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Isnıet in önü Afyon zafer anıtını önemli bir ntıtııkla actı 

«Yeni Türkiye doğduğu gündenberi. milletlerin barışı için çalıştı. Dün kalıramanca 
vııruştuğu milletlerle bugün yakın. ve samimi dostlukları kurdu.» 

"Eğer bu insani ideallerimize rağmen bu geniş türk vatanı yeniden bir tehlikeye uğrarsa, türk kurtuluşunun ilk günlerinde olduğu 
gibi vatan müdafaasını, kadın ve çocuk, bütün millete ait bir vazife olarak kabul edeceğiz.,, 

Afyon, 24 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Baıbakan İsmet İnönü, yanlarında 
Bayındırlık bakanı B. Ali Çetinkaya, 
Ekonomi bakanı B. Celal Bayar, Finans 
bakanı B. Fuad Ağralı, C. H. Partisi 
ıenel sekreteri B. Recep Peker, kamu. 
tay asbaşkanı 8. Nuri Conker, Saylav
lar, Devlet şlırasr ve Sayışkur reisleri, 
yerli ve yabancı bütün basın delegeleri 
bulunduğu halde bugün saat 13.30 da 
huıuıi bir trenle Afyona gelmiştir. Saat 
12.30 da diğer bir trenle de baknnhklaı 
ve diğer devlet kurumlan ileri gelenle.rı 
buraya varmış bulunuyorlardı. 

Başbakanımızı getiren tren istas~ ı.• .. 
girerken istasyonda bulunmakta olan 
halkın ve mekteblilerin sürekli alkışla
t-iyle karşılanmıştır. ismet lnönü trenden ' 
İnerken genç mektebliler tarafından 

kendilerine birçok buketler verilmiştri. 
Baıta muzika olmak üzere saygı resmi 
Yapan askeri lctalan, izcileri ve mekteb. 
lileri teftiş ettikten sonra otomobille 
İstasyondan ayrılan başbakanımız şehre 
ciden yol üzerinde birikmiş olan halkın 
ve mekteblilerin alkışları ve yafa sesleri 
arasında urayı şereflendirmişlerdir • 

Uray ve valilik önünde kesif bir halk 
kalabalığı vardı. Başbakanımız, otomo
bilden indikten sonra yanlarında BB. 
Ali ÇetinKaya, Fuad Ağralı, Celil Ba
yar, Recep Peker ve vali bulunduğu hal. 
de, meydanın dört yanını dolduran hal
kın ve mekteblilerin önünden geçerek 
selamlanmış ve yaşa, varol sesleriyle kar

şrlarunışhr. 
Uray binasında kısa bir dinlenmeden 

sonra Atatürk zafer anıtını bir söylevle 
•çan ismet İnönü valilik ve kolordu bi. 
nalarıru ziyarel eylemiş, şehidlikle asri 
mezarlığın açılışını yapmış ve yapılmak. 
ta olan hali gezmİltİr. 

llu.~bctl.-e 

YE~l YOLLAR VE 
.\~ITL\Rll\JIZ. 

F. R. Ar AY 

Evveli gece Başbakan lsmet İnö
nü, yanında Ekonomi, Bayındır
lık, Finans Bakanları, Cumuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri ve 
birçok davetlilerle Ankara dan ha
reket etti: Türk demiryollarının 
yeni uğraklarını ve Afyonkarahi
sarda tayyare ve zafer anıtlarını 
açacaktır. 

Umumi kalkınma ve müdafaa 
menfaatlerini ilgilendiren herharagi 
bir aç1ş töreni, bizim için, zaferin 
tamamlanmakta olması demektir. 
Cünkü Atatürk ün he~efi muayyen 
hiç bir nokta ve mü:M~ti, mJdyyen 
hi( bir zaman olmaya:ı bir kurtuluş 
davası vardır k; o, durııJaksızrn, gev
~emeksizin, san,ılmal4.sızın devam e
decek, ve asla bitmİ!'ccektir. Eski 
medeniyet enkazlarına bakınız: 
İşlerini bitirmiş olduklarım san
dıklarından dolayı, boyunlarına 
eski şereflerinin mükafatı olarak, 
altın, gümüş veya bakır, fakat bir 
zencir takılmaktadır. 

Kemalizm, durmak, uyuşmak ve 
donmak bilmiven bir ileri - harekel 
idealidir. imdi h·c bir vakit, da
ha ileri gitmek ihÜyacından uzak
la"'amayız. 

Af yonkarah ·sar zafer anıtının 
y··ksek manası üstünde durmak is
le :neyiz. A vdınl k \ e sıcanım henüz 
tl 'ıu uz üstiinde hissei:iğimiz gü
necş, or"nın yak•n kayaları üstün~c.n 
a· ·•ü. Burada şunu işard etmelıyız 

rs,.mr 2. inci suylada) 

Alyon, 24 ( A.A.) - A11adolu Ajansının lı.;s .ıii 
muhabiri bildiriyor: 

ismet İnönü, Atatürk zafer anıtını açarken şu 
nutku ıöylemiıtir: 

,ç_ Aziz vatanda#ar, önünde toplandığımız anıt 
özel manalı yüksek bir belgedir. Bununla beraber 
büyiik tiirk ulusunun bir lahza kendiıini toplıyarak 
düşünmesini dilerim. Karşınızcla:ki timsal, her hangi 
bir harbın zaferini ebediyete götürmekten daha yük
sek ehemiyeti haizdfr. Bu, bir askeri seferin netice
sinden başka bir şey ifade eder. Bu, ti.irk kurtuluşu
nun hakiki remzidir. Türk kurtuluşu büyük ulusumuz 
aleyhinde her hırdudtan koca bir dünyanın hiicumu
na karşı türk milleti ile ilgisini kaybetmiş ve harici 
müstevlilerle beraber olmuş bir idareye karşı, türk 
milletinin fikirlerini kaim dwarlar içinde hapseden 
kurunuvusta zindanlarına karşı istiklal sonucu ola· 
rak tahakkuk etmiştir. Mi.iletin asırlar süren i~tirap
ları borada durmuş, haiici alemin bitip tükenmez 
zulüm ve İstilaları Kocatepeyi CJ§arak Alyon ovasına 
indiğimiz gündenberi devrilip yıkılmıştır. Türklerin 
Afyon ovasına inmek hamleleri ergene.kon efsanesi 
ni 20 İnci asırda tahakkuk ettiren hakiki bir tezahür
dür. 

Kutrulu~, tifrk milletirıirı kendi eseridir. 

Vatandaşlar, kurtuluş, türk milletinin kendi ese
riJir. Türk milletinin kendi bağrından yetiıtirdiği 
en büyük evladının etrafında yekpare olarak başar
dığı bir varlık mücadelesidir. Türk milletinin iatik
balce uğrıyacağı tehlikeler karşısında nasıl hareket 
«lme•i gerektiğini öğreten bir tecrübe haz.nesidir. 

Diüıyanm uf ukltırı bulutludur. 

Dünyanın ufukları yeniden çok bulutlu olmuftur. 
Bu karanlıklar içinde hiç olmazsa bu ne•il hayatı icin 
barış ve iyi geçim ümidi çıkacak mı? Bunu yakın 
günlerde göreceğiz. Yeni Türkiye, doğduğu günden· 
beri milletlerin barışı için çalıştı. Dün kahramanca 
vuruştuğu milletlerle bugün yakın ve samimi dostluk 
l:ırı kurclu. Bu örnek dünyanın diğer bölgelerinde 
çok gifrülmiyor. Bugünkü arsıulusal kayg;ı/ar bize 
hemen yakından temas etmez. Fakat insanlığın düşü
nü-? ve geçim tarzına yakın zamanda yeni bir istika
met bulunmazsa, insanlığın talii yaman olacaktır. 

Şimdi, türk milletinin iradesini bir daha söyle 
m:!h için bu toplantıdan istifade etmek islerim. Mil
leil~r arasında emniyet, her millet için ve umumi sulh 
için mi.i~terek ve am~li olmalıdır. Mümkün olduğu 
ltadar genif ölçüde ve mümkün olduğu kadar genit 
.alta için barış ve güvenlik tedbirleri bulmağa ~alı

şalım. Yoksa büyük bir aahayı yangına maruz bıra· 
kıp bir kaç parsa evi kurtarmağa çaltşmak boş bir 
hülyadır. 

IW.yiil.· J:cışbuğun ctnıfmdtt. 

Eğer bu iruani ideallerimize rağmen bu gemş 
tiirk vatanı yeniden bir tehlikeye uğrarsa, türk kur
tulaııunun ilk günlerinde olduğu gibi vatan müdafaa
sını lt..,/ın ve çocuk bütün millete aid bir va:r.ile ola
rak kabul edeceğiz.. Bütün millet başbuğ Atatürk'ün 
etrafında yekpare olarak onun emrinde ve onun za
fer yolunda hareket edeceğiz. 

Edecek miyiz? Cevab veriniz. Bütün dünya çın
lasın. Ben de size cevab vereyim. Yeni tehlikelere 
karşı da muhakkak muzaffer olacağız. Büyük bir 
milletin kendi kudretinden ve kendi fedakarlığın
dan emin olması onun arsıulusal alemde faydalı ol
ması için Feyizli bir kaynaktır. Türkler anıtın önün
den türk milletinin müdafaası için bütün varlıklarını 
feda etmek aşkını yüreklerinde tazeleyerek geçecek
lerdir.,, 

Bs Molotof 
1'1ühim l>cJanatta 

ı ... .,,. .. 0 "ll . ......... ... ~- -
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B. Molotof 

Moskova, 24 (A.A.) - Gazeteler. 
halk komiserleri konseyi reisi Molo • 
tof'un Lö Tan gazetes.i eli.rektörü 8. 
Şoatene ile yaptığı görüşmeyi yaz -
maktadırlar. 

Bu ayın 19 unda yapılan bu gÖrÜf· 
mede, B. Şostene'nin bazı şuallerine 
cevab veren Molotof, şunları söyl• 
miştir: 

Uen'in İ:i!fa/inin ırıanwn. 

" - Ren bölgesinin askerileştiril
mesi hiç şüphesiz, Almanya'nm şar· 
kında bulunan memleketleri ve bil • 
hassa Sovyet Rusya'yı tehdid altında 
bulunduracaktır. Bunu anlamamak . 
yanlış bir yola sapmak demektir. 

Alman kıtalarının Belçika ve Fran

(Sonu 3. üncü sayfada) 

_!\lmanya, • • 
pro1eyı reddetti un "Ul ll~,~ Dil Yazıları 

Almaııya.. yeni anlaşma tel{liflerini otıız 
l)ir ınart salı giiııü İngiltereye llildireceli: 

Berlin, 24 (A.A.) - Almanya hükü
metinin resmi tebliğidir: 

Büyük elçi B. Fon Rihbentrop b.ı 

ayın 19 unda keJ'disine verilmiş olan 
Lokarno hükümetlerinin m!lhtırası,a a
şağıdaki muvakkat cevabı hu al:şam 

f nı;:-ilteı·e dış bakanı B. Antoni Eclen'c 
vcrmi:ıtir: 

duğuna kani olarak, kendi tarafın _ 
dan da tam egemenli;;ini bütün Al· 
manyl\ toprağı üzerinde yeniden kuı
mıya karar verıni~tir. Alrnan ask~.· . 
lerine alman arazisi İçine girmek en1-

r.r i vermel.Je Almanya hül..üındi !ı.•· 
su.,j ve müs:akil bir harekette bu'tm
mrık ıı.tememiş fok:ot Almanyayı Av 
'"llpa ·ulhuıı • •c•k ve makul bir tc~ -

(Sonu 5. inci sayfada) 

Giineş - Dil teorisi ile t~ rilıi 

ve tarihi tetkik yapmali tet·rühel .. ri 
lll 

l:;.ı u rut 'm ba:51.-a lmlaı mcforı 

nnuli~i 

z· gurat kelimesini tek ve basit 
bir kelime olarak kabul ettiğimiz 
takdirde analizi yı:kardaki gibi-

il. il. 1' 1 ;' K l 'I' 

dir. f 1] Fakat bir de manasına ve 
en son imlasına bakarak onu mü
rekkep olarak alırsak o zaman 
parçalamamız lazımdır: 

(1) (2) (3) 
Ziggurat zig -t gur -t at 
(1) z ·g helimesin · n anlamını 

19 mart tarihinde lnrrıilere dış ba
kanı B. Eden Lonclrada bulunmakta o. 
lan büyük elçi B. Fon Ri!>bentrop'a Lo
karno devletlerinin teklifleri proje muh
teviyatından ilk dafa olarak bahsetmiş. 
ti. Bu teklifler yapıld ktan sonra Alman
ya hükümcti bunlar hakk,ndaki göı·üş
lerini bildirmeğe çağırılmıştır. 

İtalya Habeşist!llıa s .. ıllıu zorla di ·te 
etnıek için vakıt kaza ınıali isti1101·1 ıuş 

yukard'.\ öğrend:k g3k demekt:r. 
Gö'< olduğu gibi yüksek ve sivri 
manalarına da geliyor. Yine Sü
merccdet bir ''sig" şekli daha var
ki o da tersine olarak Çl' kur ve da
lu manasına gelmektedir. Bununla 
bir kehne ile iki zıt mana kasdc
clildigi devirler bulundu:unu da 
lı:ttırlatrnak isterim. 

1. - Almanya lıükümeti, Lokaı·no 
andlaşmasının hukuki ve siyasi şnrt
ları farnsız - sovyet askeri andlnş -
masınm yupılması ile hazırlanmı~ ol-

-·-··· .. ··--.. ·----·····-·· .. ··---···-····· 
f Kt l'ON ·[c 

8. Celal Esad'ın bu yazısını 5. inci 

so.yFamızda okuyunuz 

ı .. :;-: .. ···----.. ···-········· --··--.... ··-·---···········-

Londra, 24 (A.A.) - rJevs 
Kroni ·l gazetesi yazıyor: 

13 ler komitesinin bütün a"'a
sı, ltnlvanın Habeşistan ile g:;rL _ 
meyi hiç olmazsa, üç hafta geri 
bırnknıak istediğini pek iyi bil
mektedir. 

ltalya bu müddet içinde Ha
beşistanı boğucu gazlar ve c:iger 
vasıtalarlı yoketmek ve ona kendi 

şartlarım ce1 ren k~bul 
umudundadır. 

et'"rmek 

13 ler reisi B. Madariaga dun 
telefonla B. Grandi'ye komite cel
sesi hakkında haber vermişt'r. B. 
Madaria3a'nm pek yakında B. Mu
solini ile barışcıl bir anlaşma tr
minine çalışmak için Romaya gi
deceği sanılmaktadır. 

(2) gur kelimesine g lince: o
nun da manası; tesis etm k yer
le~t' rme!-c elemektir. Yine Sü r

- Sn) I a ı cı:ı ;,.:TIİL -

(1] "Ulus" uıı ~4 - .: - v5 
çıkan say;:~ma l:ıai.ı11•.'. 

a 



r::.AYFA 2 

B. l\IUSOiıiNiı iN NUTl{U 

··Fer.ellerin, millete en ağır fedakarlıklar yükleyen 
bir hadiseden faydalanarak zengin olmalarının önü-
ne geçilecektir .'t' ltal)·a Başbakanının nutkundan 

n. M u:-otini'nin diiıı Krı11itol'da ı/;orpom.. nfor illi m:ecli.sinde 
verdiği u.:mı bir 1mtlmn ilh kı:mı uu diirı lwymw:tul.·. l111~iirı 
so11 u rı ıı l:o ;ru yoru =: 

Duçe ekonominin muhtelif kısım
larını tahlil ederek demiştir ki: 

Zira ıt. ıica~<!I, l.ı·t•di tı(• 
cndii. tri 

" - Zirnat kaydc değer değişik -
ıiklcr gostcrmemekte ve hususi mn • 
hiyctte oimal~a beraber, vasnti :veri
mi gittikçe dnha ziynde arttırabilmek 
için, hükümctin disiplin ve yardımı 

altında bulunmaktadır. 
Ticaret, ferdin veya grup ve yahud 

da koqperatiflerin frulliyc.tlerine ~ıra. 

kılmıştır. Kr.cdi saha.sına geline~, bu 
saha son tedbirlerle doi;rudna doğru
ya devle.tin kiyasetli kontrolu altına 
alınmıştır. 

Sermayesi hisse .senedlerine ayrıl
mış olan büyük enaüstriye gelince, 
bu endüstri ana endüstri ismi veri • 
len bayük ..üniteler.den müteşekkil o -
lacak ıve dm"lc:t i içind bu -
susi bir unacaktır. 

nşist dt:':ıet re -
jiminde, 'bu enBüstrJ gruplarının, ııesa
sen 930 - .31 en eri 1filcn y.bctmı.ş 

olduldarı hususi mehi ette mıü .. -
se qclıresini art k tamamen hir tara'f a 
ntmaları mnnhki bir şeydir. Bu en • 
düstri, harb gaveleri dohıyısiyle olan 
mahivet, g ni.slik ve hemiyctleri ba-
kırı n husu - ekono iden ç k Tak 
ek t-e ':Tler. 

kalı • 
bu 

ki. o da, fertlerin vf:'ya şirket er'n 
m;ıı ~e en - •r fe(I k. l klar iikli
Yl'n bir hndi&eden foyd 1 n .-k zen
g' olr.ıl\lar run önü~e ecilroesidir. 
El omim.ia:in bu mühim :&ahnsında
ki u f?'.enis c s acele cdilmek~izin, 

•le U.kat av.imle yap larak.lrr. 

K 1r110HlS) mılar wmmbfo . .,-i 
Faşistlik, milletin konomisini ta

nıt:ı.rak devfot inhisarı şt!k!ine sckma· 
yı ' aüşanmiyor. onomi 'korpo
rıı · •onlar tarafından di iplin akında 
tu ulr kta ve devlet t .... ı:ından da 

c 

1r, tem 1 atın 
n r p kararg h, l. ve 

(u u) biçimi ile de mabet, ku 
le ynp nak ve imar etmek mana
larını v•r · r. 

(Urgu) çepçevre bir yer ifade 
ed:?r. (Uru) H. de Barenton'a gö
re ş"'hir, kafiaha, yer, temel, kaide, 
mezar .demektir. Şu halde bu gur 
ile ilgisi ka't'i olmak gerektir. 
Çünlcü.: 

Gur ug ur olduğu gibi 
Ur uğ r' dur. Ve her iki-

si de }'Ühekliğin ve esasın tekar
rünii ve .kuruluşu demektir. 'fürk
çemizdeki ıkurma:k fiilindeki (kur) 
unwru bunun anasıdır. (Gur) da 
öyledir~ 

F. Lenorment eski Kaldee dilin
de .bir (:Kur-ısa) balur ki tamamiy
le cla:ğ :manasınadır. Vme Sümer
cede (gur) dönnıek, dolaşmak ve 
ç~v~ 'imek :manala.rma gelir. Asbn
da ( ai! at) oJma~ı .zaruri blllu
mrn al unsur.una gelince bunun 
e asen .b!r kök ve :bir kelime ol
<h -ı·nu Allah, sahip, yiiks-!k ma
r-' rı v .. rcf.iğini biliyoruz. Şu hal
ck·: 

ancak milli müdafaa yani vatanın 

varlığı ve güvenliği sabalarında ida
re e.dilmektedir. Bu .ekonomide .işçinin 
tgıkı müessesenin &ernıay,eda:n "Veya 
teknik idarecisi derecesinde hakları ve 
vazifeleri vardır. 

