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BiR KIYMET 

Her gün yeni bir eserin başında
yız; bir fabrikanın temeli atılırken, 
haı:ka bir fabrikanın açılış günü müj
deleniyor. Yeni istikamette bir de
miryolunun ilk kazması vurulurken, 
başka bir yolun merhalesine kavuş
tuğu söyleniyor. 

Yurdun her yanından gelen gün
lük haberler hemen hemen şu maal
dedir: Bir mektep daha açılmıştır; 
şehir elektriğe kavuşmuştur; İçme 
sulan tanzim edilmiştir; hastane gı • 
nişletilmiştir; bataklık kurutulm ış
tur. 

Her birinin kendi çevresinddci 
kıymeti mühimce olan bu eserler, 
maddi bünyelerindeki ayrılığa rağ
men, büyük değerde bir manzume
nin birer ahenk unsurudurlar. Bun
larnı topluluğu "Atatürk'ün f eyz
li eli ile açılan yolda bütün Tiir
kiyenin bir vücud gibi ilerleyişini'' 
gösterir. 

Bu ileriliğin maddi kudretini eser
lerin hacimleri ile ölçmek kolaydır. 
Ancak hunun manevi tarafı daima 
rakamların dışında ve üstünde kalan 
yüce bir kıymettir. Ruhlarda yaşa
yan hu kıymetin zaman zaman güzel 
tezahürlerini görmiyor değiliz. Bü
tün yurddaşlar her fırsatta, gerek A
tatürk' ün şahsında, gerek Kamaliz
m1n her başarısı önünde, "inkilab 
likfrleri ile beslenmif, inkilii.b fi
kirleri etrafında toplanmış,, ol
duklarım gösteriyorlar. Başbakanı
mızın dört gün süren son seyahati 
de - her def asında olduğu gibi - bü
tün çevrede rejime saygı ve ileriliğe 

·azim hislerinin tezahürüne çok gü
zel bir vesile olmuştur. Bu tezahürle
rin derinli~ini ve ciddiliğini her han
gi bir seçim rakamı dahi ifade ede
mez. Batka memleketlerde sık sık 
alman bu ölçüye Türkiye ancak nor
mal ehemiyetini verir, çünkü kur
tuluı savaşının ateş ve kam içinde 
çetin imtihanını veren ulusal tef say
gımızın ve onların emrinde ilerilik 
azmimizin her ölçü dıımda bir kıy
met olduğuna hepimiz inanmışızdır. 
Bu kıymetin vekar ve samimiyet i
çindeki tezahürü ise bizim ulusal 
varlığmuzm bir özelliğidir. 

Kemal ONA' 

Loliarno ceı)hesinde 

Görüşmelerin devamı için 
Almanyanın Reni tahkim 

etmemek teahhüdüne 
2iriifllesi şart koşuluyor 

Londra, 27 (A. A.) - Baldvin, 
alman delegesi Fon Ribbenlrop'\a U· 

zun bir konuşwa yapmıştır. Bu ko
nuşma etrafında stkt bir ketumluk 
muhafaza o1unrr.ak!adır. 

Alman mahfillerine göre, konuş
ma çok samimi olmuştur. Baldvin'in 
Hitleı: için Ribentrop'a bir mektup 
verdtği resmen tekz~b olunmaktadtr. 

Ancak şurası muhakkak ki, Bald
vin, Almanya tarafından yapılacak 
tekliflerin, Almanya ile Fransa ara
sındaki çukuru dolduracak mahiyet
te olması hakkındaki Eden'in sözle
rine kuvvetle yardım etmiştir. 

Ribbentrop'un cumartesi günü ha
reket ebnesi muhtemeldir. 

B. Fon Ribbentrop Berlirıderı 
talimat istedi 

Londra, 27 (A.A.) - B. Fon Rib
}?entrop, dün B. Baldvin'le görütdük· 
ten .sonra Berlin'den taHmat iatemiı
tir. 

Haber alındığına göre, B. Fon Rib~ 
bentrop'un dönmesi B. Edenin avam 
kamarasandaki beyanatına ve alman 
dıt bakanlığından alacağı talimata 
bağlıdır. Kendiai bugün Berline hare
ket edecek oluraa, önümüzdeki salı 

(Sonu 5. inci •aylada) 

Afyondan sonra 
Nasuhi BAYDAR 

Hususi treni karşılayan bir hava Filomuz / 

Eskişehir 26 mart 

Ancak mayısın ilk günlerinde 
rastlanabilecek inanılmaz bir ışık 
ve yeşillik bolluğu içinde, Kara
kuyu'ya doğru gidiyoruz. Yeni de
miryolunun durak isimlerine ba -
krnrz: T ınaztepe, Kocatepe, Ç ığıl
tepe ... Hatıralarınızı on beş yıl 
ev ı,,ef e, bir ağustos ayının ilk gün
lprine kadar geri/etiniz; Tınazte
pe. Kocatepe, Çı~ıltepe .... istiklal 
ı-ı11a!"ıntn r.e yaman bir hakikat 
o!dı ğu. türkün sesi ile, cihana an· 
la~ı 'an 1...-ürsiilerdir. 

r ~-he kumandanının treninde, 

ve onun o günkü ve bugünkü ça
lışma arkadCl§lartnın arasında, lı

parta'ya ilerlediğimiz şu dakika
larda kurtuluş harbının bitmiş ol
duğuna inanmak imkanı var mı? 
Tınaztepe, Kocatepe, Çtğıltepe 

şimdi bir başka savaşın başka ses
leriyle doludur: Kuş sesleri, ço
cuk sesleri, kadın sesleri, işçi ses
leri ve. lokomotif düdükleri. 

Yeni demiryolunun iki yanında 
yapılmakta olan daha birçok i§ler 
var. Buralarda çalışanlar, treni
miz geçerken, biran için kazmala-

(Sonu 5. inci $ayfada) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

B. Hitlerin iki 

l8 M .\RT 1936 Ct;MART.ESI . f ··························:··ı···:··············:······························ 
! l avemız 

1 
Bugünkü sayımıstla, 8<.qbakanımı•m 

·'"m geziain~ aid dört tcayfalıl• bir ilat·e 
~ vardır • 
............................ ._.. _____ .................. ···················· 

nut.kıı Fıkra: 

«Siz zevale mah k~um hal{lardaıı 
Ev köpekleri 
hakkında 

bahsediyorsunuz, }, eıı ebedi bir millet 
söylüyorum.» •• 

namına soz 
Berlin, 27 (A.A.) _ Havas ajansı 

bildiriyor: B. Hitler, dün aktam Layp-
2igde dokuzuncu nutkunu söylemiştir. 
B. Hitler bu nutukta ezcümle demit
tir ki: 

"-Alman miJJetinden, 29 martta, 
siyasetimi tasvib eden sembolik bir 
harekette bulunmasını istedim. Cihan, 

bu hareketin nasıl bir hareket olaca
ğını görecektir. Bize güvenilebilir ol
duğunu iabat etmekliğim iııtenildiği 
zaman cevabım şudur: 

Yaşamaktan başka dileği olmayan 
60 milyon nüfuslu bir milleti tahkir 
etmeyiniz. Alman milletinin şerefin

(Sonu 3. üncü sayfada) 
"' 

~ ~. ı:> 

B. Hitler, .son aeçim nutuklarr~Ja~ -birini verirken, dinleyicilerini 

Kamutay dünkü. toplantisında 
sekiz kanun projesi kabul etti 
Doçen derin maaşı arttırılmaktadır - Hava yollarına 

ikiyüz bin lira verildi. 
Kamutay dün Refet Canıtez'in re. 

ialiğinde toplanrruıtır. Matbuat kanunu
nun dokuzuncu maddesinin (K) Lkrau
na bir fıkra ddenmesine dair olan ka
nun projesi hükümetin talebi Üzerine 
qeri verilmiştir. 

karşrlaşacağr arttırma. eksiltme ve iha
le işlerinin Maliye veya icabına göre, 
İcra Vekilleri Heyeti k.arariyle tamam
lanması, hem yurdun uzak köşelerin

de bulunan belediyelerin sürat istiyen 
i'lcrini sürüncemede bırakmakta ve hem 
de aded itibariyle fazla olan işler İcra 
Vekilleri Heyetini lüzumundan çok iş
gal etmektedir. Bu işlerin 68 inci mad-

(Sonu 5. inci •aylada) 

Geçenlerde belediyemiz. gaze
telere bir ilan verdi: Solrağa ağız. 
lık•ız, bai•ız, numara•ız ve sahip
siz köpek çıkarılmıyacak, köpelr
ler, bahçelerde de bağlı buluna 
caktır. BCIJı boı köpekler öldürü
lecektir. 

Hemen söyliyelim ki beledi
yemizin btqka türlü hareket etme
sine imkan yoktu. Gerçi, meıela 
Londrada caddelerde, ıohaklar • 
da, parklarda on binlerce köpeiin 
dolaşmakta olduğunu görmüf o
lanlar, hatta İngilterede haftada 
bir defa köpeği çözüp dolaıttrmak 
mecburi olduğunu bilenler, bu ila
nı garip bulmu§lardır. Ancak on
lar, Londrada hiç bir yabancı kö
peğin komşunun bahçeıine atla
madrğrnı, yahud bahçeıinde otu
ran köpeğin sokaktan geçene ka
rışmadığım, ve sıksık diş ıakası 
yapmadığını bilmezler. Bizde sa~ 
hiplerini ıııranlar bile oluyor. 

Doğrusunu isterseniz, sokak 
köpeği devrinden ev köpeği dev
rine henüz geçemedik. Biraz köy 
veya sürü köpeği devrindeyiz. Bu 
yüzden do.tlarına :z.iyaretlerini 
ıeyreklqtirenler bile olduğunu bi
lirim. l.tanbulda bir dostumuzun 
köıkünii bekletmek için büyüttüğü 
biT çoban köpeği vardır. Eğer kö
pek büyük kapının önünde yat
maktan hoılanmıısa, ev laalkı ar
ha kapıdan iıliyorlar. Biz kö· 
pek ıahipliii edP.mediğimizJen, 
köpeltlerimi:z ev ıahiplifi etmelt
tedirler. 

Gene dava, maarif meıelesine 
dayanıyor: lngilterede köpeklerin 
hepıi mektep mezunudurlar. Hat
tii ıahiplerinclen bqka poliıe ita
at etmeyi öfrenmi1lerdir. Bu su
retle caJdelerJe kendilerini giJip 
gelme kaidelerine uydurmalı. blle 
mümkün oluyor. Bizimlıiiler İıe, 
ü mm i 'Jirler. 

Belediyemizin ilanırulan hoı
lanmıyanlar varıa, toplanıp bir 
mektep aç.malı, köpekleri terbiye 
etmelidirler. Bu da it.ali değil: 
Konferanılar tertib ederelt, insan
lara da köpek ltullanmağı öğret
mek lazım! Bir kurJ köpeği ter
biye ile mükemmel bir poliı köpe
ği olduğu gibi, mükemmel bir po
liı köpeği kullanmasını bilmiye
nirt elinde lt:urd olur. Mı.allui.ni 
pelt. yakından biliri%. - Atay 

Kaınutay ve müştemilatındaki eşya 
ha,. kında mecfü hesaplarının tetkiki en. 
ctimeni mazbataaı okunduktan aonra 
hava yolları devlet itletme idaresi 935 
yılı bütçe.inde yeniden bir fasıl açılma
sına ve hu fasla münakale suretiyle 

200.000 liralık fevkalade tahsisat kon:.ıl. 
ması ve posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 935 yllı bütçeıinde 88010 li
rahk münakale yapılamsına dair olan 
kanun projeleri kabul edilmiştir. Bun

dan sonra artırma, eksiltme ve ihale 
kanununa ek kanun projesinin görüşül
mesine başlanmıthr. Hükümet eababı 
mucibesinde: 

"Ulıı~,~ un Dil :Yazıları 

'' ...... Beledi~ıeler, mahalli' ihtiyaçları 
yerine getirmek için kurulmuş ve hu
susi idarelerle mütevazin işler görmek-

te bulunmuş bir müessesedir. Memle
, kette mecvud 519 belediyenin her gün 

·--····--··U-OO•··----... .. ---.............. _. __ 
Bugünkü 

konferans 
Hukuk ilmini Yayma kuru

munun tertib ettiği konferans
ların on beşincisini Hukuk Fa

ı kültesi profesörlerinden 
1 B. CAHtD 
: Bugün saat on beıte 

1 Ankara Halkevinde 
verecektir. Mevzu; Eski ve Ye
ni telakkilere göre hükmi şah
siyet dir. 

.................... -·············--........ -----.--.... __ 

Güneş -Dil teorisi ile kelime tarihi 
yapmak tecrübeleri 
vı. 

ve tarihi tetkil{ 

ZiylLret. Ziyan' 

Sayın bir okur, dilimizde bu
gün dahi çok canlı olarak yaşa

makta olan ziyaret kelimesinin bu 
ziggurattan ba~kası olamıyacağı
nı bildirdi. Kendisine teşekküre 
borçlu olduğum bu muhterem ka
riin Güneş - Dil Teorisine tatbik 
ederek yaptığı analiz ile verdiği ' 
malumatı aynen aşağıya geçiriyo
rum: 

(Yükseklerde ve dağ başlarm
daki ağaçlı kayalarm Sümerce 
veya Akatça adı o1an Ziggurat ile 
Anadolunun hemen her yerinde 
bulunan ziyaretlerin aynı şeyler 
olduğuna ve aynı manad" aynı 
adlan taşıdı~ında şüphe 1dur . 
Çünkü evvela kelimelerin :ı~r iki-

il. R. TANKUT 

sının de etimolojik analizi aym 
neticeleri vermektedir. Her iki ke
limenin Günef - Dil Teorisine gö
re etimolojik analizleri tunlardır: 

(1) (2) (J) (4) (5) (6) 

Ziggurat = iğ 1 iz t iğ + ig t ur + at 
Ziyaret - ig ._ iz -1- iy t iğ + ar ~ et 

Birinci kelimenin tahlilinden 
hasıl olan elemanların 2 ve 3 ün
cüsü aym cinsten iki konson oldu
ğu için Güneş - Dil T eoriainin tes
bit ettiği kaideye göre analiz sı
rasında birisi (. ğ} ye çevri.i
miştir. 

İkinci kelime yani ziyaretin 2 
ve 3 No. h un!luruna gelince keli
me rnorfolo.iisinde mevcut ol!"u
yan (. + ğ) kelimede (y) unsu-

- Sayf aY' çe;..•iriniz • 



~AYFA 2 

«Büyük devlet» , 
ltöl) a - Habeşistan işinde daha, 

ı· ransa, İngiltere ile h.alya'nm ~ras~
da kalmış ve yıkılma tehlikelen geçı
ren Stresa cephesini elinden geldiği 
kaclaı, iki tarafa birden yaptığı kom
pronıisler ile, ayakta tutmağa çalış -
mıştı . Bugün Lokarno'nun yıkılma -
ııından sonra Almanya'nın "hak be
raberliği" ni kayıdsız şartsız olarak 
istemt:si iizerine, İngiltere ile F ran · 
sa'yı biribirine bağlıyan bağların k~
paca k kadar gerginleşmesine şah.ıd 
olnvoruz. Lokarnoculann beraberlı · 
ği i~. bir takım teklif formüllerinin 
Almanya'nm du'\i anna carpıp çnrpıp 
geri dönmesinden ibarettir .. Stresa, 
büsbi.itün yok gibi b:ir şeydir. Lon
dra' dan yapılan teklifler J:a~kında, 
Almanya'dan ccvab gelmıştır de 1-
talya'dan gelmemiştir. v~ herkes , ~i
rihiriyle sonu gelmez bır pazarhga 
girişmiş gibidir. Bu p~arirl<lar~~ 
harice akseden nokta lar, Lokarno , 
yahud "Stresa" yahud ".;\~ illeti~ Ce
miyeti· • gibi kalıpların ıçıne gıroce.k 
mnhi> ette olan noktalardır. Diğerleri 
hakkında ise herkes şuphe etmekte 
fakat hiç kimse bir şey bilmemekte -
dir. 

