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lsmet İnönü, Türkiye Cumuriye
tinin barı~ ve giivenlik politikasın
dllll bah ederken demiştir ki: 

"Şimdi, tiirk milletinin iradesi
ni bir daha söylemek için bu top
lantıdan istifade etmek isterim. 
Millt!tler arnımda emniyet, her 
millet için ve umumi sulh için 
mÜflereh ue ameli olmalıdtr. Müm
kün olduğu kadat· geniş ölçüde ve 
mümkiin olduğu kadar genif saha 
için banş ve giivenlik tedbirleri 
bulmafia çalı~olım. Yoksa, biiyük 
bir 6.ıhcıyı yangıncı maruz bırakıp 
bir kaç parça evi kurtarmağa ça
lnmnk bos biı· hul}adtr.,, 

. Her ha~gi hir devletin her hangi 
L;.- taamız p'llitikası ve planı olma
dıkça, yani Jevletler kendi güvenle
rini umumi ~ivenlikte araclıkca, 1s
m et lnüııi.i'nÜn söylediğinden. gayri 
bir si teme b~I bağlamalarmda hiç 
bir nı;\ııa yoktur. Silahlanma yarışı 
ve milli n;üdafaa kaygusundan do
ğan bütün C':htler v~ masraflar, hep 
tı:k tek milletlerin veya bir kaç dev
letlik bölgelerin, harb ve taarruz teh
likesi görmelerinden, bu tehlikeyi 
önliyecek esaslı tedbirler alınmadığı
nı bilmelerinden ileri geliyor. M;;s
yci l\'lusolini'nin bir nutkunda söyle
diği doğrudur: Bütün bu geniş ha
zrdıhlar, ancak bir harb içindir. 
Öyle bir zamanda bulunuyoruz ki, 
eğer müsbet bir güvenlik esası bu
lunmaz ve arsıulusal bir barış teşki
latlanması olmazsa, milletler olanca 
kudretleri ve hızları ile milli mücla
f aa vasıtalarını artırmaktan gayri 
hiç bir ıey düşünmiyeceklerdir. Bu 
L-1 -!11-a.1-- !'..!-Jcl bin .-!L-&1• b"" .... ~ .... A!!-._ çUJCU1 U• 

tün münasebetlere tesir edecek, Av
rupa, ihtilal ve harb tehdidi altında, 
karanlık bir mukadderle karşıfoşa
caktrr. 

1936 baharı, baharlarda beklenen 
bütün hislerin zıtlan ile geliyor: Her 
tarafta heyecan, endişe, hiddet, hat
ta ümitsizlik vardır. 1918 denheri 
say11ız memleketlerle İnşasına çafou
lan anıulusal güvenlik yapısı, temel
lerinden sarsılmaktadır. 

Mes'ulü bulmak icin, mesuliyeti 
tarif etmek lazım geliyor. Şu anda, 
bu tarif herkes için kendi menfaati 
bakımından yapılmaktadır. Ve her-

kea için meaul, karşısındakidir. Fa
kat, eğer her kese bu mesuliyet taka
zası yerine, yüksek bir vazife hissi 
hikim olursa, o zaman mesele kolay
lqacaktır: Münferit emniyetler ne 
bclar karıpk, dolambaçlı ve tehlike
li yoDarda aranıyorsa, müfterek em
niyetin yolu o kadar basittir; tedbir
leri o kadar sadedir. 

F. R. ATAY 
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AÇ il~ I Ş TöRE NiNDEN 

Başbakanımızın rei~[ği al"':ın 
heyet dün gece şehrimize 

Yeni yapılmış olan Afyon • Karaku
yu ve Bozanönü · Isparta hatlariyle Af. 
yon'da Atatürk zafer anıtını açmak Üze. 
re Başbakanımızın reisliği altında iki 
hususi trenle gitmiş olan heyet dün ge· 

ce şehrimize dönmüıttür. tik tren saat 
20.55 de, Başb::ıkanımızla Ekonomi, Fi -
nanı ve Bayındırl.k Bakanlar.nı ve Ka -

fakat etmiş bulunan orgeneral Cemil 
Cahid ve Mustafa ile vali ve öteki 
zztlar, Afyonda kendilerinden izin a
larak ayrılmışlar ve tren saat 12 de 
Eskişehire h:ı:cket elmi~tir. 

r~ki.'!elıinle: 
Başbakanımızın bindiği tren Sabun-

disini karşılamaya gelenlere il!ifot et
mişler ve kıtaları teftiş ettikten son
ra demiryollar idaresinin atölyesini 
gezmi~lerdir. 

ismet lnönü, gelişlerinde clcluğu 
gibi, halkın samimi tezahürleri ara
:-.ında, saat 16 <la I:skişchirden ayrıl
mışlardır. 

• 

.'folc::ı: l:ozmıi:nii - lsvurl!t lıut:uufo ili.· 
trnı trıhırı ulıuulcın {.!C{f'rd.· lsvart~ı ist:ıs
ymıuna µir,•rhnı _ (Jrımfo: lluşbahmı:wrz 

l."meı l1ıiirıii. Afyonk11rahisarda. Zaf,•r mu
t mm m:rlı.'! tifreıı:nde mıt.'m11u rcrirl.·••11 -
.~aJdu: Es!.·;~,·h"r tlurağmo gire~ı lw:w.o;İ 
trnı. /,ir lı'ıı·u j;bnıuz wmfmtlcm l:ur:rh
nırl.·c11. Ö~eki resimlerimiz 8 İnci sayfada~rr. 

mutay reislerini taş•ynn ikinci tren saat 
21 30 da Ankaı·a durağ na gelın:ştir. 

Başbakanımızla bakan1ar d.ırakta 

Ankarada bulunan INıık•n aı kadatlan, 
mebuslar, hükümet ve C. H. P. eı kuu 
ve valiyle kalabal k bir ha'k tarafından 

karşı!anmışlardır. 

C. H. P. Genel Sekr::tcri B. Reeeb 
Peker Es~i~ehir'de hus.ısi trenden ine -
rek İııtanbula hareket etmiştir. 

l'oldtı: 

Başbakanımızla yanındaki bakan
ları ve diğer zatları taşımakla olan ve 
dün sabah lspartadan hareket eden 
tren, saat 10.30 da Afyona varmıt. 

durakta Afyon halkı ile mektepliler, 
izciler ve askeri kıtalar tarafından se
lamlanmıştır. 

Baıbakan kendisini selamlayan kı
taları ve mekteplileri teftiş ettikten 
sonra, trenin Afyon istasyonunda ya
rım saat kadar duruşu esnasında il
bayla öteki alakalı memurlardan ilin 
maarif vaziyeti. zirai hali etrafın. 

da malumat almıf, deierli taniye ve 
dileklerde bulunmuılardır. 

Baıbakanımıza laparta ve Kara
kuyuya kadar olaa yolculukl&rma re-

cuprnar ve G .. k:ı:k s k iı.;tnsyonıı:m ara. 
s.nC:a m~i.ea.:di ... hava .:ıo:arımız tara.ın
dan karşılanm §tır. Tren I:.J; şehirc saat 
15.20 de val"llllf ve durakta kara ve 
hava kuvwetlerimizin kumanda he
yetleri, aubaylar, vali ve vilayet ileri 
gcLn!eri, askeri kıta'ar, mek.ept::er 
ve kalabalık b:r ha'k taı·afından se
lamlanmışta. 

Başbakanımız trenden inerek, ken-

Bir l\hsır 
Atatiirk~ü 

gazetesi 
•• •• ovuvor 

el 

Kahire, 26 ( A.A.) - Almokattam 
gazetesi, "Do~u devlet reisleri ve hükü
metlerinin başkanları"' ba~!ığı altında 
yazdığı bir başmakalede mart ayı için • 
de üç doğu memlek'!ti hi:k 1mdarı olan, 
Mısır Kıralı Fuat, lran Şah· Riza Peh -
levi ve Irak Kaalı Gazi'nin yıldönümle. 
ri kutlanması dolayısiyle bu hükümdar • 
lann meziyet, nüfuz ve İcraatlannı öv. 
dükten sonra bu vesile ile Türkiye ve 
onun Büyük Şefi Kamal Atatürk'ten 
bahsetmekte ve fu aatırlan yazmakta
dır: 

1, ,. .. ' .. .. 
!.!'C·-b .n.;.ı t.Jr:.ın 

Evclieün~ aç! .ı rp•1an h:ltları

mıza aid taf~ilatı dü .!.ü say mı::da 
kııım :ı vermiştik. Ajansın, te!grafla
rın gecikmesi dolay:!İyle ancak dün 
vermiş olduğu taMP" 'ayıcı haber?e
ri aşa~ıya koyc:•orc2. 

Blz~lmlmnmıı:mı mııl:u 

Isparta, 26 ( A.A.) - Başbakan 
lnönü. Afyon - Antalya hattının Af
yon - Karakuyu kısmının açılışmda 

şu nutku söylemiştir: 

" - Arkadaşlar; 
Uzun!uk itibariyle kısa olan bir 

hattı a~ryoruz. Fakat bunun ehemi
yetini ifade etmek için arkedaıJan
mız pek güzel sözler söylediler. Et
rafında bulunan viliyetlerimizin gü
zide hevetleri bu merasime İştirak 
ettiler. B:!haasa Büyük Millet Mecli
sinin yakın alika göstererek muh~e
rem reislerini ve aynca aeçilmif he
yetlerini göndermek liitfunda bu
)unnum, bu batta memleketin ver
cfıği ehemiyeti ifade etmektedir. Ak- ı 
denize yeni bir istikamette çıkmak 

(Sonu 5. inci ıaylatla) 

llt•r)t'rtlc 5 knruı;ı 

Afyon, 24 Mart 1936 

Ressam olmadığıma acındığım 
çoh oldu; fakat bugün, Af yon ha. 
lesinin dibinde, çe§id çc§id düş
manları ezip kahreden türh azmi
nin tunçlaşmı§ ifadesi karşısında, 
lnönünün bütün cihanı sulha çağı
ran ve türk barı~ına el uzatılacak 
olursa "Onu korumağa hazır mısı
nız?" •ualini sorarken alacağı ce
vabtan emin bakışları önünde duy
duklarımı canlandıracak bir fır
çam olmadığına yandım. 

F otograflar belki bu manzara
yı tesbit etmişlerdir. Yann, gaze
te sayfalarında, topraktan sipsivri 
fırlayıveren Afyon kalesini, kale
ye doğru yükselen geni§ taş mer
divenleri, bu merdivenler arasnı
da dolup boralan sert fıskiyeli 
mermer havuzlan, havuzların üst 
tarafındaki düzlü!zte, bütün hid
detini sıktığı sol avucunda topla
yarak ötekisini ayaklarının a, ına 
serili düşmanına /:aldıran ti.irk 
hey.1<elini ve bu dekor içinde l.ay
naşan binlerce vatanda,.ı görüp 
seyredeceksiniz:. Fakat lnöniinün 
kısa ve çok manalı nut'zunu d:n
lerken bu vatandaı;ların hissettik
leri temiz heyecanı s"z de tatn,ak 
isterseniz bu fotografları yanyana 
getirin.iz; masmavi bir (:Öktc pnr
lak bir güneş t.•e ılık bir bahar h:ı
vası dü:;ününüz; evlerin pençere
lerini ııe damlarını dolduran /.a
dın, erkek, gene, ihtiyar af yo lu
lcr yerine kendinizi koyunuz. Ve 
sonra ... lnönüniin sesini hatırlı 
rak o kısa n,:ıt ~nu okuyunuz. Z6 
aiı,.tos 1931 sabahı aklınıulatlır. 
Ataliir' .. ün Kocatepeden ufuklara 
baka:- '· c!ü ünen s:lueti g··-1cri
ni:z.in önündedir. O vakit, lni;nü
nün: ''Kocatepeden Afyon ovası
na ir.diğimiz zaman .... '' sözleri;>le 
neyi andığını ve bunları onun ağ
zından ve orada clinler~en res•a~ 
olmaclığır"a neclen bu katlar acın
clığımı a"llarsınız. 

On beı sene evel burava as''er 
lıılığıvla gelip kurtuluş ı:alerini ta
mamlamak için ilerilere gülen 
ıenç kumandan bugün, saçları be
yazlanmıs, sivil bir hükümet reiıi 
olarak tekrar dönüyor ve kurtu'u
§Un ba~ka bir sa/hasını tamaml!!
mak için gene ilerlere g "diyfJr. 

Gene halkevlinin dediği gihi: 
"Sava~ kuruculuk sahasında J~
vam ediyor.'' 

Kurtaranların lnımamlauttla 
yapıcılı" ordusunun neleri olmalı 
ne zevkli gurur. 

Naauhi BAYDAR 

iş Bankasının hissedaı·Jar 

genel heyeti dün toplandı 

" Kamil Atatürk"ün, memleketini 
kemiren ve ayıran haıtal·ktan ve bilhaa. 
aa büyük harbın •onlarına doğru "haata 
adam" ismini verdikleri bu memleket için 
ıarplılann hazırladıkları akibetten kur
tannak suretiyle uluauna yapbfı büyük 
hizmeti inkir edebilecek dünyada kim 
yardır 1 

"{TJ 
I u~,. un Dil Yazıları 

Güneş · Dil teori ,i ile kelime tarihi 
ve tarihi tetkik yapmak tecrübeleri 

.v Banka bu sene 726 bin liralık bir kar temin etmiştir. 
Hissedarlara %9 bir kazanç hissesi dağıtılacaktır 

Türkiye it Bankumm 12 inci İf 
senesi alelide umumi heyeti dün, 
16,30 da banka merkezinde toplan
dı. idare meclisi reis vekili B. Fuad 
Bulca toplanbyı açtıktan sonra, ni
zamname mucibince rey tasnifi için, 
en çok hissesi olanlardan iki zatın 
Ye bir sekreterin seçilmesini teklif 
etti. Başbakanlık yönetgeri B. Ke
rnal ve Finans bakanlığı yönetgeri 
B. Faik Baysal rey tasnifi ve banka 
ı:enel sekreteri B. Baki Sedes sekre
terlik için seçildiler. 

Bundan sonra murakipler ve ban
l<a idare meclisi raporları ile 1935 yı
lı bilançosu okundu. İdare mediai 
İbra Ye bilinço tasdik edildi. 

1935 ydı içinde, Kamutay reis ve-

killiiine seçilen B. Nuri Cönker' den 
açılan idare meclisi azalığına. atatü 
hükümlerine tevfikan, Edime sayla
vı B. Mustafa Mecdi Bayaan'm aza
lığı tasdik edildi. 

1935 yıb kirmm, idare meclisinin 
raporunda gösterildiği tekilde 15 ni
sandan itibaren, dağıtılması kabul o
lu ndu k tan sonra murakipliklere, 
Tekirdağ saylavı B. Şakir Kesebir ve 
Trabzon aaylavı B. Hasan Saka ye
niden seçildiler. 

Umumi heyet, murakiplerin üc
retlerini de tayin ettikten sonra içti
maa nihayet verileli. 

Bu ıeneki bilanço memleketi
mizin en kuvvetli müeaaeselerin

(Sona 2. inci •7'ao) 

Yeni Türkiye hakkında bir fikir edin. 
mek için, kuvvetli, aaycı ıören, ıalahat 
yolur ıla durmadan ilerliyen, keacliaiae 
SÜYeD8D, maneYi Ye maddi kuvvetleri• 
ıüvenea buaünkü Türkiye ile her sün 
harabi ve mahvolmalc tehlikeaine maruz, 
topraldamu takıirne, membalarım istis
mara ve arzulanm kendiaine zorla kabal 
ettirmeie çalı§an başka uluaların ihtiraı. 
lannın kurbanı eıki oıınanlılar memle
ketini kıyaslamak yeter." -·VvVVV 

BUGÜN 
B. Eden'in Avam kamarasındaki mühim 

beyanatı 
Sovyet - Mançu ıınınnda yeni bir hadise 
Almanya müsaadekar davranmıyacak 

(3 üncü sayfada) 

lta)ya harlN çabuk bitinniye hazırlanıyor 
8. Hitlerin Fridrigabafendeld autku 

(4 ilncii sayfada) 

S!lkar 

Sak kelimesinin gerek Türkçe

de gerek Sümerce ve Arapçada 

aynı zamanda parlaklık ifade et

tiği böyleoe anlaşılınca hayvanla

rın alnındaki sakar ile bacakların
daki sekil kelimelerine önem ver
memek doğru olmaz. 