U ill cı.iıı reji m,c bu~ l.ı lığı 

Musolini, bütün İtalyanların reji. 
me sarsılmaz bir "Surette bnglı dld~k

larmı kaydettikten ve bugünkü parla
mento yerine pek yalanda e faka'l 
Afrika 1barbınm zanılınış neticesi 
ve Avrupa ısryasası hadiselerinin duı.1-
ledilme.sine mütevakkıf kalmck r -
tiyle bir 'karpor.asynıilar samblesi 
konulacağını 'httber ;cmniş e özle-

rini ,öyle löitirm~tir: 

" - İtalyan milleti, silahları ve 

savaşçılarının yüksek düşünceleri sa· 
ycsinde, lba~at .şartlar.m.a ve zamanın 

değişmeknne daima aa'ha rziyade uy-

durulan siyasi -ve sosyal vasrta1ariyle 
kendi sınırlan -içinde emin 'Ve aün -
yanın bütün milletlerinin haşmaa, 

her gün daha fa-zla aTtan bir kudret 
yolunda l>wunuyor. Milletler cemiye
tinin yaptığı muhasara seciyemiz.in 

kuv:vetinı ve rulilaı-rmrzm birliğini 'is

bat etmiıtir. Jtalyan milleti, Afrika • 

dıtki fedakarlJğıyle ..ınedeniyete, dün
ya sulhuna ve bizim hareketimize 
mani olmaya çnlı~ma suretiyle abt
lnra bayret ve11e'Cdk tarıni bir hataya 
düşen karınları ıto'k eski ömiirı:e dev
letlerine de .hizmet etmektedir. 

ıltalya, ıAfrikada tqpraklar oalmış
tır. Fakat aynı zamanda bunu, b inler 
ce senedir bir takım kana susamış 

reislerin e1inde 'bu'lunan h ı kurtl\r· 
rnak için de yapmıstır. ltalyan mil
letinin haynti hamlesini, insanlığa 

sulhtan ziyade .(Iaima artan bir hnrb 
t h'ilresi getİn'!'lckte olan bir paktın 
a - nr

0

} e a-s a durdurulam21rnı tır 

A!-ln-m•ub. m z a ırlik b'r tari •ar 
dır, :h -de ıne t rih... birilü. .. iı:i k · 
v in n ve E"n ı.vüksek C!.zver: ik olan 
k f ~ak-rhr:-ı ka'bili~e•:..u nrtır n 
nee'JI r"n coskun a2.mİ bi·+n im ı · 

m•21 besleıni• E" ve l!e eı-!';:;.•"l yoluru 
bize nema ·a yeter bir unsurd Jr.,, 

Bugünkü .. omerans 
Bugün saat 17 ,30 da ilk ol~ul öğ • 

r.-•.., 0 nleri için Tarih, 'Cografya Fakül 

lesi Antropoloji 'Profes5rü Şevket 'A
ziz taTa'fından (lbsan aimnğmm kay-

n:ıkları ve tekamülü) mcvzuundn 

PTO • e s"Tyonlu b1r kon'fenms verile • 
cektir .Konferans serb~rt olup her · 
g c; g~le ilir. 

z· g yüksek, gök, d ğ 
Gı::r yapı, d- ;;, mal~am 
J. t tanrı, sah· P., yarati'.n 

old· - -a göre (z'gurat) Allah n 
yü ""e'< yapısı, yahct tanrı da,:ı ve 
n""..ecazi manada olarak ta gök c 
d m~k olur. Sü;n~rce ve Akatçad 
da manası da bu idi. 

A ıwdoludtıl&i Suf;arutlurın 
llll r.ıli:.i 

füzd ' j -sa.karat has ismine rge
lince onu önoe tek bir kelime ola
rak ana,iz edelim. Her iki kelime
nin Gül\C! - Dil teor.isine ~öre eti
molojik analizleri şunlardır: 

' (J» (2) (3) (4) (5) 
Zigurat - iğ t- iz f- ig ..L ur . at 
Sakarat - ağ -ı... as + ak -ı... ar + at 

Her iki kelime unsuru arası~da 
anlamı değıiştirecek her hangi bir 
fark yoktur. Vokal far:kı dikkate 
alınacak bir ~y o1maôığı Jgibi 
ikinci elema.ndaki '(. + s) 'Ve (. _. 
d farkı .da .aynı sa.ha iç.inde bir 
mesaf~ oUzunluğu ve kısalığı gös
termelden başka bir aykırılık an
latamaz. Esasen ( s, ~' c, ç, z) ele
manları ana kök anlamım kendi
s:nden uzaklara .götürmek rolünü 
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lSTANBUL TELE.FON LARl: 

Bir İspanyol profesörü 
geliyor 

· stanbul, 24 - İspanyanm soa
terda üniversilesi profesörlerin
den ve 'tarih cemiyeti azasından 
Profesör Efganislav bir konferans 
:vermek üzere bugünlerde lstan
bula gelecektir. Konferansın mev
zun (İspanya, Şark ve Garb) dır. 
Konferans fransız tiyatrosun"da 
~erilecektir. 

Prost'un çalışmalarını ko
laylaştırmak için 

1.stani>al, 24 - Prost'un çalış
malarını kolayfaştırmak için be
lediyede bir ~mar komisyonu çalı
acaktır. 

Milletler arası avcılar 
birliği genel sekreteri 
İstanbul, 24 - Milletler arası 

e.vcılu birliği genel sekreteri 
Kont AdiJu Pariılen geldi, yakın
da Ankaraya gidecektir. 

İstanbul sanayi birliği 
l&ıanbul, 24 - lstanbuldaki 

ıııanayi ıbirliğinin çalıtmalarına 
tedricen nihayet verilerek sanayi
ciler.im;r.in ·ihtiyaçlarının doğru
dan doğruya ticaret ve sanayi o
dası kadrosu içinde vücude geti
rilecek bir kurum tarafından te
min edilmesi hakkında teklifler 
yapılma'l<tadır. Bu mesele ticaret 
ve sanayi oclasmın ilk toplantısın
da tetkik edilecek muvafık gÖ· 
rüldüğü :takdirde birlik feshedile
cektir. 

Yaş sebz-e ve meyva 
ihracatı 

lrt nbul, 24 - Yaş sebze, ku
ru m va ve yumurta ihracı için 
şark d 'liryoU"rJ idaresi Bulga
r. rtan, .CV-..acar. stnn, y l gosln vya, 
Avt t· ryn, Çcko5loval) a, Alman
ya il.,, b:r anlaşma yaptı. Karşılık
lı ııa.J lır 1b d - u bir v3ğon tah
si i J.Te yi.izde 30 - 40 nisbetinde 
tenzi' ~t ra ılması hakkında b ir 
karar verilmiştir. Tarife 16 ni
sanda lesbit ed'lecek ve ihracat 
mefsTınine yetiştirilecektir. 

Ölçü ve ayar yolsuzluğu 
tahkikatı 

İs'"l.nb •I, 24 - Ekonomi ba
l ~n'" ı roüfettisi bu akşam Anka
raya 1 "\r ~~et etti. Ökü yolsuzluğu 
ha1:kırd:L hazrrhdığı rapnrunu 
ba.1·n.n' ~a ver~_!.:t'r. 

yap.:ıal hak md~n a}nı kıymeti 

lıe i'.l: 1.1 ··r~arG.r. 
S · ı- Lhçes:nd !ri z"gurat in

s n • \ ı' ynp.lmış ulu bir eser'n 
adıdır. Ve onu yap nlar verebil
d'l:L:-i ~·::ksehf ... c hnyrıın kaldık
ları İç· c rtiI aının derecesini (. 
z) ile ifa.dee~mekle haklı idiler. 

Halhdr.i esa!.en yüce dağlar [2] 
• ras.mda doğup büyümüş olan yay
la T.t.irideri :göklere direklik eden 
büyük dağlar yanında ziguratlı 
te;peler~ küçük gördükleri için on
ların yüksekliğini (. ı s) ile an
latmışlardır. Netekim çıkmak, çı
kıntı, çıkın gibi az bir yükseklik 
ifa.de eden kelimelerde de(. t- ç) 

elemanı ü:ııtün tutulmuıtur. Bütün 
bunlar Türk dilinin gövdeleımek
teki kjik düzenini ve Türk jenisi
nin mahsulü olan Güneş - Dil teo
rİ:;inin bu mükemmel dile olan sa
mhıi intibakını beliğ bir ,ekilde 
~ı-latan delillerdir. 

Bcyfoce zigura.t ile sakarat'm 
ayıu manada olduğunu ve aynı şe
yi ifade ettiklerini anlamış bulu
nuvoruz. 

f2l Altay ve Tann dağları gibi. 

T.1i. e mezunlarının 

askerliği 
Memurlar kanununun 

bir maddesini değiştiren 
bir proje hazrrlandr 

Hükümet memurlar kanununun 
7 İnci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakfcında Kamutaya bir kanun tek
lifinde bulunmuştur. Hükümel pro
jrnin hazırlanması scbeblerini "Es
babı mucibe" layihasında şöyle izah 
etmektedir: 

"Lise mezunu olanların kısa bir 
müddet içinde asaletleri tasdik e
dilmekte ve bilahare kısa hizmetle
askere alındıkları :ı.amanda kendileri 
askerden dönünciye kadar yerleri 
boş kalmakta ve devlet işleri aksa
maktadır. Bu aksaklığı gidermek için 
bir kimııenin on sekiz yatında liseyi 
bitireceği ve 21 yaşında askere alına
cağı düşünülerek liseyi bitirdikleri 
lnrihfe ukere çağmlabilt>cekleri ta
ıih arasındaki zamanın namzedlik 
devresi olarak geçirilmek aurctiy)e 
askere gittiklerinde Y''rlerine diğer
lerinin tayini imkanı elde edilecek
tir." 

Teklif edilen fıkra şudur: 
"Hizmeti filiyei askeriyesini yap

madan memuriyete alınan lise. ve 
bu derecedeki mektep mezunları için 
bu maddede yazılı narm.edlik müd
deti üç senedir.,, 

İş Bankası umumi 
heyeti toplanıyor 

İş Bankası umumi heyeti, yarın 
öğleden sonra, banka merkezinde 
toplanacaktır. 

Balıkçılık kanunu projesi 

üzerinde çalışmalar 
EkQnomi b3.1 anlığmd:ı kurulan 

b'r ko"llisyon h .. ır' m kta olan 
b .' r. l k kanunu pro · si üzerinde 
ç lı!'; aktad r. B ı ye .i kr..nun proje
si, r!' ·· • h il ve ihraca çıl r iç· n çol< 
faydalı hu üm~er lü rvacaktır. 

IIiiseyin Hüsnünün katili 

suçunu itiraf etti 
lstanbul, 24 - Galata posta

h nesi vezne...!armı ö!dürenlerdcn 
Abtulliih bugün mahkemede su
çunu itiraf etti. Ve kızını kendisi
ne vermed;.ği ir;".l Hüseyin Hüsnü
yü tabanca ile tehdid ettiği sırada 
k- zacn pathyan tabancasından 

çı' an kurc·unun Hüseyin Hüsnü
nü t.:=ümi"ne s_heb o!d~ğunu söy
let!:. 

"z';a.at hl"me :n:n /Jaşl.a 
lı ı'.ım '. n a:uıl'zi 

Z gur ~~a oidu u gi i sa' c.rat
ta da kel' meni :ı müre' k p oldu
f:unu dü.ünmek yerinde b'r müla
haza olur. O zaman "saknrat'' ke
limesini 

"s .... k 1 ar at" 
gibi üç p:ırçaya ayırırız. Her üç 
kelimeyi de artı!< Sümer lehçesin
de değ:l Türk lehçesinde mütalaa 
edeceğ~z. 

."'irrl• helimeıci 
Sak Kaşgariye göre dağ sağ-

rısr demektir. 
Netekim etimolojik tahlili de 

bize o anlamı verir. Analizi şu
dur: 

(1) (2) (3) 

Sak ağ as -T ak 
(1) ağ -; an:ı köktür. Yüksek

lik ifade eder. 
(2) aı oldukça uzak bir me

safeyi ve genitliği bildirir e!ctir. 
( 3) ak - ana kök anlamını tem

sil eden süje ve)'a objeyi gösterir 
ektir. 

Şu halde (ağ f- as t ak) 
(aı1asak) - sak: 

. 
Emniyet ter;kilatı 
Kanunda bazı 

değişiklikler 
Polis teşkilat kanununa bağlı kad

ro cetvelinde değişiklik yapı1 ması 

hakkındnki projeyi hükümct Knmu. 
taya vermiştir. Projenin mucib scbcb
lerine göre: 

Milli emniyet işlerinin dahn Önem
li bir suret c görülmesi ve bu teşkita -
tın muktedir unsurlarla takviyesi ve 
h izmet işlerinde liyakat gösteren •e 
ihtısns kazanan kıdemli memurların 

refahlarının teminine imkan verile
bilmesi için emniyet müfettişleri kad· 
rosu değiştirilmekte ve maaşlara bir 
mikdnr zam yapılmaktadır.,. 

B. Faik Kurdoğlu geliyor 
A vnıpada bulunan Ekonomi ba

kanlığı yönetgeri B. Faik Kurdoğlu
nun bu hafta sonwıa kadar Ankara
ya gelmesi beklenmektedir. 

lla~bcıke 

YENl YOLL~R VE 
ANITLARI.Mil. 

(BCJ§r 1. inci 1aylcula) 
ki Kemalizmin yüksek faziletlerin. 
den biri, herhangi bir zafer anıtın
da, hiç bir milleti dü§ıDlaD kasdel
mekıizin, yalnız kendi lrurtulutu
muzu kutlamaktır. Bir milletin 
daima hakiki ve affetmez dü9ma
nı kendi zafıdır. Bir milletin talii
ni kendi kuvvet ve kabiliyet ha
li'nden başka yerde aramak gaf
let olur. 

Biz maddi manevi teşkilatlan
dığımızda hiç bir taarruz kasdet
mediğimiz gibi, zafer enliklcrİ· 
mizde, kendimizin, kendi zafla
rımızdnn, ve onların sebeblerin
d .. n kurtul şumuzu bayrayoruz. 

Y n~amak için savaşmağa hakkı· 
mız vardı: Yaşamak iç'n çalışmaüa 
haklmnız v rdrr. Düşman ve düş
manlık s nelerini cocuklanmıza u
nuLturmax i.,te · . S n zamanların 
tarih tecrübe:i, bız ·, nunlann h a • 
k i k a t ve m u k a el d e r olmadı
gmı İspal etm'ıı.tir. fakat sükUn \C 

saydın ~' a kaygusu olmayan mil
hderin etrafınd3, emperyalizm ihti
raslannm tehlike ve tehdidi süregel
mekte oldu<!unu da cumuriyet va 
tand şlarmd:ın sal lamak günah o
lur. Bu teh'ike ve le did nerededir? 
Hiçbir yerde veya her yerde! T aar
ruz iradevi ile müdafaa İradesi çnrpı
~ıyor: h!lrb veya banş, bu ça.rp1şma
nın neticesine b~;;lıd r. 

Biz bütiin < ıncklerimizi, dünya- . ' 
nın, bizim yurdumuz ohm parçasın
da, barış idealin:n tek dayancı olnn 
milli kudretin inşasına hasrediyo-, 
ruz. 

F.RATAY 

Mühim irtifalı b'r ob~e demek 
olur ki h r n'Ji b'r tay"n ve l h
sis yapıl n"'d ve g li · güzel d ,: 
sa ·rısı d "'m l ·r. 

Üçı.mcü u.ısur o'an (. k) a}nı 
zamanda kel' me anlari mm ifade
~ini yapan bir ek olduğuna göre 
(sak) oldukça mühim bir yüksek
lik ifadesi de olur. O zaman Türk
çemizdehi {yüksek) kelimesi ile 
olan birliği alana çıkar. Çünkü 
Türkçemizde yüksek kelimesinin 
ügsek ve üvsek biçimleri de var
dır ve hala ya§amaktadır. Etimo
lojik analizleri bizi gerçeğe erdi
recektir: 

Sak = ağ + as + ak 
Ü gsek = üğ + es + ek 1 

Üvsek = üv + es+ ek 
Üç etimolojik ıeklin üçünün de 

aynı kıymetle unsurlar an:ettiii
ni görüyoruz. Bu sek Te sak keli
melerinde aynı zamanda yükıek 

kaya manası da vardır. O zaman
ki analizinde ana kökün kuvvet 
ifade edece~i tabiidir. 

H. R. TANKUT 
(Arkası var) 
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B. Molotof 
Mühim beyanatta bulundu 

..)( Baıı l. inci aaylacla) 
aya hudud komıusu olan Ren çevre
aine girmeıi, bazı mitlellerarası and
laıınaların çiğnenmesi ıuertiyle fran
aa ve Belçika ı;ınırları boyunca ia • 
tilıkamlar yapması Almanya'nm garb 
Xolll§ularına ve bilhaua Fransa ve 
Belçikaya karıı da bir tehdid teıkil 
etmektedir. Bundan dolayı, bu mem
leketlerin duymakta oldukları endi
feyİ pek iyi nahyoruz. 

ikinci ıualinize cevab vermek için, 
LitvinoPun Londra'da söylemiı oldu
iu ve gazeteler tarafından neıredilen 
söylevini hatırlatmak isterim. Bu 
söylev, Sovyet hükümetinin ıimdiki 
nıilletlerarası vaziyet hakkındaki sı
)'aaasını aydınlatmakta ve bu vaziyeti 
tana-bir bütünlükle izah etmektedir. 
Bu balomdan bu mevzu üzerinde taf
ailata giriımeği lüzumsuz sayarım. 

Sovyeı Ru.ıJya'nın Fransaya 
yardımı 

Almanya, garbta bir taarruza 
lreçtiği ve Polonya bitaraf kaldığı tak
dirde Sovyet Rusya Fransaya ne gibi 
Pratik bir yardımda bulunabilecek • • 
tir?. Bu mesele aıağı yukarı sevkül
ceyt bir mahiyet göstermektedir. Bu 
takdirde Sovyet Rusya'nın askeri yar· 
dunı Romanya ve Çekoslovakya yol
ları ile yapılabilecektir. Bununla be -
l'aber Polonyanın bitaraflığı Rusyanın 
hrdnn hareketlerine ehemiyetli bir 
Dıani t .. ~kil edecektir.'' 

Yardım nusıl oluack ? 
Sovyet Rusya, Franaaya ne tekil

de )'ardaa edebilecektir ? 
.. _Bu aaale cevab •ermek için, 

l!Deaelenia halledilebileceği müabet 
IU'tlan anlamak lazam gelmektedir. 
Bir Avrupa devleti Franaa'ya kartı 
l.erhaagi bir tecavüzde bulunduğu 
takdirde, Sovyet Rusya, Fransa'ya 
lizna gelen bütün yardımlan yapa • 
cakbr Bu yardım, bu huıuata hiçbir 
tahdidat koymamıt olan franaız • sov
J'et palcb aıucibince yapılmıt buluna· 
caktır. Bu yardım, pakt hükümlerine 
•ygua ,,. aıya .. ı •aııı:iyetin emrede • 
ceği bir RekiMe t.ıatbik edilecektir. 