Dünkü yazırnızc:kı. söylediğimiz 
gibi. halya'nm habeş işi ve Alman -
yaıun .. hak beraberliği" talebi. Av -
nıpa 'da 1918 denberi mi.iesses olan 
muahedeler gibi jüridik bazlan yahud 
"Milletler Cemiyeti" gibi miUetlera· 
raı:ıı hak ve kontrol mercilerini, te
mellerinden sar~mıştır. Şunu da 
unutmıyalım ki, Almanya "hak be
raberliği" isterken "büyük devlet 
hakkı" diye bunu izah ·ve tasrih et -
melde ve bununla ancak JngiJtere ve 
Fransa gibi büyük de, letlerin hiza
sında bulunmak hakkını kasdet -
mektedir. "Büyük d .. \ }et ltakkı" mn 
bugüne kadar ne olduğu ve bugün
den sonra ne olabiJ ... ceği, ''küçük 
devletler" ce malumdur. 

Binaenaleyh, "büyük devletler" 
arasmdaki menfaat carpısnıalrı.nnm 
) en iden siddetleneoeği bir devreye 

= 
rundan sonraki (a ) mn aksanlı ol
man ndan doğmuştur. Kelimedeki 
ak .. a n orada ( ğ) nın sakh bulun
d· ğunu ve analiz sırasında mey
d .. n a çıkması lazımgelcliğini anla
tır. 

Burası öğrenildikten 'Sonra her 
iki k elimenin üstüste sıralanan 
unsurları arasında mana vermek 
ve mana değiştirmek bak1mından 
hiç bir fark bulunmadığı görülür. 
Lokal ite (localite) bakımından da 
aralarında çok canlı ve alıcı bir 
benzerlik ve beraberlik vardır. 
Anadoluda ziyaret adım taşıma
yan ver1erin hemen h epsinde yük
sektik, dağ tepesi, kaya ve kaya 

oyuğu vardır. Hepsinde de bir kut
luluk ve atalann mübarek ruhları 
ile bir alaka tasavvur edilir. Düz 
yerlerde ve ovalarda bulunan zi
yaretler orijinaline benzetilmek 
için taş yığınları haline getirilmi~ 
ve b ir yükseklikle özgülendiril
mistir.) 

Kariim kendisinin bizzat gör
düğü ve tanıdığı ziyaretlerin ismi
ni verirken d iyor ki: 

Tortumdaki ziyaret tepesi ka
yalık ormanlık bir dağ sivrisidir. 
Kutlu sayılan yeriııde büyük bir 
in ve kayalık iizerinde bir bina 
enkaz ı vardır. Bunun bir .makam 
ve eski telkin)ere göre ervahın ba-
rınmasına mahsus bir höcere ol
m,;ı.cı çok kabildir. Bu ziyaret te-
pesinin yam başmdaki ( Kishu) 
knpısının o zanıan ne mana ver-
diğini bilmiyordum. Şimdi Wool
ley'in Fransızca tercümesinde Sü
mer d"yarmda b ir Kisho şehri bu
lunduğunu ö i{rend "w "m zaman zi
yaret tepesi ile bu K ishu'nun ta
rih bakımından biribirine ne ka
dar sıkı ve sağ!am olarak bağlı ol
d· v una inandım. 

Yine tanıdıaım ziyaretlerden 
lkinrisi de Akdağ made ni havali
sinde Nalbant da - •arı silsilesinden 
bjr daP,dır. Aynı Toponomik (To
p nvmique) husnsiyet.leri haizdir. 
c~ · · ... ·ve ervah ile a akasınt gös
terd ' ği ıçın kendisi üzerine söy-

«Küçük devkt~> 
artık iyideniyiye girmiş bu:lunuyo -
ruz. Cerc;i cepheler, henüz teessüe 
etmemittir. Çünkü tavizler henüz ta· 
mamlanmarnış yahud bu tavizlerin 
mevzuları olgun bir hale gelememi~
tir. Lokarno'nun kalkması, Stre1a'
nm yıkılması gibi yuvarlak diplomat 
formüllerinin arkasında yatan haki
kat budur. 

"Barış'' derken ve bunun şartları 
her tarafta başka türlü görüşülür
ken şunu gözden kaçırmamak lazım
dır ki, eğer bu "barış .. sağlam bir §ey 
olsa idi, biı ·~ere her memleketin ona 
verdiği tarife göre coğrafi bölge
si yahud asli mahiyeti ayrı şeyler ol
mazdı. Bundan başka, bu "barış" bir 
vam: nokta~ı değil bir hareket nokta
sı olurdu. Varış noktası, çünkü bu 
buhranlı ve binbir tezadlı dünyayı İs
tisna~ız olarak her millete bahtiyar -
hk \eren bir medeniyete götürmek
tir. 

" Barıs .. üzerinde bir türlü uvu
şulamam~ı ve her "büyiik devlet" in 
nn'l avrı bir tarif yanması, sunu is
hat E>lse gerdctir ki, ··barış" diyen
ler daha zivade bir "mütareke" yi 
lra<;::lrtmekt~irler. RPnu tevid eden 
bir nokta J~ her ''büvi.ik devlet" in 
ct>h"nde, s:~ııılanmak icin bir siparİ§ 
mıal·tub ı ihulunmasıdır. 

Bu böyle iken \'C "biiyük devlet" 
ler b;ribirlerine karşı aksyona geçmif 
bulunurken, "Lokarno" yahud "St • 
resa ·• dedikoduları üzerinde eğlenip 
vakit geçirmek. safderunluk olur. 
Onun için biz, Dumlupmar'ın zafer 
ve şan meydanlarından sesi gelen 
İnönü 'ne cevab vererek deriz ki: 

- Dumlupınar günü gihi bugün 
de, Büyük Ônder'in yanında ve ar • 
kasmdayız. 
Dumlupmar'ı yapan büyük yaradı

cılarm dimağında ve yüreğinde - çün
kü - neferinden Atatürküne kadar -
"büyük devlet", "küçük devlet" 
diye bir ikilik değil "azad millet" di
ye bir birlik vardır. 

BURHAN BELGE 

lenmiş olan bir demden şu beyti 
yazıyorwn: 

N a/bandrn başında çifteler döner 
Kara .ziyaret te uıumlanm y anar. 

Kariim beni aydınlattı. Kendi
sine teşekkürümü tekrar ederim. 
Evet ziyaretler sakartlardan ve 
ziguratlardan başkaları değildir. 
Bu kelimelerin sekiz on bin yıllık 
bir tarih icinde, morfolojinin ge
çirm~'ii tabii olan sayılmaz değiş
melf'rc karşı durarak gövdelerini 
bu kac:vr 5aiHam muhafaza edebıl
meleri Hki Türk kültürünün ori
jina litesine f!n büyük tanıktır. 

Ziguratlarm zigura ve sakarat
ların sakara biçimleri olduğu gibi 
ziyaretlerin arap dilinde ziyare 
biçiminde yaşadığı görülmektedir. 

Sfll,· re Suk'lu b(ı.~frn el'ld 
kt)limeler 

İbranilerin bir (sukkot) ları 
vardır. Makam ve hücre ayinle
rini orada yaparlardı. Bu kelime 
Akntça sukku'dan geçmiştir. A-
katlılar [ 15] sukku ile Allah hüc
resi yani . [bir mabette tanrının 
ikameti için ayrılmış yer J kaste
derlerdi. Sumercesi sug idi. 

Görülüyor ki bu kelime zaman
la yere indirilmiş ve eski Zigurat
lardaki yücelik anlamının yalnız 
mecazi olanı muhafaza edilmiştir. 
Be lki bugünkü Arapçada çarşı 
manasına ge]en suk kelimesi de 
bu asıldandır. Hicazda muallaka· 
tın asıldığı meydana suk denili
yordu. E. Huber'in suku okuz di
ıe naklettiği bu meydana o zaman 
araplarının ruhani bir kıymet ver
diğini biliyoruz. 

Delitzsc'in glussarında sukut 
kelimesinin hizasında yükseklik 
ve yüksek manalarını görüyoruz. 
Bu Sumerce kelime şimdi Arap
çada yüksekten düşme anlamını 

veriyor. Bunun aksi olan suud da 
aşağıdan yul;an yükselme demek-

[15) Lenorment la langue pri
nıitive de la Chaldee et les idioms 
Touraniens. 
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1 i ç HAB ERLER 
IST ANBUL TELEFONLARI: 

B. R. Peker 
İstanbul da 

latanbul, 27 - C. H. P. Cenel Sek
reteri B. R. Peker letanbula geldi ve 
Üniversitede inkılap dersini verdi. 

Almanyaya giden 
talebelerimiz 

İstanbul, 27 - Arkeoloji, Antro
poloji ve kütpanecilik tahsili için Al
manyaya gidecek olan talebelerden 
altı ki~ilik bir grup bu akşam hareket 
etti. İmtihanı kazanan talebelerin sa
yısı 12 idi. 

Anonim şirketlerin yıllık 
toplan tılarr 

İstanbul, 27 - NizanUlameleri ge· 
reğince, muhtelif anonim şirketler 
yıllık toplantılarını yapmağa batladı

lar. BugÜn ittihadı milli ıigorta şirke
tinin idare heyeti ıeçildi.. Bu tirketin 
geçen yıl içinde yaptığı kar 37.212 
türk lirasıdır. 

Kilimli kömür ıirketinin umumi he

yetinde okunan raporda.o, bu tirkctin 
geçen yıl 15.048 liralık kir yapbğı 

n 936 yılanda 150 - 200 bin ton iıtiheal 
yapacağı bildirilmektedir. 

Karısını öldüren Ali 
yakalandı 

İstanbul, 27 - Kazlıçetmede ka
rıımı öldüren Ali dün gece yakalan
dı, fakat akli muvazenesi ifade ve
remiyeck kadar bozuk olduğundan 

timarhaneye gönderildi. 

* İstanbul, 27 - Zaro ağanın ce
sedinin mezardan kaçırıldığı hakkın· 

da bir gazetenin verdiği h a ber uy
durmadır. 

* İstanbul, 27 - Moskovaya dönen 
sovyct ticaret d elegesi B. Vorotiycf 
şerfine ticaret odası bug ün Güneş ku
lübünde bir öğle yemeği verdi. 

rzf :~~ ~=tı!::~·-···~ 
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tir. Halbuki her ikisinin analizi 
aynı neticeyi veriyorlar: 

Sumerce yüksek: sukut -
Arapça alçalma: sukut = 
Arapça yükselme: suud -

(1) (2) (J) (4) 
uğ us +. uk ut 
uğ us t uk ~ ut 
uğ us t- ug ud 

Çagataycada yüksek demek o
)an üksek kelimesinin de analizi
ni bunların altına yazalım: 

Ük t Us Ek 

bu kelime de sek ve sak aslmdan
dır. Sukut ve suudun bu kelime
den doğduğunda şüphe etmeme
lidir. 

Netice bir olmakla beraber 
mana da tamamen birbirinin ay
nıdır. Çünkü: 

1) U ğ - ana köktür yükseklik 
ifade eder. 

2) Us anlamın oldukça ge-
niş ve uzakta bir obje veya sü
jeye taallukunu gösterir. 

3) Uk -= işte o obje veya sü
jedir. 

4) Ut - yapıcılık, yaptırıcıhk 
rolleriyle oldukça mühim olan 
yüksekliğin obje veya süje üzer:in
de vukuunu gösterir. 
ve hepsi bir arada: mühimce bir 
yüksekliğin bir obje veya süje ü
zerinde vukuu demektir ki hem 
aşağıdan yukarı hem yukardan 
aşağı olabilir. 

Analiz yohyla zigurnt ve saka
rat kelimelerinin bir olduğunu öğ
rendikten sonra iddiamızı topo
nomastik yolıyle de kuvvetlendi-
relim: (Arkası var) 

H.R.TANKUT 

Kağızmanda sürekli biı· zelzele 

Yüzlerce hiııa yıluldı 
öldü · Nufusca 

ve llir çok 
zayiat yok 

hayvan 
.1 

~ 

Kars, 27 ( A.A.) - Son iki gün i
çinde Kağızman ilçesinin Digor sını

rına yakın Kötek kamununun iki kö
yünde zorlu ve sürekli zelzeleler ol
muştur. 84 ev, 106 ahır ve samanlık 
tamamen yıkılmış, 104 evin ve 124 

ahır ve samanlığın drvarları genişçe 

çatlamıştır. Zelzele başlar başlamaz 

halk hemen dışarı çrktıkları için in

sanca zayiat yoktur. Fakat hayvanat 
telefatı pek fazla olmu~tur. Yer dep
remi bölgesinde bütün halk çadırlar-

da barınmaktadır. Kızılay ilk yardım 
olmak Üzere felaketzedelere 200 ça
dır ve para göndermiştir. İlbaylık ta-

Zonguldak halkevinde 
seçimler 

Zonguldak, 27 (A.A.) - Zonguldak 

halkevi şube komiteleri yeni seçimlerini 

yapmı,lar ve halkevi çah,maları etra. 

fmda heyecanlı konuşmalarda bulun

muşlardır. Çalışmaların daha hı-zh ol

ması için gereken tedbirlerin alınması 

kararla,tırılmııtır. Yeni komite idare 

heyetleri halkevi çalışma programını i

tina ile takib edeceklerdir. Halkevinde 

kı, konferanalanna ve müsamerelerine 

muntazaman devam olı.ınmaktadır. 

Bakanlar meclisinin 
bir kararı 

lngiltereye Türkiye menşei mal sa

tan ihracatçıların alacakları serbest dö. 

\'İzler hakkında Bakanlar heyeti bir ka

rarname kabul etmiştir. Kararname ş .ı

dur: 

"Türkiyeden, 1 n:;iltereye mütevec

cihen mal sevkeden ihracatçılar mal be

deli olarek lngiltereden k endilerine gön

derilecek olan serbest dövizleri ancak 
Cumuriyet Merkez bankasına satabilir
ler.'' 

İnkilab ve istiklal 
konf eranslarr 

Zonguldak, 27 (A.A.) - C.H.P. 
başkanı Zong;ıldak mebusu B. Mitad 

Altıok, Devrekte dün akşam ve bugün 
inkilab ve istiklal mevzuları üzerinde i
ki konferans vermiş ve çok büyük ala
ka ve akisler uyandırmı!lır. Konferans. 
larda binden fazla halk bulunmu,t:.ır. 

Mitad Albolı:, yarın akşam ayni mevzu 

Üzerinde Safranboluda da konferanslar 
\'erecektir. 