Sakar bilhassa sığır hayvanları
nın alnındaki beyaz lekedir. Ve 

galiba öküz ve ineğe kutlu bakışla 
bakılmasının ıebebi bu beyaz le
kenin ziguratların tepesinde görü
len ilk •tık parçasını temsil ettiği
dir. Eskiler mukaddes öküzün da.ğ 
batından indijine inanırlardı. 

H. R. T ANKl/T 

''Kırgızlarda babaların ruhu için 
kurban edilen hayvan mutlaka 

(kaska) yani sakar olmak gerek

ti. Nezirlerde Bozkuka yani boz 
renkte sakarlı hayvan kesecekle
rini adarlardı." [ 1]. 

F. Lenormant da sak kelimesi
nin fU müıtaklarım ve manalarını 
kaydeder: 

Sak uçta olmak, önde olmak, 
baş, şef, dağın tpesi, birinci, yaı
ça büyük 

Sak - us başın tepesi 

• Say/ aYı çevirini~ • 

[ 1] Çolcan Velihan 
mecmuayı asarı s. 11 

oğlunım 
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1918-1936 iÇ HABERLER 
1918 de muharebe bitmişti. Avus

turya ortadan kaldınlmıştı. Alman
ya politika ve askerlik dışı kılmmış
h. İngiltere ile Fransa, bi.iyük payla
r• almıştı. İtalya tatmin edilemeınisti. 

Bugiin, AYusturya'nm yerine ka
im olan memleketlerden her birinin 
iizeıinde bir başka biiyiik devletin 
niifuz:u mevcuttur. Alm<mya politi
ka ve ordu yapmak hnklarınr r,eri al
mı tır. lngiltcre ile Fransa, aldıkları 
pn} ları muhafaza etmek arzusundi-1-
dırlar. ltalya il:ie, 1-labesistam, herke
~ rağmen. ve kendi ü~i.i ile kendine 
t 1 ·s etmek peşind dir. 

Demı->k oluyor ki, bir yanda İn
giltc e ile I'ransa, b·r yanda da Al
nı n}a ile ltalya, birbirlerinden. tıp
kı 191 4 te olduğu oibi davacıdı lar. 
it J .. a'nm kendine hi~se istem si "e 
bunu aramağa ve elde etmcğe calış
ması ile Alınanya'nın "hak beraber
Jigı .. kli~f'si altında politikasını ordu
suna taşıtmak kararı, 1918 muahe
delerinin topunu birden sarsmıştır. 

Yıkılan yapının yalnız Yersailles ol
ması, Neuilly, Trianon ve Saint-Ger
main'in selamette kalacaklarına de
lalet etmez. Bilakis, Fransa gibi bir 
biiyük devlete ait olup "tamirat" işi 
gibi modern tarihin en ustalıklı ve 
karlı mali kombinezonunu ihtiva e
den, bizzat Milletler cemiyeti'nin 
kovenant'ı üzerinde müessir olan ve 
beş taraftan garantili Lokarno'yu 
doğuran Yersailles, arka arkaya al
dığı rahnelerle yan yatarsat bunun 
müzeyyelatmdan başka bir şey ol
mıyan diğerlerine sıra gelmemesi 
mantıksız olur. 

Bunun icindir ki, 19 l 8 muahede
lerini değiştirici mahiyette olan lıer 
adım, bu muahedelerin sahiplerini 

Sak - zi -= başın tepesi [2]. 
Sak Eti dilinde de yaşamıştı. 

Louix delaporte Eticede sahessar 
kelimesinin müstahkem hisar ma
muma geldiğini kaydeder [3]. 

Hülasa bu sak; çak - mak keli
mesinin isim ve fiil olarak her iki 
manasında olduğu gibi hem yük
s~kl'k parlaklık (şimşek çakmak, 
fıkren bir şey çakmak) hem kaya 
(çakmak taşı) hem kuvvet ve tah
kim (çiviyi çakmak) manalarını 
veren kuvvetli bir kelimedir. 

ilerde de yine sak'tan bahset
mek üzere şimdi bahsi kesip ar 
kelimesini tetkik ede] im: 

Ar kelinıe.~i 

Bu kelimenin Y akutçada mana
sı aladır. Feleknamede mavera 
manasında olarak kullanılmıştır. 
Bugünkü Türkçemizde ise arka 
kelimesinde yaşıyor. Etimolojik 
analiz şekli şudur: 

ar ağ ar 

yani sabit ve kararlı bir yükseklik 
ve yahut yüksekliğln tekarrürü. 
Bu kelimede parlaklık anlamı da 
vardır. Çünkü ister maddi olsun 
İster manevi olsun her yü.ksek yer
de bir parlaklık mündemiçtir. Sa
bah ağardı dediğimiz zaman saba
hın ı~ıldığmı parladığını kastet
miş oluruz. Netekim ağarma Ana
dolu lehçesinde fecir demek oldu
ğu gibL 

Artmak fiilinde aym (ar) keli
mesini buluruz. Örtmekteki ör ele 
aynı manayı verir. Örtme oturula
cak, barınılacak bir ev haline ge
tirilmit yer demektir. Duvar ör
mek, çit örmek gibi kelimelerin 
ör'ü de aynı rolü yapar. Üreme fi-
ilinin ür'ünde aynı mananın bu
lunmadığım kimse ileri süremez. 

Bu ar, ör, ür kelimelerinin bir za
m:ın gür, kür, kur şekillerinde ya
tadıkları muhakkaktır. Çünkü bü
yük Türk lilgatine göre bugün de: 

Gür - çok, bol, mebzul (Garp 
Türkçesi) 

Kural - etrafı cevrilmiş, korun
mr" yer, daire (Uy.,.ur) 

Kur kuşak, halka, daire (Ça-
fatay) 

[21 La ı~ .. ,.,,,e prirnitive de la 
el--' •. ., e 4 "'> J iioms Touraniens 

I "1 Tt:!xtes Hittites. 

fena halde sinirlendirmekte ve "her 
defasında, Milletlre cemiyeti'nin var- IST ANBUL TELEFONLARI: 
lığını, münakaşa masasının üzerine ..,. .. ~.,.,,,,.~..,.,,.,..~~--.,..,.,.,~~~-
atmak tadır. Lokarno işinde, Fransa-

Bir Türk - Yunan ticaret Trenlercle telgraf ve 

nm jüridik cepheyi bir türlü bıraka- Deniz 
maması ve bazı devletleri bu husus-

yolları idaresinin 
tarifesi 

şirketi kuruldu mek:tup k:al)u l 
Yunan mevzuatı hükümlerine 

ta yanında bulması, bundan ileri gel
m<·ktedir. 

göre, Bir türk - yunan ticaret şir- cdiJeceJi. 
1918 muahedeleri. bazı ki.ici.ik Av

rupa devletlerinin yeni vaziyetlerini 
tesbit etmekle beraber, esnsta. bi.i
yiik d vletler arasındnki ıniinasebet
leri 1918 deki savaş neticelerine gö

İstanbul, 25 - Dcnizyollan idaı·e -
sinin tarifesi tesbit edildi. Fiatlara zam 
yapılmamışbr. İhracat ma:ldelerinden 
bazılarının fiatlarında ııfak bir tenzilat 
vardıı·. 

keti kurnlmuştur. Bu şirketin mer
kezi Pire• dir. Şirket, Türkiyenin 
muhtelif yerlerinde şube er aça
cak ve bu şubeler vasılasiyle Tür
kiyeden canlı hayvanlar salın a
larak Yunanistana gönderecek

re ta\:İn ed'yordu. Bu ınuahedelerin Bir deli, karısını öldürdü 
bun-i.'n başta Versaille~ olmak i.izere 
sarsılmıs b11lunmaları, büyük devlet
l<'r arasmda"ki hu miina~ebetlerin de 
dt-~ ·r;mekte olduğunu göstermekte
dir. 

tir. 
Bu "irketin kurucusu geçenler

de Ankaraya gelerek Türkofisle 
temas etmiş ve müh · m esas
lar kararlastırılmıstır. Türkofis, 
bu şir1-cete, Türk miistahsil ve tüc
carlarını korumak bakımmdan, 

her türlü kolaylıkları gösterecek
tir. Alakadar iç. kolları ile ticaret 
odalarına da laıım gelen direk

1914 le dığt>r bi.iyi.ik emperyalist 
de, lc-tlere karşı harbeden Almanya, 
1918 de mağlfıp olduktan sonra ne
ticelere kathmmağa mecbur olmuştu. 
Bu~ün hak l:wraberliğini yeniden el
de etmiş gibidir. Bu hak beraberliği
nin "imperyalizmde hak beraherli
ği" olduğuna. Almanya'nın bi.inye
sinden büyük şahit istemez. Yetmiş 
milyona yakın. teknikte son derece 
ileri, organizasyonda başta gelen ve 
yaşamak için kendi toprak1arı dışın
da imkanlar aramağa mecbur olan 
bir millet, bütün haklarını elde etrni

İstanbul, 26 - Ali adında 28 yaşın. 
da bir adam, sa!>aha karşı Havva adın
da 24 yaşındaki karısını bıçakla öldü... 
müştür. Gazetelerden bazıları Alinin b:.ı 
cinayeti, karısını kendi babasından k s· 

kandığı için işlediğini yazmışlarsa da, 

yapılan tahk=katta Ali'nin akıl hastası 

olduğu, hatta iki defa da ak 1 ve sinir 
hastalıkları hastahanesinde yattığı anla
şılmıştır. Alinin kızı olan 7 yaşındaki 

Huriye'nin anlattığına göre, Ali gece 
yatağından ka?k.,rak, kendisini denize 
atmak istediğini karısına söylemiştir. 

Zaten ötedenberi kendisini denize ata -
cağını söylemekte imiş. Karısr, kocası-

run dı~arrya çıkmasına mani olmak is -
temiş, o da ekmek bıçağiy)e karrsını öL · 
dürmüştür. Ali ortada yokt~ır. 

tifleri vermiştir. 
Bu şirket Yunanistanm en mü

him canlı hayvan idhalat firmala
rını içersine almıştır. Şirket ku
rulmadan önce, şirket ortakları 
olan tüccarlar, Yunanistana giren 
canlı hayvanların '( 70-80 nini id-

' hal etmekte idiler. Şimdi bu mik-
darın daha artacağı umulmakta 
dır. 

ye çalışırken, elbette ki en başta "ge- Hava yollarına 200 bin lira 
nisleme hakkı" nı koyacaktır. 

Şirket, şark viliyetlerimizden 
de hayvan satın almak için timdi-
den icabeden tedbirleri almıf ve 
oraya mübayaa memurları gönDiplomatik dedikodu1arm ve çe

kişmelerin arkasında yatan hakikat, 
budur. Buna karşı fngiltere, Fransa 
ve İtalya gibi diğer büyük devletle
rin aldıklan vaziyeti başka yazı1an
mızda tahlil edeceğiz. 

BURHAN BELGE 

Kor 
(Uygur) 

sıra, derece, 

Kora avlu, ahır. 

meı.kam 

manalarını vermekte olduğu gibi 
Ahtariye göre de: 

Arapça: gavr güneşin bat-
ması, çukur, nihayet 

Arapça: kar tepe, kara ve bü-
yük taş 

Arapça: kura' gemş yer 
Arapça: kur - öd yakacak yer. 
F erhenkişuuriye göre: 
Farsça: gevr harap olmuş 

yer ziraata ve İmara elverişli ol
mıvan yer. 

Farsça: gar dağ eteklerinde 
OY'1lmuş ev gibi yer, mağara. 

Cütün bu muhtelif dillerin muh
telif lehçelerinde gur ve kur keli
meleri ve onların vokal farkı iJe 
ayrılan eşleri aşağı yukarı hep ay
nı manavı vermekte olduğ'undan 
heps;"i de şu üc esasa çevirebili
riz: B?r yer. yüksek bir yer, bir 
yanı bir d"ğ- ve bir tas. 

Sakaratlarda bu anlamlar bu
l11nduITT1 icin ;ar kelimesine v1•kar
d"' z;P.Ur::\t bahsinde gur kelil"'le
sine vardii?imiz manayı vermekte 
tereddüt etmeyiz. 

At kelime~i 
(. t) başlı başına bir kök ve 

bir kelimedir. Ek olduğu zamanda 
da yapıcılık, yaptırıcılık ve yapıl
mış olmaklık gösterir. Eski Türk
ler bu elemanın dil gövdesindeki 
bu büyük rolünü dikkate alarak 
şamil sahası için de kuvvet, kud
ret ifade eden her manayı almış
laı d•r. 

Dil bilginleri (. · t) unsurunun 
bu yerde il kdefa Akatlılar tara
fından kullanrldığınr söylerlerse 
de doğru değildir. Luvilere atfe
den1er de aldanmışlardır. Çünkü 
at Sümerce de ve prototürk lehçe
lerin hepsind" ilk kuvvet, yapıcı, 
asıl ve esas idi. 
Şimdi bütün bu izahlarla zigu

rat'ın sakarat'tan farkı olmadığı
ııı Ö0renmiş bulumıvoruz. Su hal
de Basra sahilindeki eridu'nun 
zi.ı:ruratı ile Karadeniz kıvısındaki 
salcart,ın yapıcılarını etnik ve sos
yolo ;ik h;\kımdan avnı milletin ve 
avm kültürün çocukları savmak 
k:ıcfa r tabii bir şev olmaz. Böyle 
olmakla beraber biz toponomimi
zi tamamlıyacak malUnıatı topla
makta devam edelim. 

Büdce encümeni ha,•a yollan büdce_ 
sine münakale :\Uretiyle (200) bin lira 
lık fevkalade tahsisat konulmasını kabul 

etmiştir. Bu para mefsuh Aero ekspresso 
l talyano tayyare şirketinden mübayaa 
olunan Büyükdere hava İstasyonu civa -
nnda yapılacak z.ar;.ıri sabnalma maN"af-' 

lariyle tirkete verilecEk paralar karşılı

ğıdır. 

Krzrlay Genel rvlerkezi 
toplandı 

Dün kızılay Genel r forkezinde 
Genel Merkez Heyeti toplandı. 
25 nisan 1936 da davet edilecek 
olan kongrenin tasvibine sunul
mak üzere idare heyetince yapılan 
1936 - 1937 mali senesi büdcesini 
ve raporun tetkik ve müzakere 
ederek aynen ve teınamen tasvib 
etti ve toplantısına nihayet verdi. 

dermiştir. 

Yüksek Ziraat Enstitü
sündeki konferans 

Hıfzıssıhha ve bakteriyoloji doçen _ 
ti Dr. Süreyya Tahsin Aygün yannki 
cumartesi günü saat 17 de Yüksek Zi
raat enstitüsü Baytar F akallesi iç has

tal,klar saloni.!nda: ''Hay.Janlardan in_ 

sanlara geçen hastal k'.ar" üzeri.nele bir 
konferans verecektir .Konferans herke
se serbesttir. 

Kambiyo alım ve satımı 
Cumhuriyet Merkez Bankası, şu

besi bulunmıyan yerlerde kaınbjyo 

alım muamdcie.-uıi 1ş ve Ziraat ban· 
kalarmın şube ve sandıklan tarafın-

dan yapılmasına karar vermiştir. 

l\lalatya kon1binası i ciıı lıazırlaııaıı • 
proıe 

.'> 

taınamlaıım ak üzeredir 
Malatya kombinası hakkında ya

pılan etüdler tamamlanmış ve imalat 
programı teabit edilerek önprojenenin 
tanzimine baılannııştır. 

Bilindiği Üzere Malatyaya tetkik
ler yapmak Üzere giden heyet, fab
rika yerini tayin etmitti. Burada fab
rikanın kuvvei muharrikeaine lazım 

olan kuvvetin mevcud sulardan isti
fade ııuretile temin edilebileceği gö
rülmüştü. Şimdi yerinde mevcud lin
yit kömürlerinden de faydalanmak 

kabil olup olmadığı araştırılmakta

drr. 