5.,vyet • Polonva müna~betlerinin 
iyife§lllesine gelince, Polonya'nın 
Rasva, ve Fransa'nın yanında bulun
lbasmı 1trzu etmekteviz. Cünkü bu, 
Polonva'nın da menfaatlerine uyl'!un 
bu1unıtn h1r 'hllrek"'t te•kil edec~ktir. 
PolonvA ile R••c••"'""' aruındaki mÜ· 
llase'-••'--;n ~;,....ı·•·i sekH 1!;;z önüne 
•lrnrrıı<\, h~r h"'rb olursa Polonva'pın 
bit,.r .. , ~ir v11?.tVf'lt alması da ihtimal 

l~"'""'diT. 
s .... , ..... t t,~1.::,..."ti. Rus • Polonya 

11tün .. 11•b•••-..;.,;" ,; .. ile•mesini arzu et
-..•.• .. .,,. .. tı •n•ı "•k mümkün görmek
tedir. 

H·~ ;kl '"""'' .. kfl!t arııts'ft"aki bağ
ı-. ıı·'"''••.,._..... "'•~•·-'~•1e ~~en 
eene. t.~ •Pir" n•k•ı f,.k1;f edilmişti. 
Pot~--.. .,m t,:; ... l.. bir p!lkta girme~· 
ı.teı-:e: •. 

Pnlnnvn 1trıl'ı. ilfıiyoraa ••• 
P~ 'l...q mfllvzu ettiğiniz ve Polon -

ya•da k .. m;;'";st PT'O!>aP.""andasma ait 
lutberlf'Tin ıoalr Y"ktur. Bence bu me
~1e ummn•-· .. t i t1b .. riyle varid deiil-
dir. 

Sn.,,,et f'•••vll' c"rl·~ emperya . 
11.t •• ........ :., •'""•'"'tini tamamivJe 
:J"ea.,.;. •••. M .. -ı. .... ••İ bir milli tazyikin 

•'•"": .. ..- .... ;, .., ... "'""'' ic ve dıı s•va-
.. m,.• .. :.ı... .. , .. u~~- Jl•'"••l~rin ve bi1-

l.as"" p,.t""''"''"'" tarihi. mazisi hak-
land"lri v•7: ..... ;"?liz de bu prensipten 
dotm11~h1r P~• ... n•a hükümet adam -

l.n A "'""""" •••''-··~u kuvvetlendir • 
-.ek ar ... .,fl.,,..., ı. .. 1r;1<11ten besliyor -
-. bn ~ .. .,. .. ~• P·•••a ile Polonya ara-
emdalci m"""ıt•.,etlerin kuvvetlendi
rlhnesin• 1r~ı: s..;., Sflıhebtir" 

.41'"".,v"' ;ı,. nnlaşma 
- Duvdnm-m bazı haberlere göre. 

RaYt•er kıt•• .. .,, llrasmda, aırf ıiyaıi 
-.ksat•11 .. I• p .. ,...,. ile bir anla,ma 
Paprlma11'"• br•ftar bazı gruplar 
... 1111 .... •lc••.t·~. Snvvet Rusya•da da 
hana b .... -- •-..-..,vüner •ar mıdır? 

- ~ ....... , • t"nda,lannm bir 
ltısn.ı ıti- .1·•-; f4. •.,..,anya aleyhinde 
ile.in hiT ,ı ....... ••kmmıt bulunmak-
tadırt .. r. ftu .... ,:.,.et. a-1man hükümet 
•~"-'"-- - ~ ....... , Rusya'ya kartı 

yapmıı oldukları her hareketle kuv • 
vet bulmaktadır. Bununla beraber, 
Sovyet Rusya ııyasasınna baılıca is -
teklerinden biri de, Rusya ile Almna
ya arasındaki münasebetlerin iyileı -
mesini mümkün ıaymaktır. Bunun 
için de birçok yol olabilir. Bu yolla -
rın en iyisi, Almanya'nın milletler 
cmeiyetine girmesidir. Bunun için de 
Almanya'nın milletlerarası andlaşma· 

lara karşı olan hürmetini isbat etme -
si ve Avrupa'nın ve dünya sulhu
nun hakiki menfaatleri adına bu and
laşmaların dııına çıkmıyacağını te· 
min etmesi lazım r.e1ecektir. Bu şart· 
lar yerine getirildiği takdirde Al -
manya'nın milletler cemiyetine katıl· 
ması sulhun menfaatine olacak ve 
tarafımızdan elveri~li bir ıekilde kar
§danac"'khr 

- Bu Hitlerci Almanya için de 
böyle mi ? 

- Evet, Hitlerci Almanya için 
de bö\•1e. 

Fransız - alman yakınlaşması 
Bir fransız - alman yakmlaıJma

sma gelince, Fransa'nm sulhun temi
ni hususundaki arzulannı bH.yoruz. 
Alman hüHimeti sıılha karın bai!lılı
P.ını ve and1Mma1ara karşı h.:.irmct:ni 
bu Şf!kiMe rrösterir ve bunu da millet· 
Jf' .. cemiyeti önünde isbat ctt:'<j tak -
dirde bir fransız - alman yakmla~ma
sını elbette ivi karııılıvacağız. 

Jaı,onya ile .• 
Japonya ile olan münasebetlerimize 

gelince, son zamanlarda bu münasebet. 
lerin iyileımckte olduğunu göstaren 
bazı iıaretlete rastlanmııbr ve b:ı, dıt 
itleri komiserliği m::ıavini Stompai::k:>v 
ile japon büyük elçisi Onta arasındaki 
son görüımelerle k ıvvetlenmit bulun
maktadır. Ba görÜ§meler daha bitmit 
değildir, fakat sovyet - japon il:::ilerinin 
iyileımeai imkanı vardır. 

- Kanaatinize göre, Stalin'nin söz. 
)erinden sonra, japonların dıt Mogolis
tan'a karıı bir müdahalede bulun:n:-k 
emelinde olduklannı gösteren deliller 
var mıdır? 

' - B:.ı huauata yeni hadiseler olma
mııtır. 

- Sovyet hükümetine göre, ask"'rİ 
hazır! k'ar sahaı:nda Fransa ile ya:nla. 
cr1' ieb'r:i.:i ne ıck''de k?n:!i:ıi g3stere
bi'ece~tir, bu i~':>:rliği, erlcl."l·lınr~iyele

rin beraberce ~luı:nası, ya!r.ıd Frann'. 
nın Sovvet Rusya'ya harb lcvaZ!mı te· 
mini ,ck .. "1de mi vuk·1b:ılao::3lılır? 

- B::ı mese!e, hususi b'r tetk.ki 
gerektinnekte:lir ve a~k?rİ cks;>erlere 
dü,en bir İ~tir. 

- Sovyet hük.hn~ti, Frans•z endüst
ris!ne sinnrMerde bul ınma~a eğ~in 

mid.r? ve busipari~ler bilhassa hangi 
mad~"'lere dair olacrkhr? 

f'ransı~ endüstrisine İf •• 
- lk"nci k:lnun 1936 da imza edil. 

mit olan ticaret andlaıması, tara:ım1z
dan tamamiyle tatbik eclileczktir. Sipa
riıler bilhassa madenler, makine inıaati 
malzemesi ve kimya k ıımlanna ve en. 
düıtrinin diğer bul tubelerine aid ola
u.k ıır. Umumi ithalitmuz ıon zamanlar
da -artmr.k istieladmelaclır. Fransa'nın 

teknik ve finanıal f&l'tlan e)veri~li o
lursa, yap.lan ıiparitlerin arttmbnaıı 
mü:nkün olacaktır. 

ipekli kumaılar ve yan lüks e§ya
lara gelince, biz bugün bu gibi mal -
larm Sovyet Rusya'da da yapılmasına 
ehemiyet vermekteyiz. Bununla bera
ber, bu gH:>i mallarm alınması tama -
miyle tahdid edilmiı değildir. Sovyet 
hükümeti, ıu kesin kanaati beslemek· 
tedir ki, ikinci bet ıen~lik p1inm 
gerçekle1'tirilmesi, İç fiatlarm büyük 
mikyasta ucuzlatacağı neHcea:ni ve • 
recektir. Ve kanaatime göer, bu ucuz
layıf yüzde 10 dan çok fazlayı bula -
caktır. 

-Son finansal reformların ve 
''Tor.,.sin" adlı dükkanlarm kapan • 
ma11 ile Rusya'da oturan yabancılarm 
uğradığı maddi zorluk, Sovyet b:ikü
metinin dikkatini çekmİ§ midir ? 

- Sovyet hükümeti tabii bu va • 
ııı:İyeti bilmektedir. Fakat bu zorluk 
gelip gedci mahiyetted;r ve kanunu 
esasinin deP,-iıtirilmesi ile ilgili bu • 

lunmaktadır. 1 
Cizli tıeçim halıkı 

B. Stalin tarafmdan idare edilen 

DIŞ 
bir komisyon, Sovyet Rusya vatandaf· 
)arına bir dereceli gizli seçim hakkı
nın veri1meai Üzerinde calıımaktadır. 
Komisyonun bu yoldaki çalışmaları 

bu yıl içinde bitecektir. Mahalli oto
riteler organları ile merkezi organ 
bu seçim hakkı esası üzerine seçile • 
ceklerdir. 

Bizde, bütün ııahalarda bir sos • 
yalist ekonomi kurulmuştur. Bu iti
barla aınıf temelleri, ebediyen yok 
edilmiş ve sınıfsız sosyar st cemiyeti • 
ne uyan şartlar da kurulmuş bulun • 
malctadır. Seçim hakkındaki müsa -
vatsızlıklarda yeni kanunu esasi de 
kaldırılmıı bulunacaktır. Seçim hak
kı, 1 ··ıün halk gruplarına, hatta, es -
ki burjuva tabakalarından olup bu • 
gün kolhoz işlerinde calısmakta olan 
vatandt:'}lara da verilecektir. 

Raşl.-a partilerin kurulması 
- B ~ka partilerin kurulmasını 

kabul edebiliyor musunuz ? 
- Bu mesele, Sovyet Rusya'da 

ıimdilik mevzuu bahsolamaz. Cün -
kü menfaatleri partiler tarafından 
tems·l edilen ve biribirleriyle sava -
tan sınıfların tamamiyle yok edil -
mHine doğru gitmelı•eyiz. Mescln, 
rus sosyal demokrat partisinin bol· 
şevik ve menşev:kler §eklinde ikiye 
bölünmesini h"ltırlatacağnn. 

- Aynı ıeklin yeni bir parti ku -
rulrluğu takdirde Sovyet hükümeti, 
onun varlıgını müsamaha ile karııla
ynbilecek midir? 

- Komünist partisinin ikiye ay
rılması ihtimal ve imkanı meselesin· 
de, eğer partimizin son seneler için -
deki durumunu öfrrenirseniz, ıunu 
tesbit edebilirsiniz: Evvelce partide 
had bir mücadele mevcudtu ve yeni 
partiler kurulmasiyle neticelenmi, hu
susi hizib1er kurulması için teşebbüs
ler y:ıpıldı. Fakat birkaç seneden -
beri bu husustaki durum, tamamen 
değil}ti ve buffÜn komünist p:ırtisi, 
gerçekten bir küldür. Bunu şimdi, her 
zamankinden doha büyük bir salahi
yetle aöyliyebilirim. 

- Sovyet hü1cümeti. aeçim eıaaı· 
nm genil'!etilmeaini Te herh~~ bir 
mu"ıale{etin mevcu-!iye~?ni d~rp ·" et
Me'{te c'..,,asına ,. .. re, i~.,.ri te~~·rler
rl• ve ~·~tatrö .. , ~e bir hafifletme 
d ;'\Ünm•kte mi!Pr ? 

iç durumu kııvveılımdirmel~ 
- lç durumumuz, evvelce alı • 

nan idari tedbirlerin arlık katiyen la
znn olmadığını g~stermektedir. Bu • 
nunla beraber, Sovyet h:ilıümeti, tet
hi~çi!ere, umumi mülkiyeti bozanla • 
ra ve bunlarm ıuç ar!ı::ad:ışlarına kar
t• olan aavaıımda hiç tüp'!lesiz kuv
vetli olmalıdır. Kendisine kartı du • 
ran kuvvetler, her giin biraz daha 
zayıflamakla beraber, bazı ha11erde 
bu kuvvetler ifrat tedb:rlerine başvur
maktadırlar ki, bu da hükümet tara • 
fmdan kartı tedbirler aluunasmı ge• 
rektirmektedir. Bununla beraber aııl 
olan So;ryet iktıdarmm ha?en tehir -
lerde i,ci ve memurların, köylerde 
köylü'•rin daha geni, öle ·:de yardım 
g .. rmeai, son derecede d"'r.:ıokratiz • 
mi kabul eden kanunu ıs'o.hmıız da 
hük~imetin bu yardıma olan tam ka
naatini göstermektedir 

- Ana kanun ıslahat Projesi bi • 
zim "mesul nazırlık" de~:frimiz ma -
ka~m kuruJmasmı derpiı etmekte 

midir? 
- MalUınunu:ıı olduğu eibi halk 

komiserleri konaeyİ müntahab ve mer
kezi icra komitesine kartı tamamen 
mesul bir teıeklrüldür. Ana k:ınun 
ıs1Mıatmdan ıoN"a da hü!cümetimiz, 
seçilecek gizli v• müsavi s~ç~m hsk • 
kı eaa11 dairesinde seçilmi1' sovyctler 
birliCi uluılarmm de1er:e1eri medisi • 
ne karfı tamamen mesuJ olacaktır. 

BUGÜN 

tnkılih dersi 
Prf. Hikmet Bayur tarafından 

HALKEVİND~ 
Saat t 7.30 da verilecektir 

HABERLER 
B. Hitlerin son secim nutku 

J> 

Alman devlet reisi" cuma giinü işçi ve 
askerlerle konuşacal{ 

Bertin, 24 (A. A.) - O. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

27 mart cuma günü saat 16 da B. 
Hitler, Essen'de~i krup fabrikaların
da alman İKİ ve askerlerine mikro
fon önünde bir nutuk söyliyecektir. 
Saat 15,45 de "Bayrakları çekiniz" 
kumandası bütün radyolarla verile
cek ve bütün resmi ve hususi mües
seselere ve evlere ayni zamanda bay
rak çekilecektir. Tam saat 16 da, 
krup f abrikalanrun düdükleri bir da
kika öterek Führer'in banı için ya
pacağı büyük hitabı haber verecek
tir. Almanya'nm bü!ün fabrikalan 
ve lokomotifleri düdükleriyle krup 
fabrikalarına kablacaklardır. Bu da
k?ka içinde bütün u!us, susmak sure
tiyle bü~ün dünyaya Führer'in, onun 
barq, ıeref ve müsavi hak ııyasası-

mn arkasında bir tek kişi gibi oldu 
ğunu gösterecektir. 

Bundan sonra Führer, bü ün al. 
n an ı!;ileri ve askerleri önünde al. 
nıan ulusunun yercf ve hak buluşu 
iç'n olduğu gibi barış için c':m 
imanını b;ldirecektir. Saat 16 d n 
17 ye kadar bütün mağazalar, sa· 
lış ı ke ece1{1erdir. 

28 mart cumartesi günü, biitün 
alman ulusu şeref, hürriyet ve bant 
gününü kutlamak için kütle halin ... e 
kendisine yapılacak bu hita'lı di-'~ 
miye çağmlacaktır. Saat 18,33 d"ln 
itibaren biitün alman ı:h:r ve köy' e
rmin ıokaklan milyonlarca halkla d 
bt::ık ve halk, B. Hitlerin SC': • :n 
dolavısiyle vereceği son nutku d 0

'1• 

lemel.: üzere tor.>lantı meydanları
na gideceklerdir. 

B. Flande nin Lon draya dönmiyeceği· 
lıakkında dolaşan lıir haber lngilterede 

hayret ve teessürle karşılandı -
Londra, 24 (A.A.) - Fransız dıı ba. 

kanı B. Flanden'in be:ki de Londraya 
dönmiyeceğine ve Fransanın Lokarno 
devletJeri teklit1erinde deiitiklik yapıl
maıını kabul etmediğine dair olan ha
berler, dün ıece buraya çok geç seldi. 
i:nden, Ahalı sazeteleri bunun hakkın. 
ela bjı teY yaz :naia vakıt bulamanutlar
cl.r. 

Bununla beraber Royter ajansının 
öirendiiine göre, Franaanın Londra an· 
laşmau hakkmdald gidi~, Londradaki 
bir çek delegasyonlar üzerinde acı b~r 

tes:r yapmııhr. B:.ınun bir hayret mi 
yoksa daha ziyade bir tee11üf mü uyan. 
dırdıtnu aöylemei imkan yoktur. Umu
mi ksnnat ıadur ki, Almanya ile bir u
yutma bulmak için Eden'e verilen m~ 
rrr.ıriyetten sonra Fransanın Almanyaya 
ya;,>ılan teklifler:le hiç bir deği::k'.:k y3p. 
mıyac:lğı h~k:tındaki sözler, vaziyeti al
tüst etmi::tir. Flanden, ba t·k"iflerin b"r 
k·;ı halin:le kalr.ıl ve7a red:fadilmesi la. 
zım Geleceğini söylemek wretiyh Ed:?n'i 
görii1me faısusunda her tür:ü istinat
gnhtan mahrum bırakmektadır. lt:.Jua. 
nın bu tck1ifleri henüz k?sin oJ:ır•k ka· 
bul etmesniı b:.ılunma11 Ye İngiliz k:ı. 
moyun-.ın büyiik bir kısmiyle milletler 
cemiyeti azaımdan birçoklarınm Ren
de milletlerarası bir IE-.l'YYet konmasını 

tasvib etmemfls-İ k"ll'!'l•a1nda lr.ı teklif
ler bir kül telikki edilirse, i§lerin nas•I 

halledilebileceğini derpif ebnek pek faz. 

la güçle§iyor. Franaızlar fevkalicle an. 
laımayı zor~aıtmcı hareketleriyle Al
manya ile her türlü anlaımaya mani o
l-.ıyorlar. Fransızlar inailiz ve fransıa 
erünıharbiyeJeri arasında sörüımele. 

rin bqlamuım bekliyor n bundan Al
manyanın 25 sene için yapbfı aulh tek· 
lifinden daha büyük bir fayda umuyor. 
lar. Fransanın bu a5zleri tam ela t,,,ı U• 

raela aöylemit olması, bir türlü anlatı
lamıyor. Ba gidit franaızlann milletler 
cemiyeti konseyinin derhal toplanb dev. 
resini klll')!lmasını istemekte olmalarına 
atfedaebilir. 

Nevı Kronikl ve Taymia gazeteleri· 
nin dü:üncelerine göre de, franaızhrrn 
b:ı ıon duramu, Eden'in Ava:n kamara
nıd!l Lck!U'l\O devlet)~ anlatmasının 

bir tek!if ten ibaret oldufru sözlerinin 
b·r t ..... khi olarak görülebilir. 

B. Eden görüşmelerin durdu • 
rı:lmamasını isı:yecek 

Paris, 24 ( A.A.) - Pöti PU'iıiea 

gazetesinin öğrend:ğ:ne g:lre B. Flan. 
c!en, dün alır.am Londra..Ja B. Pol Bcxı· 
k!lr'Ia görü~rek Fransa hük:imeti ir 
dört Lckarno devl::ti karar1annm bir 
kül te~k'I ettğini biJdirmi,tir. 

B. Eden'in frans!Zlardan, Almanya 
ile ciriıi1en görü~meleri d-.ırdurmunala
nnı ısrarla rica ebnesi ihtimali Yardır. 

Italyanlar Cicikayı şiddetle 
bombardıman ettiler 

Londra, 24 (A.A.) - Şimal 
cephesinde italyaınların yanlanna 
kartı imparator, Ras Seyyum ve 
Raı Kusa tarafından hücumlar 
ynpılmakta olduğunu kuvvetlen
diren yeni hiç bir haber ıelmemit
tir. B:.ınunla beraber böyle bir hü
cum olsa da bunun büyük bir mik
yaata bir hareket olabileceğine ih· 
tiınal verilmiyor. 