-~· .... * 
Devrek, 27 (A.A.) - İlimizin par

ti başkanı ve saylav üatad Altıok'un e

velki ak~am inkilab ve dün de istil<'al 
mevzuu Üzerinde verdiği konferans hal
kevi salon:.ınıı dolduran binden fazla bir 
dinleyici yığını tarafından heyecanla 
dinlenmi§ ve çok alk şlanmrştır. 

rafından alınan tedbirler a.yeainde 

felaketzedelere tam zamanında ve 

faydalı yardımlarda bulunulmt:ftur. 

Kars, 27 (A.A.) - Dündenberi 

Kötek kamununda ve yeniden bazı 

köylerde çok zorlu yer deprenmesi, 

sürekli bir ıekilde devam etmektedir. 
Bu deprem esnasında 159 ev ve ahı
rın bir kıımı kısmen ve tamamen yı· 
kılmrştır. Ve bir kısmı çatlamak sure
tiyle sakatlanmıştır. Hi\yvanat telefa
tı fazladır. Yer deprem bölgesinde 
bütün halk çadırlarda kalmakta ve 

kendilerine gereken yardım en serı 

vaıntalarla yapılmak tadır. 

Edirnede bir kara günün 

yıl dönümü 
Edirne, 27 ( A.A.) - Dün EdirtM'· 

nin dütman eline geçtiği kara ve feli.. 
ketli günün yıl dönümüne raatlama11 
dolayisiyle Edirne halkevinde büyük bir 
ihtifal yapıldı. Edirne müdafaaıında 

kahramanca döğü,erek canlarından ge

çen şehidlerimizin aziz hatıraları aayırl 
ile anıldı. 

Kısa ~lemleket 

Haberleri 
Ru ı-t•ııcki ekim vazh ell ., 

Bolu vilayeti ve çevresinde lot 
mevsiminin iyi ve müsait gitme:.in
den istifade eden çiftçiler toprağa 
bol tohum atmışlardır. llkbahar zeri
yab da geçen yıla nisbetle fazladır. 
Bolu ovasının hemen her tarafı ekil
miş bir haldedir. Hasılabn çok bere
ketli olacağı kuvvetle ümit edilmek
tedir. 

Bir ki)) iimiiz,]e sağlık i :lc:ri 
Balıkesirin Çağış köyünde, köy

lünün sağlığı göz önünde tutularak 
ecza dolapları yapbnlm" v~ eczala
n da temin edilmi~tir. 

!\f u htaç kö) liilcre e' ' ' t· 

f nulıkhk H ·rile<·ek 
Trabzon vilayeti merkez ve kaza

larında tarlası olmıyanlara ve az o
lanlara, C. H. Partisinin teşebbüsü 
ile, vilayet ve kazaların belediye sı
nırı içinde kalan topraklardaki erazi 
ile bu topraklar üzer;nde yetiştiril
miş olan ve aynca satılmalarına im
kan bulunmıyan fmdıklıklar ve ev
ler borçlandırma suretiyle dağıbla
caktır. 

Eski~t·hir ağaçlamyor 
Belediyenin yaptığı bir bildirik ü

zerine, Eski.şehirde her evin önüne 
ikişer ağaç dikilmiye başlanmıştır. 
Belediye aynı zamanda, istasyon 
caddesini de çamlarla süslemektedir. 
Son zamanlarda Eskitehirde çam a
ğacı yetiştirme zevki bir salgın hali
ne gelmiıtir ve Türkmen dağı ile Boz 
dağlardan getirilen yüzlerce çam ev
lere ve caddelere dikilmiştir. 

- ::::S 

i\nkaraHalkevinde Önemli biı· k:onferans 
lstanbul fran-

sız antikiteler 

enstitüsü Üyele
rinden B. De
vamhcz d Ü D. 

~ehrimize gel
miştir. Kendisi 

bugün saat 17. 
otuzda Halke
vinde lstanbut 

m Ü z e lerinde 

bulunan Grek -

Romen eserlen 

ve bunların vü
çude gclmes:n. 

de Anadolu me

deniyetinin gen:f tesir leri ~al.kmda 

projeksiyonlu bir konferans verecek

tir. Konferansa herkes ~elebilir. 
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-il ABES HARBi 
' 

ll abesista,n bonıbtı 
..... 

yagmuru altın.da , 

}~as Nasibu tesadüfen ölümden kurtulabilmiş 

Londra, 27 (A.A.) - İtalyan 
kolları, Mısır Sudanı sınırı bo
yunca ve Gondar ve Gocam isti
kametinde ilerleyişlerine yavaş 
yavaş devam etmektedirler. Oga-
den' de görülen bütün ha beş top
Ianmalarım şiddetli bir bombardı
man altında tutan İtalyan tayya
releri, bu ileri hareketleri kolay
laşhrmal-tadırlar. 

Bir kaç italyan tayyaresi Har
rar üzerinde keşif uçuşları yap
nııilır. Bu tayyarelerin gelişi he- i
ka hemen haber verilmiş r~ .~hir 

.. .. 

lim görmüştür. ve iyi techiz olun
muştur. Elinde aşağı yukarı iki
bin mitralyöz, son sistem elli top 
ve bir çok da tayyare ve tank top
ları vardır. Bu ordunun eksiği 
yalnız tayyaredir. İmparator biz
zat kumanda etmektedir. 

Tigre cephesi, 27 ( A.A.) - Havas 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

l talyan ileri harekatı hızla ilerliyor. 
l talyanlar dün Mai Timket'i itgal et
mi§lerdir. Habeşler Tembien'i ve Şireyi 
tamamen boşaltmışlardır. Raı Kassa, 
Sey~m ve lm•u·n~n şômdô 12 bôn k·:;.
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ltal;cm r~arelerinin aon bombardıman!arınJ~ bomba 
dü~en yerlerin hava dan alınmış bır resmı 

1l% zaman içinde boşaltılmı§tır. Bu 
tayyareler bundan sonra Harar 
yalanında olan Burkat üzerinde 
başka bir uçuf yaparak, Harra~ 
ve Ciciga arasında bulunan ~ı
yambaro'yu bombardıman etmı§
lerdir. Bu bombardımanda altı 
kiti öl..ii~ bir çok kişi de yaralan. 
mııtır. Halkın Ciciga' da kalan 
kısmı daimi bir şekilde tetikte o
lup, ha hafta içinde dört kerre 
yapmıt olduğu gibi, tehri hemen 
boşallmlya hazır bulunmaktadır. 

Kervanla Valdia'ya giden Des
ıie seyyar hastanesi doktoru Y ~n 
Şelven, İtalyan tayyarelerının 
bombardımanına uğramıştır. Er
tesi günü aynı kervan haydudla
rın taarruzuna uğramış ve doktor 
göğsünden yaralanmıştır. Tayya
re ile Ad"sababa'ya götürülen Van 
Şelven, dün Hollandaya hareket 
etmiştir. Sıhhi vaziyeti vahim de
ğildir. 

İmparator, haydud)arı tenkil 
için askeri kuvvetler yollamış ve 
haydudların şefleri hemen aaıl
mtfbr. 

Gomlar da bombardıman edildi. 
Adis Aba""a 27, (A. A.) - f. 

talyan uçı"ı:' un bu sabah Gondar 
üzerine y ~rmi bomba attıkları bildi
rilmektecfa. Bo:n a ar İtalyan kon
ıolosluğu ifo. frans z d'?lomasi heye
tinin bulun ' ~u binayı tahrip etmi§.
tir. Bir çolt k' ~c er ölınüttür. 

Ras Na .. ıbu tesadüfen 
iilüm .!tı l:urıulmuı, 

den fazla olmıyan bak'ye kuvvetle Gon. 
dar civarında karargah kurdukları ha. 
ber Yttilmektedir. 

Şimalde biiyiik habeş 
tahşidaıı ııar 

Adia Ababa 27, (A. A.) - Ha· 
beşler ıon günlerde şimal cephea ·n
de büyük tahşidat yaplDIJlar Ye ha
be, mevzileri ehemiyetli ıurette tah· 
kim edilmiştir. 

Bu latalarm doğrudan doğruya 
imparatorun kumandasında bulun· 
duğu söylenmektedir. 

V eııizelosun cenazesi 
Hanyaya getirildi 

Atina, 27 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Prens Pol Hanyaya varmış 
ve halk kendisini karşılarken hem kıral 
aylesine olan bağlılığını ve hem de kı
ralın büyük yasa iştirakinden dolayı do. 
ğan heyecanlı hoşnudhığunu göstermit
tir. 

Cenaze merasimi saat onda ba~la. 
mııtır. Tabut bir top arabası üzerine k~ 
nulmuştur. Alayın önünde ordu ve de
ruz muzikaları ile Hanya bandoı:ı, Gi
rid korosu, ortodcks olmıyan delegeler 
ve nümune tab:.ırunun efzunları tara
fından taşınan nişanlardan ıonra Girid 
kazalarından gönderilen 500 çelenkten 
Atinadan gönderilmiş olan bin çelenk 
göze çarpiyordu. 

Kitisede şu dakikada devam etmekte 
olan dini törenden sonra cenaze alayı, 
Hanya mahallesi olan Ha!epaya gidecek 
ve ceset orada bir kaç gün teşhir edil
dikten sonra Venizc!osun evinin kar§ı
sınd:ı sureti mahsusada yaptırılan abide 
içerisine gömülectktir. 

Sovyet · Fraıısız ı>aktı 

ULUS 

DIŞ 
l\1ogol . 1"Iançuko 
sınırında llir 
hadise oldu 

Moskova, 27 (A.A.) - Ulan
batordan bildiriliyor: 

24 martta saat 15,15 de bir ja
pon - mançuri müfrezesi üç kam
yon Üzerinde Mongoldzegas böl
gesinde Buirnon gölü yakınında 
mogol toprağında, mogol sınır 
karakoluna hücum etmiştir. Çar
pıfmada mütearrızlara 4 kamyon 
üzerinde bir yardım müfrezesi de 
iltihak etmiştir. Mogol karakolu 
mukabele ederek mütearrrz müf
rezeyi Mançuri topraklarına çe
kilmeye mecbur etmiştir. Mogol 
ıınır karakolundan ölen ve yara
lanan yoktur. 

25 mart sabahleyin 200 kişilik 
bir japon _ mançuri müfreze~i 
Mongoldaagas'm iki kilometre şı
malinde bir balıkçı evinde toplan
maya başlamışlar ve akşama doğ
ru mogol karakolu üzerine tüfek, 
mitrelyöz ve hatta iki defa top 
ateşi açmı~lardır. Hücum edenle
re nisbetle çok zayif olan sınır ka
rakolu bu taarruz önünde sınır
dan yedi kilometre geri çekilme
ye mecbur kalmışlardır. 26 mart 
sabahı bu hali gören japon • m~n: 
çuri müfrezesi Kalkımgöl nehrını 
geçerek oradaki karakol binasını 
İşgal etmişse de saat 13 de mogol 
tayyaresinin geldiğini görün~e 
mançuri toprağına çekilmişlerdır: 

Bu bölgede japon • mançurı 
kuvvetlerinin tahşidatı devam ~t: 
tiği için, mogol mahfilleri bu gıbı 
taarruzları beklemek lazım gele
ceğini bildiriyorlar. 

Sınır luidiaeleri Tokyoda 
valıim görünüyor 

Tokyo, 27 (A.A.) - Domei 
aja.naının bildirdiğine göre, Man
çuko ıınırında vukua gelen hadi
seler burada vahim olarak görül
mektedir. Zira fubat hadiselerin
den beri sovyet kuvvetleri mançu
ko sınırında çok fazla faaliyet gös
termektedirler. Dış mogalistanda 
da hadiseler aynı mahiyettedir. 

Sovyetler Birliğinde 
Casusluk ve sabotaj yapanlar 

mahkum oldular 
Moskova, 27 (A.A.) - Tas 

ajansı bildiriyor: 

Temyiz mahkemesi süel daire
si 21mattan24 marta kadar Kras
noyarskde, eski Krasnoyarsk 
!imendüfer deposu işçilerine aid 
davayı görmeye batlanuştır. 

Mahkeme, ele başılardan, ta
mirat atölyesi şefi Breidak Jojef 
ile demo memurlarından Konst
natin Piçurini idama nıahkfun et
miştir. Bunlar, casusluk ve sabo
taj faaliyetinde bulunmak için 
gizli bir yabancı servis tarafından 
elde edilmiş ve kurdukları teski
lat sovyet devletinin kuvvetini 
baltalamak mal::sadiyle malzeme
yi tahribe ko~lmu~tu. Öteki beş 
suçlu muhtelıf hapıs cezalarına 
ma~kiim olmuşlardır. 

dün meriyete girdi 

Cibuti. 27 ( •. A.) - Ciciga bombar
dunruu lh'"lk : ;h ı:::c!en yeni haberler 
Raa Nasihu'nun S "' ce b"r tesadüf eseri 
olarak ölümcl=n L .r.ul:Lığunu bildirmek
tedir. Ras l.Jos: , .ir dışında bulunan 
Vehib ~ ile i.. re elmck üzere ıa. 
raymdaa he:.1:.iz r 1. ~ tı ki, saray Üze
rinde uçııa itcl n tayyareleri tarafın· 
dan ba.§tan bn a t ' rib edilmi§tİr. B. Flanden'in Paristeki görüşmeleri 
ltalyan gen· I cırnrgtihı Amba 

Ala:,;',H• tuşmacak 
Roma, 27 ( ' . ) - Şimal cep

hesindeki iw:., ı rıenel karargahı, 
yolların in.czı' · r bitmez Amba
alagi'ye tarı-" \' ır. Bu da gös
'terir ki. Ma' · ' tehlikede değil
dir. 

Bununla b 
kikattır ki, İ • 
tilik bir ord , 
nünde mevzi ... 
ya impara ,.._ 
leri ile g ene 
Vollo ve HP 
h;' hu1unır - · 

her şurası bir h • 
r or, 70 bin ki

ışangi gölü ö-
·~tır ve bu ordu
' hafız kuvvet-
~atorun Şeva, 
· kıtalan da da· 

• ı ordu iyi ta-

Paris, 27 (A.A.) - BB. Flanden 
ve l.itvinof bugün fransız • sovyet 
}Snktmın tasdikli nüshalarını teati et
mi§lerdir. Fransız • sovyet paktı bu. 
günden itibaren meriyete girmi§ bu
lunmaktadır. 

Paris, 27 (A.A.) - Seçim dayresi 
olan Yon vilayetinden dönen B. Flan
dcn bugün B. Litvinofla elli dakika 
kadar görüştükten sonra Amerika 
Birleşik devletleri büyük elçisi B. 
Straus'u kabul etmiş, sonra Tüı kiye 
dus işleri bakanı Dr. Tevfik Rüştü A· 
ras ile konu§muıtur. 

B. Flanden ayrıca Yugoslavya ve 
Çckoslovakyanın Paris elçilerini de 
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kabul etmiş ve bundan sonra iç işleri 
bakanlığına giderek ba§bakan B. Sa
ro ile görüşmüştür. 

B. Flandcn akşaın Üstü seç.im day

resine hareket etmiştir. 31 marta ka· 
dar orada kalacaktır. 

Fransız devlet adamlurmın 
toplantısı 

Paris, 27 (A.A.) - Ba§bakan B. 

53 ro, dı§ işleri bakanı B. Flanden ve 

miJletler cemiyeti İ§leri bakanı 8. Pol 

Bonkur bu akşam İç itleri bakanlı· 
ğında uzunca süern bir toplantı yap
mışlardır. 