Gerek Malatya ve gerek Diyarbe

kir havaliainde, fabrikaya kafi gele

bilecek mikdar ve vasıflarda pamuk 

yetittirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu 

havalide Malatya zifiri denilen bezler 

çok satılmaktadır. Fabrikanın Malat

ya zifiri ile benzerlerini ve ayrıca ja

karlı bezler yapma.aı muvafık srörül
mek tedir. 

-----·,-----
Vilayet meclisiniıı 
Vilayet umumi meclisi, dün, vali 

B. Tandoğan'm reisliğinde devrenin 
son toplantısmı yaptı. Katipler, B.B. 
Hilmi Atlıoğlu ve Rıfkı Evren idiler. 

Önce geçen celse zaptı okundu ve 
bir mütalea olmadığından reye kona
rak kabul edildi. 

Bundan sonra, daimi encümen a
zalığı seçimi yapddı. B.B. Hamdi 

toplaııtısı 
(Kalecik), Muhlis {Ayaş,) Ahmet 
(Ankara) , Ramiz (Keskin) ittifak
la azalıklara seçildiler. 

Vali Tandoğan, meclisin kendine 
izhar ettiği itimattan dolayı teşekkür 
etti ve 15 ikinci kanunda tekrar top
lanmak üzere celseyi kapadı. 

Umumi mecli6 bu yıl 15 toplantı 
Y&plillflır. 

Bankasının lıissedarlar genel 
toplandı 

lıeyeti 

dün 
(Başı 1. inci sayfada) 

den biri olan iş Bankasının ne ka
dar sağlam bir tarzda idare edil
diğini göstermek itibariyle şayanı 
kayıd olduğu gibi müşkül vaziyet
ler içinde yapılan 726 bin liralık 
kar da Türkiye ekonomi duru-

lik husule geldiğini göstermek 
noktasından çok mühimdir. 12 iq
ci senesini dolduran bu ciddi mü
essesemiz hiaaedarlanna yüzde 9 
gibi çok iyi addedilebilecek bir te
mettu hissesi tefrik etmiştir. Bun-
dan ha~ka müessis hisselerinin be
herine de onar lira temel · 

Posta. telgraf ve telefon ve dev!et 
demiryolları umum clirelctörlüğü arc:ı.
sında trenlerde telgraf ve mektup 
kabul ed'lmesi iç'n bir mukavele im
za edilmi .. ir. 

Bu mukav le ·ıe hare t hal' nde
ki katarlarda bu nan yolcular yaza
cakları meHup ve tel r-fl rrrı tıen 
den inmed_n g .. nd mı k imkanım 
bu]acaklardır. Me dup ve telgraflan 
posta memurları ve po,,ta memurla
rı bulunmıyan katarkı.rda tren me
murları alacakl rdır. Trende veri
lecek telgraflar telgraf merkezi bulu
nan ilk istasyondan mahalline çeki
lecektir. Meklup1ar da g·deceği yere 
göre trenin hareket isf kametindeki 
İstasyonlarda bıra1ruacaktır. 

Posta ve telgraf idaresi bu işin te
mini için 1936 büdcesi ile istediği 
tahsisatı alırsa hazirandan itibaren 
trenlerde mektup ve telgraf kabulü
ne başlanabilecektir. 

Türk sancağını taşıyan 
gemiler 

Şehadetnameli kaptan ve çarkçı 
ların türk sancağını hamil ııefinelerde 
dereceler ve bölgeler kullanılması 

hakkında talimatname ile muayene 
ve sefineler genişliği talimatnamesi
nin kurtancı vasıtalar faslmı teııkil 

eden 106 ila 132 inci maddelerinin 
yÜrürlükten kaldırılması Bakanlar 
Meclisince kabul edilmi~tir. 

Kars köylüsünün 
toprak1anrrw"'r 

Kan vilayeti dahilinde loprakaız 
olan yerli halk ile göçmenlerin top
raklanması İi·n 1505 sayılı kanun 
hükümlerinin Kars vilayetine de teş· 
mili Sa.unlar Heyetince kabul e<!il
miştir. 

Memleket saatlerinin 
doğru olması için 

Bütün memlekette saatlerin doğ

ru olarak bir yerden ayarlanabilme
sini temin için fstanbul raııathanesİn• 
ce hazırlanan iki talimatname Ba -
kanlar Meclisince kabul edilmiştir. 

Bu talimatnamelere göre Osmanİ• 
ye telııiz merkezi muayyen tulü mevc; 
Üzerinden İstanbul raaathaneainin 
verdiği Türkiye saatini saat 11 de 
milletleraraııı saat İ§aretleriyle neşre• 
decektir. Talimatnamelerde millet • 
lerarası saat işaretleri hakkında İza• 
hat da vardır. 

Cellad gölünün kuru tul-. . 
ması ı~ı 

Bayındırlık bakanhğına gelen ha· 
berlere göre, Cellr.t gölünün kurut
ma faaliyeti çok ilerlemiştir. Deniz
den itibaren Kozpmara kadar uza
nan ana kanal tamamen açılmıştır. 
Bunun uzunluğu 16,5 kilometredir. 
(Sağlık kanalı) adım taşıyan diğer 
kısım hafriyalma nisan sonlarında 
başlanması için yerine laznn gelen 
emirler verilmi$tir. Bu kanal da açıl
dıktan sonra gölün sulan denize akı
tılnuı olaca!<tır. Bunun birind teşri
ne kadar biteceği hesap edilmektedir. 

Zonguldak gümrük 
teşkilatı 

Zonrruldak gümrüğü te~kilatı yeni 
gümrük teşkilat kan:ınuna göre yapıL 

mır ve Zonguldağa bildirilmitir. 

Çağrı 

* Hairciye Encümeni bugün heyeti 
umumiye içtin1aı•ıdan scnra toplana• 
caktır. 

* Maliye Encümeni buaün heyeti 

umumiye i timaından so 
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!:l. E!le~ı Avam l;nmaı·~~~.Jıfi~a Lo:;arno 
leliliileı·i lıakkırı.dabeyanatta bıılıındu 

Londra. 2G ( A.A..) - Avam Kamara.. 
11 dıı siyasete ait "SAbırstdıkla bck1eııen 
müzakerelerde buhumıak üzere bugün 
öğleden 'llO:tn toplanmışbr. Müzak..:re 
.. alona baştan ~a dolu idi. Ve diplo • 
111atik locada da Londra'da bulunan ya
bana delegelerin hemen hepsi göze çar -
pıyorda. 

Dıt Bakam B. Eden ilk olarak söz al
mış Ye fewkal5de .ahim "Ye endişe veri • 
ci bir zamanda gösterdikleri ağır başlı -
hkt:an do1ay1 partilere, gazetelere ve 

Britanya milk.tine teşekkür etmittir. 
Lokanıo andlaşmasmm vaktile ne 

gibi tartlar altında iınzalandığmı ha
tırlatan B. Eden, Ren bölgesinin mu
ayyen olmayan bir müddet için asker
likten tecrid edilmesinin andlaşmanm 
imzasi,.le neticeleııen alman notaam· 
da da göz önüııde bolundul'lllduğunu, 
Almanya., lngiltere ve Franaada biri· 

ettiği te:ıhhiıtlcre inhiıın eylemek,e:lir, 
yallUZ teknJdir ve İneilterenin sıyasal te. 
ahhütLriyle hiç bir aır.kası yold..ır. ln • 
gillere görüşmeler başlar ba§lamaz b'.:iy: 
le bir tahdidin kararlaştırılmasına azam. 

ehemiyet atfeylemektedir. 
B. Eden bu nokta üzerinde bilhas-

sa ısrar ederek demiştir ki: 
"- Kati olarak tahdit edilmi:t} he

defler üzerinde erkan' harbiyelerce 
yapılmakta olan konuşmalarla 1~14 
den evelki konuşmalar arasında açık 
bir fark yapmamız 15.zımdır. Şimdiki 
teahhütlerimiz andlaşmada açıkça 
tasrih olunmuştur. Ve tek mesele bu 
teahhütleri yerine getirmek için • eğer 
)a2mı gelirse - bir tesviye sureti bu
lunmasını kabule hazll" olup obnadı
ğunızdır. Ortada ba§ka bir şey yok· 

tur. 
lngilterenin Avrupa İ§lerine göz 

yumamıyacağmı, Belçilca ve Fransa· 
nın toprak bütünlüklerinin ve h:ç bir 
muhasım kuvvetin bunlarm sınırların· 
dan beriye geçmemesinin İngiltere i
çin hayati bir menfaat oMuğunu izah 

biri e.Tkasmdan iş bapna geçen hükü
metlerin Lokarno hüküml!"rini teyid 
cttiklerİllİ aöylemiş; Versay andlaf· 
muma daima itiraz ettiğini, Lokaroo 
için ise hiç bir §ey söylemediğini ila
ve ederek, Alman.ya her angi bir ae
beble veya ao.-,et • fransı& paktı do
layuıiyle bunun deği§tirilmesini iste
seydi, banma. Lokarno andlaımasının ı;; 
3 üncü. maddeai gereğince mümkün ol

d11ğW11a ela bildirmi§tir. 
Lokarno de•le~lerinden olan Bel

çikanm .,,,.yellerle pakt Japmadığı
nı. Rea bölge&İ.Dİ.D Tansmm Belçika 
l&4U'1Dda oldujwıa, Abnanyanm kuv
veti., kota~ımal.,.a •e .makul delillere 
talidim ettiğini öyliyen ingiliz dıt ba· 
kam. "'Ben lngilterenin imzasllll İn· 
kar eden ilk dıt bakanı olmak iste
aaem• d~ lngilterenin maksadı· 
nm, tealıhüdlerini de göz önünde bu· 
lu.aGerarak •ulhçu bir hal sw-etine 
varmak olduğun• anlatmı§br• 

B. Edm buDdaa 9C)llra Paris Ye Lon.. 
dra cWtipneleriaİD bir huli.aau:m yap -
mıı. Frama• .... .ecri tedbirler fikrine 
lngilteretaia itfirak etmediğini .öylecliği 
zaman a:krılammı. Lokarno teklifleri. 
nin mahiyetİllİ amat .. rak bunların birer 
teklif olduiumı ve ultimatom mahiyetin-
de bulunmadıklarını belirtmiı. Almanya 
bualana J'erİae ba~ka müsbet teklifler .. 
de b.ln~ l•gilterenin bir anlaş -
maya varabihnCk için. alakalı dc-.letlerle 
temaaa gelmcğe hazır olduğunu söyl&
ıniıtir. Almaaya•mn ya\·dımı olmaksızın 
göriipnele.-e ba~amıya<.ağım söyliyen 
B. Eden Lundan ı:.anra ~yaz kitabtan 
mufasaalaa bahs\?dc~ l:.ü:ı'ı?t Britanya-
ya ~ ftcit.el~ ~ t.-m:ı.fa ayn)abile. 
cciiai .öyleaıiştjr _ 

1 - Giiriiş~ başlayuıcaya kadar 
arada geçecek int"kal devre3ine mahıuı 
teahhiitler, 

ı - Umumi bu anlaımaıım ~erçek -
•C§mmİ içia ingiıiz yardımı ,eklindeki 

teahbüdler. 
3 - Göriipneler yanda kahrsn giri -

,,~ teabhüthr. 
B. Eden'ia m.hlarma göre, intikal 

den-esi içi. olan teahhütler Fransa ve 

~ ...ıaa em.niyetlerinden dola -
vı tatmin et,mıeği istihdaf eyiemektedir. 
3u t..W.iit açıkcs tahdit ve tayin olan. 
Tllllttur. Kunna1lar ara.s1ndaki görüşme
' er katiyeu. Lokarno a:ıdlapnasının ihtiva 

Avam kcrmara8lnc!a müh;m beya--
natta bulunan B. Eden 

etmit ve lngilterenin milletler cemi· 
yeti paktı ge&eğince giri§tiği teahhüt· 

lere daima bağlı olduğunu tebarüz et
f rdikten sonra, İngiliz hükümetinin 

beyaz kitaptaki tekliflerden dolayı 

ı.ıişman olmadığım söylemiş, arsıulu

sal durwnun karışıklığına ve vahim

liğine, etrafta henüz takdir edilme• 

dik tehlikelerin mevcudiyetine İ§aret 

etmiş; avam kamarası terazinin bir 

gözüne beyaz kitabı, öteki gözüne de 

harb tehlikelerini koyup tartana, o· 
nun da aynen hüküınet gibi düşüne

ceğini söylemiştir. 

Yeni görü~meler için 1Srar edildi

ğini, fakat Almanyanın yardımının da 

bunun için lazım olduğunu, bu hükü
metin ise, Ren'deki asker sayısını ar

tırmamak yolundaki teahhüdden bat· 

ka bir yardımda bulunmadığını aöyli· 

yen B. Eden, Almanya bu bölgeyi tah

kim etmemeyi teahhüd ederse bir şey· 
ler yapmak mümkün olacağını, hll 1-
buki böyle bir teahhüde giri~menin 

SAYFA 3 

D ş H R 
Almanya içio imkiuısız old;..ığun.ı öğren
diğini bildirmiştir. 

B. Eden bundan sonra Avrupanm 
silkAn!JnUn, B.. Hitl:r:n re1:c·k s~tı g:.i:1:i 

yapacağı teklifi~ büyük bir n:ı. 

bet içinde lnıclı o!:'bğ::m·.ı ın -
latnıı, ve, alman ba:.bzıkanın·:ı tc.t':f
lerinin ı~ ... iHere+•n yana er - .. ı en 
iyi bİr ~ekilde lıu~l~nmt>': ve .t\vrrp:\• 

nın sülnmet bu!::n:ısmı e!·1~ cünek ar· 
zus•\yla kar..,·1-.na- f,··mı :;··..,.l ... rai..,tir. 

Fransl\ya hitab e 'en B. E-Jen. bu 
hükümetle Al~n.nya ar~s:nda ;•·i!ik . .. 
dn<Yuran m-sele'-l' g;_;.,.~en ~er:ıl"ı m,.· 
dikı:e sulh•'!D te ;n c•'.lll~tvi"cağ m 
söylemi"I. AJma,.wavr. -ıı:•·:\"-en tc: . )' . 

"- Avnıp.,,d:ı y.:\r.,!t•iTı e..""l' •<1eyı 

tu,fiflete~e!ı: her .... -ı.."!""İ bir ~ev y<ın.-a
dı~ı tl\kd=-de rn•••mrf.,.'·~·•et i;,.....·. İ ile 
mÜzt\k~relere ,..; :--ek ümi-!inde bu
hJ .. :ı .... ayız.,, d""T"": .. ti-. 

Ö•rle zan~ .. _,-...... ~ , ki -r b: .. me1"'· 
leh etteki ,..u .... ~ ··1.•.-.-j ~n lrır.ı" r '\ ve 
mii..,terek h'~ :ı:ern"n hııhn- w' C":l'•~ 
mak sureti•''"' .... ··Ar·,•-•-.. ·m:-:"" t-- i
ne yar«'l'IM crl ... '-,:~·-·7.. hte b~z'm bü 
tün herl"'fi-.iz fw-'·:u-.'' 

IJ. J..>Udvıl. ı.J•t :;,,..,,, •rı 

İşçi p.ı.r •• s_ •• '"_n u. .... ..... u.ı, U;!İl
tereu.e a •. .J, s~ ıeı-ı.L.: oı~w,,~u, b ....... u.ı
la beraber b-..... .ı: k p. · i brrc ... k 

• noııı alaı m i,.~ p..u-.ı.an;:c ita- • - c.:ıı-

Jemiyecct:ıni SJyuyeı zı.ıı:. l.;ons;;:,., ın ne
ye çablll( <la~ct.tı., ... ı 'Sw•,;;:ıı.;ş, .in_,· • 

~crenı.n, fra.nsız • m.,".ı:.: i.ti.:ıkı le · • 
ne olarak ~evre sıyas&lsmdan ay
rıldığı intiuaının. ~yuana çıkt.ı:i:. tıı 
söylemişcir. B. Ualroı1 tesırli b~r suıh 
organizasycnuının b:i. .... n Avrupaya 
tc!}mili lüzu..;.~w:ıa i ;o.·e~ eti.fü~cn son

ra alman v.:..;.,.51 i.~ i~aly.ın b5.diseıi 
arasında far.ı:: o!::luı;;.ı iç:u i§çi p:u ti
-.inin Almr.ııyaya k•n-;tı zc:::ri tedb~r:er 
tatbikine muiıalif oltlufrtmu a l:ıtım~, 
B. Hitlerin tckli~~erine de temas etlc
rek bunl l'ln kabul e.c.I;.cmiycceJ:"'-i 
söylem.it: "Alman7 a Cenevreye dön
mek istiyorsa, kendisi için 'stediği 

hakları bütün kcr.a'.:uları için tanıma
lıdır.,, demiştir. 