Şimdi ymumi alika Cicika ve 
Harrar üzerinde toplanmaktadır. 
Çünkü öyle anlatılıyor ki, yağ
makta olan yağmurlar diner din
mez, bu tehirler reneral Graziani 
ordusunun taarruzuna uğnyacak
tır. Adisababa'da da bu taarruz 
beklenmektedir. Gene ha bet hiı
kümet merkezinden resmi olarak 
bildirildiğine göre, Cicika'run 
dünkü bombardımanmda 19 kiti 
ölmüt ve 83 kişi yaralamnıtbr. 
Yaralıların araıında İngiliz tebea-

l 
sınd3.n bir çek araplar vardır. Bü
yük bir İngiliz mağazasında ça
lıımakta olan on hitli ancak ma· 
gazanın vaktinde boşaltılmıt ol
maaı sayesinde kurtulmuılardır. 

Çünkü bu maüaza binlerce ater
l:ı:ıg kıymetindeki mallar ile ta
mamen harab olmufbır. içinde 
bulunan bir habet memur mitral
yöz ateıi ile yaralanmııtır. Bom
balardan 30 kadar eT yıkılmıttır. 
Bu sabah İtalyan tayyareleri tek
rar Cicika'yı bombardıman et· 
miıler ve bir bomba benzin depo
suna düıer&k yangın çıkarmııtır. 
Atq, civardaki barakalara geç. 
mittir. Bu bombardımanda ancak 
altı kitini~ yaralandığı bildirili-

yor. Bununla beraber son bombardı 
manlardan sonra Cicika'ya tama
miyle harab olmuf bir ıehir gibi 
bakılabilir. Habeşlerin söylediği
ne göre, Cicika' dan bir kilometre 
mesafede bulunan mısır kızılhaçı· 
na aid ameliyat çadırı da İtalyan 
tayyareleri tarafından mitralyöz 
ate"'ine tutulmuırer. 

Bir çok bina yr!ulmış veya ehe
miyetli zarara uğramıtı. 

ltalyaın tayyarelerinin Harrar•ı 
da yakında bombardınıan edecek· 
leri zannedildiğinden bütün ıivıl 
halk ıebirden çıkarılmııtır. 
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Dün.ya politikaama aid bütün me
•lelerde, birçok İlu&Dlarm zayıf ha· 
fızalı olduktan dikkate değer bir key
fiyettir. Onun içiD. tarihia verdiği 

deraleria beniıaaenmemekte olmasına. 
laiç pıılmamaladır. Eğer böyle olma
DUf olaaydı, bugünkü günde, prestij 
politikasının ne demek olduğu ve bu 
politikanın nereye varacağı da kav
ranmııJ olurdu. 

Buliun misalleri pek uzakta değil· 
dir. Bunu anlıyabilrnek için, Erental 
ile Berh~o!d'un, güttükleri poh. 
ve onun neticesinde ağustoa 

1914 de dünya harbmın çıkmasına 

aebeb olan bu politikadan sakınma· 
ları için 1913 ve 1914 de yapılan 
ikazları hatırlamak kafidir. 

Bugün gene preatij politikaaı gü
dülüyor. Fakat bunu güden, kendisi
ne dünya ıulhu itimad edilmif olan 
merci, yani MiUetler Cemiyetidir 1 

Cenevrede, ATIUpa dııındaki bir· 
~ok aniqaaıı•zldct.ra. Milletler Cemi
yetinin müdahale etmemesinin, pres
tijini Inrmakta oldwp ileri aüriilmek
tedir. Buadaa dolayı da. Milletler 
Cemiyetinin, ltalya • Habe! anlapnaz, 
lıtma müdahalede, ve hem de zecri 
tedbirlerle müdahalede bulumaaıı bu 
preatij icaltl oldwie aöftemnektedir. 

Aynı ~a&ij. INa acri tedbirleria, 

yeni bir barba bile aeltebiyet vermiı 

olaa, mümkün olduta u•ar ticldetli 

•ir auertte tatbik edilmeaiai iatemek

tedir. Eler 1nı preıtij arzulan yerine 

setirilmiyecek oluraa. Milletler Cemi

yeti yıkılacaktır. diye bir mantık ela 
yiiriitülmektecllr. 

Politibda ...-eaüj rel o;raamafa 

baılaymca, t.ep a.,.ı biirlwmlarla kar· 
plaıılınaktadlr. 

Kendi fikmerinin lmınna kapıi

mıı olan 'ba politikanm mümessilleri, 

•aıka hiç bir ,eyi göremediklerinden, 
bunun alobet1erini de mülihaza ede
miyorlar. 

Milletler Cemiyetinin, ıulha biz. 
met eden bir politika ile değil, bir 

harb netice&i.nde yılulacaimı, Cenev· 
rede heaaba katan J'OL 

Peratij .politikaamm a.ürlwanları P. 
•i, metodlan tla t.p a7111 ..,.terdir. 
Böyle bir politik.-~ ım..etti bıir 

parolaya ihtiyacı vardır. Netekim 

Milletler Cemiyetine ele böyle bir pa· 

rola buln••ı•ftUr· Da parola: "Pakt 
mükellefiyetleri" dir. 

Bu.,_.,., lliziln içia o kadar lr9'· 

metli ve Witim laa,.at .,,. arzalanmız 

için o kadar IN,ak t.ir esas, ki day
p1arnmz, preatij ihtiyacım tatmin 

etain diye. onan aaiiatimal edilmesi ve 

t.ir araç diye ku'Damlmau U.,.binde<lir. 

Çünkü, eğer bugün pakt mükelle

fiyetleri, Milletler CemİJ'etİDin bir 

aaüclabaeaine liiam SÖSlıel'İ7 ... , ki 
bunun aonucunda bir harbm patla

ma•• ihtimali varda. a.. takdirde, 

Milletler Cemiyetinin ~ &edlaın ler· 
le hareket etmediii geçmiıteki badi-

•lerde, ılMı mükellefiJ'etler De halele 

Tefrika: No: 41 

Ya%an: Prol. doktor O. Nippold 

idi, ıualini aormak mecburiyeti var
dır. 

Tabiatiyle buna verilecek cevab, 
bunun netic~a;nde Milletler Cemiyeti 
prestijinin müteessir olduğu teklinde 
olacaktır. 1 ep prestij ve prestijd~n 
baıka bir f Y yok! Şu kadar a.· ki, 
bu prestij dolayısiyle ne Milletler Ce
miyeti yıkıldı ve ne de §İmdi yıkıla· 
caktır; fakat ... 

Parolalar, tesirlerini yığın halin
deki le kinlerle yapıyorlar. Netekim 
bu meselede de böyle oluyor. Cenevre 
ve Milletler Cemiyeti azası olan bir
~ ok devletler halklariyle bir~lde, bu pa· 

rolanın tesiri altında kaLııtylardır. 

Bu hırs, tekmil ikazlara karşı d..1y
maınazlıktan gellnecek dereceyi ve 
Milletler Cemiyetinin, biç ıüphe yok 
ki, hakiki dostları olan kimseler ol
duklan halde, sulha işaret ederek aa
kınılmaaını aöyledikleri için, kendile
rine sitem edilmesinden çekinilmiye
cek bir ölçüyÜ bulmuttar. Bunun da 
aebebi, yısın halindeki telkinlerdir 1 

Ne kadar yazık ki. Milletler Ce
miyeti.Vn aad •azifeai olan, dünya 
eulhanım konaımaıı İfİ, arka pla.. 
abhft'll". 

Bugünkii günde, CenewenİD pres

tij azmi, mücadeleyi en aon hadde 

kadar, yani barba aötürecek kadar 

kuvvetlidir. Bir harb çıkacak oluraa, 

Milleti• c...iyetiDia diiaya uhuna 

hizmet etmekte olduğu iddia edilebi
lır mi? 

Noye Zürlter Saytan~dan 

Türk mallarının gösteri
leceği sergiler: 

30 niaanda Tel-aYiY'de açılacak 

milletlerarası sergideki türk paviyo

nunun yapııı ilerlediği ve 15 nisanda 

te&lim edileceği ,.erinden Ekonomi 

Bakanhiına bildirilmektedir. Bu aer

aMle aöat.rilecek -u.r •aartaa -
mq •e aınbali.jlan yapılmışbr. Ba • 

günlerde gönderilmeğe ba,lanıla • 

caktır. 15 mayıı Şam aergiıi hazır • 

lıklan da tamamlanm11tır. Hüküme

timiz nisan 12 den 27 ye kadar de • 

vam edecek Mi.lano Ye 15 maysata 
açılacak Limoj sergilerine ele cla•et 
edilmiıtir. Fakat ba ... gilere silmek 
için henüz •ir karar nrilmit cleiilclir. 

Ziraat bankasm~n yardnnı 
Ziraat Banluumm KandmU. ~

resindeki çiftçilere dağatacajı to
humluk IDllll' bazırlammtbr. Pek ya
kında yerlerine gönderilecıektir. 

ÇAGRILAR 
•Kamatay maliye encümeni 

bqin umumi heyet İdİınauMI• 
Nnra toplanacalıtır. 

•Vilayetlerin ,._ili iJaTeleri 
maocıldrcıf encümeni 26-3-936 per
ıembe günü .aat 10 tla toplana
oUıtır. 

ULUS 

Alın ny IIIl ç·n e afyon 
tiryalcileriy le 

kanlı mücadele Asa'"' 
' 

yukarı red mahiyetinde bir kabuıl 
Afyon ve esrar kullanmanın Çinde 

yaptığı deh§etli tahribler kartıa:nda, 

Pekin hükümeti, uyuıturucu madde
ler kaçakçılarına ve tiryakilerine k!ll'• 
fi amanaız bir savaı açmıştır. 

Son zamanlarda polis tarafından 

ani tekilde yapılan birçok araştırma
lar •e 8.ni baskınlar kadın •e erkek 
654 ki~inin yakalanmasiyle neti~clen
miştir. Bunlparm içind~ bir mikdarı 
evelce bir defa daha aynı auç~ 

mahkUın olmuşlardı. Bu auçatn r.h
k\ım ol::ınlar, ilk defasmda, kollarına 
nakşedilen çıkmaz bir işaret aayesin· 
de kolayca tanılobilmektedir. 

Muhakeme neticesi de ynkalmun 
suçlular bayiik parıı cez laruın crır· 
pılcl lar. lçLrinden bu parayı verehi
len 434 kişi serbest bırahdddar. Fa· 
kat servetleri suç arını s .. m almaları· 
na müsaade etmiyec !:: kadar yok::ul 
olan diğer 220 k:,i için ceza amanaız 
oldu. 

Bu acıklı aürii üç crups ayrıldı: 

Pekin'in husuai mahfillerince p~k ta· 
mnmıf olan Pay • Lu'nun e-.inde ya
kalanmlf olan 91 ki,,i, Sinen NP."an lo
kantaSJnda yakalaımu, olan 68 k;~ 
ve mu.harebe ıaraymcn tahalmuı olan 
61 kişi. 

Bütün mahklimlar, ltirı"birlerine 

1aailandılar ve he!' birinin nrhnda Ye 
göğaünde, üzerillde ismi, mesleki .e 
tevkif edildiği yer y&Ztb olan bir be· 
yaz bez parçan balmı017orC:U. Niha· 
yet, her grupun başm 'a kUm~rhane 
Yeya eerarhaneaiıa aaMbi ba cezanm 
.eb .. blerini aalataa birer le'f'ha taıı· 
~lardı. 

Ve meraklı kalabn'ık'ariyle dolu 
Pdlia aobk1anada hİI' hazin ıeçid 

resmi ballladL Polisin ~üc zaptettiği 

halk, yoldan l'eçen m hkUmlan ha· 
karet •e hatta tat y1ti;1tnruna tutu
yordu. TeTkifleria Yı!Ptl r~ı müesse
eenin birinin önüne p:e'indiii zaman, 
kafile daruyor •e m""esaoeM a:ıhibi 

halka bitab ederek, onf an lreı:ıdi akı-

Dcyli T clcgral gautesi, yukanki 
k§lılı altında ;ya::r.dığı bir b'lfl>ctkedc 
diyor ki: 

Almanyanın Milletlur Cemiyeti 
konseyinin yaptığı davete verdiği ce
vab, çok acıdır. Zahirde bir kabul 
ıekli gösteren bu cevab, hakıkatte bir 
redden batka bir teY değild;r. Çünkü 
bu cevaba iliştirilmiı olan ıartlar, 

konseyin toplanbsmdaki maksadı or
tade.n k~ldıracak mr.~iyettedir. Cu
martesi g-fuıü, i~i, milletlerarası hak 
yerine havale etmek' suretile değil de 
• çünkü B. Hitler buna itimadsızlık 

g~stermektedir • Almanyanın da yer 
alacağı bir masa etrafında toplanıp 

konu~ınak suretile, haJletmek için bir 
açdc kapı bulunduğu ümidi kendini 
gösteriyordu. 

A?man notası deği~tirilmiyecek o· 
lursa, bu ümid auya dütmüı demektir. 
Tcplantıya m rahlıas göndermek hu
susunda yapılan davete, toplantın1n 

Londraya nald ilmeai dolayıaiyle 

yapılmıt tatmin edici bir hareket ol· 
lllUflur. B. Voa Zeeland'm Belçika a· 

INtleriae 4iifmek iatemiyorlaraa ku
mar OJ'MIDalDapa ft af,aa içm--
ye davet etmek :llOl'Uacla IHralahJw
da. Ve eonra ıeçicl , .... a791 .._..._ 

likle tekrar b&flJ7WdL 
Y akalanmıt olan 20 kadmdan biri, 

Tonı Se müeaaeaesinin ulu"bi Madam 
Van:ı, birinci grupua baımda J'ÜrÜ· 
yor ve halkın bilhassa hakaretiae 
maruz kalıyordu . 

Oç gün müddetle ıuçlu ala,.lan 
,ehri baıtanbaşa dolaıtdar. Fakat bu 
arada kafilelerin gitgide aaaldıiı 

farkediliyordu . Çünkü aradaki gün

lerde birçoklan kurıuna dizilmi§ler• 
di. Polis her ne kadar bu meaele üze
rinde ıükutu muhafaza ediyeraa ela 
bugün, o suçlu kafilelerinden seriye 
sağ kalımı kimse olmadığı tahmin 
olunabilir. - Vii ~an -

- A•lterlerin 6erqi tkaret için ç.olır ltqlilllh .ı.coıı. 
.. 

- Amalı.,- laaldc dq ticaret ip. defil I (Lo ..,_Wilc,,_.) 

dına aöylediği sözlerle, B. Flanden':a 
Almanya aleyhine gösterdiği belii ve 

h.:kuki deliller, konaeyi, meeeleyi 
daha tez elden halletmeie aevkede
bilirdi. Daha aürekli bir aulb eaa11 

bulmak arzusu bunu önlemiıti. Bir 
taraftan Lokarno devletleri, Milletler 
Cemiyetinin Almanya tarafından Lo
kamo p:ıktı çiğnen:p çiğnenmediii 

hakkında vereceği kararı beklerken 
öte taraftan İf, alman murahhaalan
run gelebilmesi için geciktirilmekte 
idi. Bu ıuretle Bay Hitler'e Avrapada 
bir sul ı yapıcısı olmak fıraalı veril• 
mişti. H'tler, bu ıahai zaferi, secik· 
tirm:~tir. 

Almanya verdiği cevabta iki tart 
ileri sürmektedir. Bunlardan biria 
müzakere masasmda tam bir müaavi
likle yer alması, öteki de kendi aulh 
ıartlarınm müzakeresinin kabul edil
mesi dir. 

Bu iki tart, bir arada ele alınacak 
olurs.ı o zaman konaeyia toplamna
amdaki makaadr mab•edeceii sörii
lür. 

Almaa,.aya yapdaa davet, ..... 
ona müaa'ri lıuPJı ..-meyi ta..-
ediyonla. Fakat AhDaaya ..- ... 
küm riJ'IDeie çafnbmt cleiildl. O.. 
•ereceii ... fi ltir rey, ıı....,m lsa
rarım felce •trataWlirdi. lldnci IU't 
c1a lnı derececle teeu6fe deiw· .... 
da Londra toplanmalarmm pek pa
lıt telakki eclildiii söze çarpmaktea 
clır. KoDeey toplantımua ilk -k ... 
eh Lokarno paktmm çitneaip çiin .... 
mediğini tetkik etmekti. Mazi. İatİk• 
bal ile karqtml••malıdır. 

Bunclaa bafka. kon..,-, ıaJ'et iDee 
diplomatik müzakereleri s_.tirea 
bir takım a.qajmualar için ~ 
lacak Y• ele değildir. 

lngilterede Bay Ribbentrop'aa ..... 
kanlığı altmda buluna11 bir almaa .. 
legeler heyeti iyi kartılanacak •e 1MI 
flrıattan istifade edilerek .ı..... ., 
,. ..... -- ,,.... taraftan ..... 
lırılacaktır. Bu işte almanlana lmflm
lu davranmauna .. beb yoktv. 

Eier Lokarao paktmcla açılaa ... 
dik tamir edilebilir •eya J'ame-hi
lirse o zamaa milletler ietikltaldekl 
emniyeti k--0 için tedbir a .... i• 
l'iri,ecelderdir. 

Bu k'onupaalarcla h..k..U. halda• 
nı kencliae •ennek pre1dir. v ... , .. 
cek karar Alman7•J'I oldafw bdar 
Fraaaays da ilgı1eaclirir. 

Bu hadieeler urumda her iki --.. 
lekette de söylene~ nutuklar aoi'1ık 
kanlılık Ye itidalden zi,.ade .,...d ... 
•erlik heyecanı ile IÖylemnektedir. 
Bay Hitler'ia Müaila'te aöylediii ~
in- ele bunlardan biriai olmuttru. 

Bu türlü .c;a.., etnıftaki ....... 
lann kaynaf&D heyecanları ortumda 
aö,.lelUDelllİf olaayclı, Mı11etler Ceml
yetiae airmek •e ,.m paktlar yap. 
mak aleyhinde telakki olunabilirdi. 

Yeni pakt " muahedeler J'•pmalr: 
için aceleyi icabettiren bir drDmD 
İç&df! değiliz. Bunlar Almanya. Mil
letler Cemiyetine sirip her türlü ... 
lapa kapılarmı açbktaa 10nra ola· 
C'ak reylerdir. 

Lliitl A N ~_ARA 
imzalandıktan altı hafta sonra, Ermenistan 
Cumuriyetine karşı kıtalanm tahrik edebil
miş ve kıaa bir çarpıpnadan sonra Gümrü ba
nşmda. &evrea diktat'ma muzaffer bir dev
let ufatiyle imza atmq olan Brmenistaru 
yalım Türk vila)'telcrini değil, ötcdenberi 
Rusyaya aid olan Amin, Ardahan ve Kan 
vilayetlerini de iadeye icbar etmiştir. Bu
nun hemen arkasından, Kını ordu Ermenia
tan'm merkezini işgal etlftİI ve çok kısa sür
müş olan müstakit·Ennenistan rüyası bir 
kan seli içinde boğulmaftar. Ve Sovyet hükii
meti. o günden bugüne kadar Gümrii barışı
na karp saygı göstermiştir. 