SAYFA l 

HABERLER 
B. Edenin nutku etrafında 

Nazi mahfilleri nutliu iyi karşıladılar -
Fon Ribl)entro J,, nutuktaki bazı B. 

noktaları aydınlatmak için Edenle görüştü 
Berlin, 27 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Nasyonal sosyalist mahfiller, B. E· 
den'in nutkunu umumiyetle taavib et
mekte ve Büyük Britanya'run, Franaa'
dan ayrı bir ıiyasa güdmek istediği dü. 
şüncesini yürütmektedirler. 

Aynı mahfiller, B. Eden'in nutk.1n· 
daki şa fıkrayı hoşnudl:.ıkla kaydediyor
lar: 

' '- L<>karno devletleri planı, zorla 
kabul ettirilmesi istenilen bir plan de. 
ğil, sadece bir tekliftir." 

Alman dı§ bakanlığı mahfilleri B. 
Eden'in nutku hakkında fikir yürütmek
ten kat'iyen çekinmektedirler. 

8. Fon Ribbcntrop il. Edenin 
11utkrı lıakkmd.a izalılar ist.edi 

Londra, 27 (A.A.) - B. Fon Rib
bentrop, B. Eden'in nutkundan bazı 
nck tnlan aydınlatmak arzus:.1yla b:.1gün, 
öğleyin B. Eden'i ziyare t etmişitr. Ko
nuşma saat 14.30 da el'nn devam edi
yordu. 

Londra, 27 ( A.A.) - Royter ajan. 
sının bildirdiğine göre, B. Eden, bu sa
bah B. Fon Ribbentrop 'la yaptığı gÖ· 
rüşmede, franıız ve İngiliz kurmaylan 
arasmdaki danışmalann büyük bir ihti. 
maile oıa güne kadar ba§lıyacağıru söy
JemiştiT. 

Sanıldıfma göre, B. Fon Ribben
trop, İngilteernin, kendisini Lokarno 
andla.şmaeıyle bağlı görmekte el'an 
devam ediyorsa, bir alman tecavüzü
ne k~ yalnız Belçika • alman ve al
man • franuz sınırlarını müdafaaya 

B. Bitlerin 
(Bcqı 1. inci sayfada) 

den §Üp!ıe etmeye kimin hakkı var
dır? Bir millet ancak ıerefine sahib 
olduğu zaman güvene layıktır. 

Ben bir uzla§ma yapmak için elimi 
uzattım. Fakat zorla kabul ettirilen 
andlapnalar aleyhindeydim. 

Devletlere cevabım ıudur: 
Andlaşmaları siz kendi anlayııını

za göre tefsir ediyorsunuz, ben ken
di anlayışıma göre ... Siz zevale mah
kum haklardan bahsediyorsunuz, ben 
ebedi bir millet namına söz söylüyo
rum." 

8. Hiılerin Essendeki nutku 
Essen, 27 (A.A.) - B. Hitler, 

Krupp fabrikası i~çilerinden 120 bin 
kişinin önünde verdiği bir nutukta, bu 
fabrikanm yalnız harb değll, fakat 
aynı zamanda su1h silahları da yapan 
bir kurum olduğunu tebarüz e ttirdik
ten sonra, alman milletinin bugün 
vücuda gelmiş olan birliği işinin ne 
b:iyük güçlüklerle kar§ılanmıı oldu. 
ğunu bildirmi~ ve sonra sulhtan bah
sederek demiştir ki: 

"- Hnkiki su1h ancak kar§ıhklı 
saygı Üzerine kurulabilir. Eve!ce içer
de oldui:u gibi, bugün dışarda da an· 
cak herkesin iviliğine matuf geni§ bir 
o.nlnşml'I aram!'.l.tayım. Fakat içer~e 
oldufru gibi, dısarda da alçakça !>aç
eğmiyeceüim. Kavga çıkarmak niye
tinde defrilim. Fakat herhangi bir 
kimse tarafından fena muamele edil
mesine de müsaade ol:.ınmrunalıdır. Av
rupa, bir çok ailelerin yanyana bera
ber oturdukları bir eve b enzer. Bu 
ailelerin iki veya üçünün ba"lm a ile
lerin oturdukları daire!erde hızlı ko
nu<ımnk ve emir vermek hakkını al
malarına izin verilemez.,, 

B H itler bundan sonra, daima red
dedilmiş olan silahsızlanma ve uzlaş
ma tekliflerini hatırlatarak demiıtir 
ki: 

••- Ben hiç bir askeri ittifak im-
7alamadım. Fakat bütün Avrupa bu 
gibi ittifaklara girerken, ben de bü-

değil, fransız tecavüzü takdirinde d4 
Almanya için aynı tekilde harekete 
meC'bur olduğunu söylemiştir. 

B. Edenin buna verdiği cevapta_ 
Almanya Lokarno andla§masrnr f~
hettiğine göre, lngilterenin garanti 
bakımından yalnız Fransa ve Belçika. 
ya kar§ı mesut olduğunu söylediği sa
nılabilir. 

Royter ajansının diplomatik mu
habirinin bildirdiğine göre B. Hitle
rin teklifleri Üzerinde, fransız seçim
lerinden sonra mayısın on beşine ka
d ar, umumi bir münakaşa yapılma
ması hususunda B. Edenle, B. Fon 
Ribbentrop uyuşmu§lo.rdır. 

Londra, 27 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabirinin bildirdiğine göre, B. 
Fon Ribbentrop, B. Edenin dünkü nut
kunda bahsettiği askeri ve teknik an
laşmalar hakkmda son derece ihtiyat
la konuşmuştur. 

Bugün çıkan bir riva yete göre, B. 
Baldvin, B. Hitler'e verilmek Üzere B. 
Fon Ribbenlropa bir mektup teslim 
etmiştir. Bu tnktupta alıııan başbaka
nının gelecek Lokarno görü~elerinin 
muvaffakiyetini temin edecek şekilde 
bir harekette bulunması rica edil
mektedir. Resmi mahfiller bu rival'O
ti sureti kati yede tek zil> etmektedir
ler. 

Finans mahfilleri. B. Edenin nut. 
kunun arsıulusal gerginliği giderebi
lecek hiç bir tesir yapmadığını söylo
mektedirler. Boraa, alman ee•abma 
intizaren. seyirci vaziyetini muhafaza 
etmektedir. 

iki nutku 
tün Almanya topraklannda alman 
hakkı hakimiyetinin tamam olarak 
kurulmu§ olmasmı görmek istiyorum. 
Eğer beni itham ederlerse, cevabım 

§Udur: Benim bir tek hakimim •ardır 
ve o da milletimdir, fakat herhangi 
bir arsıulusal konsey değil.• 

B. Hitler, ayrıca ıerefini muhafa
za etmek istiyen alman milletinin an• 
cak sulh, uzla§Dla ve rahat ya§nma 
arzusunda bulunduğunu da tebarüz 
ettirmiıtir. 

B. Heu Brem'de .• 
Brem, 27 (A.A.) - B. H"tler'in mu. 

avini Hess, harada bir ıöylev vennit ve 
bütJn alman milletinin Hit:er'in hare
ketlerini koruduğunu söylemiştir. 8. 
H t?11, öteki hükümetlerden, kendi mil· 
lctlerine başvurar&k, dünya işbirliğine 
en~el olunduğunu isteyii) istcme:likleri
ni onlardan sormalarını istemiştir. 

Dış ticaret ve k:>loni1erden b31:11eden 
Hess, dünyanm geçZrmekte olduğo.ı b-.t~· 

randan üçüncü Rahyf hükümetinin m~ 

sül olamıyacağını söylemi§, ve Alman

yanın yalnız kalmak niyetini bcslemem:ı 

oJd.ığunu kııydebniştir. Sözlerini biti. 
rirken He11, "l:~hranın geçmesi için iti
madın hakim olmaııı. ve sulhun hük:im 
sürmesi lazımdır.'' demi~tir. 

B. Frik de Erfu.rt' da birer 
nutuk verdiler 

1 

E rfurt, 27 (A.A.) - lç bnkanı Fn"k. 
burada söylediği bir D'Jt:.ıkta demiştir 
ki: 

*- Almanyaya cebren prtlar kıı

b:ıl ettirilebileceğinin sanıldığı zamanlar 

art,k geçmi§tir. Almanya, yerine gı::ti. 

remiyeceği şartlan imza'amıyacakt r. 
Açık veya kapalı hiç b:r tehdid Alm3:ı• 

ların yüreğini sarınnıyac. ktır. Alm .,. 
ynmn dıt siyasası anc:l'.k ve ancnk § -

dur: Şeref, hüriyet, rnü~avi hukuk ve 
ı:.dh .• 

Biz sulh:.ı ve kendi yurdumuzda da 
"Efendi .. olmak istiyoruz." 



SAYFA 4 ULUS 

eniz os j 
20 mart 1936 tilrihli Mnnçestcr Gar-

diyen gazetesinden: 

28 MA T 1936 CUMA 

iı· l\:o fe · ı s 
Banka kredileri 

lman halkı sıyasal vaziyetin va im1iğiı den ah rsiz 
tam bir sülcfın için e l>uluııuyor 

Paris'te çarşamba günü ölen Bny 
Venizelos'un yeni Yunaniatan'm en bü.. 
yÜk politika adamı olduğu hiç şüphe 

götürmez. Onun adı lngiltere'de her • 
hangi bir Balkan liderinden dnha fazla 
tanınmıştır. Birçok insanl:ır jçin Veni -
zclossuz Yunanistnn düşünmek bile 
imkansız olmuştur. Onun büyük harbtn 
Kıral Kostantin ile çarpışarak yananis
tanı miittefikler tarafına harba sck
nu ı Büyük Britanyn ve müttefikleri 
davnsınn büyi.ık bir hizmet olmu~tur. 

Fnk'lt onun en fazlı gayret ve hiznreti 
kendi milletinin erhinliği ve kuvveti 

için snrfcdilmi~tir. Hem bir asi, hem de 
iş b:ışına ceçmiş adam olarak onun kn· 

dnr liynlmt ve iktıdnr göstermİf pek nz 
adam bulunabilir. Beı defa anasal lm

nunn aykın harekete geçmiş, fokat her 

ddaıunda da bu hareketlerini aynı ıo • 

nuçla bitirmişti. 

Profeaör Suheyp Derbil Öteygtın 

halkevindc, banka kredileri. mevzuy 
üzerinde bir konferans vermi~tir. 

B. Derbil konferansında: "B nka 
kredilerinin ekonomik durumlardnk1 
dalgalanmalara göre nasıl değişik • 
likler gosterdiği ve göstermesi lazım 
geldiği'' meselesinin İ§ adnmlarımzı, 

aydınlarımız arasında çok çalışmala• 
ra yol çnn çetin bir mesele oldu~u • 
nu ve bunun uyandırdığı anlaşmazlık· 
1 rm yalnız ulusal değil, acunsnl bu· 
lunduğunu, Londrn'd toplanan arsı• 
ulusal "para ve ekonomi" konfcran • 
sının da "kredi'' İ§i üzerinde anlaçm 
yolu bulam dığını nlatınııtır. 

La Republique gazetesine Robert
Etienne imza•i;yle Bcrlin'den ;yar.ılı

yor: 

Dünyayı s rsmış olnn hadise karşı· 
aında orta Almanyanın reaksiyonu, m~se 
leyi korku1u manzarası nltında gören· 

leri taşırtacak bir baaitliktedir: O, 
memleketinin bu bnrcketiylc sulhu 
kurtarmıt olduğuna in nıyor ve bu 
parlak hareketten kendi hesabına da 
bir tercf hissesi düştüğünü hissediyor. 

Gözlerinde iş o kndar basittir ki 

karııdaki insanlnnn bu k dar ehemİ· 
yct verdikleri andlnşma çiğnenmesi 
ona ancak kelimeler üzerinde oynı
yanları alakadar edecek bir ıey cibi 
görünüyor ve bunun tehlikesini pek 

z hissediyor. 

O, 16 mart 1935 le biraz titremiş 
olduğuna itiraf eder; fakat sonradan 
anladı i buna yer yoktu, ve en rahnt 
ve en hızlı usullerle haklannı elde et
meyi yavaş yavaş o kadnr tabii rrör· 
dü ki şimdi ancak bir feyden hayret 

eder: Bntka1nrmın bundnn kuşku! n· 
malnnnd n. Laflarla it yürümiyece· 
ğinden ve dünyanın korkunç karışıl<· 
lığı içinde bir tek tesirli wul mevcud 
olduğundan emindir. Fakat bu U5U· 

lün, intikam ve İ&ti1a gayelerine h;.,.. 
et edeceği düşüncesinden pek uzak

tır. Aluini iddia etmek iç.in insanın 
tar fkirlilde gözleri körleımiı olmaar 
li.zmıdır. 

Y id askcrleplÜ§ olan bölgede 
ta.btidir ki Ö1"ÜJ bqka türlüdür; bu· 
rada tehlike • . , parçalanan bir bo-

verdiği seVinç niabetinde 

duyulm ktada. Fakat üniforma yok· 
cfuyalmamq olan haralarda, ye

niden temin edi1mit olan iç hakimi
yetten dolayı hakell bükümetle bea· 

r hoınudclur, ve bakim olan his, 
aulh lehinde bir hareket yapılmıı ol· 
duğudur. 

75 yatında bir kadmın fÖyle hay
kırdığmı iıittim: "Bizim İyi kalbli 
Hitlerimi.z onl ra 25 senelik sükUn 
teklif ediyor." Adeta sulhun yirmi be-

• )'lldönümü ile beraber kendi yÜz 
da kutladığını görür gibiydi. 

Görüldüğü gibi halk çok sakindir. 
zı i tiyar k dmlar, Çekoslovı.kyl'· 

zecri tedb~ler yÜZÜnden artık 

kömür vermiyeceğlni kulaktnn knfa. 
ğn fıs1ıyorlana da, bu, henüz soka. 
ğı t • diqürmiye kafi ge1miyor. 

Şeflerin ileri aürdükteri sulhcu ar· 
zular ister mimi olsun, ister yarın· 
iri hedeflerine bir kalkan ve siper va· 

zifeaini görsün olman milleti, bu sulh
çu arzuya körükörüne inanmaktadır. 

Ve fTUnsanm, karşıhğmda ken-
. • e vadedilen hakiki banf namrna, 

yapılmış olan kuvvet darbeaini kabul
de çekinmesini hayretle karşılıyor· 
lar. Mükemmel bir realite teklif edi· 
lirken nasıl olur da böyle manasız ve 
kan,ık rrörü~elerle, planlarla ağrıı
§Tlabilir? işte, rejime karşı durumu 
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ne oluran olsun, her almıın bugün 
büyl~ düşünmektedir. Yalnız, bu gÖ· 

rüşmclerin felıılceti doğurmasını te
menni edecek luıdnr rejime karıı kin 
bcsliyenlcr müstesna. Çünkü Alman· 
ya'd f l komünizm namına ne k ı. 

mışsa, içinde nasyonııl • sosyalist mas· 
kesini tn~ıynn ve re ··mi maceralarn 

sürüklemek gayesini güdenler de d -
bil olduğu 1 ide, harbı istemektedir. 

Di?lomntlara gelince, onlar, hlldi
ııeleri, Hitler'in nut':.ıkları arasmdn 
görm lttedirler. Bunlar, ıu görüıü i 1e· 
ri sürüyorlnr: "Ren'dcki askerlik dı· 
şı re 'ime İyi kötü alı mış gidiyordu t. 