B. Loyd Coı"<--'un be;ruuatı 
B. Loya ~01·::, ·u .... ;a::ıyı:::.r aroıı;ın

daki görüşmeler-en bal.:;~~~r~:.. 10-4 
deki gibi, hard cb;;m·ac:ı:t a.s=.:::rİ it!i
fak:arclai'I A'•am t~~: •. ~'l'"~::.nı v~ lne:ite
reyi kaçınmz.t!a ça]' -rır.!ş~.r. 

Bundan sonra, hi!kri müda~aa et
mek istemediğini, o:ü::ın a:n. k"lh:ıhatinin 
Lckarnoyu bozma!, d.:{,il ".\vru!Janın 
ba~ü:-k:i vaziyefovl,. b.:ır.ıt fıçıları ar'\ .. 
smda fener a~ayforı ter::ih e' mek,, old..ı
ğun:.ı, bu yfrıd~n bT- inT;-k ç k:nasnn 
ramak ka ldığmı s3ylcıni~tir. 

B. Eden'in nutlıunu taltdirh karşılı
yan 8. Nevil ÇemJcrleyn, b . .ıgü..-ıkü teh
likenin yalnız Frc.ns:ı ve !bl:"k:ıyı değil, 

lngiltereyi de tebdirl ettifr~ni anlatm1~. 
bu iki :nemleketin hürriyet ve i t "idili .. 
nin fngiltere icin olan büyük lüzumu

na itaret etıni~tir. 
Muhalif liberal partisi lideri Sinkler 

Almanya ile ltalya aras.ında bir k ·yas!a -
ma yaparak, Almanyanın '.:endi askerle_ 
rini kendi toprdr: ~ s k':ıinır•.ı söyl~mi-;,' 
iki hi'k:iMetin harek~ti arasın-ta'b:r fa,.k 
bul•ınduğoı H~ Hit1er'in tek1ifforinfo 
dil·k .. tle mütalean gere'ktiği neticesine 

vanm~tfl', 

Sovyet -Mançuko sınırında hir hadise d~ha 

İki taraf tan da ölü ve ya;-alr var-Japonya SJ\>yetler 
Birliğini şiddetle protesto etti. 

l'lb::kova, 26 (A.A.) - Tas 
aja-:ı b: cl:r.tycr: 

D:jn l·a'·:ı.rcvask saatiyle saat 
10 d:ı yedi k!:;ilik bir japon kıtası 
Sovy _t Rusya - Mar-çuri ve Kora 
nrurhnmn birleşt' }i noktanın ya
hınmda Koçun bül~csinde So.,ı
yd llusya topraklarına g~çmiş ve 
sı:ıırın 25() rıı'!cl:.re l:ar~sinde beş 
ı:· :-itlen mür~~keb b~r sovyet miıf 
r::ı;zsine a~eş nçmı,tu. Yarım saat 
süren bir çarpışmadan sonra, ja
poPJ:ır kaçmak zorunda hırakıl
mı:hr ve sovyet topraklarında bir 
subay ve bir a~ker ö.ü hırakmış
b.rC:ır. 

.Aynı gün saat onbeşi elli gz
çe, ma~ne!i tüfo~~br ta;;ıyan elli, 
altr.uş ki~:~·k b~r japon kıtası ye
n:d~n ay: ı bülgede sekiz numara
h ~::--;r t'l .. ı m. yanından sınırı geç
ı:n V::! j ı:..:ıelrz kadar ilerley:p 
bir t::p:! i.'.z r:. de vazjyet ald:l-tan 
sonr:ı, sc•Jyet n~ır muhafızfariyle 
ya~~mtr>nla b ,l mm bir sınır ka
rru::.o_· na n.L:ı z.çmı_tır. Scvyet sı
r..ıı: rn··lı"1;ı.::: ':.rmın er.erj]t ted!..ir
leri nef ccs·:-cle j'"'~>01ılar geri 
p .. ~-_·::-nı-··~!crd"r. Ihi tarafda da 
ö:ü ve y:ır-h vnrcl.r. 

l'"".s a· ... n::ınm alakalı mahfil
lere -n cd:ndig'İ h:ıberlere göre, 
ha h" ·~er· n alrn.ma::ı üzerine hii-
1 ··:n .... t, Tc~~yod:ı.'ki sovyet büyük 
e ,...·-·n~ ·~~~n hü~ü:acti nezd:nde 
pr"''" z· ::> d.m:::.h: ve japon askeri 
mak""m "rınm h'lreh:!tlerinin s:::!n: 

bir tel~tikine l:lbi t· tulup suçlula
rın cezalandırılmo.!:ı:ıı is~em_!{ Ü· 

zere talimat vermi~f r. Sovyet lıü
kümeti, ölenler iç:.1 ayrıca m .. tcm
mim talehlerde bulunmak hakkını 
muhafaza etmektedir. 

Japonlara gvre luidise 
nasıl oldu 

Tokyo, 26 (A.A.) - Harb ba
kanlığı bildiriyor: 

Mançuriya' da Vladivi~tok'un 
cenubu garbisindeki Konçun şehri 
civarında T opografya işleriyle 
uğra~an ve japon ve mançu subay 
·.re askerlerinden teşekkül edsn 
bir müfreze sayıca üstün bir aov
yet müfrezesinin ateşiyle kar~ıb.ş
mıştır. Müfrezemiz, her türlü ih
tilatın önüne geçmek üzere yal
nız bir iki el ateşle harşılık ver
miştir. Bir kaç subay, 10 kadar as
ker yaralandığından yardımcı l..-uv
vetler getirilmesine lüzıim görül
müştü. Bu hadiseler, şark sını
rının cem•b bölgesinde cereyan 
etm!ştir. Esasen Japonya birkaç 
defa bu sınırın kati surette ç.izil4 

mesini istemiştir. 

Japonya, Sovyetler Birliğini 
protesto etti 

Tokyo, 26 (A.A.) - Hükümet 
Mançukuo sınırında çrkan son 
hidise dolayisiyle Moskova hükü
metine şiddetli bir protesto nota4 

sı vermi~tir. 

Almnııya mlliısaadek~ar davranmıyacakmış 

Fa~{at cli~er ta:.aftarı da, Lokarnocuların kabul ede
cer1i şe~dide mukabil teklif yapı:ması lüzumwıun 

B~rlinde görüşüldüğü söyleniyor 
P..:ır·s, 2G (A.A.) - Övr gazetesi

n.İ:.'ı hnlıcr v::r~'ifline GJre B. Fon Rjb
b:::ı•.-c-~, U:::ı b:ibe:;in:n t5.'>i olacuğı 
ii:r::~i re 'im ile, La Hey divan•na baş 
vu~al: k~yfiye!i hr.!:!:mda Alman
yanm müsaadokar davranması için 
il E ·~:ıı tnr~fmd~ ileri silr.ilen dile
ği ~".n ah~nm kat'iyet~e re:ldetr.ıİ<1tİr. 

Ge'"!e f\'!llt f!<\~e~el!.İ".1 öğ .. endi!fne 
t?Ör .. i,.,-·,;7. c ·<1 bakan1 ıtı, Fransanm 
ve n::ı,.;•. nın Ren s·nırlannı teke~fül 
erler I'!'!'"' l,.i•r('U.e vndc11•nan me'· ... ubun 
hern211 kcn~t=~ne verilece~ini Fransa 
.ıü'~·:-.~·:~ .. temin etmi ... tir. 

Pöti Pari.,.ven gaze•e5İ de İngiliz 

kamoyun"::t kramen mı,''alif o!masına 
ra"men. fr ... nsrz • in ... mz görü~mele
rinin p~k yı:ı.1-·!lda ba~Jıyacağını ha
b'!r v~ .. ;·rnr. Bu ~ör"1•~elerin netice· 
sin~e ~ '-..-nvso. ile n'! bir uzlaıj~a ya
pı ...,.,1!.S, :~ ... =-~1 i vart.fl!'. 

L"n-l- , ~~ ( A.A.) - Deyli Herald 
f';" z.~ <'3~: l ,,:\:'!'h;;.nıa göre, 8. F nn 
n·b' .. en~cQ d""n, B. Ed•nle yaptı~ı gö· 
r.,; ...... ,. e":trsmdn Almanya tarafından, 
P,Ör·· .. .,...,,., .... ~ y--1 :ı\"'marra elveri~li pra

tik n•"·~ il telt'ifler yapılması zaruri 

olduğu meselesini, Berlin'e döner dön. 
nıez mev:z:uubahs edeceğini vadetmi§
tir. 

Vi:!1elm~tra.sse'dc, Lokarno devlet
lerinin kabul edebileceği §e~dc mu. 
kabil teklifler yapılması lüzumunun 
giirü~ülmekte olduğu söyleniyor. 

Fransız İngiliz kurmayları ara
sında ı;üriişmeler 

Londra, 2S (A.A.) - Fransıa dele -
gasyonu adına söz söylemeye salahiyetli 
o!an bir zat, §İmdi Londra'da bulunmclc. 
ta olan fransız büyük kurmay aabo;k:ını 
General Şvayagut vasıtaıiyle. franıız 

kurmayı ile i.ngifo:: barb b:lkanbğr ıleri 
rrolenleri arasında gönişmeler oldıı4unu 
bildirmiştir. 

BH. Baldviııle Edenin i!tedikleri 
Londra, 25 (A.A.) - B. Fon Rib. 

bentrop, b-.ı aabah, B. Baldvin'i ziyaret 

etmittir. 
Royter'in tahminine göre Fransa ile 

Almanya araıındcki anla;mazlrkhı.n gi -
dermt>k için Almanyrı•mn bazı trk1ifler • 
de bulunmasını B. Eden'le B. Baldvin de 
arr..ı etmektedir. 

Telcilra: No: 28 

·oPVEKÜN HARB 
Y cız.<.n: General Ludendorl 

Türktre)·e çeviren: Hikmet TUNA 

Tahrik maddelerıni hazırlayıp tedarik et
nek, tekmiı devletlerin harb güdümleri için 
~n zaruri bir ihtiyaçtır. Memleket, hammad
Je olarak yahut tla kimyevi yollarla ne ka
lar az istihsalde bulunur ve bir harb olunca 
lışardan yap--cağı itnalatı, ne kadar az he -
;ahına katars, o niEbette de bu tedariklerde 
ıulunmak zorun~adır. Bu meselede de rlev
et finansmm altın ve dövizi, bu ihtiyac:iara 
:arşı koymak bakımından, kati bir ehemi
'eti h~ bnJun::ıcaktır. 

isterim. Her ikisi de siper yapmak ve ma
den ocaklarında kullanmak bakımından, fev. 
kalade ehemiyeti olan şeylerdir. Ben bun
ları, şarktaki başkumandanlığın işgal sahası 
olan Kurland, Litvanya, ve kı men Beyaz 
Rusya ve şarki Lehistandan gönderiyordum. 
İ§gal altı~da bulunan yerler, evvela _mahalli 
halk1 be81emek zorunda idi· halbu!.n gc:.rbt;ı 
buna imkan yoktu, ki dola;ısiyle, Birlenik 
Amerika hükümetleri iaşe maddelerini g~n
deriyor ve bunun sonucunda da müteahh d
ler bal gibi para kazanıyorlardı. 

hoşnudluk, kazanç ve yaşamak imkanları 
verdi. 

Bir yandan, ziraat ile endibtri, kendile
rine verilen ulusun işçi kuvvetleriyle başar4 
dıklan işlerle harb güdümüne yardım edi
yorlardı. fa at, öbür yandan da, herhalde bü
yük bir krsmı cenkte kullanılacak kabiliyet· 
te olan ve böylelikle, ordu için kaybedilen 
.milyonlarca işçiyi alıkoyuyorlardı. 

dermek ve durmadan istenilen mütehassıs 
işçiler hakkında da sesimi çıkarmak mecbu
riyetinde kaldığımı kaydetmek isterim. 

Bu işçi kuvvetlerinin eve gönderilmeleri 
işi, tehlikeli bir araç tezahürü halini aldL 
Bunun verdiği netice., bir yandan büyük işçi 
yığınlarının daha fazla tahrik edilmesi, öbür 
yandan, işçiler, yerlerinde sayarak çalışma
ları yüzünden i~ verimlerinin ehemiyetli SU· 
rette düşmesi oldu. 

Burada. harb güdümü için ehemiyeti o
an ve dünya lnrbmda ehemiyet taşımış bu
ınan hamrrıa·1rl~leri ~yrı ayn sayamam. Harb 
atrralarımda P'l 5etha hakkında da ehemi
etli hcırb t<'c-r·· 1.·sini kaydettim. Bu arana 
a'ınz kerer.t~' ile çimentoyu işaret etmek 

Bundan başka, işgal altındaki toprakla~
da, harb techizatınm her sahası için genış 
ölçüde olmak üzere, her çeşid bam~adde 
yetiştirildi. Topyekun harbta, işgal edılecek 
her saha, aynı muameleye tabi tutlac'1'.:tır. 

Ulus ve ordunun ihtiyaçlarını temı.n et
mek için, ziraat, endüstri ve ayrıca b_ırço~ 
ekonomi şubelerinin ifa ettikleri eh~ı:ıı:yetlı 
v2..-~ifeler, ana yurdun ekonomik gidı~mı ~-o
rudu ve bu suretle, mukabil bir hizmet gor
meden de devl,..tin kendilerini bakmak z;:oru
retinde olduğu: milyonlarca işçiye man~vi 

Memleket içi ve cephelerle olan münase
bet ve .eyrüseferleri aksatmamak ve büyük 
ölçüde askeri kıtaların ndkliye hareketleri
ni, her an tatbik edebilmek rnevkiinde ol
ma 1< ıcab ettiğin en, cenk kabiliyeti olupta 
orduda kullamlamıyan alınanların sayısı da
ha ziyade büyüdü. 

B1 meseleler, herhangi bir harlı güdü
münün daima dikkatini üzerinde toplıyacak
ları gibi, benjm de bütün dikkatimi üzerle
rinde toplamışlaı dı. 

Hususiliği olan bir misal olarak, maden 
kömürü cıkanlmasını icab eden bir sümulde 
muhafaza edebilmek icin, bircok on .. binlerce 
işçiyi cepheden kaldır~ak ana yurda gön-

Az iş cıkanldığmdan, işçi yetiştirilmesi 
için, feryadın arkası kesilmiycrdu. Çıkanl2n 
işin azalmasına doğrudan doğruya müdaha
le eden hükümet makamları, "memnun ol
mıvanlar" m eleb:ısılarmı cepheye gönder
mekten başka hiç bir şey beceremediler. Bu· 
nun sonucunda da, ordunun manevi kuvveti 
a:z sarsılmış olmadı. İc;te bilhassa bu balrnn
dan, ulusal manevi birliğin ve buna karşı 
yapılması icaJ~ eden hare1<etin ekc;ikli<Ti ba
riz bir şekilde kendini belli ediyordu. Bu öy
le bir hal idi ki kolayca düzeltilebilecek hır 
mahiyette değildi. 

(Sonu var) 
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----- l(ısa Dış Haberler B. Hitler 
Musahipzadenin ·eserleri * La Hey - augünkü kanıık va

ziyet dolayıaiyle Hollandaya altm ak
maktadır. Hollanda dövizinin altm 
karııhğı bu yüzden yüzde 80. 7 ye 
yükaelmi§tir. 