Doğudaki bu yeni politik şekilleşmenin 
bu suretle yani Emıenistandaki zaferle ilk 
meyvası, Entente devletlerinin bir yeni mü
dahalelerine vakit bırakmakSizm, Türkiye
nin arkasında jandarma vazifesi gıSrebilecek 
burjua bir Ermeni devletinin tasfiyesi ol
muştur. 

politikasını zaten yanmağızla tuvib edeQ 
Fransızlann keyfi büsbiitün kaçtı. Ve ba§Ja. 
dılar, müttefikleri İngilizlerin görttşintl •• 
Sevreı muahedesinin hükümlerini paylat
mamağa. 

J'.-: fforWrt oon lllSCHOFF 
rmi~,. çeorren: llurtuın llELGE 

Ona nasıl Entente devletleri, milli ayak
lanmanın psikolojik şartlarmı hazırladılar 
ise Rus ihtilali de silahlı bir mukavemeti 
organize etmenin maddt ıartıarmı temin et
miştir. Batunı ve Bakü'ye kadar kıtalar sev
kederek Çarlar ve Osıııanhlar lmparatorluk
lannm parçalanndan bir "Büyük Ermenia
tan Cumuriyetı"" yapmak iatiyen emperya
lizme kl.IJI Aaya'da bir mücadeleye girijlniş 
olan bolfevikler için. Türk kurtulU§ daV2.G1-
am adamlan tabii müttefiklerdi. 

Eğer ark11ınr böylece eıDfiyet altına a
lamamış olsaydı, Mustafa K!mal, kendisi 
daha Anadolatva ayak basmudan önce şark
ta başlamq olan mukavemet tabammürleri
ni şıdc etlendirerek istikametlendiremez ve 
ınu"affakıyetli bir harekete geçemezdi. 

F;tkM hu veni vaziyet sayesinde, Scvreı 

Sovyetler devleti ile olan bu menfaat bir
liği dünyayı telakki tarzmdaki ve içpoliti
ka baJmnmdan olan göriiş aynlıklanna rağ
men, iki memleket aramıda sağ lam bir dost
luk halini almakta gecikmemiştir. Ve bu 
dostluk, genç Tiirkiyey~ kuruluşunun ilk 
anından itibaren büyük bir politik aksyon Ye 
manevra kabiliyeti vermifti. Osmanlı İm
paratorluğa hal~ bu kabiliyeti, Çar R~ 
yası yüzünden son bir buçuk as& içinde tqi 
mamen kaybetmişti. 

Fakat bu meyvayı,' Mustafa Kemarin 
irade ve enerjisi sayesinde kısa fasılalarla 
yenileri takib edecektı. Ve Balfour'un o sı
ralarda Milletler Cemiyeti toplantılarından 
birinde "Haydud batı .. admı verdiği Musta
fa Kemal, doğudaki Ermenilere k.arp elde 
ettiği saferden iki ay sonra, bütün kuvvetle-
rini batıdaki Yunanlılann üzerine sevkede
cekti. Yunanlılar, Sevres muahedesini zorla 
tatbik etmek için Entente devletlerinin em
riyle 1920 yamıda İzmir'i işgal ederek A
nadolu içinde ilerlemeğe başlamışlardL 

Mustafa Kemal, bwılan. lnönii ve Sakar
ya' da durdurdu. Ve tehlikenin biiyüğünü bu 
suretle durdurduktan sonra, kuvvetlerini 
cenuba aevketti ve Kilikya'da bulunan Fran
sız işgal kıtalannı öyle tehlikeli bir vaziyete 
soktu ki, Lloyd George'un Türkdüpnanbğı 

Gerçekten, Franaızlar, doiudaki fngilia 
rolünü, Ren bölgesi işinde İngilizlerin yar
dnnlannı gönnek için kabul etmiflerdl Fa
kat şimdi anhyorlanh ki, Arabiıtan'm pay
lqılmaamda zararlı çıktıktan gibi, padiph 
hükümetinin İngiliz nüfuzuna ginnesl y&
zünden, İstanbul' daki mevkilerini ete elden 
kaptırmışlardı. Aynca, Ymwıiatan'm İkin
ci Vilhelm'in kaymbiraderi Erat Kona.. 
tin'i geri çağırmış olmaıı, fena halde keyif
lerini kaçırmıştı. Büt6n bunlardan ı.pa 
da. Anadolu'da kendisine verilen toprakla
rın ordu kuvvetiyle elde edilemiyecqiaa 
kan•at getiren İtalyanlar, Anadolu'daki b 
ta1anm geri çekmişlerdi. lıte Kilikya'da ha
mi olan tehlikeli vuiyetin Frama'nm doiu
daki prestijini zedelemeden önce, netice iti
bariyle İngilizlerin batın için giritill1ÜJ bir 
maceraya bir nihayet vermek fikri, Prama'• 
da, bu suretle doğmuştur. 

(Sonu var) 
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1896 da yağmurlu bir gÜıı. Beyoi
..ında Oniyon Fransez'in önil araba
lar ve femsiyeli insanlarla dolu. Şif- • 
hane yok\lşunu dört atla çıka.o tene
ke tramvaylarm çatlak sesli düdük
leri bkanan yolu açmak için bağırıp 
dururken Üniyon'un kapısından içe -
riye silindirli, fırakb, kürklü mantolu 
bir kadm erkek akını devam edip du· 
ruyordu. 

K.apmm dışındaki merdivenlerin 
iki başında bu kalabalığa sokularak 
gelenleri tanımağa çalışan uzun feslı 
hafiyeler, Hasanpaşa'nın, Şehreminı 
Rıdvan Pa§a'n.m, Arab izzetin, Sa 
kallı Mehmed'in, Fehim Paşanın ben
dei hasları, ellerindeki küçük kağıcl 
Parçalarına isimler yazmakta ve kü. 
uçlu kurşun kalemlerini salyalaı·iyle 1 

ıalatnıak için ağızlarına her sckuşta 
birbirlerinin yüzüne bakarak as ımı
Zllı gazete muhabirleri kurnazlığiyle 
bu yazdıklarını biribirinden S" l:la
IDakta idileı. 

Biz. üç türk, feslerimizi femııiye -
lerinıizin albnda saklıyarak türk ol
daiumuzu göstermeden kalabalık 
arasına karıttık. Çünkü o Takit fran
anlarm toplandığı böyle bir yere ıit
-.ek te6aai MUlılıa için büyijk bir CÜ• 

riim idi. Öyle ya franarz demek Pa • 
Iİa demekti; Parla demek de aaltana
bn devrilmeıine çalııan Ahmed Ri -
aa ve arkadaıılan demekti. 

Biz, Üç türk, görünmeden tatlığa 
daldık Te natiyerin önüne dizildik. 
Celenlerin ıapkaJarnu, mantolarını 
'6rlderini, baıtonlarmı büyiik bir 
•&rnıetJe mukaddes bir knise eşyası 
IJDİ göğsüne yakm tu•arak yerlerine 
ban reaya hizmetçiler feslerimİ· 
ahı buraya yakışmıyan bir efya oldu
f.uıu anlatan b .. kı,Iariyle bizi istis • 
hı eder gibi idiler. 

Yukanya çıkan genit mermer 
nıerdivenlerin k~nftr taraflarmda, biz 
Üç türk, hep biribHrmize yapışık yürü
yorduk.. Herkes neşeli, biribirleriyle 
görüşüyor, selamlaşıyordu. Biz bu 
hür insanlar icinde hap;shane kaçkın
lan ihtiyativle gidiyorduk. Kar~mııza 
gelen her heykelden, her tablodan, 
her cehreden kaçar gibi idik. Yukar
daki sftlona cYktık ve gıcırdayan par
keler Üzerinde avaklanmızm ucuna 
l>aaarıtk hir kö~f3ve s1ğındrk. Konser 
'hatladı. Seksen kişilik senfonik bir 
orkestra. Bunu Nava isminde bir it,,.ı. 
Yan musiki üstadı idare ediyordu. 
Beyoilunun bütün ecnebi aileleri mü
zik ihtiyaçlarmı tatmin edebiJM.,J 
İçin bir cemiyet te~kil ederek arala • 
rnıda topl $\d1klan para ile Avrupa' -
dan en muktedir solistler ve mızıka • 
crlar getirtmİl\lerdi. Biz o zaman garb 
ınusikisi olarak nişancı taburunun 
bandosu tarllfmdan çatnıan İzmir 
Dıarsiy1e resmi geçid marşlarından 

b·"~a bh· ,ev tanunıvorduk. Grieg'i. 
Betlıoven'i, Hayden'i, Mendelson'u 
hep bu kon.erler sayesinde duyduk. 
Vakıa biı- '"'""ftai hümnvan orkestra• 
ar vardı ama bu ancak Zatı Şalaane'nin 
dinlemesine mahsus bir orkestra idi. 
BUJtun sesi ha1lcm ku,l'llma gelecek 
lrarhr demokrat olamıyordu. 

o ... ;von'd ... kl orkestro heyeti tek . 

mil ecnebi idi. Yalnız içlerinde Fran
sa sefaretinin saraydan aldığı müsa
ade ile çalan bir türk vardı; viyolon· 
selist Cemil Bey. Orkestronun açık 

başları arasında altın yaldızlı düğme

leri ve başmda kırmızı fesiyle bir na• 
zar boncuğu görünüşünü veren Cemil 
Bey de bizim gibi bir köşeye saklan • 

S-cıtkcir Nectlet Remsi 

ını§ ve kendini f a:r.la göstermekten 
çekingen bulunmuştu. 

Salonun dıvarlarını kapbyan Lıl • 
toacbe'un pano'ları, orta yerdeki çıp• 
lak mermer heykel bizde büyük bir 
ar dünyumm hasretini uyandırırken 
Bethoven'in senfonileri ruhlarımızı 

altüst ediyor ve bu medeniyet ale
m.inden ne kadar uzak olduğumuzu 
bize duydurarak içimizde dayanılır.'l.z 
acılar uyandırıyordu. 

Düşünürdük. Ne zaman türklerde de 
böyle resim yapan sanatkarlar, b iiy
le senfoniler yazan bestekarlar, böy -
le orkestrolar, bu orkestroyu dinliye
cek ve anlıyacak halk çıkacak. Ne 
zaman içine korkusuz ve tehlikesiz
ce girebileceğimiz konser salonları 

olacak? 
Sanatta, musikide bu kadar zevk 

ve anlayış gösteren türkler acaba bu 
kabiliyette değilmi idiler? Bunun 
böyle olmadığım biz kendimizdeki 
hislerden anlıyorduk. Ba~nnızdaki 

idare kendi yüksekte kalabilmek 
için cemiyetin yı.ikseldiğini istemiyor, 
miIJetin koyunlar veya develer gibi 
devlet yükünü taşıyacak bir kervan 
1..."linden çıkmamasınt arzu ediyor • 
du. 

Biz Üç türle, o sığındığımız kö!ede 
biribirimize bir söz söylemeden hep 
aynı şeyleri düşünüyor; aynı elemin 
ıstrrahları altında eziliyorduk. 

Senfoni bittiği zaman tef dorkestr 
alnrnm terlerini beyaz mendiliyle si· 
lerken biz de göz yaşlarnnızı par • 
maklarnnızla sakladık ve bir cenaze 
evihden çıkar gibi biribil'İm;:ze bir 
sö2 söylemeden çıktık ve o vakitten• 
beri biz üç türk biribirimizi kaybet • 
tik. 

1936 senesi martm 22 ai. Güne~1i 
bir gün. Ankara'nm Musiki Muallim 
Mektebi önü otomobiller, etobüs1erle 

ULUS 

A manya, L 
( Baiı 1. inci sayfada) 

kilit içine alabilecek yeni bir anlaş
mayı imzaya hazır olduğunu söyli 
yebilecek bir hale getirmek istemi~ • 
tir. Bu yo!daki bir işbirliğinin ilk ıar
tı her vakit olduğu gibi ıimdi de ele• 
le yürümek kararını veren devletle· 
rin hak bakımından tam birliğidir. 
Kendi memleketlerinde tam egemen
liğini kurmıya matuf olarak alman 
hükümetinin yaptığı teşebbüs, Avru· 
pa aulhunu umumi bir tarzda sağla· 
mak için alman hükümetinin diğer 

milletlere yaphğı anlaşma teklifle -
r"n 'en ayrılamaz. 

2. - Eğer di[;er hüküınetler de ye
ni bir Avrupa sulhuna ve güvenliği
n" götl:ren yolu aramak isterlerse 
i •t vetılede, <releceı kin deha iv1 va 
7İyetleri sağlamak maksadiyle dü -
r. .. nülmüş olan bu tekfülerin en ilkeli 
p:·e-.,siplerini ve en ilk şartlarını red
d,.d,..mezler. Avrupa milletleri ara -
smda ban~a esaslı inanca olarak dü
şünülm:.iş elan sürekli anla~malar 

ımcak karşıhldı saygı fikri ile ve ilgi
li bütün milletlerin sıyasaca müsavi 
bu!•· ... -'ukJarının tasdiki ile yapılabi· 
lir. ~ - ~ usullerle Avrupada yeni bir 
d ·· ·1rmak, biribirine karşı kin ve 
nefrot hislerinden doğmUf taksimler
le milletleri imtiyazlı ve az haklı ve 
diğer tabirle emirlerini dikte eden 
ve bu emirlere başeğen milletler ola • 
rak iki kısma ayırmak hepsini ancak 
aYn.ı neticeye götürür, yani yeni bu
lunan şartlar eskisinden daha iyi ,,ı. 
maz. Asıl andlaşmalarla dikte edil • 
miı vesikaların hak bakımından mil· 
letlerin hayatında ayn ayrı kıymeti~ 
ri ta ~ıdrklan her tarafta anlatılmı§ 
olsaydı bu Avrupadaki ba-:liselerin 
y~rmki gelişimi için çok faydalı olur
du. 
Dikt~ edilmiş vesika yenmiş için hu

kuki bir kıymet taş1aa bile yenilmİ§ om.> 

dolu. Şapkalı, tuvaletli kadm erkek 
büyük bir kalabalık modern bir hina
nmı kapısmdan giriyor. Ben de baka
labalığa katıldım. Birdenbire ruhum
da 1896 konserinden kalan bir' acı 
ve korku uyandı. Fakat bu §apkalı -
larm hepsi de türkçe konuıuyor, hep

si de beniın karde,lerim bulunuyor • 
du. Şemsiyem albnda saklaınağa 

m ecbur olduğum o fes arbk başımda 
değildi. Burası benim, milletinıin yap· 
tığı bir bina, hem de Oniyon Fran • 
ııez'den yüz kat gÜzel bir bina, kapı· 

da bizi kollayan uzun feslilerin yeri
ne bi7.e kapılan açan ve paltolan • 
mızı büyiik bir riayetle alan türk 
l1izmetçiler var. Salon hınca Lınç do
lu, hepsi türk. 

Tramvay perdesinin arkasmda bi
Je erkek taarruzuna uğramaktan lcur
tu1amıyan kadınlar erkeklerle bera • 
ber yanyana. Salonun içinde biz üç 
türkün vaktiyle sığmdığnnrz bir kö
tede üç yabancı var. Orkestro neyeti 
türk, dinleyiciler türk. 

Genç bir türk ÇOCllğu (Necdet 
Atak) 45 dakika süren konserini b&r 
garb solisti gibi çalarak aalonu yıkan 
alk.ı~lar topladığı •akit terliyen par _ 
maklarmı silerken ben de göz yaıla
rımı tutamadım. Ağlıyordw:n. 

Celiıl Esad ARSE.VEN 

daim:\ zorla kabul ettirilmiş biı:şey g:b· 
görecek, b:.itün haklara rağme::ı yal
nız galibiyete dayanan bir saldn-ma 
&ayacak ve bu sebebten dolayı redde· 
decektir. Yalmz müsavi haklara ma -
lik devletler tarafından serbest su -
rette imznlarunı§ olan andlaşmalar, 

imzahyanlar tarafından sayılmak 

hakkına malik olabilirler . .Memleke
ti içinde kendi egemenliğini tamamen 
iade etmekle, Almanya bu gibi hakiki 
andlaşmaları İmza etmek için esaslı 
şartı korumuştur. Bu sebeble ve bu 
şartladır H Almanya hükümeti bili,
nen tekliflerini yapmış ve bugün de 
bu teklifleri devam ettirmekte bulun
muştur. 

3. - İngiltere dış bakanı B. Eden 
vasıtasiyle alman hükümetine verilen 
nndla§ma projesi, gerçekten devamlı 
bir sulhun kurulması için hiç bir es'.lS· 

1ı şartı ta~ıme.maktadır. Çünkü bu 
proje, büyük bir mil!et için kabul c • 
cfilemiyecek yeni bir haksızlık Üzeri
ne ve diğer devletlere kar~ı Alman -
ya aleyhine bir "huku~ müsavatsız • 
hğı'' üzerine kurulmu, bulunmakta -
dır. Alman hükümeti bu teklifi ka -
bul ederse, alman milletinin içten de
vamlı bir muhalefetine maruz kala • 
cak ve h:.ı. karıı koyama zorla elde edi. 
len hayaiyet kırıcı bir baıeğmeğe 

lrar§ı kesin surette kurulacakbr. Al • 
man hükümeti, böyle bir harekette 
katiyen bulunmıyacaktır. 

Tarih gösteriyor ki hakiki ve de. 
vamh bir sulhu bu suretle kunnak gay
ri k:ıbildir. Hakiki ve devamlı hir sulh, 
ancak bütün taraflar arasmda tam hak 
birliği ile imza edilen n hu sebebten 
sayılacak bulunan bir andlaıma ile ge
lebilir. Bundan dolayı alman hükümeti, 
Lckarno devletleri teklifinde mevcud 
olup yeniden alman milletinin terefine 
dokunan, yahud hak birliğini yeniclen 
münakasaya koyan, b'1 müsavatı yek~. 
den ve haksızlrğı yeniden getiren bütün 
ncktalan reddetmek mecburiyetindedir. 
Alman hükümeti ve alman milleti, bu
nunla beraber, devletin ta.'TI erginliğini 
ve egemenlik hakkını sağlad ktan sonra, 
Avrupa sulhunun yeniden kırulmaıma 
çalışmak için büyijk bir arzu ile doludur. 
Alınan hükümeti ve aJman milleti tuna 
da emindir ki eğer AvrJ.na milletlerine 
ve bunların siyasal ve ck:>nomik alan
daki zimarndarlarına hakiki ve devamlı 
bir güvenlik hissi. verilmez ise, ek:>nomik 
konferanslarla Avr.ıpa miJJetlerinin iç. 
timai vaziyetini iyile,tinnek için yapıla· 
eak her türlü teşebbüsler, boıa ç:'ln.eak
tır. Böyle bir güvenlik ise ancak uzun 
zaman için garanti edilmi, bir ıulb 
ile bulunabilir. Alman hükümeti şunu 
saklamak istemez ki böyle bir sulha her 
hangi ekonomik kanferanstan daha bü. 
yük bir kıymet vermek~edir. Çünkü bu 
sulh, milletlerin genliği için en emin bir 
esastır. Halbt::ki ekonomik konferanslar
da ancak yardımlar üzerine pazarlıklar 
yapılacaktır. Bu düşünce ile hareket e
den alman hükümeti, milletlera.rası gö. 
rüıme alanına teklifler ileri sürmüttür. 
Ba sebebten dolayı, alman hükümeti, 
Lokarno devletleri andlatma projesinde 
alman milletinin hak birliğini ve tere· 
fine doka.nan bütün noktalan reddet
meklo beraber, Almanyanın, bu Av. 
rupa meaelesin\n hallini mümkün kıla· 
c.ak yeni tekliflH" yapması içiıa lqiltere 
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hüküm_tinin ileri sürdüğfi teklifleri Av- • 
rupa milletlerinin karşısında ald frı me.. 
suliyeti d kkate darak, labul etmeyi lü. 
zumlu görrnckte~ir. 