Karşımızda yalnız Fransa vardı. Fn· 
hnt Sovyet - Fr nsız paktı vaziyeti 
de:ri~tirdi. Artık açık sınrrımızdn kı

zıl tehlikenin doln~maya başladığını 

gördük. Ve Berlin'e bava yoliyle bir 
saat mcs fede bulunnn Çekoslov k· 
y nın Sovyctlerlc ynptığı nnlaşmnd:uı 

sonrn Üç cephede Sovyctler tarafın· 

dan sar•lmış olduğumuzu gördük." 
Bu kuı1atılm lro:rkuau, tecnvüz 

mahsııdl n için isti:ınınr edilen bir 
uydurma gı' i telahki edilebilirse de 
bunu büs~ütün bir masal saymnk dn 
doğru olmaz. Hadiseleri en iyi bil 
ler üzerinde bile bu zihniyet, kendi 
kendine telkin vasıtnsiyle inandırıcı 
tesirini yapmaktan geri kalmıyor ve 
bu zihniyet, ordunun. Hitler'in teşeb· 
büse iştirak ebnit olmasında amil oL 
mu!ltur. 

Bu zihniyet. haftalardanbcn, ca· 
zeteler vaaıtasiyle halkın içinde bes
lendi. Çek toproğmda kızıl ordu mo
allimlerinin gözü albnda tayyare 
kıımplarının kurulmuı olduğu &Öyle. 
nivordu, hatta müıterek bir Rus • 
Fransız - Çek kumandıumdan laf •· 
ç~n1 r bile vardı. Kötü niyetlerden 

ziyade sinir bozukluğundan doğan 

büyütücü pertavsızlar ardından hadi
aelerjo ne kndar korkutucu bir çehre 
ldığı hemen her yerde görülen 9ey· 

lcrdcndir. 
Hitler'in yumruğundan doğan bü

yük aulh ümidine yapılacak itir zla
ra ı:eJinec: Bir mağlubu csnrct ahı· 

na alım bir andlaıma il~ iki müsavi
nin karşılıklı mWa.adekiırlı larla İm· 
z laclıldan bir nndJ~ma nasıl bir tu· 
tulLıbilir, diyorlar. Bu, Göbels'in, 
"Nihayet andık kalınabilecek bir an
lnıma'' diye vasıflandırdığı şeydir. 

- Fakat bu çiğnediğ!.niz andlııt· 

mnyı ııiz ~bestçe kabu) etmiştiniz. 
- Evet ama, Lokamo'da ynpılmış 

ol n hı:ıksızlık, devamlı bir silahsız· 
1 nma gayretiyle nzalb ııcnkh. Hnl· 
b ki hal:ikntte böyle o madı. Bi:i si· 
lahsızhğa mahkfun edenler bütün 
J uvvet1eriyle alrbi1di ·lerine silnhlnn
rnayn dcvnM e tiler. Bu v:-7.İ ·et Jmr
ıısmdn k"'lldİ emniyetimizi k .. ndimiz 
temin etmek meeburietindcydik. 

- Fnkat Lokamo'yu tatbik etmek 
arbk işiniz.. r.clmiyorduyaa, bunu u
sulü dairesinde reddedemez miydi
niz? 

Bunun cevabını Hitler'in bir gaze
teye vcrdici be· nattan alıyoruz: 

- Bütün tekliflerim şimdiye ka· 
d r neticesiz kaldı. Onun içindir ki 
kendi kendime harekete mecbur kal
dnn. 

Almanların göriifü fransız görü
şiyle tnbantnb~ zıddır Ye boğuşmak 

bu vaziyette bir deği .. iklik vapmıva
ca.ktır. Süratteu istifade edebilir, da· 
ha 7 mart aaba~ Lokarno'nun bize 
verdiği hak gerqince amırr seçebi· 

lirdik. Şimdi autb yapuıaktan batka 
çare kalmam~trr. 

Tuhaf bir tesadüftür i o dıı en 

muktedir acleflerindcn birisi olan Tri -

kopis gibi yunan toprağında değil de, 

frnnsız toprağmcb öldü. Bereket ver

sin, bütün yunarJılan bir anıya topla. 

mak emelinde olan kırru. V cnizclos'u 

da ölümünden evvel k di memleketi -

ne çal,.nmı bul:ınuyordu. 

Vcnizclos'un ud yarda, kendi him

met ve gayretiyle ruın vatanla birlcı -

miş oldug<ınu söyl.iyebilcc:cğimiz Girid 

odasıdır. Girid, birlik ilan eder etmez 

V enizelos milli lider ve ••taç1ı cumuri

yet" in başbakanı olmuıtu. 

Büyük harbta Venizeloı, daima al -

manlann aleyhine vaziyet alnuşb. 

Sulh konfenm1JDda Yunanistan o

nun diplomatlığı sayesinde ynpmtf ol -

duğu bu hizmetin bol bol mükafatını 

almı9b. 

Venizelos, belki de lııanaatinden da

ha ziyade lıidiıeleriA ~i yü

zünden cunmriyetçi olm.f tm-. 

Harb, lı"beral partiyi camuriyetçi 

yapmııtı. 1920 sene.inde Ko.tantin•in 
galebesi üzerine kendisi memleketi 

terketmek mecburiyetiade kalı:aqtı. Fa.. 
k t V enizelos barbsoma yJllannm en 

müıküllerinden birisinde yeniden cu
mul'.İyetçi bir lider olarak tekrar Yıu • 
nanistan•a çağrıldı. 

1935 yılında çıkardığı uyan hare • 
keti hakkında ne düşünülürse düıünüL 
sün, kendisi Yunanistan'a son bir hi:ı: -
met olmak üzere yeniden tahta geçen 
ikinci Jorj'dan yana olnuılan için bü -
tün taraftarlarına "yirmi yıl önce orta
dan kalkmış olan ulusal birliğin bu su. 
retle yeniden canJaıuıcağı ümidiyle• 

öğütler vermişti. 

Halkevirnizde ekonomik 
konferanslar 

Bund n sonra, "kredi" meselesin
de yok yere ortaya atılan b nknlnrın 
kırediyi kıamakla kriz çıkardıkları 

veya krizi bir kat dnha zdırdıkl n 
düıünceainin yanlışlığını tnrihi misal. 
lcrle iabat etmiştir. 

Konferansçıya göre, kredı kısılma· 
smın krizi azdırdığı nyoktn duramı· 
yacak kadar cılız bir düıüncedir 

Kredinin kısılması krizi azdırmıyor, 

bilakis hafifletiyor. 
''Hükümetimiz yerden göğe kadar 

doğru ve haklı olarak, aon beş yıl 

içinde, çıkardığı kanunlarla kredile
ri geniılebneğe doğru değil, kıamağ 
doğru tedbirler almı§tır. Mevduatı 

koruma kanunu, ödünç par verme 
işleri k nunu, bankalar kanun pro • 
jcsi hep bu doğru gÖrÜ§ÜO, doğru 

ani yııın eserleridir • ., 

Profe&Ör büyük kriz sır larında. 

kredi çıılkııntılarını gözden geçirdik· 
ten sonra krizden önceki acunsal 
b nkacılık durumunu izah etti. Dün
yanın hemen her yerinde bankalara 
yatınlan paralarm arthğmı, bunun 
Türkiye, Lehistan ve Macariıtan'da 

yüzde yüzü bulduğunu yalnız Lvcç, 
Norveç ve Danimarka'dan artma ot• 
madığını, ancak hiç bir yerde kail • 
me göriilmediiini rakamlarla göster
dikten ~nra banka kredilerinin kriz. 
den eırvelk.i arbna niabetini de teba· 

rÜ2. ettirdi. "Bol kredi, kolay kredi 
spekülaayoau körüklüyordu. Güven • 
sizlik duyulunca piyasa altiUt oldu
dedi ve aözlerine ıöyle devam etti: 

•• - Kriz devresinde laveç., lsviçre 
ve Türkiye gibi birkaç ülkedeıı baıka 
her yerde bankalardaki tevdiat azal• 

mııtır, krizden önce çağ ima naaıl 

umumi bir gidit iae, kriz sırolarmda 

azalma Öyle umumi bir gidiı olmuı• 

tur.,, 

- Yakında ıhraç edebileceğimi:. teh bir mahsulümüz kalacaktır. 

Bugün ekonomik konferanslar scri
ıinin 5 inci ve 6 incisi olan bankalarda 
nr.ıhabcre işleri servisi ve işletme ve 
çevrim ekonomisi: Dr. Abidin Erkcr ve 
lamet Alkan tarafından saat 17 ve 18 
de verilecektir. Herkea gelebilir. 

B. Derbil kriz aenelerinde bank 
kTCdilerinin arttığını anlatb ve kre • 
dinin zalmıı gibi görünmesinin ban• 
kalann çürük alacaklarını amorti 
etmelerinden ileri geldiğini Ye Af
many .-o ltalya'da yan reami müea
acsclerin bankaların donmuı alacak· 
lnnnı devnılmalannm da azalmıı gö. 
rünmeğc r.ebcb olducunu öyledi. Bun
dan sonra, Viyana'da Creditnnstalt 
bankasının çökmesiyle patlak veren 
1931 finans.al krizinin seyrini birçok 
misalleriyle canlandırdı. Inr.iltere'de· 
ki durumu, Avrupa kapitalistlerinin 
tehlikeden korunmak için paralarını 
naıul Amerikn'ya aşırdıklannı, ha:zi • 
ran 1931 de Amerika'da vukubulnn 

- Hangi1>i? 
- Askerlerimizi (La Republik'ten) 

A -
meseleyi, Türkiye, İngiltere ile tekbaşına 
kalarak nasıl halledebilirdi? Kaldı ki, Musul 
iizerinde ingiliz imparatorluğunun ehemi -
yetJi menfaatleri birikmiş bulunuyordu. 

bir inkişaf takib etmesine mukabil, Musu\ 
meselesi, öncesi zararsız görünmüş ve gün 
geçtikçe tehlikeli bir mahiyet almış_tır. 

Yoz.an: Nurberl von BISCHOFF 

ki hükümranlık haklarına, şu yahud bu şekil
de, askerlik bakımından da tasarruf edccegi 
gün o kadar uzak olamaz. Ve birgün, Lau -
sanne'da bir zamanlar yapılmış olan bu kon
sesyon, pratik ve politik hükmünü kaybe
decektir. 

Musul'un Türkiye için kaybedildiği Lau
s"'nne'da açıktan acığa olmamakla bearber, 
anlaşılmıştı. Fakat Türkiye kendini bu gaye
ye nisbeten kolay alıştırdı. Büyük ekonomi 
mrselelerine karşı milletlerin ne kadar ka -
yıdsız oldukları mallımdur. Politika bakı -
mından ise, memleketin cenup doğusunda
ki ucundan bir toprak parçası elden cıkanlı
yordu. Bir toprak parçası ki, Anadolu ile 
doP.-rudan doğruya bir ınuvasalesi yoktu, 
türk olmıyan geri bir insan yığını ile mes -
kiindu. Böyle bir toprağı kaybetmek, o ka -
dar acınılacak bir şey de~ildi. 

Fakat İsmet Paşa'mn, azami programın
dan, müzakereler esnasında ufak tefek ba • 
zı indirmeler yapmağa mecbur kalmasına 
rağmen, birçok zeyilleri ile birlikte 23 tem· 
muz 1923 de imzalanmış olan muahede, 
türk davasının muhteşem bir zaferidir, 
Asıl şimdi, yani milli kurtuluş hareketinin 
askerlik ve politika zaferi tamamlandıktan 
sonradır ki, eserin büyüklüğünü kucak]:.;,. 

Turitçeye çevıren: Burhan BELGE 

Türkler için istanbul'un emniyeti ka
yıdsız şartsız bir istiklalin nasıl başlıca ko • 
röllcrini teşkil ediyor idi ise, müttefikler 
için de boğazların askerlikdışı ilan edilmesi, 
serbest geçit hakkının öylece koröllcrini 
teşkil ediyordu. Bu meselede, müttefikler 
arasında birlik mevcuttu ve bu birliğin kar
şısında, İsmet Paşa, ısrar edemezdi. İstan -
bul'un emniyeti bakımından o sıralarda 
elde edebildiği Milletler Cemiyeti garanti -

- ise, bir hayli meşkuk bir garanti idi. Fakat 
o gündmberi. bu mesele, ehemiyetini kay -
betm~tir. Ege' deki banş, A vrupa'nm baş
ka yerlerine göre çok sağlamdır. Ve İstan -
bul'un askerlik bakımından bir tehlikeye uğ
raması ihtimali, şimdilik yôktur. Bundan 
baska, banş muahedelerinin dem vurduğu 
silahlanmaya karşı uzanan diller gittikçe 
d3ha acık konuşmaktadır. Öyle ki, Türki
ye'nin. hoğazlar ve doğu Trakyası iizcrinrle-

Fakat Musul meselesi, yukarıkine göret 
1923 den beri aksi bir inkişaf takib etmiştir. 
Türkler. Lausanne müzakerelerinde, Musul 
üzerindeki iddialannı, bir taraftan Musul'un 
Mondoros mütarekesine kadar in,.,.ilizler ta
rafından işgal edilmemiş olması keyfiyetine 
bir taraftan da istam olduklan ve o zamana 
kadar milli hiç bir temayül göstermedikleri 
için türk sayılabilen kürdlerle mesldln olma
~ma İc;tinat ettirmic;lerdir. İsmet Pac.oa'nın 
dayandı?tı jüridik baz görülüyor ki, o kadar 
kuvvetli değildi. Fakat İngilizlerin jüridik 
esaslan. büsbütün zayıftı, hatta yok gibi bir 
şevdi. Buna mukabil. ingiliz imparatorlu • 
it1nnn m nf at hııı:c;ahlan cok kııvvetli idi. 
Musnl meselesi, Lauscınne müz~ ~ereterirı en 
çıkarıldı ve ilerde iki devlet arasında doğ
rudan doö-ruva yapılacak mÜz"''pe.relere ha -
vale edildi. Btmunl<t. usul, TiirHye icin 
kaybolmuştu. Çünkü Lausnnne'daki umumi 
hesablaşmada. taktik sartlar cok daha ken
di lehine olduğu halde halledemedi~i bu 

Eğer kürd meselesinin Türkiyenin başı
na rlaha ne tehlikeler çıkaracağı ve İngilte
renin nasıl zahmetlere girerek ve süratle o 
bölgede bir milli kürd varlığını organize 
ederek memleketin iç politika bakımından 
hassas olan bir sınır noktasında birinci de -
reced bir propaganrla merkezi yapacağı ha
trra "elmiş olsa idi, Musul'dan o kadar l!olay 
v2 ... 0'erilmezdi. 

Demek oluyor ki boğazlar i~inin öne~ 
al~ .. ··•e başhyarak gitgide Türkiye lehfn~ 

mak kabildir: İmparatorluğun türkkrlo 
meskun olan kısımlarım ihtiva eden, Türk~ 
ye, hürriyet ve istiklaline, kayıdsız ansız 
olarak maliktir. Osmanlı imparatorluğu
nun hükümranlık haklarını ekonomi ve H .. 
nansm başlıca bölgelerinde ortadan k.aldJ -
ran kapitülasyonlar, bütün o yabana. mah· 
kemeleri, kültürel himaye ve idari müdaha· 
le sistemleri ile birlikte tasfiye edilmi~ti. 