«Biz Avrupada 
mevcud olmasına 

diyor ki: 
iltl sınıf miJ]etin 

•• • 
!staıı JUlJa Kanaat Kitabevi çok ı 

fay• l.ıh ve aynı zamanda çok. geç 
k.tlmış bir işe girişti. Musah~bz~
deniıı. ekserisi İstanbul şehır tı
yatrosu taraf mdan oynanmış. v~ 
savısı on sekize varan eserlerını, 
a,;:rı birer cild halinde neşred~yo~: 
Bn seriden simdıye kadar dordu 
neşreclilu iştir: Bir Kavuk Devril
di, Ayn roz Kadısı, Atlı Ases, Ba
laban A -a. 

Musahibzade ... bizde, tiyatroya 
karsı az çok bir al.~':a duyup da 
bu f smi tanımı yan kimse mevcud 
oldu:unu hiç sanmçor•ım. O~un 
eserleri es d adı D::.ı.ri.tlbedayı ve 
yeni ad; İstan'rnl ("e ir. T~y~tro""u 
olan tek temsil he,·etımızın en 
b .. ylı < s ·ı c;elPrini t '·il et --ic;t r. 

Mu 1ı·b .. acle'n"n 'forme" üze
rind cah an ve buna fazla ehemi
yet veren bir sanatı ar olmaması 
aramızdan birco1darını onun de;, e
rinden şüp~ ye sevketmiştir. Fa
kat ortaya koyduğu eser bitaraf 
bir gözle, tiyatrom z, aktörleri
miz ve halkımız üzerinde yaptığı 
tesirlerle tetkik edilirse, bu görü
şün yanlışlığı, hesabsız yanlışlığı 

derhal meydana çıkar. Ve o za
man görülür ki Musahibzade. Ah
med Vefik pa~adan sonra, tiyatro 
tarihimizin en büyük ismidir. 

Vefik Paşa, ancak idare adamı 
meşguliyetlerinden artakalan za
manını, gerçi büyük bir pasiyon
la, tiyatroya hasretmi, · Musa
hibzade Celal, ona, b:.itün bir ö
mür vakfetmistir. Tivatroya pek 
az ehemivet vern ., hir memleket
te, bu cömerd h~reket, gelecek 
n ill"'re örnek gö~terilecek ka
d:-ır ulvi b"r san::ıt ac:bnın ifade
sidir. 

b 
g 

Y ln z 

muış, gecmic:; ve izleri b; e kaybol
muş zamanlarımızı, gözlerimizin 
önünde yeniden inşa etmek gibi 
güç, çok güç bir işe girişmiştir. 

O, eserlerinde dünü tasvir e
derken, geçmiş zamana karşı kö
rü körüne hayranlık ve nostalji 
duyan bir melankolik değil, fakat 
hakikatleri tam bir görüş tarafsız
hğiyle anyan bir meraklı olarak 
kalmıştır. Ve bu hakikatleri bulup 
çıkarmasını bilmiş olduğu içindir 
ki, birçok eserleri, birer ders kita
bı kadar faydalı bir hale gelmiştir. 

Tefrika: No: 49 

Osmanlı imparatorluğunun son 
zamanlarındaki çürüyüşün ve çö
küşün sebebrerini tarih sayıfala

nnda kafi derecede bir topluluk 
ve vuzuhla görüp çıkarmasını bil
miyen geniş halk kü"·leleri, onun 
eserler"ni seyreder::en, bu scbeb
leri elle tutulacak krdar canlı o
larak karşılarında bulmakt~dır

lar. 
Bir çürüyü- devrinin resmi ve 

husu:;i hayatta b ti .. .:!n b .. tdn vis-
leri, onun eserl ,.·n le, k"!~ 1 ::in hat
larla ve kuvve r , ir hi::iv kabi i

yetiyle c· il · ·r. 

lık z manın n , "'r· ,ınr; ve f(T':ı.ç 
taraf! rmı h""' -ı g·· .. rme~{ i--in 
el erindeki bu t -irli v:ı.sıtad "n 
faydalanmayı, n1 "nlı bir pr:p.:ı

ganda zihni e 1 i~ ihmal et
mediler. 

Musahib.. b"7.:le aynı şeyi 

yapmıştır. G ~ : , be , ·i o bunu ya
parken prop-.ı ~nda fi1criyle hare
ket etmiş de-·ı 1ir. F"'kat bu, an
cak onun sanıt1·ar t:ı.rafı lehine 
kaydedilecek bir nc!·ta olabilir. 

Onun eserl n • ni, orta oyununun 
bir nevi isti1ı ... 1r~i t .. 1 ~kki edenle-
re rasthyoru ... Ben~e bn görüş de 
hatalı ve ha· ızdır. Evvela, bu 
kanaatin doO-..... ıınd-ı, .D..,rülbeda-

b 

yiin o eserleri, fazla g·ildürmek 
kasdiyle, tulU:ıt se'din le ve çok 
gürültülü ilavel"rle oyn:ıması a
mil olmuştur. Aynı Z""uanda şu
rasını ela unutmıyah"1 ki, gene ay
nı eserler, akt"'rlerif"1·~e en yük
sek yarat -=lannı ort ya koym"k 
iml " mı da v rmi"' ir. 

t-.i~-ıde'n"n 

ko "' e:L iyatı-

ğil, tiy troda bir mi 11 e1·cl arayı
şı ohrk bakımından ayn b"rer 
meziyet sayılmalıdırlar. 

YAŞAR NABİ 

Fransanm memleketimize 
verdiği kontenjan 

Türkofia'ten bildirilmittir: 

Fransa bükümeti 1936 aeneıinin 

ilk üç ayma mahsus olmak üzere 

Türkiye'ye ataiıdaki munzam kon • 

teojanlan vermiıtir. 
t - Kabuklu ceviz 
2 - Kabakıuz ceviz 
3 -Yumurta 

87 Kental 
22 ,, 

250 ,, 

* Buenoa Ayrea - Alman alpiniti 
Link 7000 metre yüksekliğindeki A· 
konkazua dağına ilk defa olarak çık· 

mıştır. 

* Trento~ - Hauptman af divanı· 
na yeni bir istida daha vermi§tİr. 

* Fridrihahafen - "Graf Zeppe
lin" ve "Hinden?,urg'' balonları bu 
sabah Almanya Üzerinde bir tura çı
kacaklardı. Fakat Hindenburg balo
n'.l ufak &rızalar dolayısi;,•le bir az ge
c "kmiş ve saat 15.23 ela yola çıkıp 
G-af Z ppelin b~1cnuna yetişmiştir. 

* Londra- • ~iral B. Samevil'in, 
g nç ir! ndal farı ordu ve donanmaya 
s k:nai'!a ç lı: vı ic"n öldüürldüğü, 

tahl:"'·attan "Dla 1 -~•ır. * Londra - l' i r~eri transatlan
til7i Sut mp n'a hare'·et etmi:}tir. 

* Nevyork - ffovyork Herald Tri
biin ga::?:etesi, B. H"rotanın Jap-,nya
nın sulhru arzulnn hakkınd.,.l;i beya
natını tefsir ederek, tek harb ihtima
fü1=n, Japoyarun tz.h-iki şart;•r•e mev
cud olduğ'u neticesine varme.ktadır. 

* Belgrad - Gaze~. !er Rcma gö
rüşme!erinin ne'ice1erine büyük bire
hemiyet vermek&edirler. Politika ga
zetesi, "İtalya Avnlpaya dönüyor'' 
ba!!lıklı bir yazısında, 6'> m;lyonlu\: 
nüfur.ı ihtiva ed~n bu yeni b•okda L 
talyanın tab:ı'\ti!e en ehemivetli rolü 
oynıyacağı neti~esine varıyor. 

* Kahire - 310 kilometre uzun
luğun:la olup iki ayda bitirilen lsken
rleriye • Mersa Matruh hattı martın 
29 unda açılacaktır. 

* Varşova, - Diyet meclisi hükü
m~te gen;ş s~fuhiyetler veren kanunu 
kabul etn1iştir. 

* Roma - Hava müsteşan gene
ral Valle, i+aly n hava kuvvetler:nin 

hızla artırılaca.'.: ı s .. ylemiı ve ltal

yanm, co<Yr fi vaz',.eai bakımından, 

Alıd .. n"z uı:ı U.."1 •n Fç bir noktas &ın 

it lyan kontrclu d . • :la kalmaması 

gerek ·-ini s .. yLmi 'r. 

n bi! "dld•v•. 

ne g''re, Hayfa l"man :n, i:ıg· "z harb 
gemi1erinin ihfy~c nı k r.ıhyaczk te· 

kilde büyütülmesi karerlaş!ırı!mı1trr. 

Satılık Arsalar 
Yenişehirin Kibar ve merke

zi yer terinde 40 kuruı;ıtan 1 S li-
rava kadar Telefon: 2992 

1-1007 

Acele Sablık Ev 

Eşyası 
Havuzbaşı Ali Nazmi apar

tımanı No: (9) a müracaat. 
1-1103 

Bertin, 26 (A.A.) - Havaa: Dün 
akıam Ludvigahafen'de verdiği nu • 
tukta B. Hitler: 

" - Biz, A vrupada iki sınıf mil
l~tin, hak sahibi olanlarla olmıyanla
rın mevcudiyetine rıza gösteremeyiz. 

dem.ittir. 
Bug-"..inkü ars?ulusal duruma temas 

eden B. Hitler, halkın ıiddetli alkıt • 
Ira. arasında, şunu ilave etmİ§tir: 

" - Biz aalh istiyoruz. Daima sulh 
fakat hiç bir zaman bat eğmiyecek, 

esir olmıyacak, mutavaat etmiyece • 
ğiz." 

Bundan sonra, hatib, devletlerin 
Ren'de kurmak ve arsıulusal askeri 
kuvveth:re i~ ul ettirmek istedikleri 
"münasebetsiz bölge" tasavvurunu 
protesto ederek, alman mi:letinin can
dan sulh i,tiyakını kaydeylemİ§ ve 
demi:itir lıi: 

" - Katiyen temin edebilirim ki 

rıza gostermeyız.» 
ben Fransa ile banpnak ve onunla 
aulh olmak istediğim zaman, fran • 
uz devlet adamlarına el uzatan aade 
ben değilim, bütün alman milleti de 
fransız milletine ellerini uzatmakta • 
dır. Ben gizli diplomasi ile esararb 
vesikaların aleyhindeyim. Bütün bir 
millet namına ve alman kurmaymm 
yabancı kurmaylarla bu yolda ittifak
lar yapmasına ala izin vermiyeceğim. 
Ben, sulhçu tekliflerde bulunursam, 
bunu açıktan açığa, herkesin g .. zü ö • 
hÜnde yaparım. Gizli diplomasinin 
hakkından gelmek için bundan iyi yol 
göremiyorum. Bir kere daha tekrar 
ediyorum: 

"- Bütün milletlerin muhtaç bu • 
lundukları emn"yetin v .. cud bulm -
rına yardım etmek emelimdir. 29 
matrta, Alman,anm halılarını mi1da
foa etmek hususunda bize yardım et
me!< iç"n rey venneğe koşacaksınız .• " 

ltalya harbı ~abuk bitirme!{ 
başladı • • 

ıcın 
.JI 

hazırlığa 
Londra,26 (A.A.) - İtalyan

ların haheş harbını çabuk bitir
mek maksadiyle girişmek isted:kle
ri büyük taarruzlara aid hazırlık
lara nihayet başlanmıştır. 

Adisababa'daki habeş mahfil
leri, İtalyanların, Sasabaneh ha
beş ileri mevzilerinin 30 kilomet
re ötesinde bulunan yerleri işgal 
etmiş olduklarını itiraf etmekte
dirler .. Sanıldığına göre, habeşler, 
Daggabur'dan Daggamoda'ya gi
deın 60 kilometreden uzun bir cep
he üzer"nde bulunmaktadırlar. 
Bir çok hava bombardımanlarına 
rağmen Ras Nuibu, bu c pheyi 
bir kaç aydanberi tah~~·m etı: .e e 

uğraşan ba".ıca kolun sol cenahı
nı korumak maksad"yle bir ik"nci 
İtalyan kol nun ldd" d lo-Da ga
rnoda h --~ı boyunca il ... rled"ği s ·y
lerwı:e} .ted · r. 

Motor!u İtalyan kııaları 

Ogadendeki motorleştirilmiş 
italyam kolları, yerli düzgün asker 
ve anavatan makineli tüfek ve 
topçu askerlerinden mürekkebtir. 
Bu kollar, hafif tanklar ve zırhlı 
otomobillerle kuvvetlendirilmiş 
tir. Bundan başka bu kollarda, 
kalkanların himayesinde bulunan 
hafif makineli tüfek neferlerinin 
yer aldığı yeni ıiıtemde zırhlı 
kamyonlar bulunmaktadır. laıe 
kamyonları bu kolların arkum
daa gelmektedir. 

ltalyanlar Daggabur'a kadar 
kuvvetli bir mukavemetle karıı
laşmıyacaklarını sanmaktadırlar. 
Raı Naıibu kuvvetlerinin harb et-

meden geri çekilmeleri ve Berbe
ra-Ciciga-Harar yolunu müdafaa 
eden mevzilere yerleımesi ihtimal 
dahilindedir. 

Böyle bir stratejik geri çekili
şin İtalyan hareketlerini güçleşti· 
recegı sanılmaktadır. Çünkü, 
Daggabur ile Cicika arasındaki 
arazinin elli kilometrelik kadar 
bir kısmı çok anzab olup, muka
bil taarruzlara ve bilhassa pusula
ra son derece elverişlidir. 

General Grazianinin umuclları 

Genaral Grazianı, Ras De ta 

ordularından kazandığı muza e
riyeti bir kere daha te · n e 
üm"d'nded"r. F . t bi raf 
ş h "tler:n k yde · 
askeri mü av"ri V "b p 
biri"' te k anda ed n 
bu, Ras Desta' d n ç ' 
bir dürman sayıl l s 
flas:bu'nun kuvve le i ç :k d I a 
iyi tal"m görmüş ve s"l5.hlanm ~ r· 
lar. 

Birbiri ardına yapılan dört ha
va bombardımanından sonra, Ci
ciga artık bir harabeden ba~ a 
bir şey değildir. Habeşistanın i
mali ıarkiıinde başka bir taarn> 
zun yapılacağı haber verilmekte
dir. 

Büyük İtalyan kuvvetleri, yeni 
yapılan bir köprüden geçere!r:, T .... 
kazza nehrini aımıf, cenub bölge
sine yayılmışlardır. Diğer taraf. 
tan, Volkait bölgesinde, T sana 
gölünün 165 kilometre ötesinde 
bulunan Kaftayı iıgal eden ital
yanlar, cenuba doğru yürüyüşleri
ne devam etmektedirler. 