Bu sebebten dolayı alınan hükümeti. 
bu notasınd~ reddedeceği ncktalar üze
rinde tefernıata girmekten sakınacak 

ve bu huımslaki fikirlerini bildirmeği. 
Avrupa buhranının halli için yeni mu. 
fassal bir tck'ifte bulunacağı zamana bı
rakacaktır. Alman hükümcti, yeni mu
fassal bir teklifte be.alwunağa karar ver. 
miştir. Alman hükümeti ha teklifini in· 
giltere bükü.metine verecektir. Alman 
hükümcti, İngiltere hükümetinin bu tek. 
liner içinde, Avrupa milletlerine salh 
getirecek ve ekonomik ve sosyal hayat
larına yeni bir geçirme ha.'lllesi verecek 
konuşmalara bir esas b:ılabi!eceğini sa
mim\ s:ırette arzu eylınıekted:r. 

Alman hükümeti, İngiliz bükü.metine 
şu:ı.u da bildirmek zol"a-ırladır ki. tckn·k 
bakım,·an alman hük:iTcti, seçimle uğ
raşmas• dolayısiyle, bu k:ıdar geniş o. 
lan \'e üzerind~ çok t:,~~r.ülmesi lazını 

gelen b:ı i,i vüc-.ıda getirememiştir. Al
man hükümeti, ayni zamanda, bazı e. 
hemiyetli meıeleleri §İfahen tavzih et• 
tirmek üzere 24 martta yeniden bü)-ük 
elçi Fon Ribbentrop'u Loııdraya gön. 
dermek mecburiyetinde bulunmuştur. 

Alman hükümeti ıonradan mufassal cö
rütü ile müsbet tekliflerini 31 mat -. 
lı gi:"'lrii lnptere hülriimetine hildirecek-. 
tir. 

Konsey Lokarnocu"" 
lann konuşmaları 

neticesini hekliyecek 
Londra, 24 (A.A.) - Milletler c:e 

miyeti konseyi, öğleden eonra yapbğa 
toplanbda a§Aiıdaki karar suretini taa.. 
vib etmiıtir: 

Konsey, 19 martta Lokarno andlat
masmı imza etmiı milletler cemiyeti a
zası devletler delegeleri tarafından ha. 
rnfanan ve ilgili hükümetler tarafından 
tetk~k ekilmekte bubnmuı olan teklif
lerin metnini bildiren 20 mart tarihli 
tahriratrndan dolayı İngiltere delegesi
ne teıekkür eder. Konsey, devam etm~k..r 

te oıan konuımalar do1ayisiyle ,imdilik 
ba:ka bir harekette bulanmaması 15.
zım geldiği kanaatindedir. Konsey, ba 
hükümetleri, bu konuımaların geli;;i· 
minden k~ndisine haber vermeğe davet 
eder. Konsey, §CU'tlar meıeleıinin yeni. 
den tetkikini lüzvmlu kılar kılmu )' .. 
niden toplanmayı kararlaıtmr. 

B. Motolof 
Tiirk - Sovyet paktı yıldöniıTrı-rı 

dolayısiyle bir şölen verdi. 
Moskova, 24 ( A.A.) - ilk türk • 

sovyet dostluk pakbnın on beıinci yıl 
dönümü dolayisiyle Mo!otof dün Tür-

kiye büyük elçili Apaydın'ın terefine 
bir öğle yemeii vermiı ve ziyafette bii

tün hükümet azaaı ile dıı komiserliği v• 
Türkiye elçiliii ileri gelenleri hazır 'bo
lunmuttur• 

Molotof ve Apaydın tebrik nutukla

" vermitlerdir. 

T efrika: No: 18 

EvDilik ve CtesD 
Yazan: }ak ~ARDON 

Türkçeye çevirea: Nuubi BAYDAR 

Bert kitabını bıraku, biraz bekledi ve son
ra, ayağındaki keten ayakkabılarla yerlere 
yavaşça basarak kapkaranlık bilardo salonu~ 
na girdi. Aynanın karşısında başına papat
yalarla süslü şapkasını giyip belindeki ke
meri düzeltti, ve, ne bir ayak sesi ve ne de 
bir kapı gıcırtısı çıkarmaksızın merdivene 
yaklaştı, dinlemeğe başladı. Herkes uyuyor
du. Y almz alt kattan konuşan hizmetçilerle 
bunların yerlerine koyduklan sofra takım· 
tarının sesi geliyordu. 