İmparatorluğu ikibükliim côe:ı de\•lct borç
lan, politik vasıflar.mı kaybetmiş ve türk 
hükümetinin iyi n!yct:ne emrınet edilı.1° ~ 
şahsi hukuk sahasına girer ~ıeıadc borçlara 
inkılap etmişti. 

(~onu '!"lr) 
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Ka t y ·in to lan ısın a 
sekiz kanun projesi kabııl etti 

Doçentlerin maaşı arttırılmaktadır - Hava yollarına 
ikiyüz bin lira verildi. 

(Baft 1. inci sayfada) 
denin hükmtlnü belediyelere de teşmil 
etmek suretiyle yme 2"T90 sayılı kanu· 
nun hükümleri :rc"resinde belediye en· 
cümenlerınce yap ılması çok luzum· 
lu göriilmlıştür. Bu kanun taslagJ bu 
sebepten ötürü yazılmıştır!' denilmek· 
tcdir. 

Dün kabul edilen kan:ına göre "be.. 
lediyelere aid nrbnna, eksiltme ve iha
le bu kanunun hükümleri içinde doğru
dan doğruya belediye encümenlerinde., 
yapdacakıır. 

Bundan sonra askeri mektebler ta. 

lebesiyle ihtiyat zab•t namzedlerine ve
rileak maaş ve fevkalad- tahsisata da
ir olan kamına ek kanan projesi görüşü
lerdı: kabul edilmiştir. Yeni kanuna gö
re askeri sanallar lisesi mezunları. m~s· 
lcki stajlan için kıta, fabrika "Ve sair 
müesseselerde geçirecekleri müddet i
çinde ia,ıe ilbas ve ~ hususunda 
Harbiye mektebi birinci ve ikinci sınıf 
talebeleri gibi muarr.e?e görür. Bu mad. 
de hükmü, 1935 yılı ağustosundan baş
layarak kıta, fabrika ve sair müessese
lerde mesleki stajlarını yapmakta olan 
sanatlar lisesi mezunları hakkmda da 

tatbik edilecektir. 

Bundan ıonra, askeri ve mü ki le
lmüd kanununan 19 uncu maddesinin 
değiştirilmesine dair bükümetin bir ka. 

nun teklifinin görüşülmesine başlandı. 

Hüküınet, 1683 numaralı kanunun 

19 uncu maddesine "ge&kli erbaşılar, 

küçük zabitler tekaüde istihkak kazan· 

mak için bilfiil 20 sene hlzm.ete mecbur

durlar. Tekaüde istihkak kazandıktan 
sonra vefat edenlerin yetimlerine maaı 

bağlanır. Rütbelerine aid yqlan ikmal 
edenlerle hangi yaı ve rütbede olur• 

f°mansal çalkantıyı ve aynı kapitalist· 
lerin Amerikadan kaçuımalarmı bi • 

rer birer anlatb ve fransızlarm ya. 

bancı ülkelerdeki paralarını ııasal 

çektiklerini ve bu paralarm. muhtelif 
memleketlerdeki mikdarlarmı söyle· 

di. 
Konferansçı 1932 kredi kısıklık 

dewesini de anJatbktan sonra 0 1932 
de banka krizi atlatılmış ve yeniden 
güven ve genişlik belirmeğe başla

:mıştır.'' diyerek sözlerini şu cümle • 
Jerle bitirdi: 

" - Son büyük krizler, Atatürk 
türkiyesini böyle yÜkselme ve ilerle · 
me halinde buldu. Krizl,.r.in yıkıcı ve 
çökdürücü kuvvetlerine karşı ulusal 
bankacrhğımrzrn bu yÜkselme kuvve
ti üstün geldi. lbt"e biç a~F,ı eğilme • 
den yükselmekte deYam etti. Ulusal 
bankalarımızm kl\pİtallen durmadan 
artmış. ihtivat akceleri artıDJş, es
ham. tahvilat cii7.dan1an durmadan 
yükselınis, tevdiat artını~ kredller 
artmış Vft bar.kacrlığımız eııki halini 
gölaede bırakacak hir cabuklukla 
ilcrlemi~ ve viikıı.ehni<1tİr. " 

olsun sıhi halleri hizmete devama mani 
teşkil eyleyenler nzalarma bakılmoksı. 
zm tekaüd edilirler. Sicilleri hizırı .. te 
devamlarına mani olanlardan tekaüd 
müddetini ikmal etmi§ bubnanl r teka
üd edilirler. Tekaüd müddetini ikmal 
etmemiş olanlnr terhis olunurlar." fık· 
rasmın ilavesini istiyordu. Maliye encü.. 
meni ise mazbatasında bu hususlara aid 
hükümler olduğundan maddenin değiş
tirilmesine lüzum olmadığım bildiriyor. 
du. Maliye encümeninin mazbatası oku

narak kabul edildi. 
Bundan sonra fstanbnl üniversite· 

sinin umumi muvazeneye abnmasma 
dair olan kanunun 3 ün=ii maddesine 
iki fıkra eklenmesi •e 5 inci mad
deye bağlı cetvelin değiştirilmesine 
ve altıncı maddesine bir fıkra eklen
mesine dair olan projelerin kültür ba
kanı Saffet Arıkanın talebi üzerine müs.. 
tac.eliyet karan verilerek görüşülmesine 
başlancb. Kabul edilen proje aynen §U-

dur: 

MADDE ı - İstanbul üniversitesi
nin umumi muvazeneye alınmasın;, da
ir olan 29 - V - 1934 tarih ve 2467 sayı
lı kanunun 3 üncü maddesine aşağıda 
vazıh fıkra eklenmiştir: 

(Ancak bütün m1ı;raflc.ın devletçe 
temin edilerek üni ıersitcdc tahsil e
den leyli trp talebe yur'lu. leyli ebe t1'

kbe yurdu, vüksek muallim mektebi, 
askeri leyli talebe için üniversite ted· 
ris ücretleri, imtihan ve ka.yit barçlan. 
laboratuvar masrafları ve F. K. T. tas
dikname harcı ahnmaz. Yalnız şahadet
name "Diploma" ve suret harçları tale
benin kendilerinden alınır.) 

MADDE 2 - 2467 sayılı kanunun 
5 inci maddesine bağlı cetvelin üniver· 
site tedris heyeti kısmındaki 55 lira 
maaşlı 40, 45 lira maaşlı 25, 40 lira ma
aşlı 20 ve 35 lira maaşlı 17 doçentlik 
kaldırılarak bunların yerine 70 lira 
maaşlı 20, 55 lira maaşlı 22, 45 lira ma· 
aşlı 28 ve 40 lira maaşlı 32 doçentlik 
konmuştur. 

Bidayeten doçentliğe tayin olunan
lar 40 lira maaş alırlar. Ancak evvelce 
Devlet hizmetinde daha yüksek maaş 
almış olanlara bulundukları derece ma
aşları verilir. 

MADDE 3 - 2467 sayılı kanunun 6 
mcı maddesi aşağıdaki şekilde değişti· 
rilmiştir: 

(İstanbul üniversitesinde istihdam o· 
lunan asistanlara menşeleri müsait ol
mak şartiyle kıdemlerine göre 20 • 30 
lira maaş veya bunların tutarı derece
sinde ücret, baş asistanlara da 35 lira 
maaş veya bunun tutarı derecesinde 
ücret ve tıp fakaıtesinde ibate ve iaşe 
edilen asistanlara 50 • 60 lira ücıet ve· 
rilir. İbate ve iaşe edilmiyen laboratu
var asistanlarına da 75 lira ücret "eri· 
lir. Asistanların intibah, kabul ve infi
sal şekilleriyle istihdam müddetleri 
Maarif Vekaletince tesbit olunur.) 

Gi.indemin son maddesi olarak mü
tehassıs doktorlarla kimyagerler ve ıair 

VLUS 

."ıpor · 

Bugünkü f uthol 
maçları 

Bugün yapılacak maçlar şunlardır: 
Ankıra Gücü alanında 

Gençler Birliği • Güvenç spor genç 
takımları saat 15 de yargıç: Resai 
(A. ü . ) 

Ankara Gücü • Güvenç spor ikinci 
tak mlar saat 16,15 yarcıç: Necdet 

M uha z Gücü alanında 
Alt1n Ordu • Ankara Gücü genç ta

kımları saat 15 de yargıç: f ehim (G .• 
B.) 

D emir S!'lo- • Gençler Birliği ikinci 
takımları saat 16,15 de yargıç: Mahmud 

Pa.,ar maçları 
Ankara Gücü alanında 

A tın Ordu - Mahafız Gücü birinci 
taknnlan saat 14 de yargıç: Hakkı (B) 

Demir spor • Ge:ıçlcr Birliği birinci 
takınılan saat 15 45 de yargıç Hadi 

Muhafız Gücü . alanında 
Güvenç spor • Kır: kkale birinci t:ı· 

lmnl:ın saat 14 de yargıç Ömer (D. S.) 
Ankara Giicü • Çankaya birinci ta

lmn!arı saat 15,<.S de yargıç Nuri (B) 

srhiye memarlarma verilen vesika nıh
satn:une ve ~detnamelerden alınacak 
tescil harçları h-Wmıckki kanun proje. 

sinin görüşülmesine başlandı. 

Kabul edilen kaw.ına göre nizamna

mesi mucibince asistanlık müddetini bi. 

tire-ek mütehassıs olan "Veya jüri heyet

lerince mütehassıs olarak kabul edilen 

talııiblerle kixnyagerlenn ihtısas veaika

larmdan. löiçük uLat memurlan mek

telılerindm 9bn1-ra ftl'ilen ıehadeL 

-'erden. eheleıe ..e sünnetcilere Yeri· 

lea nhet..n lıerdea n para ile hasta 

....._ lmsui hadlılııeleria açılmaa için 

'ftl'İ)eq ~ fU harçlar ah. 

.-:aktır:: 

Lira 
Tıp fakültesinde ve Sıhhat ve 

lçtüpat Muavenet Vekilliğinin 

bbul ve ilin ettiği hastanelerle 
müesaesatmdaıı ihtısaa vesikası 

alan tabı1> ve kimyagerlerden 

ft tqld1 olunan jürice ihtısas ve 

smıf1an tasdik olunin doktor 

ft kimyagerlerden: 

20 Birinci sınıf ihtısas vesikası har
cı. 

10 İkinci sınıf ihtısas vesikası harcı. 
ı Sıhhat memurları mektebinden 

p.badctnamc alan küçük sıhhat 

manurlarmın şaha.detnamelerin
dcn. 

ı Ebeler ve sünnetçilerin ruhsat· 
namelerinden. 

Para ile hasta bakan hususi has
tanelerden açılına ruhsatnamesi 
harcı: 

20 Yirmi yataklıya kadar olanlar
dan. 

40 Yirmiden ziyade yatağı olanlar
dan. 

Kamutay pazartesi günü toplana

cakbr. 

.5 Y A 5 

Afyo dan sonra 
(Başı 1. in~i sayfada) 

rını ve küreklerini bırakıp güler 
yüzlerini kaldırıyor ve bağırıyor
lar: Y Cl§al ••• 
Güneı altında toprağı aktaran

ların ne§e ile parıldayan gözleri
ni ele görerek bu haykırışlarını 
işittiğiniz zaman ''yaşa'' sözünün 
sadece bir dilek değil, Fakat gö
rülen iyiliklere karşı duyulan çük
ran ve minnet hislerinin en doğru 
ifadesi o!duğunu anlıyorsunuz. 

Tren yumuşak kıvrımlı ovada 
ilerliyor. ilk büyük istasyon: San
dıklı. Binlerce ve binlerce insan 
ve el ile tutulacak gibi maddeleş
miş bir sevinç; çocuk, kadın, ihti
yar, herkesin yüzünde ... Sevinçten 
ağlıyanları görerek boğazınızda 
bir düğümün hareketini siz de 
hissedıyorsunuz. Heyecandan yü
rekler ağzına kadar dolu birer 
bardak gibi; bir kelime bir dam
la, ve, gözlerden boşanan ya$lar 
gizlenmeğe lüzum görüımüyor: 

Ballık' a yaklaşıyoruz. Sağım[z. 
ela, solumuzda elleri bayraklı bir
çok atlılar trenimizle yarıŞtyor. 
Bir dostun dediği gibi bu ' türk 
kovboylanm,, görerek Amerika' -
nın ilk yapıcılarını nasıl hatırla. 
mamalı? Yoktan var etmenin eş
siz zevkini tatmaktayız. Atldarla 
atbaşı, yahud doğru İse, lokomo
til başı gidiyoruz. Ne güzel ele ata 
biniyorlar! Fakat geniş bir su biri
kintisi yollarına engel oluyor: 
"haydi gidin güle güle!'' Demin
denberi onlara o kadar alı~ml§tık 
ki bıı ayrıl1.$ın acısını duyuyoruz. 

işte bir ba.,ka kalabalık, bir 
başka istasyon drıha: Kazanpı
nar. Orada da o heyecan, orada 
Ja o nqe ••• 

Ba seler çok genİ.§ bir toplantı, 

Lokarno 
(Bap 1. inci aaylada) 

günü tekl'ar Londraya dönmüı bulu
nacaktır. Eaaı olarak görüşmelerin İ· 
lerlemeai, yeni garbi Avrupa atatüaü 
hakkındaki söriİ§meler devam ettiği 
müddetçe Ren mmtakaamm tahkim e
dilmemesi yolundaki İngiliz teklifle
rine Almanya tarafından verilecek 
cevaba bağlıdır. 

B. Edenin B. Litvinofa 
verdiği inanca 

Londra, 27 (A.A.) - Havas ajan
ıımm haber verdiğine göre, B. Eden, 
Britanya hükümetinin, 19 mart tarih

li Lokarno anlaımalarmda zikredilen 
mektubu franuz ve Belçika hükümet

lerine yakında göndereceğine dair B. 
Litvinof'a inanca vermiştir. Bu mek
tub, Almanya ile yapılan görüşmeler 
esnasında, kunnaylar arasında yapı· 
Jan an]aşmalar yolu ile bu iki mem

leketin emniyetinin tekeffülüne dair· 
dir. 

Sıyasal mahfillerde söylendiğine 

göre, bu mektub Frans:ı'nrn eline geç
tiği takdirde, şimdiki tereddütlü vazi

yetin sebeb olduğu frnnsız - İngiliz 

gerginliği ortadan kaJhacak ve Al-

resmi kılıklı birçok inaanlar, as • 
ker, mızıka: Anadolu clemiryol
laTının Aydın clemiryollarına baf. 
landığı noktada, Karakuyu'da)'ı..z. 

Sabahtanberi kalblerimizi tit
reten heyecan azalmıyor, arhyor. 
Yürekleri göğüslerden fırlatacak 
ka:clar kuvvetli olan bu heyecan. 
103 kilometrelik bir Jem:ryolunutt 
binlerce kilometreye ilave edil
m esinden mi? Onun bundaki hi
sesini inkar etme.meli,· fakat duy. 
ğularımız ve dürüncelerimiz ne 
kadar ba"ka! Y~ni hat açılır
ken kürsüye çıkan afyonlu bir 
arkadaş, halkevinden Bekir, anla
tıyor: Şurada Anadolu' ya bağla
dığımız Aydın demiryolu yJlarca 
türk topraklanndan geçti; fakat 
müdüründen kantarcısı na kadar 
eldi ... Türk §imenclüfer işletemez 
sanırlardı; i§letmek ne? o yolu 
kendimiz kuruyor ve onlardan 
daha iyi İ§letiyoruz.... Demiryolla
rmı kend~miz yapmamalıyız, di
yenlerimiz. oldu. Satın aldığımu; 
eski yolla emeğimizle yaptığımız 
yeni yolun biribirine kaynG§ması 
onlara yeter bir cevab olsun! •• 
Başbakan izah ediyor: Bu 103 

kilometrelik parça, uzunluğu ba
kımından cleğü, ayrı sanılan bir 
mıntakanın birliğini temin etmesi 
bakımından ehemiyetlidir. Eski 
rejim iltisak hatlarını haznesinin 
yetmezliğinden dolayı değil, zih
niyetinin geriliğinden dolayı ya • 
pamazdı, memleketin sahibi ola • 
maclığınclan dolayı yapamazclı. 