IJiil ANKARA 
ğu'nun tasfiyesi ile harb vaziyetine bir ni
hayet verilmesine dair olan bin bir mesele
nin her birinde, karşısındakileri biribirinden 
ayırarak kendine taraftarlar bulmağa mu
vaffak olmuş ve kendi meselesini hallettik
ten sonra taraf tarlannı bir kenarda bıraka
rak bir yeni meselenin halli için öncekine 
itiraz edenleri kendi tarafına çekmiştir. Ha
rekatını hep kendi cephesinin gerisinde in
kic:af ettiren elindeki taktik vasıtaları bü
yük bir elastikivet ile kullanmakla beraber 
esaslı talebleri üzerinde sarsılmaz bir ısrar 
gösteren Türk generali, Lausanne müzake
relerinin devamı b'>vttnca karsısında toplan
mış olan Avrupa diplomasisine üstün gel
mistir. 

yaptığı nadir devlet adamlarına nasib ol
muş şaheserinden bahsedelim. Bu da, mağ
lub düşmanın sahsında yarının dostunu ve 
müttefikini sezinerek, hiç kimsenin adam 
yerine koymadığı ve bir parya gibi kenarda 
kalmış olan Yunanlı'ya yaklaşmış olması
dır. Pasa, bunu yapmakla, Balkanlardaki 
gerginliğin temelli olarak kalkabileceğini 
ve bunun yerine barışın ikame edilebilece
ğini ilk işaret eden adamdır. Onun bu hare
ket;nde, günün şartlan ve imkanları karşı
sında azami'yi ele geçirmeğe çahsan diplo
m.:ıt'ı de3"il, yarının yapısını usta eliyle inşa 
eden y!'1ratıcı devlet adamını teşhis etmek
teviz. EiTer bir vakitler Avrup:ının en tehli
keli no!tt:ısı o1an Balkanlar, barısın bugiin 
kendini en az tehlikede hissettiği bir yer ol
muşsa, bunun şerefi o politikaya aiddir ki, 
ona doğru ilk adımı, Venizelos'a elini uzat
mak ve her türlü eski kin ve garazı unutma
sını ve Türklerin olsun Yunanlıların olsun 
az kalsın ortadan kalkmalarına sebeb olmuş 
olan edd düsmanlı~ı herhangi bir mezarın 
içine gömmesini teklif etmekle, İsmet Pac:;a 
atmıstır. Büyük bir mesuli~et hissi ile reali
te bilgisinin ve iı::tikbale samil büyük bir na
zarla şövaleresk bir asaletin mahsulü olarak 

doğmuş olan bu fikrin sadeliği ve büyüklü
ğü önünde düşmanlıklarını o sıralarda dahi 
bir türlü tasfiye edemiyen kinci ve dar gö
rüşlü A vrupanın saygı ile eğilmesi laznncbr 
İsmet Paşa ile beraber Türk ve Yunan mil
letlerinin talileri şuradadır ki bu büyük ve 
asil teklife muhatab olmuş olan adam, onu 
anlıyacak çapta bir adam çıkmıştır. Venize
los, ne kadar yüksek bir vazifenin basına 
çağrıldığını derhal anhyarak, Yunan mille
tinin hacaletine, teklifi kabul etmek cesa
retiyle bir nihayet vermiştir. 

Ya.acın: Norberl uon BISCHOFF 
Türiıçeye ç &Jıren: Burhan BELGE 

Geriye kalan, Türk silahlarının zaferini 
milletlerarası hukuk bakımından kütüğe ge
çirm'!ktir. Bu vazifeyi, üzerine, İsmet Paşa
nın La kanhğındaki Lausanne barış dele
gasyo~u alını tır. Önder, ordu ve millet ta
rafından Anadolu'da yaratılan eser ile kar
şıla tırı1ınca, Lausan e, ufak gözükebilir. 
Fakat delegasyon başkanının zekasını ve si
nirlerini çok ağn bir imtihana çel-..miş olan 
bu müzakereler, Mustafa Kemal'in organi
zasyon ve askerlik bakımından yarattığı 
eserin yanına konmağa layık diplomatik bir 
ba nrtır 

l'w.. ciklere gelince, bunlar, Lausanne 
rı 1 e e masasında da, Sevrcs'i askeri ve 
c om tik ba ımdan tatbik etmek gerekti
f: s1 l:ırda olduiTu kad~r birliksiz idiler. 
1 et P. ·a, bu birliksizlikten, ustaca istifa

mesini bilmiştir. Osmanlı İmparator!~ 

Talebleri arasında: Osmanlı İmparator
luciunun çokluk Tiirklerle meskun sahaları, 
yani Anadolu ve Doğu Trakyasında, Türk 
i~tiklali tanıtacaktı. Bu talebini, İsmet 
Paşa, nadir insan zeka-;mm tasarlayıp isti
yeceği bir mükemmeliyette, karşı tarafa ka
bul ettirmiştir. 

Bu esaslı talebe mukabil yaptığı iki kon
sesyondan az sonra bahsedeceğiz. Ond:?n 
önce paşanın havranlıkla karşılanması la
zım bir politik uzakgörürlükle konferansta 

-

Önce bahsettiğimiz iki konsesyona ge
lince, bunların hikayesi şöyledir: BunlarJan 
biri territorial idi ve Musul bölge ·ne l!İddi. 
Diğeri ise askeri ve politik mahi~· ·tc idi ve 
Boğa.dar bölgesi ile Doğu Traky suın1 as
kerlikdışı sayılmasına dairdi. 

Her ne kadar Musul meselesi ile b raber 
zengin bir atiye malik Musul pct oll nnın 
elde tutulması yahut elden çık~,,ı,(.,ı,sr da 
tayin edilmekte idi ise de, b::Jr,~·n l·Cıl"l;·z 
emniyet altına alınmadığı o g-···1IcT' 1 bir 
tı:ıkım bölgelerin as,.:crli~nl:::r:ı il-,1 :• ""l"leri 
keyfiyeti müzakereler 1e ço~ el ·~a 'ıc iyet
lf bir nokt:ıyı te~kil ediyordu. 

(C'. n ı " r) 
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Başbakanımızın reisliği altındaki heyet dün gece döndü 
(Batı 1. inci 11t1y/ada) 

'.için yolun yam tamam1annuı bulu
:ııuyor. Çok ümit ederim ki, yakın 
bir zamanda Antalyada bu hattın ta· 
mammm açılma resmini yine hep be
raber kutlayacağız. (Y qa ıesleri al
la§lar) Afyon • Karakuyu hattmı aç
makla ben hakiki bir heyecan, 1e
v·nç, biaaediyorum. Çünkü bunun 
olmamuı yüzünden memleket mü
dafaasında çok ııkmb ve çok istirap 
çekilmi§tir. Bu kadar kısa bir hattm 
memleket müdafaasmch yap .. • • 
yiizbinlerce öküz arabasiyle ya tır
mak ya mümkündür, ya mü 
dağildir. Bu iltisak hatbnm, muh 
ana hallan bir irine rap•etmek n • 
tasından, memleket müdafaası b 1-

nundan ehemiyeti pek çoktur. ş·m
dlye k dar yapılan timendifer in • 
tında iltisak hatlarına çok az eh · 
Yet verihni ar. Bu, hatb 1a hi . i 
görenler i in fazla masraf zannolu
n bilse de, iktisadi bakımdan z • 
mamnda çok esaslı tesirler gö ter
IDİ§tir. 

Ha.'ökatte Afyon mmtalruivle hu 
havali bir olduğu halde, 1zmi 'le Ka
saba battmm uzun zaman bari n
,.,.mau, buralanm adeta ayn b·r 
mmtalca haline getirmittir. Bu iltisak 
hallan meml*etin ikitsadi •e m· li 
tirliğini vücuda getirmek noktaşmdan 
çok kıymetlidir. Arkadqlar, bu h t 
Büyük Millet Meclisinin ve Cumuri
)'et Halk Partisinin fimendifer siya
IUDU canlandnman itibariyle b"lhaa-
1& dikkatinizi celbetmiye Iaytkbr. 
Bu hatb inp etmek, Anadolu, lzmir 
ka.ı. battiyle Aydm batmu sabn 
alddctan IODl'a mümkün ohnuttur· 
Ondan soma da bu hatb devlet ken
di haznesinden yapmqtır. 

Şimdi ufak bir hulasa yapalım: 
Bu hattı imparatorluRun ne için yap
madığım talanur ediyorum. Bir d 
fa İmparatorluk haznesinden §İme 
4ifer yapmak Jbnnchr ki, bu iş, ilc-
tidannm ve siyası zihniyetinin h ri
cinde idi. Ondan sonra An d lu İz 

.satın almak k -
ranm 
ti n anla'9111 
tu. H. oktu Bin,tıl~"'"'""".J' 
il · h tb d .. , •r ime dı,,.,. •. ,,. .. 
1 ti · n ve b ·· ··n ş·men · r r i 
letmesini memle etin · · i m d • 
laası için bir vazife g&zü ile g· n 
cumuriyet idares!nin, cumuriyet hal ' 
partisinin siyasetine canlı bir misa1-
dir. (Alkıtlar) Bizi burada toplryan 
ve her birimizi cotkun sevinç h. le
rine eevkeden bu mesud bqarıdan 
dolayı hepinizi kutlamak ilterim. 
(Kutlu olsun! ..teri). 

Arkadqlar, Büyük Millet Medi
.min kıymetli alikasmdan, memt. 
ketin İldİladİyatmcfa idaresinde, in
...,... .... ettiii büyük himmet-

- .... ,. hepimizin tazim hislerini 
ayanclırmak iateaim. 

de buyurunams hize rafmmlar be
rinde izahat veren ve :münbuıran 
kendi emeklerimizin eseri olan bu 
batb vücuda getirmek için deierli 
varlıklar ıösteren B. Razi'ye ve o
nun kıymetli muavinlerine ve batta 
çalqan mühendis ve müteahhitlere, 
bissiyatmıza tercüman olarak, teşek· 
kürlerimi ifade ederim. (Alkıtlar) 
Arkadqlar, §İmdi hep beraber bu 
hatbn açdıt resmini yapalnn. Nafıa 
Vekilimizin diğer hatlan açmaar için 
kendisine muvaffakıyetler dilerim." 

laparıa ilbayının nutku 
Eskitehir, 26 (A.A.) - Dün Afyon· 

.Antalya hattmm Afyon • Karakuyu 
kıammdan aonra Bozanönü • Isparta 
tube hattmm açdıfı yapdırken ilk o
larak kürsüye gelen Isparta ilbayı, cu· 
muriyet idaresinin kurul111u ile baıla
mıı olan demiryolu uyaaaamm, gerek 
yurdun korunması ve gerek eko
nomik kalkmmasım temin etmek 
bakımından olan önemine ifant ede
rek, daha dine kaclar yabancı serma· 
,esini temsil eden bir demiryolu hat· 
tmm 13 kilometre gıöi kısa bir mesa
feden geçnıekte ltwunmasma rajmen 
Jspartaya kadar bail•nm•mq olmaaı 
yüzünden çekilen giçlükleri anlabnlt
tır. Bugün açıbıı yapılan ıube hatb i
le Afyon· Karakuya hattmm birçok 
ziraat ürünlerini yetiıtiren, giilyafcı· 
Jık, haJıcdrk tibi değerli endüstri fU• 
belerine malik bulunan lapartaya aç• 
makta olduju parlak istikbalden do· 
laJ'I bütün halkın duymakta olduiu 
minnet ve tiikran duygalarau ifade e
derek aözleriıü bitirmittir. 

B. Mükerrem.in nrıd4 

bbaydan sonra söz alan Isparta 
saylavı Mükerrem de demittir ki: 

"- Cumuriyet ve inkılabm halk
çı ve devletçi aıyasası ile cijinyanm 
gözünü kamattıran, dünyayı hayret· 
tere dü üren h r biri bir nes·ı için te
ref te il eden b"yiik yeni i le e er
d"I~. T ri 

D 

ve n • ek, onl m iz ve ı re 1 • 
r"n en hiç ayrıl m k, hem tek tek, 
h m de toplulukr.a mUTaffakiyetin en 
b"y .. k d vana"ıdır. O, inan ve bağb
ıık ta bizim kalp ve vicdanlarımızın 
en doğı-u ve en aziz levhasıdır. Onla
ra ,.üz binlerle minnet ve ıükran. 

B. Kem.al Vnal'in nutku 
.._ Sa,... Bqbakan, UJ'lll lrii,.ük

ler, •J'lll konaklar; 
İspartanm matlu gününe hot pl

diais. Sizin taJaaiyetinizcle, ........ a A· 

pçmifte, selece~ içindeki her 1 
toplulaian özü olali mlik w ilerilik 
ÖDc:ÜÜ olan aıasat partimbe, c. H. 
partbiae uparta)darclan ........ min
netler. 

Komtu vilayetlerin, bulana •· 
J'ID halkım burada temsil eclemere 
Isparta halkından l'eaİf tüfaoanlar. 

Arbdqlar, ufaklar aevinctmizle 
doludur. Batmak üzere olaa Pn8ft 
bqka illere tqkm ...........- SÜ· 

Bozanönü - Isparta hattunn ~
lquula bir nutuk oeren Isparta 

mebuıu B. Kemal Vnal 

1 

sel renklerini taııyor, rüzgarlar ela, 
yüreklerimizin hızh varutlarmı. .• Ta· 
rih, Torosan karlı tepesinden sevinç 
•e curarla dolu bayrammmm yiiluek 
heyec•nmı kaydediyor. SeTinç, aa
rur heyecuu dedik. Gurmwnazan 
kaynaiı, her giinü, her yanda ayrı bir 

bahtiyarlığa eren yardwnazım ıura· 
da yeni bir eserini daha görmekten 

dofayor. Sevincimiz, bu eserin bat•· 
nlq gününde büyiik huzurunuza ka· 

VU§ID&ktandır. Her eserin üstünde ol
du" u gibi bunda da on!an 7aratan 
büyijk deltayı, Ula Ata .. k'ü anıyo
ruz, onun olmakla gururlanıyoruz, O· 

n b "1 lıkla ııe'riniyoruz. 

'8parta dreıeırou.· · 

de~ eri, onun Kemal.zm re.. • ·n ti • 

sa ler·nden b" ' ol~ a ır. Es'· "D 

1 partaya 13 ki ometre uz k a Fr de
miryolu vardı. Şimdi tehrin ic ·n e ir. 
Belki bunun rakam ölçüaii, büyiik ba
tanlar yamada, afak kalır. 

On yıl içinde Kayseri, Sivu, Sam • 
wıı, Diyarbeldr'e ulaıan, Afyon'dan 
Antalya'ya cloiru yan :vola alan demir. 
yollan arumcla lsparta'11 anayola bai
hyan ima mesafe afak aröriilehilir. Biz 
ıapartahlM' .. ltöyle dütiibml,... 
Oradald ... bize azRk w.. hat ... 

ki dewirleııia ifldir. Baraclw Ö1ah41e • 
......- .. Ut Kemalizmin .... 

mettir. Rejimnn•de ._ ..,. .... lais • met..., her ..,. milli menfaat ..... . 

lıte )'elli deaair7ola milli .. ··- ...... 
wüade Wze rejimin '-iqWp Wr W.. 
met illidesidirı öJsilmez lıJwli .......... 
dır. 

Bu .... , Toroe'• etekhrinde ..W 
devirlerin aömiildüiüni Wr .... ha,la. 
nyor. Bu ptmm .......... - siriıte .... 
siller, halka yalımr iyiyi, faydalıyı .,. 
rahatı balııhyan camariyete Te ona ya. 
... tana 1&ypmı tazeliyecektir. Bu m • 
... , çenemizde mmmi:retin büyük eseri 
yalımı budur manasına değildir. Bütün 
yvdcla bqhyan ilerilik ... senlik bam -
lesi içinde çenemizin kavaıtuklan övü.. 
nülecek kadar çoklar. Yün iplik fabri • 
kul, genif bir it ve geçim kaynafıcbr. 

Geçen yıl iflemeğe bqlayan Keçi
burlu kükürt fabrikau binlerce kiti· 
nin refahım ,.ükseltti. Gülyalı fabri
kası, ilk tecrübe yılında bile miiatah· 
aili tatmin etti. Bunlar bütün yurdda 
olduiu gibi haralarda ela cumw1,..tin 
maddi eserlerinden bqlıcalanchr. Bir 
de banun manevi tarafı var. Rulılara 
ilerilik qkı, fikirlere doğralak ft di
riiatlük nizamı verdiğini büyük eser 

olarak -~· Köhne, kokınut İ· 
tiyatlarm, harafel..U., tausap denilan 

yıkıcı ve öldürücü maaa°betin afaklan 
kaplayan siyah bulutlan ucak camu
riyet 8"iineti altmda çoktan silinip ıit· 
ti. Buna söylemek vazifemizdir. 

Bu çok güzel topraklu, bu 1evimli 
ve tirin ufuklar, manevi n maddi 
büyük feyizler içinde ve bütün yard
ı. birlikte ilerlemektedir; ve bütün 
yardla birlikte ilerliyecektir. 

Isparta haUa, bütün banlarm ca

mmi7etsiz oJanutacağuu düfünür, 
cummiyetin de kartalut barbmm 
atet ve kam ile beslemaif çelik irade

lerin gicüyle her feyİ baf&l'&caiuu 
bilir. itte bu bilti içinde, Bü7ik Ata• 
türke sonsuz saygılar. 

l ıpartada sevinç 
Isparta, 25 (A.A.) - "Gece yarı· 

smd n sonra gelmi tir.'' l parta ba
Wi;yük bir zafer heyecanı i ele 

ça kalamyor. On b ·nıerce hal ,..ı. 