içinde yemyeşil yükselen ağaçlara. bol yap
raklar ve sarx büyük çiçeklerle dolu bir hah~ 
çenin çok beyaz duvarları arasında gizli du
ran küçük bir eve zaman zaman bakıyordu. 
Evin önünde bir kadın açlışıyordu. Bert ka
dırun da kendisini gördüğünü, fakat tanıya
~~~ığ1nı biliyordu. Ve, eskiden hiç gitmc
dıgı bu kır köşesi Bert' e uzak bir ülkede imiş 
gı"bi geliyordu. 

dır ..• Bu sıcak havada ellerinizi tutuşum sin 
sıkıyor mu? Zarar yok ... sizin bu bileziğini~ 
pek hoşuma gidiyor ... şu boynunuzdaki ince 
zencir ... şu küçücük öteberiler •.. bileziğiniz .. 
deki minimini bir fil değil mi? Evet, bir fil, 
bir çan ve bir takunya. .. 

Bert'in dizleri üzerinde bir ltl tab vardı ve 
bunu okumağa dalmış görünüyordu. Göz ka
maştırıcı bir aydınlığın kapalı pancurlarda 
gelip azalışı, salondaki gölge ve serinliği da
ha çok hissedilir hır hale getiriyordu. 

Madam Dögui elinde tuttuğu gazetenin 
ardında esnedi ve sonra, bir aile kaygısı var
mış gibi kalkıp yemek odasından geçti ve 
odasına çıkıp yavaşça kapıyı kapadı. 

Emma salona girdi, elişini sepete koy• 
duktan sonra yemekten önce di.i2elttiği bir 
~ocuk elbisesini koltuğuna yerleştirdi ve 
kitabından gözlerini kaldırmıyan Ben'e: 

- Yukarda gürültü etme. Çocuklar uyu
yorlar. Biraz hava almalan için kapılarını 
ac;ık bıraktım, diyerek odasına çıktı. Salo
nunüstünden bir zaman ayak sesleri işitildi, 
sonra bütün ev sessizliğe büründü. 

Bahçe kapısından çıktı. Dışarda, içe~ 
karanlığından sonra, güneşin parlaklığı, bır 
an, gözlerinden her şeyi sakladı. Yolun be
yazlığı karşısında göz kapaklarını kısarak 
ve yanaklarında bir fımı sıcaklığı duyarak 
yürüyordu. Çalılar arasmdan Sentiler yoluna 
saptı, suyu çekilmiş bir çayı geçti, sonra, ka
vurucu güneşin altında gene yapyalııu, ten
ha bir yolda ilerledi. 

Birkaç çamın gölgelediği bir yamacı ttr· 
maıup bir katır tırnağı kümesinin yanma 
oturdu, terliyen ellerini mendiline silip ge
tirmiş olduğu kitabı açtı. 
· Yola, tarlalara, ateş gibi hareketsizlili 

Yolun kıvnm noktasından çamlara doğ· 
ru bakan Alber, beyaz kostümü gördü. 

- Çok cecikmemiştiniz, değil mi? dedi. 
Eminim ki evelki gün daha çok kalabilirdi
niz. .• 

Bir çayırdan geçip bir ağaçlığa vardılar. 
Alber oturduktan sonra sözüne devam 

etti: 
- Burada daha rahatız. Bir kimse geli

verecek olursa ben şu ağaçların arkasından 
kaybolurum, ıiz de kitabınızı okursunuz. 

Bacağını uzatmak için kalktı ve gene 
Bert'in yanma oturdu: 

- Otlar üzerinde rahat oturulduğu zan
nedilir. Fakat bu gelip geçici bir rahattır. İn
san durmadan vaziyetini değiştinnek lazım-

Kolunu Bert'in boynmıa doladı, onu göğ· 
sünde sıktı ve uzun zaman gözleri kapalı. 
öylece durdu. Ateş gibi bir sessizlik: onlan 
sarıyordu. 

Alber, Bert'in sanki hareketlerini tetkik 
için açık ve sakin duran gözlerini gördü. 
Saçlarını düzeltip: 

- Ne sıcak! dcdL Bakınız burada em
niyetteyiz. Mari Luiz size Fondbo'da bizden 
şüphe edildiğini söylemedi mi? 

Bir böceğe bakmak için otlan ayınnak
ta olan Bert cevab verdi; 

- Hayır. Bize hiç dikkat eden yok. 
- Bu böcekler sizi çokınu alakalandın-

yor. 
-Bir 
- Bir ha 1 siz ne filimsini.z r 

(Sonu var) 
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Sağdakı kıtı~ede ''Yeni Zamanlar'' dan 
bir aile saadeti sahnesini görüyorsunu.z 

Tefrika: No. 27 

Uç aenedenberi, yapıhşı ve ilerlemesi bütün dünya ga
zeteleri tarafından büyük bir alakayla takib edilmiş olan 
ve bütün dünyanın görmeyi sabırsızlıkla beklediği büyük 
fiJm, Şarlo'nun son filmi nİh<lyet bitmiş ve Paris'te gösteril
miştir. 

Charlie Chaplin, popüler adıyla Şarlo, işte, basit insan
ler tarafmdan kendilerini katılıncıya kadar güldürerek eğ
lendirdiği için sevilen, ve düsünenlcr tarafından da, yüksek 
buluşları, derin" artist felsefesi, eşsiz mimik kudreti için hay
ranlık derecesinde bir takdirle ai!uşlanan garib ve büyük 
adam. 

Beyaz perdenin bu sempatik "komik'" i deni:ebilir ki as
rımızın en kuvvetli hicivcisidir. Bizi güldürür, fakat aynı 

zamanda düşündürür, acınd.rır ve hatta a,~latır bile. "Şar· 
lo" onun tarafından yaratılmış olan ve isir.ıleri değişen 

muhtelif filmlerde karakteri hep aynı kalan şa.hıs, son de
rece iyi kalbli ve saflığı dolayrsiyle zaval!ı, zamanına bir 
türlü intibak etmesini heceremiyen, ve bu becriksizlikleri 
ile bizi eğlendirirken bahtsıı:hğma acındıran bir tiptir. 

Charlie Cha;>lin, sinerna aleminin en büyük hadisesi o

lan bu tipe, bütün hayatınca sadık kaldı, yeniiik hevesi, 

onu, sadık dostu Şarlo'yu terketmeğe sevketınedi, fakat 

onun şahsında dniır. a yenileşr.ıesi.ni, daima yükselmes:ni ve 

mükemmeliyete doğru ilerlemesini bildi. Bu yak:;eliş, o.~un 

her yeni film"yle biraz daha hızlanıyor, biraz da.ha baş 

döndürilcüle~iyor. 

"Altına hiicum", Chaplin'in adını entele!ttüel muhitler 

içinde bir sinema olcritesi haline getiren ilk büyük eserdir. 

"Şehrin Işık.arı", bu unutulmaz isme bir yenisini ilave etti. 

Ve sözlü filmlerin en parlak devrimle sö:ısüz bir filmin ba
tün beyaz pcz-de mahsulleri Üzerine kati ve ezici bir zafer 
kazanabileceğini gösterdi. Bu muazzam şaheserin altında, 

stüdyonun en ön plandaki şöhretleri, kendilerini ne kadar 
cüce ve ne kadar cılız hissetmiş olsalar gerektir. 

Sinemanın sefaletini vücude getiren asıl amil nedir? Pa

ra ve kazançtan başka kendileri için geçer mesele mevcud 

olmıyan sermaye sahibleri değil mi? Ch. Chaplin bu, ana 

hakikati vaktinde hissetmiş olduğu içindir ki, başkalarının 

hesabına çalıştığı zamanlardan artırarak biriktirdiği paray· 

la, kendi başına bir istüdyo kurmuş ve bu suretle boynunu 

ticaretin boyunduruğundan kurtardıktan sonra, kafasmdaki 

tohumlardan, bugün seyrettiğimiz abide ağaçları yaratmak 
imkanını buJmu;ıtur. 

Her büyük sanatkar gibi, Chaplin de, eserleri hakkında 

TOPYEKUN HARB 
Bütiın harblarda olduğu gibi, ne kadar 

çok insan kuvveti harcanrrsa, o nisbette de 
harb levazımı isti yen sesler etraf ta akisleri
ni yapacaktır. Fakat bu istek, yalnız leva -
zımın yapılması için hammadde ve işçi kuv
veti emre amade bulunduğu zaman yerine 
getirilebilir. Tabii bu arada, lüzum veya im
kan olduğu takdirde, gerek sulhta gerekse 
harbta yabancı memleketlerden hammadde, 
yahut da doğrudan doğruya harb levazımı 

getinnek için, altın veya döviz mevcudu ol
ması, bu isteğin yerine getirilmesinde 
şarttır. (11 ). 

Ya2:G11: General Ludendorl 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

Topyekun harbta, aklın ve havsalanın 
alarmyacağı geniş bir ölçüde eşya ve leva
zımın ikmal ve ilave~i: m~t V' harb 
malzemesinin yeniden imal ve ihzarı bahse 
konrn.ı:ıkt::uhr .Oimv~ h;ır~-;a ilk iki ayında 
bu cihetler düşünülmemişti. Bunun verdiği 
sonuç ordunun birçok cüzütamlarında mane
vi kuvvetin azalması ve halk arasında dedi
koduların dolasnıası oldu. Birçok kuvvet bo
şuboşuna harc;ndı. Ben, 29.8.16 da, yüksek ku 
mandaya geçtikten sonradır ki, benim sa
yemde, işin çaresine bakılabildi. 

Anayurdda ordu için en büyük ölçüde ça
lışıldı; ancak, birçok haftalar geç
tikten sonra bu çalışmaların tesiri yörülebil· 
di. . 

Madeni eşya imal eden silahlanma endüs
trisi yanında. fevkalade bir yer tutan diğer 
?ir. endüstri de kimya endüstrisidir. Barut, 
ıştıal ve tahrik maddeleri fabrikasiyonu ile 
sıhi araçların imali, kimya endüstrisi saha-

(11) Dünya harbında Birleşik Amerika hü
kümetlerinin dünya kapitalistleri, düşmanlarımı· 
za milyarlarla paradan başka doğru<lan doğru
ya harb malzemesi de vermi§lerdi. 

çok titiz ve hırçm bir münakkiddir. Kendi kendini çok güç 
tatmin eder. Onun içindir ki umumiyetle bir kaç ayda bir 
film lanse eden ticaret firmalarmm tersine olarak, eserleri • 
Üzerinde en az üç yıl uğra~ır, ve bir sahneyi, bazen, bin
lerce metre film hıırcryara k, beş defa, on defa. virnıi defa 
çevirdiği olur. 

Şimdi bu, esrarlı olduğu kadar büyük sanatkarın son fil. 
mi olan "Yeni Zamanlar'' dan bahsedelim. Bu filmi seyret
miş olan fransız münakkicller:nden biri, hakkında §U hük
mü veriyor: Sen senelerin beyaz perde mahsulleri arasında 
tekrar görülmeye layık tek eseı·dir". -

"Yeni zamanlar" içinde ya~adığımrz, makinanın hakimi

yeti devrinin hikayesidir. Ch. Chaplin, bütün bir asrın fel

sefesini, 2000 metre şeridin içine sığdırmak için kafasını 

yormuş, bütün artist kabiliyetini harcamış ve ortaya imka· 
nın son haddinde muvaffak bir eser koymuştur. 

"Yeni Zamanlar" makinanm, grevlerin, sefaletin, polisin, 
ve sahte lüksün hakimiyetini tasvir eder. Tesadüfün sevkiy
le maceradan maceraya sürüklenen Şarlo, çok İyi tanıdığı· 
mız bu eski dost, bize, yeni zamanların muhtelif sahneleri· 
ni onunla birlikte yaşamak ve filmin tamamından kafamız· 
da bir sentez yaratınak imkanım vermiştir. 

"Yeni Zamanlar" ın ilk sahnesi, sembolik bir koyun sü

rüsüdür. Ş:mdi insanlar yığınlaşmış, hiribirine benzemiş, 

ferd ayrılıkları yavaş yavaş silinmiş ve cemiyet sürüleşmiş· 
tir. Makinanın si!incfü·leri arasından geçen ferdler, hep ay· 
nı örnekte, hep bu makinaların mahsulleri gibi standard 
tiplerdir. 

Eğer, bütün diğer arkadaşları gibi, Şarlo da, zencirleme 

i:;ini, bir makina hissizliğiyle yapamıyor, ve bu her dakika 
tekrarlanan mekanik hareketlerden nihayet çrldırıyorsa, 
bu, sadece, onun ötekilerden daha zayıf bir bünyeye malik 
olması yüzündendir. 

ilk defa olarak bu filmde, Şarlo'nun karakterinde bir 
yenilikle karşılaşıyoruz. O, artık her zulme, ber hakarete 
boyun eğen biçare d~cildir: Kendini diğer insanlarla mü-

savi tutan ve ~erefini müdrik bir adam. Zavallı serseri artık 

burjuvalaşmışhr, ebedi avare artık bir yuva sahibi olmak, 
herkes gibi giyinmek ve yiyip İçmek İstiyecek kadar irade 
sahibidir. 

Biz bu defa saadet arıyan ve bir mucize gibi onu bulan 

bir adam karşısmdayız. Onun delice ve santimantal hulya· 
ları, bu defa yerini, daha maddi ve daha pratik bir gayeye 
bırakmıştır. Saadet, güzel bir ev, yemil}Ji ağaçlar ve taze 
südü hilesiz memelerinden sağılan bir İnek, ve Şarlo'nun 

kendisinden bir ev ilahesi yaptığı bir kadından ibarettir. 

Film, baştan sonuna kadar kahkahalarla güldürmekto

dir. Fakat film bitince, kafamıza nakşettiği hayaller de be
raber bitmi§ olmamaktadır. Asıl o zaman, attığımız kahka· 
halarm arasından sızmış olan düşünceler, zihnimizde birer 
birer filizlenerek, bizi insanlık ve insanlığın talii üzerinde 
filozoflaşmaya sevkediyor. 

Ch. ChapJin bir düşünürün, bir filozofun, halka hitab 
etmek için müracaat edeceği en mükemmel vasıtanın sine
ma olduğunu ilk anlamı§ ve eserleriyle ispat etm.İf adam
dır. 

Eserlerinin aynı zamanda hem müellifi, hem aenaryocu
susu, hem rejisörü, hem müdürü, hem kompozitörü ve hem 

de aktörü olan Şarlo, bu eserlerin ta kendisSdir. "Şehrin 
l§ıkları" ne kadar yaralı insanlıi:m acısiyle dolduysa, "Yeni 
zamanlar" da o kadar mesud bir adamın filmidir. Bu defa, 
gürültülü ve kaygulu hayattan ka~an Şarlo, saadet ve raha
tı süklınette, sevilen bir vücudun yanında inzivada bulmuş
tur. Bu, seven bir adamın hikayesidir. Bir saadet şarkısı

dır. 

Film, gene sözsüzdür. Ancak esere çok iyi adapte edil
miş bir müzik, seyrettiğimiz sahneleri daha iyi hissetmemi· 
ze yardım edecektir. Esasen bu kadar büyük ve sanatkara
ne bir eser hürmet sükutuna layıktı. 

"Yeni zamanlar'' la Şarlo, beyaz perde üzerinde en bü
yük zaferini kaznamrş ve dehasını bir kere daha ispat et
miştir. 

Şimdi, Türk seyirciler hesabına, bu kıymetli eseri biran 
evvel memleketimizde seyretmek imkanının biz verilmesini 
diliyoruz. 

sına girmektedir. Hele zehirli gaz cenk ara
cı olduktan sonra, onun ehemiyeti daha zi
yade büyüdü. Bütün o, gaz harbmın önüne 
geçmek için, büyük bir kısmı yalandan olan 
istekler, vaziyeti hiç bir suretle değiştirmi
yecektir. 

Dünya harbında alman kimya endüstrisi 
tekmil haınmaddelerinde yabancı memleket
lere bağlı kalmamış değildi. Fakat, müda
faa ordusunun ihtiyaçlarını temin l!tmiş ve 
fevkalade şeyler başannıştı. 

Alman kimya endüstrisi. bu arada, güb
re ve az mikdarda olmakla beraber, kamyon
lara suni lastik ve hususiyle tahrik madde
si olarak benzol yatiştiriyordu ki, böylelikle, 
tahrik maddesine olan darlığı büyük ölçüde 
hafifletmişti. 

Ordu ve donanmanın tahrik maddesi ih
tiyaçlarım kapatmak meselesi dünya har
bında bana büyük kaygılara vesile oluyordu. 
Her tarafta bu maddenin eksikliği kendini 
hissettiriyordu. Onun, iase araçları ile bir
likte temin ve tedariki Eflakı'n zaptında bir 
gaye olmuştu. 

Her ne kadar Romanyanm petrol tesisa
tı harab edilmiş bulunuyor idiyse de, oranın 
zaptedilmesi üzerine, nihayet hafif kamyon 
ve tayyarelerin tahrik maddesi ihtiyacının 

J:-.üyük bir kısmı ortadan kaldırılmış oldu. 
Fakat, durmadan ilerliyen ihtiyaç o kadar 
büyüktü ki, 1918 de Kafkasya'ya da erişmek 
zorunda kaldım. 

Dünya harbından sonra ordunun ilerli
yen motörleştirilmesi ve bugünkü günde l,e
men tekmil harb gemilerinin mazotla işle
tilmesi, hava silahının büyütülmesi dolayı
siyle tahrik maddesine ve makina yağma 

olan ihtiyaç o kadar fevkalade büyüdü ki. 
dünya yüzünde petrol sahalarına hakim ol
mak ve bu sahaları istismar etmek, Birleşik 
Amerika Hükiimetleıi, İngiltere ve Rusya 
ile bunların arkasına saklanmış olan yahudi 
ve Roma dünya kapitaJistlerinin cihan poli· 
tikalarında bir parça halini aldı. 

(So1.u var) 
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Ankara l 
Defterdar! ğından .: 

s~nui t"1'nt Smatt Ti~ym Vergisi ır~dc -atrah1 
Lira K. Lira K. 

933 Abidin oğ- Müteahhit Öksüzce M. 7 35 22 105 ~o 

lu Osman 7 35 9 
2 94 64 -

1.7 64 
Yukarıda adı yazılı Ycğenbey şubesi mükelleflerinden Abidın 

oğlu Osmanın n~rede bulunduğu öğrenilc.mediğindn ilan tarihin • 
den itibaren 30 gün zarfında itiraz hakkı olmak şartiyle tebliğ ma-
kamına kaiM , lmak üzere iliin olunur. (637} l - 1065 

u ara Bele iye eis ·ğ· • • 
A) E" siltmeye konulan şey otobüs direktörlüğü icin tabetti~ • 

lecek yedi milyon bilet olup tahmin bedeli g raj tcs imi (2590) h • 
radır. 

B - Şartname ve numunesi Ankara otobüs dk ktörlitgünden 
par.ısız olarak alınır 

C) İhalesi 30 - 3 _ 936 günü saat 10,30 da otobüs dire: ktörlu ~ünde 
vapılacaktır. 

D) İhale açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat (194.ı5) lırariır. 
F) Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu gibi biletleri muvaffaki • 

yetle tabetmiş olduklarına dair alakadar müesseselerden t-asdikna· 
trıe .almıs olmaları şarttır. ( 552) 1 - 936 

1 ). D. YOLLAHI ve Llf~1:t ... JLARI UMUM 1 
MÜDtlRLÜGÜ S. A. KOl\ılİSYONU 

İLANLARI: 
Maden cevheri nakliveücretlerinde tenzilat: 

Yalnız muayyen iskelelere yapılan nakliyata tatbik edilmekte 
olan madc:n cevheri tarifesi, bu kerre şebekenin her istikametinde 
tam vagonla tağınacak cevherlere şamil olmak üzere genişletilmiş ve 
nakj} ücretleri de mesafeye göre o/ı: 5 ila 23 nisbetinde ucuzlatılmı~ 
olup 680 kilometttden fazla mesafelerden taşınacak cevherlerden 
ton ve ktiometre başına alınacak ücret bir kuruştan ibarettir. 

15. 4. 936 tarihinden itibaren tatbikina başlanacak olan bu yeni 
tarife hakkındaki fazla tafsilat için istasvonlara müracaat edilme-
lidir. (609) 1-1040 • 

İLAN 
• Muhammen bedeli 18846 lira olan vagon tenviratı için akkümü· 

latör plakları ve komple bataryalar 6 - 5 • 936 çarşamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarad'1 idare blnasında satın alma
cakt.rr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1413,45 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun t.ayin ettiği vesikaları ve tekliflc.rini aynı gün ..aat 114,'30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri Janmdır. 

Şartnameler Haydarpaaşda tesellüm ve seırk müdürHıgUrıae, 
Ankarada Malzeme dairesinde paralilZ olarak dağıtı1makt~drr. (59'4) 

~-1038 

fJ AN 

İLAN 

Ankara Belediye Re· 

öııek 8 
N· z~ r 

3. - Umumi b hç "e ten 
kt r. 

at trmmat ıl 

at 14.30 a 

T. 

İ1anlanr 

.. 
ne: 
ve ba -

r.ı-

4. ~ Sokakta numarasız. ba,..sız ve n lik ız o k riı ecck 
k ı>ek erle sahıhi veı'le "inde buhınm y, n kopek1cr nuuıar h ve a-
ğızJı ı olsalar dahi öldiirülcc lctir. (66 ) J-J108 

iLAN 
Ölçü ve tartıların senelik 

mua}•ene \'e clam~asrna 1.4.936 
çarşamba günü haşlıvacağmdan 
evvelce miiracaat edipte m.üra· 

caat ka ıdı almış olanlann mtı
ay. nr :J:!Ürn.inii ogt'enme~ liırere 
hel:edi ~ ay.ar trn'tnur'luğuna mu
.racaatfon ~ nn olunur. ~633) 

il-1Q'i9 

Evkaf Umum 

Müdiirlüiünden: 
Evkaf 

No. 
2lb 

21 27 

Cinsi Mt"vkıi 

senelik tahmin 
edilen kira 

Lira Kr. 
20 Tarla rT.ıtip en •ında 

Kahve ocağı yapıl-) Anafartalar carldesinde~ 
mağa elverişli avlu) Z ncirli cami bitişi-) 180 

y ğinde ) 
ün u~.arıda yazılı iki parça vaklf mahal kirafa verilmek -üzere on 

fesi m_uc~_dctlc açık arttırmaya 1.:onmoştur. İbalt"sİ 4 - 4. 936 cumar. 

1 r,unu saat (11) de Evlrnf Ap:1rtımanıncla Varidat Müdürlüğün
~ıe vapıl:ıcaktır. fst~klil<'rckn % 7.S .nis.!retincle muv;ık'kıtt teminat 
macaktır 1 utmak . .. <l ı ··~ · il,~ 1 • • • .e muza\•e e sart arını o~~k ısteyenkTin 

'ltırıe kadar mr-.zkfıı müdürlüğe gelmeleri. (657) 1-lJOl 

ULUS 
g 

Satılık apartıman 
Emlak ve Eytam Baııkasından : 
Bankamıza ait, Ankarada Işıklar caddesinde kain Turhanbey 

.a.partrmanı d.e.nilmeklc maruf büyük apartnnan kapalı nrf usulile 
ve peşin para ile satılacaktır. İhalesi 30.3.1936 pazartesi günü aat 
onbirde Ankaradaki idarci merkeziye binasında toplanacak &atış 
kc.misyonu huzurunda yapılacaktır. Müzayedeye lstanbulda iştirak 
etırıek istiyenler teklif mektuplarını mezkur tarihte nihayet saat 
ona ikaaar lstanbul ubemiz müdürlüğüne vermiş bulunmalıdır. 

AP.rtRTIMAN: (187.:50) metre murabbaı arsa üzerine bina edil· 
miş bir bodrum, bir zemin, -dört esas ve bir üst katı havi olmak üze· 
re yedi kattanibaret olup senede (8.000) sekiz bin lira irad ttmini
ne müsait mükemmel bir akardır. 

BODRUM KA. TT A: Apartnnan daizce!erinin odun ve kömur de· 
polan ile motörlü su mahzeni, bekçi ve kapıcı odaları ve ayrıca ika. 
mete elverişli iki oda bir koridor ve bir heladan ibaret bir daire 
mevcuttur'. 

ZEM1N KATTA: 1 ve 2 numaralı daireler bulunmaktadır Bu 
kısımda her bir daire iıç -0da bir mutbak, bir hela ve banyodan iba· 
rettir. 

BİRİNCt KAT: 3 ve 4. İKlNCt KAT: 5 ve 6. ÜÇÜNCÜ KAT: 
7 ve 8 DÖRDÜNCÜ KAT: 9 ve 10 n..ımaralı daireleri muhtevi o
lup her bir daiı c-dc beş oda bir mutbah bir he Hl bir banyo ve biı 
koridor bulunmaktadır. 

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

Bu kısımdaki daireler: 'Üç oda bir mutbah bir hela ve bir bc.nyo· 
dan ilnrrcttir. 

Apartımanın bütün daireleri su, elektrik. havaga21 ve banyo te· 
sisatını haizdir. Asansör tesisatına müsait bir menfezi mevcudduı. 

M~zayedeye girmek için ihale gününden evvel dokuz. bin lira 
depozıt yatırılması veya buna muadil bir teminat gösterilmesi ıa 
zn~dır. Apartımam görmek i~tiyenl~rin kapıcıya ve fazla maHimat 
edmmeık H: satış sartnamesini almak istiyenlerin de ihale gi.ınüne 
kadar Ankarada Genel Direktcirlük muamelat Direktörlüğüne ıve 
yahut İstanbulda şul cmiz müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(~l) 1-950 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 
220 Ton Olcum: 500 M.3 Çam kere"st-esi 

3 Nisan '936 cuma günü paı:arhkla satın alınacaktır. Verebilc· 
ceklNin o <g\in ~t 14 de gelmeleri. 

Şa.rtnammn; .gönncJıı: i-sriyttıler her gün Ticaret kalemine ge-
lebiiirlrı. 1-1092 

Miifettiş Muavinliği müsa
baka imtihanı 
(;iimrük VP lnhisarla r VP pilr:n 

Vekill:k Teftiş ıHey'etinc otuz bcııer lira asli maa:ıh dört mufet
tiş Muvaini müsabaka ile alınacaktır. 

l - Musabakaya girebilmek için: 
a - M murla1 kanununun 4 üncii maddesinde yazılı -.a Barı 

h 1 k 

ı. 

ı n ar. n 

ln.,.ılı ce sanl r ndan 1 mı 
rıyle kendisiı e bü,.enilır old 

s He 'et R ı igıne dilekçe ıle mürcaat dıp ora 
cck t re me h 1 bcyannam<'liİni, eklcrile birlikte v 

rinJ nl tıldıb1 ıbı, e ı sız olar3:'k dt)ldurulup en geç N 
15 ıneı gun ne k dar vekillik Tefhş Hey'eti Reisliği e ut 
m ş l:ır.ı unac klardır. 
. 3 - f 'tc\ ılerden evsah uygun bulunanlaı, Mayısın tik yarı ı 
ıçın(le · aT7.u1 rına göre Ankara veya İstanbul'da • Mali, 1 .tısadı, 
ve Hukuki mev ulm dahi'inde. tahriri _bir imtihana çekilec ttler ve 
nyrrca bıldlk1erı lisand n ımtıhan edılereklerdir. 

4 - Tahnri 1mtibanda kazananlar. Ankara'da ayrıca bır de şı 