Bu bitmez tükenmez heyecanda 
bize yapılml§ olan haksızlıkların 
tepkisini eski ve yeni zihniyetler 
arcuınclahi sonsuz larkı aTamalı· 
yız. 

NASUHi BAYDAR 

cephesinde 
manya ile yapılacak l'öriİfnael...., 

Fransa tarafından daha iateldi bir 
şekilde baılamnunu temin edecekti.,. 
Bu 1rörütmeleria Londrada deiil P .. 
rie'te, hatti. BriiJuel'de yapılmuı iJt. 
timali daha k11V9etlidir. Ba haeaeı. 
henüz hiç bir karar verilmemiıtir. 

A iman mukabil teklifleri 
nasıl olacak? 

Londra, 27 (A.A.) - Sali.hiyetli 

bir kaynaktan alman haberlere göre_ 
Fon Ribbentropun sah günü vereceği 
alman mukabil teklifleri B. Bitlerin 
yaptığı 7 mart tarihli tekliflerin sarih 
ve müsbet §ekilde ( ••• bir kelime oku· 

naınamı~ tır •.• ) olacaktır. 

B. Ribbentrop, B. Hitlere, BB. Bald· 
vin ve Eden ile olan gör~melerinin. 
görü~melere ba~alnabilmeai için, al· 
man hükümetinin durumu düzeltme• 
ye yaramasmın elzem olduğuıı11 gÖ&• 

teı·diğini söyliyecektir. 

Alman delegasyonu Londrodmı 
ayrıldı. 

Londra, 27 (A.A.) - Büyiik elçi 
Fon Ribbentrop ve alman delegasyo· 
nu saat 16 da tayyare ile Almanya• 
ya hareket etmişlerdir. 

Tefrika: No. 21 sakallı bir ihtiyarla karşılaşıp elini sıktı. 
Y anlışlrğım anhyarak özür dilemek üzere 
iken ihtiyar, Alber'i tanıdığım zannederek 
sordu: 

Alber, Odet'in omuzlarına gözlerinin ucu 
ile bakarak: 

- Bu akşam asıl siz güzelsiniz, dedi. 
- Elbiseme bakmayınız. Hiç y~kısma -

diyerek, aydınlıkta koyu mavi görünen 
Odet'in gözlerine dikti. 

- Söylediklerinizi çok iyi işıtıyorurn. 
Fakat bir tenis partisi hazırlamakta olduğu
muzu size söylemek istiyordum .... Yazan: ]ak ŞARDON 

Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

Konser bitmiş ve büyük salondan sandal
yalar kaldınlmağa başlanmıştı. Davetliler de 
baloyu beklerken salonlara ve büfeye doğru 
dağılıyorlardı. Kapalı kapılar arkasından 
bir vals sesi geliyordu. 

Odet, kenarda, bir palmiyenin yanında 
dunnuş, kadifeler giyinmiş olan anası ile 
harikulade san saçlan omuzlannda, heye -
can içinde, o gruptan bu grnpa gidip gelen 
Mersedes'i hayran hayran seyrediyordu. 
Odet, vaktinden çok sonra bu alemin içine 
girdiği için, zevkini sükılnetle tatmakta ol • 
duğu bu balonun kız kardeşini adeta sarhoş 
ettiğine şaşıyordu. Uzun boyundan sıkılıyor 
'1e elbisesi için de kaygılanıyordu. Alber'i 
gördü. 

Alber kalabalık arasından süzülerek Ma
~-am Selöri'nin başında pan1dayan elmas 
ıgneyi gözüne kestinnişçesine hiç şaşma
dan ona doğru giderken Rosni sandığı kara 

- Kavalieri ile büfenin yanında konuşan 
kim? 

Hayret içinde Odet'e gülümseyen Alber 
cevab verdi: 

- Dış işler direktörü Lö Varle. 
İhtiyar, ağzım bir karış açarak: 
- Ya! demek ki Lö Varlef .. ben Anato) 

Frans sanmıştnn. Burada o]duğunu söy1ü • 
yorlardı. İlk defadır ki Eriar'lara geliyorum. 
Her alemden insanlara rastlaru1an bu salon
lar pek ho~uma gitti. 

Şaşkın bir tavırla eJbisesinin uzun dan
teli kuyruğunu konımağa çalışan bir kadı
nın önünde gerileyen AJbcr dönüp Odet'e 
yaklaştı. Ve, onun biraz enlice e1ini parmak .. 
larmın arasına alarak: 

- Demek ki bu, sizin ilk suvareniz!. .• 
- Mers~des'e bakıyordum: btı akşam 

ne güzelliği var. 
- N asd? Bu mini mini kız da bu akşam 

burada mı? 
Odet, uzun boyuna rağmen, sert bir ter -

biyenin neticesi olarak, dimdik duruyordu. 

d~. Ben sizi böyle yerlere hiç gitmez bilir -
dun. 

. -:- Mevsim başında, buralarda, bazı pa • 
".~lıleri görmekten zevk alının ..• Bu vals pek 
guzeı. .• Belki hala dans etmeği unutmamı • 
Şnndır .... Dans edelim mi? 

Odet acele acele cevab verdi: 
- Hayır, hayır, dans etmiyorum. 
- Öyle ise bu kapının önünde durmaya-

}~ :Gelip geçenleri rahatsız ediyoruz, ken
dımız de rahatsız oluyoruz. 

- Kardeşimi gördünüz mü? İskambil 
o?.11anılan şu salona gizlenmiş olduğundan 
şupheleniyorum da .•. 