1 rdanberi özle ikleri, bekle • eri 
b". "k bır gfüıün sevincini duym a 
v ya amakta ••• lap tra bu - 13 k-• 
sur kilometrelik bir il ·sak ha b ile 

bü ili) memleket demiryo larma bağ· 
landı. laputalılar bu kutlu günü en 

cotkun tezahürlerle katlamak için, en 

küçüii.dıden en büyiijüne kadar açı
lıt töreninin yapdfcaiı iatasyon ala
DIDI battan bata cloldarmuttıa. Bu, aö
riilecek bir mwnura idi. Daha ~k 

erken saadardanberi istaqoa alam
na batla:rall ••Drm &lafı, - .,. da-
ldkalarcla faile ........ etmekte idi. 
........ lamet .... ile öteki Pi· 
nblan ..... ıh• .... .... ...... 
........... 7Ü1qbkpWlan ~ 

Arkadqlar, - milli top1anbcla ..._... lihi lmlin de daima m-m tatiirk'le, her bafUIDD' •,...ı. .. 
.._ • cloiıa ,.ola ~ku.md,ı ~ ıtjllet ~ ~- tleferli 
lmclretli J1ce Atatiilk'in -1ma MY· ı büldime~ ,....._~dar adma 
il De anmak ..... .. ~· ~ .. -nsı-. 

clir. o.- ,.....~"" ~ 7Manca ..... ,.. .....ti diitiiDiilmiiftiL 
~~...makta~ ..... doldu-
.... halk aallarmcla ......... ., .... 

(Şiddeti ve IÜleldi ·~ Mö8iuw HephDlm ttridald torlal ....... 11 

Hw'ikm ~.:...~ i!kence w .._ 
malt hiP sapımtU. Hedef ~ ve 
,...... ...-.-. Keriuıhnde......, faiz. 

...... idi. Tam 17.10 da Bathelı•· ı 
_.. ptirmekte olan lı.....t trenia 
.. ~ olclaimm 'bildiren lokomo-

Tefrika: No. 20 

Evllllk ve Ctesı 
Yazan: ]at ŞARDON 

Tliriçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

Sebze bahçesine doğru yürüdü. Batan gü
ne§ son huzmelerini saçıyordu. İhtiyar Jan. 
ayaklan çıplak ve çamurlu, bir takmı ıu te
nekeleri götürüyordtJ. 

rerek kendi kendine: '"Onu nasıl Dvebili
rim?" dedi. 

Et'luar, baldızmm ciddt yüzüne ~ ve 
pkacı bir tavurla: 

- Bert güZe1 bir kız oldu. Artık yalanda 
ona bir k~ aramalı, dedi. 

Bert gülümsiyerek cevab verdi: 
- Henüz değit 
Yemekten sonra odasma çıktı. Lambası

m yakmadan soyundu, beyaz bir sabahlık 
giydi ve pencerenin önüne geçip oturdu. 
Adeta gündüzden artına bir ~ ıs~arla 
dolaştığı tıldızlar altında, sıcak bava içuıde 
tadılardaJi çiçek ve ıslanrmt top~ ~oku
tan yükseliyordu. Ağustos böcekle(U').J,11 ~a: 
ğırtılatı ateşli bir insanın taılaklan gıbı 
oğuldu yordu. 

parlayıp sönüveren bir ateş, ıigarasmı yakan 
Eduar'm yüzünü bir an aydmlattı. Bert, Al
ber'in sesini ve onda sevdiği her şeyi aklı
na getirerek: "O da burada olsaydı t" dedi. 

Pencerenin kenarmda, sanki o tutuyor
muş gibi, bir elini yana sallandırmqtı. His
sediyordu ki onun da aeyretmekte olduğu 
bu gece ikisini biribirine yaklaştırıyordu. 
Sabahhğmm kolunu yavaıça onıuzmıa ka
dar kaldırarak, gök yüzünden gelen tiafif 
ışık altında; sanmtırak bir lekeye baktı. 

*** O gün, keçi yolunu taldb ederek Sentller'e 
doğru yürüdüler, sonra bir tilğday tarlasın
dan geçtiler. DüşUnüyonnutÇaama, admıl.
n altında çıtırdıyan kısa saplara gözlerini 
dikmiş, yavq ~avq yürüyorlardı. 

Alber: 

lif 18.ı.i ._ laalk Jlimı araemcla-. 
ldblarca .... .... .... ...... .... 

trenci• •••• ·- ..... da ...... .. 
.. "pp, ... tr -1.-i .. ....... 

alJaılarla kaqılaacb. ••1s·-· 
halkın ı.a içten aevsl 8öaterilerini • 
kadar içten lrarplaclı ve ihtiram ..... 

mini ifa ect.a .......... meldeplil .. 

l'İll, halk defeselainia .. gözün ala· 
bilcliii noktaya kadar aha)'I dold .. 

mut olan ludk ıı'imlanam •J'P ._ 
aevgilerine ayar cot"-1.ıda brplak 

verdi ve Isparta tuhe hattmm açılıp 
ba kadar umimi bir hava içinde J'•• 
pılch. Batta ilhay olmak Gzere Ispar
ta •ylavı Mükerrem Unsal, Kemal O. 
nal ve Halkm delegesi tarafmdaa 

verilen v.e laparta halkı için olduf11 

kadar bu güzel ilimize komtu bütün 
öteki iller halkmm da bu güzel eMI" 

kartımıda duydukları duygulua ter

ceman cılan aatuJdardan sonra lanet 
lnönu küraiiye gelerek nutkuna ..,,... 

di .... kuıahın talan brdelalanm 
kesmek mretQıle hatbn açılqnu )'&P

b. Ba uracla törene bqlamrk• W.. 
lerce m•kteplinin bando refakatbade 
sö;yledıkleri istiklal ınarp n -..1 
marp bir •iDdaa .............. 
Törenin 1Mt ....tle Wten D1ıı: aafh-. 
dan aoara Lıaı-t lnöni, yumdaki ... 
vat ile wül,..P fabrikuuu ıezmif ye, 

ıer ':erine verilen tölemle bul.....,.. 
tur. Askeri 1atalarm ve mekteplil..ıe 
binlerce hallrw iftiralı ettiii fenw 
alaylan geç vakitlere kadar tehri do
lapmf ve ha pceyİ Defelendirmiftir. 
Yemekten ....,. misafirler HaUawW 

!iiil ANKARA, 
! "Ulus" u11 haftalık franınzca 1 

l
j nm 

1 

n""shası 

. B aayu/4Jıi IHıflu:a yaalar: 

i Kurtubqlanmız (F. R. ATAY) 
i Toprak bayramı 
1 Afyonda Zafer Atatürk a de
i sinin açılma töreninde ismet h6. 
: n nün nutka 

1935 aene.Jnde maclenlerimia 
,Hafta >.beri.eri 
Veniaeioeua ölümü 
Türle <* m iyeti tarihi 
193CWi--
Tuih. dl, ve coinfp falriiltell 
Türklenle llartam:kk 
1931 .... ticantimls 

BibUYaıralya: 
1931 ................ -. ..... :~ 
Hatta-Wk&J'91İ 
X~tıdlıw.
~ frollratürWI 
ffa.__, ••• ı.n 

v 

Bert, bir karnebahar tarhı kenarında ka· 
ranfiller görerek Albet'in bir aözünü hatır
ladı: "Mevsiminde, beyaz karanfil dizileri 
huralan mis gibi kokuturlar." Ve hemen ak· 
hna Pikodöri şatosu, Alber'in çehresi, bittüa 
o güzel sabah geldi. Sonra, Alber'in tatlı tat· 
h .konuşarak ilerlediği yoldaki gezintiyi ha
tırladı. Alber'in hoşuna giden sözlerini, ıu 
clalqkada sanki o da yanmda yürüyormuş gi
bi, ~di ltendisine tekrarladı. Yeşil küıne
ı-. E nadir k&ranfillerden birkaçı-
ıu dal dalgın kopardı. 

Faka akşam yemeğinde, sessiz, oturdu
fu iskemlede dimdik, yüzü lamba ışığı altın
da, birdenbire o korkunç sanhşm bayati göz
\trinm &ni\ne geldi. Utançtan tüyleri iirpe-

Saçlarım düzeltmek üzere ayaga kalktı
ğı zaman aynanın önUıtden geçerken karan
lık odada solgun siluetini ve ~ üzt;
rinde durmakta olan küçlk karanfil buketi
ni gördü. 

Gene pencerenin yanma 'Otunırken: 
"Acaba şimdi ne yapıyor?" diye diiş~dü. 
Bir akşam bahçeye gelee,eğinİ aijylemıı ol• 
duğunu hattrh,..ak katdbk ataç kÜD'ıele
rine baktı. ~ ,...._.,.. birinde 

- Babamı yalım göndermek istemiyo
rum., dedi. Bu işin ehemiyeti olınadrğma 
İnandırmak istiyorum, fakat birkaç va.ki.t
tenberi ufak tefek ıeylere sinirleniyor_. Yal
nız muhakkak olan ıu ki bu yıl buraya pı .. 
nıiyeceği.z. 

Bir ceviz alacmm altmda durdular. 
Alber sözüne devam etti: 

E8ç&k Eriar'm llersedea'ill yqmda 
ftP8I ve balonun da bir koııserte bqlı..IJI; 
balmımam behanetiyle Madam Katröf4 
çük kızma Eriar'lana suvaresine gi~-
izin verdi. İşte Odet, küçük kardqinden 
kus ya§ büyük &lmasma rağmen .. an.c:ı• 
alcpın biJ1fWet ileitline PdL 

- Böyle çabucak biribirhnkden aynla- (SOnu : ..... 
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Ant~nıra Def er ar lığı dan : 
kazanç 

Senesi İsmi S:matı Ticaret yeri vergi matrahı vergisi 
Lira K. Lira K. 

,, As. Fb. U. Md. Satın 
Alm1t Komisyonu Hanları 

1933 Hasan. Manifatura Kemer altı 100,00 55 
ardiyesi % ıs zam 8 25 

Yukarda adı yc:ızılı ye;.en bey şubesi mükelleflerind-n Hasan ha· 
len bulundu~u yer ö~reniinrediğinden ilfin tarihinden itibarc.n (30) 
gün zarfında itira:ır haktn olmak prtile ihbarnamesi teMiğ maka· 
mma konulı:n3k üzere ilan. olunur. (678) 1-1132 

ve -nhisarlar 
Vekfile inden : 

ı - Gümrük ve 1nhisarlar Vekaleti yapısruın çcıtı kısmı pa
zarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Bu işin tahmin ediTen bedeli (965) liradır. Ve a:uvakkat te· 
m natı (72) lira 38 kuruştur:. 

3 - Pnzarlık 2 nisan 1936 perşembe günü saat 14 te vekalet bi· 
nasında kurulacak alım ve satım komisyonunda yapılacaktı:. 

~ - lst klilerln belli gfüı ve saatten önce muvakkat teminatla.. 
rını vekilct veznesine yatırarak alacakları 1'1".k:!buzlarla komisyon· 
da hazır bulunmaları. (683) 1-1135 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

l(arac2hey llarası Müdürlüğ .. den: 
. Hara ihti~a.~t ir..in i~ yüz on üç bin kilo yulaf. yüz on üç b ir. 

kılo arpa; clh u.; btn k o mısır YC on dört bin kilo b4ıkla k"palı 
7arf usulıJe eksılt.n:cye konmuştur. Bu işlerin hepsi i~in iki bin li· 
ra muvakkat .temınat alınacaktır. Yulafın kilosuna altı buçuk ku· 
ruş mıııırın kılo:mna b~ buçuk kuruş arpanın kilosuna altı kuruş 
baklanın kilosuna beş buçuk kuruş muhammen kıymet takdir edil· 
miştir. Eksiltme Karacabey Harası merkez bin~sı i<ci .. de yapıla
caktır. Elts"1 tır.e günü 17 Nisan 936 cuma günü saat on reştir. is
teklilerin o günü teminat ve vesikalarile birlikte Harada bulunma· 
ları ilan olunur. (653) 1-1126 

Ankara Tk.aret Odası Sicilli Ticaret 
M:murlugundan: 

Ankara vitayet"nde U1ucanlar semtinde Hacı Ayvaz maballe
$inde -· soka~mda 76 numarab evde oturan ve Tür dye Cu. trb· 
asmdaa olup J.nkarada Uluca:ılar çarşısında 76 m•m nılı mahalli 
ikametglhr ticari ittihaz ederek -· tarihindenberi helV<? ıh · ticn
retfyte i tlgal eden ve Ticaret odasmm 365 sicil nu,.. ... ,.,., nda .mu
kayyet bulunan Mustafa Karanın unvanı ticareti M •sbfa Kaya 
elarak tescil edil i · i ftİbi bu unvanm imza ~l' kli dn Ti ~-ıret knmı
nunun 4J inci m"trldesi mncibince dairece 26 ı 036 t°'r~in.ıe tescil 
edildiği iHln olunur. 1-1141 

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

(.ana li.ale Valiliğinden : 
936 aencsinde yapılacak göçmen evleri için Gelibolu Çevresin

de Uç mnyon. Çanakkale, Eceabat, Ezine ve Bayramiç ilçe•erinde 
bir milyon yediyüz bin Kiremit'in yapılmasına ihtiyaç oldu~ndan 
21 Mart 936 gününden 5 Nisan 936 gür.üne kadar on l:eş gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. Talip ofanlar kıııp21Jr zarf u::mJiy1e 
yüzde yedi buçuk teminat akç~si ve banka mektunlarivle fazla tnf· 
ıilat almak arzu edenlCt' Çanakkale İSKAN KO 'IİSYONU Riya-
setine müracaat ct!Ileleri lüzumu iian olunur. (69:>) 1-1137 ---

Gazi E~itim e Enstitüsü 
Direl{törr· ;z •• d~n: 

lıİllMI• çatnıında ete:nit: tamiratı yapılacaktır. K eşif bedeli 700 
liradır. 

Temiıvıtı 50 liradır. 
Ke§if ve fenni şartnamesini göar('k ve fazla mallımat almak İS· 

tiyenlec her gün ··ul Direktörlüğüne müracaat edebi'irler. 
İhalesi acık e1:•iltme surctı-ıe 13.4-936 pazntesi günü s.~ .. t 15 te 

mektepler Muhnsebeci iğinde yapılacaktır. (665) 1-1127 

Ankara 1'icaret Odası Sicilli Ticaret 
· Mtmurluğundan: 

An.kara •~Hiyetinde Ulucanlar semtinde Akbaş mahatıe.,inde 
Yolbu sokagmda 3 nwna:rah c'Yde oturan ve TürkiycCu; Tab:l· 
smdaa olup Anka~ffiı Ulucanlar earşısmda 14 num.,ralı mahalli 
ika~et~ahı t~carl .it .. ~haz ederek -·:··· tarihindenbcri Helvacı ve şe.. 
kercı tıcaretıvle ı~~aı e.de.n vıe tıcaret odasının 107.'i ~icil numa
nsında multayyrt bulun:ın Yuau{ Ziyanın unvanı ticarcti Yusııf 
Ziya Şenda1 olarr1< tescil edildiği gibi bu unvanın ;..,, a ~kli de 
ticaret kanunun- ~.., inri maddesi mucibince dairece 26-l-936 tl"ri
hinde tescil cdfül""~i ilan olunur. 1-1142 

Z nisan 936 taı •• unde. perşrmbc günü saat on beş te Ankara vi • 
Jfiycti daimi encül"'l"en odasında 522955 lira 73 kuruş keşif bedelli 
Stadyom ve Hiporlrom sahasında yap:laceıl~ bina. sulama tesisatı. an
trenman yerleri, m"'nfah koşu cisti ye sair müteferrik inşaat kapalı 
zarf usuliyle ek iltIT'evc kon~ur. 