fahı imti'ıan vereceklerdir 

5 - Her ikı ntihanın hangi gün ve saatlerde yapılaca ı. Tef· 
ti H.ey"c.ti R ı li" ince evsafı uygun vesikalan tamam bulunan is 
teklilerın dıle~ç 1 rindt' gôsterdikleri ıdreslerine \ zı ile bildı 

< ~n\ l-S83 

J ıl • 1-\ i!,. \/ 

TJU ALlVtA KOMISYONU 
ka 
tu rı 

n r n ılıtıy ç rma rfed" ek uz t-
n s uum n s n pa rn 'l 9-4-9..:ı tarıhı ıe r-

e gun..ı s on e e yapılacaı:tır. 
2 - GOOO kılo sabunun tutarı 28 O lira olup t minatı muv kk tc. 

s:i 210 lira ır. 
3 - Şnrtnamesi komisyonumuzda her gün göruliır. İst.klılerin 

belli giın ve saatte tem:natı muvakkate makbuzları ile birlikte An
kara 1.c~azım amirligi satın alma komisyonuna gelmeleri. (652) 

.tı AN 
1-1097 

1 - Aşağına rins ve ınıkclarları yazı1ı deri ve köhne fotin 30 
mart 93fi tarihine müsaclif pazartesi ~nu saat on birne Ankara 
I,e\·.ar:ım .fünirligi 'S3tm .alma komisyonunda artırma suretiylt satı
lar.aktır. 

2 - Bunları _görmc:k isteyenler İ~tasyonda askeri konakta her 
:l!'iin göre ilirlcr. fstcklitecin belli ~ün ve şaatte komisyonumuza 
~clmelet-i. (6.'i6) 

Fiatı 

Kuruş ~an 

37. 
2S 
12 50 

Mıkdarı 

adet 

47 
39 
510 

~ıJılıat 
. . " ve lclımaı ., 

Cinsi 

Srğır derisi 
Koyun derisi 
Köhne fotin 

1-1100 

J uaveıııat 
\' ckal~tind~~u: 

350 lira iicu:tli uıuur:ı sıtma mücadelesi Su Mühendisliği mün • 
h_a11-dir. Ta'iip olnlann Dıplom~. ve hal tercümeleriyle Sıhhat, e 1ç • 
.tımcıi l'I ııR\"l."'Flet Ve kaktıne muracaatlau. ( 625} 1-!0'ı 7 

!5AYF4 7 

1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALET! 
ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ DENİZ MERKEZ SATIN 
ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin edilen bedelleri 11150 lira olan bir :ıdt!t kamyon (üze
rinde motorlu yangın tulumbasının) motopomp ile bir adet motorlu 
küçük yangın tulumbasının pazarlıkla mümıkasaları 30 Mart 93() 
pazartesi saat onda Ankarada Milli Müdafaa VekJleti binsırıd. 
yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve munaka a 11:ı i ı· -
rak edeceklerin de yevmi mezk\ırda (836 lira 25) kurusluk tewı., t 
mektupları ve 2460 sayılı kanuna göre bölgelerı ile komi ·ona ıru-
racaatlan. (661) 1-1104 

YAPI: Sıhhiye Depoların -
da yapılacak ctu garajı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmustur. 
Keşif tutarı (10897) lira (25) 
kuruştur. Keşif. resim ve şart
namesi bedelıne karşı İnşaat şu
besinden alınacaktır. İhalesi 
8 - 4 - 936 carşamba günü saat 
on birdedir. 1Jk teminatı (817) 
lira (29 kuruştur. 

3 - İlk tem , t 204 lira O 
kur tur 

4 - Ek 

le gun Vf' 

irece 
ral rile 

s tın in Ko da bulunma rı. 
( ) l--857 

BİLtT 
Ekı.iltmeye girecekler 2490 

sayılı kanunun Z ve 3 üncu mad· 
delerinde istenen belgeler ile 
birlikte teminat ve teklif mek 
tuplarını havı zarflar en gec ıha
le saatından bir saat evveline 
kadar M. M. V. Satın a1m:ı ko 
m·svonuna ver!iin1,.r. 

n eder v r 
mi altı 1 ·n e ·iz viız on d "rt t a 

i'tmevr kon lmustur. 
2 - 1 h i 27 M rt 1936 n -

ıra giın·~ t 15 d dir 
DİKKAT: Eko:iltmeyc gire -

cckler bu gi i i5leri yaptıkları 
3 - fl'· temin. tı 2011 lir. 50 

kır • r 
a veya yapabilecelt lerinc claiı 

getirecekleri bel elcrden Ba 
ı1ındırlık B;ıkanhÇTmdan alma -
caklar icin mezkfır Ba'kanlı , 

S .unc::oı 135 kurusa M M" 
V. Sa. Al. Ko. d n alımı. 

4 - Eksi tmcre girecekler ka
nuni ilk inanç paras• ile k nu· 
nun 2 ve 3 üncü maıldclerin Je 
yazılı helgelerle birlikte teklı ! 
m'!ktuplarını ılıale saatından bit 
saat C\Vel M. M V. satına 1 ma 
ko. ııa verme lcrı. ( JOG) 1-8 U\ 

1 - 4 936 giinlemecınr: kadar 
müracat olunacaktır. (623) 

1-10<\5 

B1L1T 
'i API: $ıhhiye Deposu ya _ 

nu.a yapılacak bına ile lnuik Mil· 
hallen yapısı kapalı zarfl ek 
siltme) t konmuştuı. 

BİLİT 
l - i 1 kalem tıbbı ccuıya ve· 

rilen fiat gali görüldü ·und r:· 
yeniden <1c1k ek iltmcyc kc,n 
mu tur. Bunların keşif tutaıı (7677) 

lira ( 45) kuruştur. Kc~if, Şart
name ve resmı beuchnc .rarş1 m 
aat şubesinden alınacaktır. 

1 HALESİ: 6 • 4 • 936 pazar
tc:si günü saat on dörttedir. 

l - Hep:.inin bıcilen ederi 
2511 lira \e ilk inanc parası 189 
liradır. 

İLKTEMİN:AT: (SiS) 1ircı 
(81) kcruştur. 

.3 - f ıhalcsı 2-4-936 persembe 
gunu s at ıo dadır. 

4 - Şartn:ımesinı ormek Js.. 

tiycnlerin her gün saat 15 <len 
16 yn kadar eksiltme •e girecek· 
lerin de 24!JO savdı kanunun 2.3 
üncü maddelerinde istcnile,ı bıl
gilcrile iha e guniı M M. Ve -
lcti satın lma komisyon• na v r 

Eksiltmeye giıeceklcr 2490 sa 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddele· 
rinde ıstcnen belgder ile birhk. 
tc temınat ve teklif mektuplan· 
m h.ıvi zarllaı en geç ıhale sa 
atinden bir saat evveline kadar 

rrı leri. ('i61) 1-954 M. V Sat ın 'ma komi yonu-
n t"r""'ler (622) 1-1044 

c 

B1L1T 
1-

tın 

27 art 936 
~. 

tm 

k ~v 

t 
1-11 :ı 

ANKARA İCRA A RESt GAYRİ ~ ENKUL SATIŞ fi E.-
llRLUGUNDAI>c. 
1 - • fohcuz o.t t> s;.ıtı m<ısına k rur verılcn tupunun .. g..ıstos 9 .. 6 

t .. rih e cilt 35, ı.ayfaı2 numarasında kayıtlı ve Ankaranın Küçuk 
Es t mevkiinde vaki bcıg aşagıdaki şart ar dair sinde açık rtı a
ya konulmuştur. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Bag u..:umlugiı tamrunıy e har b olmuş 
2757 metre murabbaı bir yerden lbaret olup yarı kurumuş bir armut 
a&acı v.ırdır. Beher metre murabbama 20 kuruştan h y'eti umumi
y sine 551 lira kıymet takdir olunmu tur. 

3 - Satış peşın para ile olmak ti ere 27-4-936 tarıhıne müsadıf 
pa ... rtesi giınu saat 14 - 16 ya kadar ıcra daıresı gayri menkul 
atış memurlugunda :rapılacaktır. 

4 - Talıblc.~ tak?ir edilmiş-0! n yukarıdaki muhammen kıymetm 
yu de 7,5 gu nısbetındc p y akçesı veya mi'li b·r bankanın temi:ıat 
mektubu ile kanunen teminat olarak ka ul edilen hazıne tahvılle
ri gctır ccklerdir. 

5 - Satıs günü artırma bed lj t kdir edilen kıymetin yı,ızdc 
75 ;ni bulduktan ve uç dcf'a nida ettırıld ktcn sonra mezkür gu· 
n..ın 16 mcı saatınde en çok artır n ta.il ine ıhalc olunacaktır. 

6 - f bu tarihteki rtırmad te' lif edilen bedel muhamm n k y -
ır n yu d 5 şıni bu madı ı t dirde 12-5-9 6 t h ne mu ıf 

lı unu t 14 _ 1 ya k dar y p l c.a;: i';:ınci rtırm dcı (k 
mm n ;: ymetın y ı de 75 ı i b lmak rt y e en 
ın i le olunac , ve bu n eti bulmruh ı takdır 
r ı k un ah mma t vf kan eş 

i tutt 1 caktır.) 
7 - Birinciveikincı art1malarda i'". le pedcli ıhalcyi mutea ıb 

ı;erilmedigi takdirde iızerine ihale ed"len n t .. lebi uzerine ihc:ı'e 
t~rihinden İtıwaren kendisine bedeli ihaleyı teslimi vezne eylem sı 
için yedi gün kadar m hil verllcektir. İşbu müddt zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evvel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi vcçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talihten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. T~kl·i·fi .v~çh~lc almaga razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
bes gunluk ıkıncı artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine iha· 
le edilecektir. ~ 

8 - Her iki artırmada da gayri menkl'ıl talibine ihale edildikte 
atpu har.tiyle de.llaliyc re mi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
aınterakım vergı ve resim ise borçluya aiddir. 
~ 9 .. - ~orçlu ve alacaklılarla dig r alakadarların bu ı;ayri mt:r.

k~ıl uzerındeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan lcl
d_ıalarını evrakı müshiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmel,.ri 
lazımdır .. ~hi takdirde hakları tapu sıciliyle sabit olmadıkça ı;ı
tış bedehnın paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 10-4-936 tarihinde 935/102 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese acık bulundurulan ıartna.. 
memizi okuyabilirler. 1-h.9. 

Ak~hisar Urayından: 
9 3 936 TarihiıHk ihalesi yapılacak elckta:ik te':iiı.atı şaı tnaıM

de TANDEM SİSTEM! yazılı LOKOMOBJL'in ba ka 'i"'' .,r.:-: 
kabulü dolayi:siyle 27 3 936 giinüne kalmıştır. (524) l·-8 .:; 



SAYFA ll 

N evsehir Sarbaylığından: 
Şehrimizin Bayındırlık Bakanlığından musaddak Elektrik pro

jesi mucibince yapılacak olan tesiu4 Eksiltme tartna~sinde ya
pılan tadilattan dolayı yeniden kapalı zarfla eksiltrmye konulmuş
tur. Bedeli ke;ıif (40401) kırk bin dört yüz bir lira olup muvakkat 
teminat miktarı (3030) üç bin otuz liradır. Santral binası inşaatı 
ve ağaç direkler belediyeye aittir. İsteklilerin eksiltme kan.unu 
mucibince lazım gelen bilumum vesaik ve evrakı hamilen 17 nısan 
cuma günü saat onbeşte Nev,ehir Belediye encümeninde yapıla -
cak olan eksiltmeye iştirak etmeleri ve muaddel eksiltme sartna
mesile projeleri İstanbul Taksimde İstiklal apartımanında Elek
trik mUhendisi Bay Hasan Haletten alabilecekleri ilan olunur. 

(649) 1~1096 

Ankara P. T. T. Başmüdürlü~ündt•n 
Ankara Otomatik telefon binasına veniden ilave edilen kısmın 

kalörifer tesisatı açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 2346 L. 28 kurucıtur. Muvakkat teminat 175 L. 98 

kuruştur. 
Bu kuruma ait p1in ve şartname Basmüdürlüğümil:ı: yazı işleri 

bürosunda her gün görülebilir. 
İsteklilerin 27 mart 936 cuma güniı saat 15 de komisyonumuza 

milracaat1arı. ( 558) 1-924 

Ank~ara Belediye Reisliğinden : 
Görülen 1üzum üzerine bazı tadilat ve ilaveler yapılan otobüs 

garajı cephe duvarı inşaatına ait ilan iptal edilmiş ve keyfiyetin 
aşağıdaki şekilde yeniden ilanına lüzum görülmüştür. 

A) Eksiltmeye konulan iş Otobüs garajı cephe ve yan duvarı 
ve kapıcı odası insası olup keşif bedeli 11615,54 liradır. 

B) Şartname ve projtsi Belediye Fen Direktörlüğünden bu iş· 
lerle meşgul Mimar, Mühendis veya taşçı esnafı olduklarına dair 
getirilecek ve ika mukabilinde Otobüs Direktörlüğünden parasız 
olarak alınır. 

C) İhalesi 4-4-936 günü saat 10,30 ela Otobüs Direktörlüğünde 
yapılacaktır. 

D) Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
E) Muvakkat teminat miktarı 871,17 liradır. 
F) İsteklilerin kanunun emrettiği bütün evsafı haiz olmaları 

lazımdır. 

G) Teklif mektupları 4-4-936 günü saat 10 da Komi:ıyona ve-
rilmiş olmalıdır. (598) 1-1026 -------

Bursa Y eııiselıir 
' l\ılalmüclürlüğünden · 

1 - Şartnamesinde halen imkansız kayıt bulunduğu anlaşıldı
ğından islah edilmek için 16-3-936 tarihinde ihalesi yapıl:ımıyan 
15062 lira 46 kuruş keşif bedelli Yenişehir hükumet konağının ik· 
mal inşaatı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26-3-936 perşembe günü saat 14 de Yeni§ehirde 
maliye dairesinde yapılacaktır. 

3 - Zarflar saat 14 de kadar komisyona v"rilmiş olmalıdır. 
4 - İlk teminat 1129 lira 70 kuru§tur. 
S - Proje ve sartnamele:i Yenişehir malrr.üdürlüğünden ve 

Bursa Nafıa Baş Mühendisliğinden 25 lira bedel mukabilinde alı-
nır. (651) 1-1091 

Ankara ikinci 1\Iıntal{a 
Taı)u Sicil l\luhafızlığııı{lan: 

Galaba mahallesinden Pasa Mustafa veresesinin senetsiz tasar
ruftan tescilini istedikleri bUyük yazı mevkiinde emlaki milliye, 
yol, mera ile mahdut 9 dönüm ve yol Ali veresesi, Topal hafız 
mahtumlarile mahdut 7 dönüm ve yine aynı mevkide Ali Vezir oğ
lu İbrahim, Kahraman oğlu Ali ve yol ile mahdut 4 dönümden iba
ret üç parça tarlanın mahallinde tesbitini yapmak üzere 14-4-936 
tarihine rastlıyan perşembe günü idaremizden bir memur gidecek
tir. Bu tarlalar üzerinde tasarruf veya herhangi bir hak iddia 
edenler varsa, ellerinde olması icap eden tasarruf vesikalarile bir-
likte bu memura ve yahut Ankara ikinci mıntaka tapu sicil muha-
fı:r.lığına başvurmaları bildirilir. (55) 1-1099 

Kapalı zarf usul ile eksiltme ilanı: 

Sümer Bani{ Umumi 
~I iidür l İib'iİııden: 

1 - Konya Ereglisinde inşa edilecek bez fabrikası buh.ır kuv
vet santralı inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tahmin edilen inşaat bedeli 136.611 lira 10 kuruştur. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname, ölçü usuliı 
D - Vahıdı fiat ve keşif hülasası 
E - Projeler 
İsteyenler bu evrakı 6,90 lira bedel mukalıilinde Sümer bank 

•• nkara ubesinden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 10 nısan 1936 cuma günü saat on altıda Ankara 

Ziraat banka ı bınasmda Sümer bank merkezindeki komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Eksıltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - İsteklılerın 8081 lira muvakkat teminat vermesi 15zımdıı. 

1 

Bundan ha ka eksiltmeye girecekler ilan edilen bu bina cesame-. 
tinde bir fabrıkn bınası in , atini muvaffakiyetle yaptrklarını tev
sık ederek ek i tme gununden uç gun evvele kadar bankaya müra
caatla bir eh ·v t 'le ik ı alacal~hu ve bunu teklif mekt blarma 
ld e ecel lcrdır. 

6 - Teklıf me ttı' ]arı yukarıd yazıldıgı gün ve saatten bır sa
at evveline k, dar Siımer bank umumı miıdurlu~iine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

P~.ta ıle <>ön lerılec k mektublarm nihayet ihale saatinden bir 
saat eıtvel"ne k dar g miş ve zarfın kanuni ekildc kapatılmı bu-
hınmıt ı lazımdır. 1-1105 

hkçı m 
ı 

. . "". 
eıs ı~ın en: 

İtfaiye meydanında Su 
1-87!' 

U1;U S 25 MART 1936 ÇARŞAMBA 
c il s: z • 

Aktif 
Cümlıuriyet Merk~ı: Bankasının 

21 Mart 1936 vaziyeti Pa ·if 
·------------------------------------------------------------------=----------:----~ 

1 
Kasa: Lira Lira Lira Ur"' 

Altın: adi lcilo&nm 16.930,t'JM 

Banknot 
23.814.252,.M 
14.715.195,-

SerMaye: 

İhtiyat akçcı;i: 

15.000.000,-

1.026 "'56,67 Ufaklık 

Dahildeki muhabirler; · 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 

1.003.285,95 

253.383.79 

39.532.73J,31 
Tedavüldeki banknotlar 

253.383,79 158. 7 48.563.-

Altın: safi kilog.ram 4.398,279 6.186.531,64 
De.ruhte edilen enrkı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri 
ne tevfikan harine tarafından 
uki tediyat 11.332.810.-ı 

147.415.753,-

Altına tahvili kabil serbe t 
dövizler 

Diğer dövizler ve borçlu ldiring 
bakiyeleri 
Hazine tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı naltti,. e 
ka~ılı~ı 

613.016,46 

15.686.395,82 

158. 748.563,-

22.485.943,92 

Deruhu edilen uukı nalctive 
bakiyesi 
Karşıtııı tamamen altın olaralt 
itSveten techviile var.edilen 

Türk lirası mevduatı: 

18·000·000·- 165.415.753,-

17.612.279,65 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerı 
ne tevfikan hat:inc tarafından 
vııki tediv:.t 11.332.810,- 147.415.753,- DöYİZ tcahhüdab: 

Altrna tahviH kabil d1Sviz1er 
Diğer dövizler ve atacaktı 
klirinız lı:ıkivelcri 

2.070.469,52 

Senedat cüzdanı: 

Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı 

1.728.700,-
10.570.670,78 12.299.J70.78 

18.783.811,55 20.85 .281,07 

\t1uHelif: 53.919.303,76 

l')nuh•e edilen evrakı nalt. 
A iyenin karşılığr esham 11e 

ahvilat (itibari kıymetle ı 
R Srebest esham vt tahvillit 

34.293.44 7 ,56 

Avanslar: 

Altın ve dC: .. ız. üzerınc 
Tahvilat üzerine 

Hi'ıt-=rf•rlar: 
l\fohtelif: 

4.435.120,66 38.728.568,22 

25.874,53 
5.180.420.52 5.206.295,05 

lekun 

4.500.000,-
3.406.326,0ö 

273.828.374,15 273.828.374,15 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto had di % 5 1
/. altın üzerine avans ~o 4'/• 

............... __________ iiiiii __ iiiıoôı __ .._...., __________________________________________ ~------------------""---------

11.A~ !'5 \RTl.AKI 
Beher Bel .·ı tc 

Savıfa Santımi Savıfa Sııntırn 

------a 300 s 
4 150 s 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 

ıor 
IOC 
40 

1 Hııvır işlerine ve venı 
çıkan kit<tıılara Ricl ilanhıdan 
% ıs tenzilat vaµılır. 

Z - Zavi ilan bedl'lleri 1J1ak. 
tu vüı: otuz kuruştur. 

3 - Tebrik. teşekkür, evlen 
me. vefat ve kntı alaka ilanla 

il rından maktuan hes lira alınır 

AHONE S \HTI. \Hl 
Miiddet Oahilde Hnictt' 

HASTAl.IKl.ARI 
MOTF.HASSIST 

1 )r .. (:~vad ~rif 
Atasa~un 

1250 kilo vakete 
200 kilo salmastrahk kosele 
Tahmin edilen bedeli (2525) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Ask ri fabri
kalar Umum Müdürlü ü satın 
alma Komisyonunca 9 Nisan 936 
tarıhinde per embe güniı saat 14 
tc pazarlık ile ihale edilecektir. 
Şartname paıasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan ( 189) lira 
(38) kurı ş. ve kanunun 2. ve 3. 
m ddelerindeki vesaiklc mezkür 
gu l ve saatte komisyona mura-
c atları. (6 2) 1-1079 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
hnrriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı civarınd:ı 

Ulus Basıme!Jinde basrlmışt11 

Daima sabit daima j 
tabii 

Juvantin 
saç hovaları 

f nıôli:ı: ' k erzanesl Hiho. 
ratuvaı hnnrlıı ha11rlanıın Tuvan. 
tin saç bovaları muzur v!' :r.ehirlı 
...,,;ırırie1Pr.ı .. .., t:n "men ııri olup 
saçlara tııhii rl'nk1rrini halıse~ r. 
Tııv:mt in sııc lvmııl:ırı lrıı,..ırnl ve 
cıiv~ı.. "'",..,~ ;1.; tıı if renk Q1e 
rinde- tt'rtih .,.,1;1.,,;c::t;r. 

Gııırr• t.,ı..;~ ""' ':ıhlt o1ııralı: ·r
nin ecliien renk vrkanmak <re ttr 
lemı-\r lıııtt5 cienize srirml'K S\lrt' 

tivle ne ,..ı.~,.,,. Fn rirlrli ve cm· 
nivet1; rnarlcadır F.r:ı-11nelerrtr ve 
rtrİV"' """;ı;."7::ıl:ır,, ... ~"IT'I AT':>V11''1T7 

Hemen Kitapçınıza uğra
yınız. Server Ziya'nın 

"San güllü ev" i 
Çıktı 

Bayındır Şarbaylığından: 
Tahminen 400 hektarlık kasalıarnızrn harta ve planlarının tan

:?im ve tersimi işi 20-3-936 dan başlamak üzere 20 gün müddetle ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. İstekliler şartnameler
le mukavele örneklerini iki liraya belediyemizden arayabilirler. 

İhale günü l 1-4-936 saat 11 de encümen huzurunda yapılacaktır. 
İsteklilerin ~arbaylığa baş vurmaları. (645) 1-1095 

--------------------------------~~------

Kırklareli Valiliğinden: 
Kırklareli Memleket Hastanesinde bulunan bir adet REİNGER 

RONTGEN makinesi 15 Ni:.an 936 tarihine rasthyan çarşamba 
günü saat on altıda ihale edilmek üzere artırmaya çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli _ 850 - liradır. Artırmaya girmek ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin - 63 - lira - 75 - kuruşluk teminatlariyle ~irlik
te Kırklareli Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

(626) 1-1094 

Adliye V ckaleti IJv. l\lüdüı·lüğii 
Mahkemeler icin lüzumlu olan 20 lc:alemde 3,550,000 matbua ve 

12 kalemde 4,800 ~det defterin bir kısım malzemesi vekfilete ait ol
mak; baskı cilt, numara. meşin, veuip be:ı:i müteahhide ait buluh• 
mak üzere yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27 3 936 cuma günü saat 15 de Ankarada vekal t le
vaı:ım müdüriyeti odasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 3,600 lira, muvakkat teminat 270 liradır. 

Bu ise ait eksiltme sartnamesi ve diğer evrak vekalet levazım 
müıfürlüğünde ve İstanbul adliye levazım memurluğunda olup ıs
teklilerin bila bedel bu dairelerden ahı.bilecekleri. 

1 teklilerin ihale günü muvakkat teminat olmak üzere verecek
leri nakıt ve nakıt mahiyetinde olan tahvilleri malsandıklarına tev· 
di ile alacakları makbuzları veya bank teminat mektuplarını ha; 
mil olarak komisyona müracaatları ilan olunur. (554) 1-911 

Dahiliye V el\aletinden: 
1 - Vilfiyetler evi garajı önünde yapılacak 13.5 metre boyunda 

istinat duvarı ile 39,45 metre boyunda asfalt yol ınsaatı lcık e&<
siltmeyc konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 3044 lira 65 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 228 lira 35 kuruştur . 
4 - Katı teminat ihale bedeli üzerinden ı < 15 nisbetiPdedir. 
5 - Eksiltme 9-4-936 perşembe giınü saat 15,30 da Y C'nişchirdc 

Dahiliye Veklileti binasında toplanacak satın alma komicyonunca 
yapılacaktır. 

6 - Eksiltrneye girecekler 3 üncü maddede yazılı muv .kk t te
minatı vermekle beraber Ankara Nafıa Müdiırliıgünclen alı ımı eh
liyet vesikası göstermeğe mecburdurlar. 

7 - İstekliler bu işe ait proje ve fenni ve malı rtr me ıle 
ke ifnameyi her gün v kalet vil·yetler idaresi levazım l: ro unda. 
görebilirler. (005) 1-1027 

SINEMAL R {KULÜP] 

BUGÜN BUGECE 

BUHRAN BİTTİ 

Albert Prejean - Danielle Darrieux 

Büyük bir muvaffakiyetle devam 
ediyer 

BUGÜN GÜNDÜZ 
ARSLANLAR ADA il 

GECE 
GOL EM 

HARRY BAUR 
Baştan başa korku, d h 
Filmi nihayet gösteri 

1 e: can. 
.ıyor. 

PtA. TL.ARDA FEVKA LADE TENZILA T 
Cuma günü gündüz seanslarında Balkon: 60, 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 30 
Perşembe günü gündüz tteanslarınd& B k n O 

Hususi 30. Birinci ve Duhulı !5 


