 585 liralık ilk 
teminat makbuzu veva banka mektubu icinde bulunacak teklif 
mektuplannı en geç eksiltme günii vaktı~dan bir saat evvel Ko-
misvf'rı;\ vPrmis ol •.aları. (S!i) 1=843 

.A.u i:ara Jandaı·ma (;enel l(omu· 
tanlı~ı Satınalma l\.omisyonundan 

l - Elde bulunan plan umumi, hususi şartname ve mukavele 
projelerinde ynzrlr vasıflar dairesinde Jandarma Mektebi için 
8758 lira kesif becle!Ji otuz iki ccsit ve müstakil tabur icin de 3481 
lira keşif b~delli on c;eşit (sart'n~melerinde etraflıca v~zılı yazıha
ne, koltuk, masa, kanape ve saire). 

Mefruc:at avrı ayrı eksiltmeye konulmustur. 
2 - MekLb mefru,.atına a it kapalı z::ırf eksiltmesi 31 _ 3 - 936 

salt ~Unü $:ıat onda mi.istakil tabur mefruşatı açık eksiltmesi aynı 
g-ün c;aat on be cı te yapılacaktır. 

3 - Mekte1'e ait mefrusat sartnamesi 43. tabura ait şartname 18 
kuru~ karsıltğnıda komisyondan alınabilir. İlk teminat 656 lira 8S 
kurus ve 261 liradır. 

4 :_ İsteklilerin kanun ve şartnamede yazılı bdgeler icinde bu
lunacak teklif mektupların• ve açık !ksi tme için rle vesikalarını 
eksiltme vaktinden en az bir saat evvel Komisyona vermi~ olma1a-
rr. (534) 1 - 9J2 

Maliye Vekaletinden : 
l - Pazarlığa konulan iş (Maliye Vekaleti Varidat Umum Mü

dür! üğ ü hirinci kalemi odasında camekan bölme işi). 
2 - Keşif bedeli 252 liradır. 
Bu işe ait evrakı görmek ve fazla malumat almak istiyenler Ma

liye Vekaleti Milli Emlak Müdürıüğüne müracaat cede''..ıilir . 
3 - Eksiltrr.e pazarl.ık suretile yaptlacaktrr. 
4 - Pazarlık 31/ Mart / 1936 salt güni.ı Maliyı.! Vekaleti Milli 

Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girmek için isteklinin 19 lira muvakkat teminat 

parası yatırmz~ olması ve Ankara Nafıa Müdürlü~ünden verilmiş. 
ehliyet vesikasını haiz bulunması lazımdır. (644) 1-1080 

İmar Müdürlüğünden : 
Kimnen istimlak .Muhammerı beud 

edildiği Mahallr si Sokat",ı Ada No. Parsel No. Lira 
Hatice ve İhsan Hacıbayram Tahta kon ak 49 12 .20 
Hüseyin Hamit İnkılap ,, 49 ıs· L!O 
İsmail HacıLayram Çankırı 49 27 _ 120~ 
Ahmed Mukaddem Yağcı 240 t 140 
Şahver Sakarya 528 5 ... 190 
Yukarda kaydı çılranlan evlerin a:1kazlarz 31. \'l<ı rt. 1936 salr günü saat on be~te hilmü/.ayedc :>atılilca• 

~mdan taliplerin İmctr Müdürlüğün.ıcki Komı\yon<ı m.iracaatları. (606) 1-1010 

( YENi 

B ~GÜN BUC~CE 

BUHRAi'1 BİTTİ 
Albert Preje:ın - Danielle Darriemc: 

Mavsi;ni.1 en c~lanceli muzi.kc-.l 
filmi 

\ 

t.:UtiUN BUGECE 

ARSLANLAR ADASI 
S i ı-' d i y e k a d a r m i s I i 
görülmemi, büyük sergüzeşt ve 

macera f ilnıi 

FIATI RDA FEVKAı .\D~ l'ENZlLAl 
Cuma '{Ünü gündüz &eanslarıncia Balkl)n: 6Q, 

Hususi: 40, Birim:ı ve Du!-ıulive: 30 

Perşembe günü gündaz •eanslarınd" Ba iken: 60, 
Huıımi 30, Birine~ ve Duhul ive: 25 

.. 