Ş rtname. p'5n ve ı:-roielcr mukavelename projesi ve buna mil • 
teferri: di~er evr~k 26 lira mukabilinde Ankara vilayeti Nafıa da· 
iresinden veri1e~ektir. l\luvakkat teminat 24658 lira23 kuruştur. fs. 
teklilerin tel:lif ıre'•tuhları Nafıa müdürlüğün len alacal<lf!rı fennt 
ehliyet vcti' nsı vt• t ic-ret od~ vesik2srnı 2 nısan 936 tarihindro 
perşembe günü sa-ıt 14 de ka&r Ankara viUiyeti daimi encümen re· 
isliğine vermt''ed Hi:mndtr. t 551) 1 - 935 ------
Kırşehlr C. H. P, üyönliurul 

Başkaıılığınc an : 
Bedeli keşfi (16000) lira olan Kır§Chir ATATÜRK caddesi va. 

kınına yapılacak olan HA LKEV1 binası inşaatı 19-3·936 tarihin
den 7 nisan 936 tarıhine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf usu.. 
liyle r?!~nakasa~a kc:wnuştur. Münakasa 7-4-936 tarihine müsadif 
salı günü saat 15 de Kır~hir C. H. Partisi binasında yapılacaktır. 

Talıpleı in kh lillerinı cari seneye mahsus ticaret odası ve fen· 
ni ehliyet vc~i',{<"brr ve '(, 1,S nisbetinde (120r)'ı lırahk muvakkat 
teminatrn 1-ia•k PJrt.'Si l'.mrine ban~;ıların birine yatuıldığına dair 
makbuz veya b:?~':a -ne~tu\:ıu i!:e iJirlikte tıvr11 J:Ur.de saat 15 den 
evvel C. U. Par•;~• B ·ı ~l:-iın;; vcr:neleri ı:ııı ı 'ır. 

Talipler hu htt .. 11 !"d ~:ır"t2nan::ıe ve evrı:kı kcş!iyc;·j ve projeyi 
C. H. Partisi 1 lj :ıt,.n:lıın•lı?n :ıJ.ı?J:lir. 

Tafsilat ı\lm '< i .. t:yen:er de KirJehir C. H. Partisi Bı;~i:;.nlığ·ııa 
ır.i.ır;ıcaat edr bJ!ı 1- 1087 

MÜTEAHHİT NAM VE 
HESABINA 

1250 kilo vakete 
200 kilo salmastralık kösele 
Tahmin edilen bed~li (252:i) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Aslıeri fobri· 
kalar Umum Müdürlüğü satın 
alma Komisyonunca 9 Nis<ın 936 
tarihinde pe~embe günü saat 14 
te paı:arlık ile ihale edilec .. kt"r. 
Şartname parasız olarak ko:r."s· 
yondan verilir. Tnl"plerin rr.u· 
vak'~<!t tem:.nat 01.2.ll (lS'.)) lira 
(38) kuruş, ve kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaik e m zkur 
gün ve sa· tte komisyona müra· 

1 
caatları. (642) 1-1079 

• 
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HASTA l .f Kl.f, Rl 
MÜTl-~H A ~~1 Si 

A tasa!!ll 11 
Venisehir Kızıla" karşı " .. 

Ali Nıı,.mı apartımımı No 
1 Veıu~et ı er:ı:anc-~ı üc;\Ü 1 he 

~ün sab ıhtıın ::ıkş mı> lcarl • 
bul ınur l'eleron l?l 

~ 
~ 
~ 
~ 

~~·· 

Aulıye Sıırayı kımnsırıd;ı Şt" 
kerci H:.c:ı')ekit rr. ;;. 7"-;ı 0 3.'l m 
san başın<l ır: it' .,,..en tlst ü:uie 
ki : ··rva fl'>artrm?nr k"rııcıs 

l~emfz·~ 

~ M; n~•ı·I 
§ ((im·· r·i 

BAHÇI: MERAKLILARINA 

Heı aradığınız çam, Avrupa 
ı;illeri, yemiş a0ar.laıı, !la1on ve· 
şillikleri, bahre ye~m:kteri ve sa· 
ire ve sa"re Ortal·övde. Anlrnra 
b3hı;eı-ıınde b ıla!:ilirsiniz. Ifata
ıo;;umıızu istivr.,l •re l{.Önneriyo. 
ru:t. VA «:;TJ 

§~~~~ 
~ Hemen Kitapçınıza uğra- ~ 

I
~ yımz. Server Ziya'nın ~ 
: "San güllü ev" i ~ı~ 
~ Cıktı <1 - ~ 
·~"':-~ 

Daima sabit 
Daima tabii 

J1ıvaııtin 

saç l)oyaları 

İngiliz kanzuk ecz .. nesi la~
~tuvarlarında hazırlanan Ju .,an. 
tın saç boyaları muzur ve zehirli 
maddel rden tamamen ari olup 
saç ara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyalan kumral ve 
siyah olarak iki tabii r enk üze. 
rinde tertib edilmistir. 

<Jayet tabii ve sabit olarak te
mi-ı edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatt& denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve ıtriyat mabazalarmdan aı ayı· 
nız. 

imtiyaz ıahibi ve Ba~mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı coddesı cıvarımı :. l 
Uluş Basmıcmnde basılmn;tr• 

Yenisehiı·de , 
sa lık arsa 

Metrosu Parsel Ada 
730 8 1157 
70J 20 

" 4::l7 21 .. 
475 22 

" 678 23 
" 572 11 1167 

675 17 1182 
675 18 ,, 
675 19 

" 
Şurayı devlet ark~smd:ı ve 

yeni asılan yol üzerinde ve civa
rında yukarda mikdarları gös
tcri!en dokuz kıt'a arsa satılık· 
t r. Err.niyet şirketine müracaat. 
Telefon: 1833 1-1138 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK .MAHKEMESİNDEN: 

Ankara Türk Yenice mahal
lesinde 58 numaralı evde Fahri
yeye: 

Anl;arada Tahta Kalede 18 
numaralı dükkfind:ı Hasan oğlu 
İdris tarafınd<!n aleyhinize aç· 
tı;;ı vilayetin nez'i davasında 

l!'ahk~me günü olan 25/ 3/936 
!fJn;j saat 14 te gelmediğiniz ci· 
hetle rn"!ıke!I'c gıyaben ceryan 
etmis ve yeniden 14/ 4/936 günü 
s:ı.,t 10 a tayin edilmiştir. Beş 

r.vn rrfınd:ı giyap kararına ce· 
v?-rı venn•n;z ve tayin ed;ıen 

?!'1h.l<:etre f"ii"'i;nde haz•r b•ılun· 
n· .. '"'LZ <>k"İ t""'d;rde H. U. M. 
J.-~,.,,,nı•n .ı'n~ inri ıııartctesi mu· 
d"'; .. ,. .. m .. ı.ı.cnıe rriyrben dev:>m 
er1" ,.-; ,.... .... ,.~...,., o1Tflk Ü;r"'rfi :,#> .. 
nen t·bl"ğ olunur. 1-1139 

ANKARA 3.NCÜ SULH 
HUKUK HAK1MLİGİNDEEN: 

Devlet demiryolları yol ça
vuşlarmdan kürt Yusuf çavuşa, 
karınız Suna tarafından aleyhi
nize a~ılan nafaka dava~ının ca.. 
ri muhakemesinde ikametgahı· 

nu:m m:çhuliyetine binaen ila· 
nen teb!igat icra edildiği halde 
mahkemeye gelmeyip vekil dahi 

gônciermedit,.nizden hakkını~da 
gıyap kar~rı ittihaz edilmiş ve 
rn.lddei iddiasını isbat etmek 
üz:re muhakemen:n 10/ 4/936 
curr.a günü saat 14 talık kılm

mı~ olduğundan itirazınızm 

dermeyan edilır.esi aksi takdir
de tir d:ıha mahkemeye kalıul 
olunmayıp gıyaben rüyet ve intaç 
edileceği gıyap karan makamına 
k<!İm olmak üzere ilanen t!bliğ 

olunur. 1-1130 

Ankara B~lediye Reisli~ İlanları 

• • 
.o :rıırn. ıır 

Di r!catnrrne: 
1. - Şehirde her cins kö,:ıeklerin numnasrz ağızlıksız ve bağ 

SJ7. nlıırak sn'rn~a c1kan1Irası yasaktır. 
2. - Ev bahçelerinde köp:kler mutlak surette bağlı bulundu~ 

lacaktır. 
3. - Umumi bahı;e "e tenezzüh yerlerine köpekle girilmesi ya

saktır. 
4. - Sokakta numarasız, ba~sız ve ağızlıksız olarak görülecek 

köpeklerle sahibi veıle'Yincle bulumnrvan köpekler numaralı ve a· 
ğızlıklr olsalar dahi öldiirülecektir. (664) 1-1107 

İLAN 
1 - Anafarta! r caddesinde 11 numaralı mağaza 1-6-936 günü~· 

den 31-5-937 gününe kadcr açık artırma ile kiraya verilecektir. 
2 - Sene tik kira bedeli (2 ;oo) lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (180) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhas:l:eye gele· 

bilirler. 
5 - İhale 13-4·936 pazaıtesi günü saat on beşde artırma ve eksilt. 
me komisyonunda yapılacaktır. (677) 1-1129 

İLAN 
1 - Yol amelesi için 40 çi t postal ve kasketle beraber 39 ta· 

kun elbise yaptırılacaktır. Po .. tauarın muhammen bedeli beher çift 
için beş ve kasketle beraber bir takım elbisenin muhammen bedeli 
de 9.74 liradır. 

2 - Şartnamesini görmek için fen kalemine gelinecektir. 
3 - İhale 13·4-936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 

fen direktörlüğü odJsında aç.ık eksiltme ile yapılacaktır. 
4 - Her ikisinin muvakkat teminatı 43.5 liradır. (680) 

. 1-1134 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret 
M~murluğundan: 

Ankara vilayetinde Ulucanlar semtinde Kılınç Arslan mahalle. 
sinde ............ sokağınd:ı 22 numaralı evde oturan ve Türkiye Cu; 
tabasından olup Ankarada ulucanlar çc.r§•smda 56 numaralı mahal. 
li ika,.....ctgfilu ticari itihaz ederek ........ tarihindenberi Helvacı ve 
şekerci ticaretiyle iştigal eden ticaret odasının 1262 sicil numarasın· 
da mukayyet bu tınan Ramazanın unvanı tic;:ıreti Ramazan Özer 
olarnk tescil edilc1i~i gibi bu unvanın imza şekli de ticarf't kanunu • 
nun 24 ·;_n .. u rnadr'esi m ıdb:nce d:Jirece 26-3.936 tarihinde tescil 
ı--1;1,ı;~t jllın "''"',..l''"• 1 - J 140 

...... ~~ ....... mili ...................... ~ 

1 ANKAl ~A LEV AZHV1 AMI 1 
~ TT?.J AT .NlA K01'1ftSVONlJ •TJA..,.n ·" 

1 - Corlu 300 vataklr bir insan hastanesi yaptırılacaktır. 
2 - İhalesi kapah zarf usuli ile 30.3 1936 tarihine rastlıyan pa· 

zartesi günü saat 16 vap•lacaktır. 
3 - Yapının keşif bedeli 484 71 f lir<ı 85 kuruştur. 
'4 - Muvakkat teminat akçası 231 '39 liradır. 
S - Talip vnkuuunda sartnamesi pHiıı ve diğer eVt" i1' .lSO kuruş 

mukabilinde komisyonca verilir. 
6 - Bu baptaki şartname ve evrakı sairesyi görmek i .. tiyenler 

her ~in ve eksiltmPve girec,.klerin kanuni evrak ve vesaök ve te• 
minatları ile birlikte teklif melctuplarmı belli gün ve saatten bir 
saat eve] komisyon başk'"l•nlı~ına verilmek şartiyle Corluda satın 
alma komisyonuna müracaatları. (561} 1-930 

Anl{aı·a l)efterdar lı~ın an: 
Maa ceza Tarh İhbarname 
vergisi Senesi No. No. 

Lira K. tsmi Mevkii 
.54 90 933 233/1200 1/27,17/63 Berber r •• etek Hacı bayram caddesi 

22 930 185 183 5/67 Mütezı ııt N ecati İsmet Paşa cad. 
176 28 932 358 16/ 74 Hans .t' rank ve şeriki. Anafartalar ,, 

26 25 .. 1386 19/ 16 Tatlıcı Hayrı .. .. 
32 10 " 179 3/24 Müteahhit İlhami J. Aggiman yazıhanasinde 
39 28 3/37 Müteahhit İlhami .. 200 ve Nafız bey yazıhanesinde 

Şemseddin 
40 319 " 245 3/ 35 Müteahhit lıhami. Papanı mahallesinde No.1. 

224 10 .. 342 3/17 lfaahaneci Ali Hikmet. ZincirH cami caddesinde 
45 56 ., 379 16/95 Müteahhit Krips Aydın otelinde 
18 92 375 16/ 91 Müteahhit Hamit ve Hacı Dogan. 

2 44 .. 376 16/ 92 
Necip. 

Müteahhıt Hacı Bekir Hallaç Mahmut mescit 

4 44 " 380 
Sokağı 

16/96 Müteahhit Kemi! Aydın oteli 
5 82 " 382 1/ 98 

" Osman Hacı bayram No. 26 

Yukarda adlarile vergi rr.ikdarı yazılı Kızılbey şubesi mükelliflerinin halen bulundukları yerler bi· 
Jir.medi~inden rıc:"ml_arına tarh olunan kazanç vergileri ilan tarihinden itibaren 30 gün zarfında itiraz 
hakkı olmc>ck şartıle ıhbarname makamına kaim olrr:ak üzere ilan olunur. (679 1-1133 

İmar Müdürlüğünden : 
Kimrlen istimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi ~okağr Ada No. Parsel No. Lira 
Hatice ve İhsan Hacıbayram Tahta kon ak 49 12 20 
Hüseyjn Hamit İnkılap •• ,. 49 15 120 
İı>ınail Hacı bayram Çankırı "49 27 120 
Ahmed Mukaddem Yağcı 240 2 140 
Şahver Sakarya 528 S 190 
Yukard.a ka~dı çıkarılan evlerin ankazları 31. Mart. 1936 sair günU saat on beşte bilmüzayede satılaca-

ğından talıpJerın İmar Müdürlüğünl..icki komı'>yonc. müracaatları. (606) 1-1010 

( VENi 1 SİNE ALA 
BUGÜN BUGECE ~UGÜN BUGECE 

l\Iayerling Gol cm 
Char!es Boyer • Dani .. Ue Darrieux Harry Baur • Germam Au!!!eJ 

FIA YLARDA FEVKA LADF. i'ENZfLA 1 
Cuma günü gündüz. seanslarında Balkon: GO. 

Hususi: 40, Birinci ve Duhuliye: 3n 
P~r~nıb4" ~ünü ~iind~:ı. •eı.n~tz,rmd1t H.ııll on: t'C, 

Husul\İ ~O. Birincı lôe Duhuliye: 25 
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.. 

TÖRENiNDEN 

I,~ uf u bir gezi der:! 
enstant neler 

Yukarda soı"da: Başbakanımız Afyondaki zafer anı· 
tını açıyor; ortada: Afyonda Başbakanımız, Bayındır
lık Bnkaniyle konuşuyor; sağda: Afyonde büyük mi
safirleri sevinç gösterileriye kar§ılayan halk. 

Ortada solda: Hususi treni kar§ılayan tayyarele::-i
miz; sağda: Başbahanımız, Bozanönü - İsp~rta hattın

da kordelcyi kesiyor. 

Aşağıda solda: Afyon sokaklarını dolduran büyi.ik 
kalabalık; ortada: Afyon zafer anıtı açılmnzdan ence; 
Başbakanımızla Bayındırlık B .. !canımız EEs!;i;ehir du
rağında. 

501 

Yu'·arda ·M!da: Ba~bakanımız BaJ ındtl'lık Bakanımızla birlikte Afyonda; sağda: halk Afyon clurağıncla !Jaşbakart s"'"'~ !zyor; A .. ~~1'1(! - s<>!Ja: Ba.:ba.'~anımrz Bat
yındırlık Bakanıyle konuşuyor; ortada: misafirler lspartada ; sağda: Başbaha:unıız Af··on anıtının i>niin de. 