- Demin, derin bir ciddilikle kart oynı • 
Y~n .babanızı bir tarafta görür gibi oldum. 
B.ır ınsanm bu kadar ciddilikle nasıl ealene
b~e~eğini bir türlü anlıyamıyorum. Eİimde 
bır ıskambil, biraz düşünecek olursam sabır
srzlanmağa, rahatsrzlanmağa başlıyorum. 
~~~~r derecede dikkat sarfetmemiş olduğum 
hutun ehemiyetli işler o zaman aklıma geli
yor .. Odet, siz beni dinlemiyor gibisiniz ... 

- Kışın tenis mi oynamak niyetindesi .. 
niz? 

- Bunu Mersedes düşündü. Rokber'ler -
le beraber beş kişi oluyoruz. 

- Demek l•'i anneniz sizi delikanlılarla 
tenis oynamağa bırakıyor? Bu da başka bir 
yenilik! 

- Dedim yn: Mersedes'in bir projesi... 
Rokberlerle birHkte beş ki-;iyiz. Bert'le al
tı ... Rrkek kardeşimi hesaba katmryonım. 

Karşısındakini tehdid ve kullanıyormuş 
gibi iki eli ile bir yelpaze tutarak Alber'e 
yaklasan Madam Katröfaj sordu: 

- Dans etmiyor muswıuz, Alber? 
Odet cevab verdi : 
- Onu tenis oynamağa bir türlü kandı -

ramrvorum. 
Madam Katröfaj, kızma bakmaksızın: 
- Yapmayın canım, arada sırada gelir • 

siniz, değil mi? 
- Ne yazık ki madam ancak, dedi O-iniz 

gibi. ara sıra gelebileceğim. İşi baş~dan 
aşan bir adamım... (Scüu .var) 
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Yeni Türkiyeyi anlatan şehir I 
Canlı bir hüliümet merllezi olaıı Ankara~ kırli asır1ı!~ ~&rklıh~ını 

I ' '-. 

. .. 

bırakmış, ültra · modern bir şehir olmuştur. 1 

Harold Denny imzasiyle Ankara· nilen Mitridat'ların, asırlarca sonra ğu için buraya gelen binlerce kişiden 
dan Neoyork Taymis'e yazılıyor: Harunurreşid'in, haçlıların ve aksak başka binlerce insan da şehirde her 

Anadolu'nun orta yerinde yükse· Timur'un harb sahası olan bu tarihi an biraz daha iııl~işaf ~c~eren endüs-Ji'-,. 
len Ankara şehri, merkezi olduğu ye· yerlerde şimdi yeni Türkiye ultra - · ~~ 
ni Türkiye'nin mükemmel bir sembo- modern hükümet daireleri, aparlı· 
lüdür. Bu ~ehir, üzerinde otuz asır manlar, batıdakilere üstün atletik sa· 
hüküm sürmÜ§ olan Hitit'ler kadar halar ve villalariyle yeni Türkiye şef· 

eski, bu sabah gazetelerinin son bas
kısı kadar da yenidir. Orada bir ta-

raftan, tür!derin artık arkada bırak
mak istedikleri şark esrarı ve manza
~raları görüldüğü gibi bir taraftan da 
bir radyo şehrinin modernliği göze 
çarpar. 

Kırk asır önce Babili ve Hamurabi 
hanedanını mahvetmeğe giden kıral 
Munilus'un sakallı asker!eri buradan 
geçmişti. Şimdi oradan demir, pamuk 
fabrikaları, kimya laboratuvarları, 

hulasa bugünün ve yarının medeniye
tini kurmak için uğra§an ultra - mo

dem bir şefin emirleri çıkmaktadır. 

Bir zaman isimleri unutulmuş kı
rallarm Keldani Ye Mısll" hükümdar
larma ö.ttimatomlar göndermİ§ olduk. 
lan b• tehirde şimdi fraklı yeni a

damlar dolaşmakta ve orada yalnız 
Sovyet Rusya'dan daha az radikaP 
sosyal nizamlar kurulmaktadır. 

Dünyada pek az yer buradan faz
la tarih görmüştür. Eskiden bütün ,., 
dünyayı sarsan hadiselere şabid olan 
bu şehirde, hala, tarih yapılma halin
dedir. Bugün modern Türkiyenin mer
kezi olaa Ankara, en eski kayıdlarda 
görülen admr muhafaza ediyor. Hi-

titlerin Ankura'aı, Yunanlılar tara· 
hodan Ankira'ya çevrilmiş, modem 
türkler de buna Ankara demişlerdir. 

Topoğrafik durumundan dolayı bu
rası, ilk ins1'n kabileleri dolaşmağa 

leri, yepyeni ve parlak bir şehir ku· 
ruyorlar. 

Geçmişe. arkalarını dönmüş ve es· 
ki eserleri bulmak için kazılar Y"-P· 

tırmakta ve bu eserleri gayet iyi mu
hafaza etmekte olan yeni Türkiye, 
gözünü istikbale dikmiş bulunuyor. 
Onların dağın üzerine kurulmuş sarı 
duvarlı kaleden ve dolambaçlı dara· 
cık yollardan sıkıldıkları anlaşılıyor. 
Bundan birkaç ay evet güzel yapıla· 
rı, geniş caddeleri ile yeni Ankara· 
nın resmini almış olan bir amerikan 
sinemacısı, bir kontrast yapmış ol· 
mak için kaleye çıkmı,, fakat orada 
resim alm~sı menedilmişti. 

Türkler yeniden yaratmakta ol
dukları bu Metropolis ile gerçekten 
övünebilirler. Güzel resiınler içinde 

Ültra - modern 
bir şehrin görü
nüşleri arasına 

srkrşmış şu eski 
Ankara p3yzaj1 
Türkiyenin ile. 
riye ve yükse
lişe doğru olan 
hamlesini ne 
kadar iyi ifade 

'!diyor. 

Yeni şehrin nihayetinde, yeni hü
kiimet mahallesinin yakınında yeni· 
den ultra • modern binalar yapılmak· 
tadır. 

Gazi bulvarının ucunda şehre yu
kardan bakan bir yerde de Kamal A
tatürk'ün kö,kü vardır ki bu bina, şe
'birdeki yapılar içinde en ziyade mo
Jem olanıdır. 

Yeni Ankaranın birçok yerlerinde, 
Gazi için, bir takım hatıralar için ve 
yeni Türldyenin kurulmasında feda· 
karlık etmiş olanlar için dikilmiş anıt
lar vardır ki bunlardan bir kısmı çok 
güzel sanat eserleridir. 

Yeni Türkiyede en Önemli ve bil
hassa çok manalı olan müesseseler 
ilkten ba~lıyarak meslek ve ticaret O• 

kullarına kadar kurulmuş olan okul
lardır. 

farında güzel şapkalarla dolaşan er
kekler ve §ıklıkta onlardan geri kal· 
mıyan kadınlar içinde yaşadıklan 

§ehre ziyadesiyle yaraşmaktadır. 

Kamil Atatürk, cumuriyetini kur· 
mak ve ekonomik planını yapmakla 
beraber, fesleri saklıyabilir ve ka· 
dınları haremde bırakabilirdi. 

Fakat bugün Türkiyede görülen, 
bu yeni memleketin şuurlu bir suret
te, pratik olmaktan ziyade psikolo
jik bir değerde, mazi ile bütün alaka· 
larını kesmekte olmasıdır. 

Burada kübik binalar, eski cami!e
rin yerini, Moskova'da eski ortodclu 
kiliselerinin yerini alan yer.i binalar 
gibi almıfhr. 

Türkiye halkı, bilhassa şehirliler 

Kamal Atatürk'ün garblaştırmasrw 

kolayca ve sevinçle kabul etmiş bulu
nuyorlar. 

Bu yazıları yazan muharrir, rama· 
zan bayrammm ilk günlerine rastl1-
yan noel' geces~nde Ankaranm ye

ni lokantalarından birisinde bulun· 

muştu. Orada bu dini bayramın halkı 

hiç alakadar etmediğini gördüm. Bu
na mukabil orada bulunanlar, gayet 
neşeli ne~eli içki içiyor Te dans edi
yorlardı. 

Dışı gibi içi de modern bir su
rette düzeltilmi§ ve noel süsleriyle 

süslenmi§ olan bu lokantada her ma· 
sa kalabalıktı. 

Te döfüşmeğe başladıkları zaman• 
danberi, bir kale halinde kullanılmr§

trr. Hitit'1erden sonra Midas'm kıral
ları arasında bulunduğu Frigiahlar 
burayı alm .... fılrdrr. Anadolu ovasrnm 
ortasmda bir kule gibi hakim duruşu 
dolayısiyle Ankara uzun zamanlar 
doğudan bahva giden ticaret kervan
larının " is~ita ord11larmrn geçtiği 

bir uğTllk olmu~tur. Büvük lskender, 
Gordiyon'11 kestikten sonra buraya 
gelmişti. Tnnan kol""ileri, şehrin ü
zerinde kendi dillerinin izini bırak

mı~lardB'. 

Bir zamııtntar Ankara, Galatya a 

dmı alaıa ff,,ma eyaletinin merkezi 
olmuştu. Hala büvfl1: Roma mabedi
nin duTarlarında ve Roma hamamla
rında Roma hevkelJ,.ri göze çarpmak
tadır. Daha sonra Peter, Pol ve Ti
moti burada Galat"«Ta hrristiyan kili
sesini kurm,.P.a ~e1~'1er. Pompeye ye-

yapılan bu yeni 
kalenin ve camilerin göri1nüşü bir 
Kontrast yapar. 1923 ne Kama! A
tatürk burasını merkez yaptığı za
man şehir malaryadan kırılmakta 

idi. O zam~n burası 35 bin nufuslu 
eski bicim bir Asya şehri idi. Bugün 
nufusu 123 bin ki~i olmuştur. Anka
ra sıyasal ve ekonomik merkez oldu-

hayatı dolayısiyle yerle~miş -
lerdir. Eski caddeler düzeltilmi§, 
ve eski aksak Timur dağınm yama
cında olan bu şehirde güzel ve geni~ 
bulvarlar açılmıştır. 

Şehrin, içinde yaşıyan İnsanlardan 
daha modern oldueunu söylemek güç
tür. fstanbul camileri arasında dola· 
şarak bin bir gece hayatını hatırlıyan 
yabancı bir seyyah, burada göreceği 

modernlikten müteessir olabilir. O 
dar ve kıvrık sokaklar, kırmızı fesle 
ve cer'ik pabuçla dolaşan halka yara
şırdı. Halbuki Ankara sırtlarında, Av
rupa usulünde dikilmiş elbise ve ba§· 

Gencliklerini kafesler arasında ge-
çirmiş olan orta yaşlı kadm • 
lar, kocaları ile biraz ağırca, 

fakat fena denmiyecek surette dans 

ediyorl.ardı. Erkekler, Amerikada hir 

noel sofrasına reislik eden birer ba

ba gibi giyinmi~lerdi. Ve güzel bir or

kestra, bir vals ile bir fokstrot arasın
da "kutlu gece, sess]z gece" yi çalı
yordu. 

Tefrika: N o. 29 

TOPYEKUN HARB 
Yazan: General Ludendorl 

Türk~eye çeviren: Hikmet TUNA 

Cephedeki asker, arkadaşlarının sulh za
manındaki gündeliği alarak ailelerini iyi ge
çindirdiklerini, halbuki kendisine gelince, 
hayatını müca<ieleye verdiği ve cephe geri
sinde kalmış olan ailelere devletin yardım
larına rağmen, ana yurddaki işçilerin kendi 
ailelerine verdiklerini veremediğini duydu
ğu zaman, bu kötü ha va daha ziyade boğucu 
oldu. 

Ben, hem erkeğe ve hem de kadına mec· 
huri hizmeti yüklemek emeliyle hareket ede
rek, bir muvazene kurmayı umud ediyor
dum. Fakat, buna muvaffak olamadım. Hat
ta bu emelim politika tarafından o kadar 
çirkin bir şck1e sokuldu ki, pratik sahada 
bunun zararları hiiyi.idü ve haklı olarak hoş
nudsuzluk da ço~aldı. 

İşçiler askerlere arkadaşlrk etmiyorlar -

Sokaklar gayet temi:?:c!İr ve bulvar
ların iki yanında zerif ı::ıetropoJite~ 

ma<?azal:ıırı açılmı~tır. Şehirde sine
m~lar, otdler ve bar.k'"\1ar yanılmıştır. 

dı milletin varlığını korumak için, onlar gi
bi canlarım vermiyorlar, askerlerin kendile
rine karşı davrandıkları gibi, çalışma kud -
retlerini askerlere tahsis etmiyorlardı, şahsi 
menfaat kaygısıyle hareket ederek sıyasal 
emeller peşinde koşuyorlar, ve kendilerine, 
miBet ve ordunun cektiği sıkıntıdan fayda 
çıkarıyorlardı, ki biitün bu şeylerin yaptığı 
tesirler derin izler bırakıyordu. 

Alman ulusunun birlik eksikliğini, hic 
bir şey bu hakikat kadar bariz bir şekild~ 
ifade edemez. Fakat, nihayet işçiler de,mü
zayaka ve zaruretlerden kendilerine fayda 
temin etmeği ve zengin olmayı düşünen ulu
sun geniş çevenlerindekilerden başka türlü 
düşünmüyorlardı. 

Ekonomi ölü bir şey değildir. O, hem 
kuvvet verir ve hem ele kuvvet alır. Nitekim, 
dünya harbmda her ikisini de eksik itmedi. 

Harbta zaruri olan iaşe, yem ve hammad
de araclarmın temin ve tedarikini bir nizam 
altına ;ımak m~kscliyle, bu nevi terkib ve 
oranizasyonlarda c:-:seriyetle olcluğu gibi, 
g-ayeyi 8~an ve her tlirlu müstetkil muamele
yi ortadan kalc..lrr:.ı.n kuvvetli bi.r surette mer-

kezleştirilmiş müesseseler kuruldu. Böyle -
likle meydana gelmiş olan cebri ekonomi, 
kısmen işlerin nasıl yapılması Iazımgeldiği
ni, fakat asıl nasıl yapılmaması icabettiğini 
gösteriyordu. Çcıh~mak zaruriydi, ancak 
bürokrasisi.zm ile Şemasis;.zm'i defetmek ge· 
rektir. 

Yahudi Walter Rathenau (Valter Rate
nav) tarafından kurulmuş olan merkezleştir
menin gayesi, daha dün ;'a harbından l, ;ı.ce 
yahudi - Roma cihan kapıtalistlerinın elme 
geçmek yolunu tutmuş olan alman ekonomi
sini, büsbütün bu kapitalistlere teslim et
mekti. Bu hususta dünya harbında ve dünya 
harbından sonra, büyük ölçüde muvaffak ol
dular. Bu merkezleştirme herkesin yaradıcı
lık hevesini ve rnesul olmak duygusunu silip 
süpürdü ve dolayısiyle de felce uğratıcı bir 
tesir yaptı. 

Satın alma sosyetelerinin faaliyetlerile 
de, ulus birliği bir şey kazanmadı. Bu sosye
telerin takındıkları tavırlar ve aldıkhırı t,'!(l
birl er, hoşnudsuzluğun çoğ'almac;ma, ihtikar 
ve kaçakçılrğa vesile oldu ki, her ikisi de hiç 
bir suretle affedilemez şeylerdir. 

• 
Yiyecek içecek satan dükkanların önüne, 

upuzunbir kuyruk gibi yurddaşların dizilme
leri, "memnun olmayanlar" a çok elveri~li 
bir surette faaliyete geçmek imkanlarını ver
di. Ekonomiye belli başlı bir şekil vererek 
tatbik sahasına geçmek, ulusun manevi has
sası üzerinde çok derinden tesirini yapmak
tadır. Onun için, böyle bir vaziyet karşısın
da, büyük bir ihtimamla ve hakkaniyet taas
subuyla hareket etmek, ve ulusa, bu sekilde 
tatbikata geçmenin bir zaruret olduğunu 
durmadan anlatmak mecburiyeti vardrr. 

Bu cihet ihmal edilir de, namussuzluk ve 
irtikap, böyle mecburi bir e'rnnominin mu
hik bir hareket olduğu hakkındaki itimadı 
sarsmağa ba~larsa, o zaman cok feci olur. 

Yukardaki izahlarla, bir menılc:kct eko
no...-isinin topyekun hurb için oL:m chcmiye
tin. 0üyük bir taslak halinde cizcrc1~. bn ~cı
hacla da harb gildümüne ht1.mct edebilme~~ 
maksadiyle, tupyC'kuıı. politi',;-ın ·rı, gere!: 
harbta, gerekse sul!ı ta ı;.c kacfar ağ~r h~r v :l

zifcyi başarmak zomnüa oldugunu tc:::~:t 
ettim. 

(Scmı v~r) 



Adana Pamu Uretme Ankara Jaudarina Genel Komu-1 

l•ttı· "-' .. n: ekt•• .. w •• --·..I tanhğl Sabnalma misyonundan _. ·-·--~ puuen .,, ·• ı---.. ... • .. , ........... .. 
.. ,.,....... (46'51) Ura (et) ~ ................... . 

A.prl ....... 
a...111. a. ,_. Teneke 
G.e. ı• ... ,, 
ııı.ut 40ll' .,. ,, 
Vü'Qlia 50 IO' n 
Valı:ma tGC 10m JCilo 
c;... .... 600 ,, 

Peımak üretme ç.rtıijiıaia. pbat 937 aonuna kadar ihti,.cı 01-
rultarda cinai ve att1Mfarı.n. ı&terilen yanıcı malftler kaplı 

..,, uauntrt mürrabl8f8 koaubmııtur. 
ibare !- l'fisan 9!6 cuma gi.inil .ut 15. de yapılacaktır. tık temi

~ (IffCrj lu:a 10' kuruftur. M'ufıanunen kdeli (2053'G) liradır. Şart· 
-yi ıBrmek ve aJmai: istl)Cl1J:kmn Adana Tolum 11Jllr iata110~11 
6cktiırufJ1Re mürautları. ve t•liplerin asuayyn. ....tto bır 
..._ e"Nel teklif melıatuplaam Pamuk fıLra- çiftJii,i Wan kyeti 
llıtkanhgma vermeleri. (667) ı-ıU4 

lnhi arlar 
Vekiletinden: 

ldaıre Meclisi 
lılUZAKERAT RUZNAaESİ: 
1 - Şirketin 1935 aenemtıe ai<I i._ ... ıw • .,.. ..... ekma

IDaR 
2" - Mürakili?er taraf ımlan ftlilen raporun okuıımuı 
3 -1935 seneti bilAnço--n kirü zarar he1abınm taMliki ile idare 

•clniain ibraar 
t -..wttleri ~ idire ıneeliıi ulları yerine intihab icrası 
-dill fcfan- • l'ı" r.rdb' f&ut&rlarınm tesbiti 
S- - 199& weıresf 1çfrr mürakibfer t;.yini ile ücretlerinin tcıbiti. 

ı.-uu 

Cfmi Mıkdarı Lira K. 
Seksan modeli Kreysier markalı 6 kişilii t 1la'et 300 
GMIDobil 1 kıriko, 1 paapas, 1 lastik pom-
puı, 1 levyar, bi ~k anahtarı beraber 

Yukarıda yazılı otoombil ile edlevatının puarlı1da ihafni 14 ni
-. 936-.ala ~ .-tıs. ek yapılacak ve thale '1edelı nakten peşi
nen aaanaittılr ta.kHlaia: liıid geçe• fia w- mite tlefterdmık
• lıaarlan satış komiayonuna müracaatlsı f•). ı-ı 151 

Vnliliği11den: 
Mulammcıı kı)lllleti 

Cinli' Miltan Lira K. 
te mocMf Buik markal't 1 adet 500 
otomobil 'V•••• )'llllÔI' eh:aooWlin illahıri- ı+ niMt.T 99f sah Kh'tt snt U 
de icra edilecek ve ihale bedeli nüden ve- pe,iaen alı.ı.acaktır. ta
telllilerin sözü geç"1l ~n w saatte defteı-dad.lrta Lala Atıf lm-
.-,enuaa. müracaatht .. (6'6) 1-114~ 

osta T. T. ı~ıanbul Tel~fon 
11irPktörl~den : 

Muhammen 11cdılliı (.. t. 11' W4t lira elaR mallltetif cins ve eli' 
atta 46 kalem kurtu.nlu telefon 'kabl~ 2 ...... deni* kablosu w 
aıııı.ı... ..-. llaWOt efı htuau k.,..ı....,.. zklillaneye korıulaı"1f'
..._ tıa.Jfti. 31..a.aa&-~ g\ınia saat )5 a t W tahtakale TeJe-: 
fGR Direktörlüğünde yapılacaktır ı-tnıms;ei 208 kunış ınukabilm 
6t meak- Diııektödük. l.evazım Dainsimllla ahmb Hr Muvakkat 
ttmiiıat 5519 liradır Zufiar }tulrarda yaub &iaaıt saat 14 e kadn 
llriitlayaa komis onuna makbuz mukabW verilinit ehnahdır. 

Cml 1-587 

_, .... ile 30-MJI puarteal clntl llM (H) ti elmlıtmqe ko......_. 
l91tmmeli (233) kurut karphpn.fa k_.,OIMlan almabilir. 

tık temiut <s•> Ura (40) 1Nnat•· 
EbUtmefe pmelr iatiyealerln -.. n .......... yulb bel

aeleır .._ t.aJaııdanalrlftı teklif_..,..,_ en aeç ebiltme 
vakti1M1u bir uat enel Komutanbk laıiallln1Hl Komilyona •er-
mit ......... (~ ı-tıı 

Evkaf Umum 

Evlraf 
)lo. 

216 
21 27 

l\lüdür ··pnden: 
1enelik tahmin 

edılen kira 
Cinai Mevkii Lka B'.r. 

Tarla Hatip ~ 20 
Kahve ocağı yapıl-) Anafbttlar caddeainde) 
mağa elveritli avlu) Zeamll cami bitili·) 180 

~inde ) 
Yukarıda JUıh iki parça vakıf~ kirafa verilmek üzere on 

giin miiddetle açık arttırmaya konm~ IJaaleai 4 • 4 • 93' cumar. 
teai glbıtl aat (U) de Evkaf Apartnnamftda Varidat llüdirHi~
cle yapı1-caktır. İsteklilerden 3 7,5 ~· maıvakkat teminat 
•tniaeaktıt. Tutmak ve mibayede tart?ır•r &ğJ'emnek imyenlerin 
thaJe Matine kadar mezkGr müdürlilte l'lltMleri. (657) 1-1101 

Sıhhat ve içtimai 
!Wuavenet ek.iletin den 

.._,ara Defterdarlığından: 
kazanç 

Ticaret yeri vergi matrahı verıiai 
Ura X. Lira K. 

Sanatı 

11>33 Huan, Manifatura Kemer ahı 100.00 55 
ardiyesi ,. 1! sam 8 25 

Yukarda adı ~ yeğen be7 pı-li mitkeu.fterinden Hasan ı.a. 
len. bulunduju yet &iı'nilmediğindeıı. illa wihhulcn, itibaren (30") 
_.. -fmııla itim hakin oı..ıı: pi'tile ihllac'Umni td>li& maka· 
mma 1ıiônu1mak üseıe ilin olunur. (678) 1-1132 

D. D. YOLLARI ve LlMılANLARI UMUM 
MUDURLUOU S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI: 

ANKAJ A L VAZIM Alvlı üı 
3ATIN ALMA KOMİSYONU tLANLARl 

llAN 
1 - Apğtda cins ve 111ikdatlm yazılı deri ve köhne fotiıt 30 

...-t 936 tarihine miiladif ~esi gftnit saat on biı'dt Aabra 
Lqaam &mirliği satın una tRimisyonunda artırma auretiyle satı
lacaktır. 

2 - Bunları görmek .ı.te.JeD!cr istaavenda aakerl konakta 11er 
~ Jtlrebilirler. lıteldileria belli gun ve saatte komisyonumusa 
ttelmeleri. (656) 

Ftatı lllkaat.I Cinsi 
Kur124 un adet 

32 
25 
12 50 

-47 
39 
5t0 

İLAN 

Sıfır detiai 
Ke7un derisi 
Kö1me fetiil 

1-llbo 

Burs'a, Mudanya ve sana- t ri satınalma komisyonu bina
ma garnizontan için 170 tOn utl sında ulacaktır. Ekailtme kapa
satın alınacaktır. Tabmi edılen lı zarf usulü iledır. Muvakkat 
bedeli 2Hl8 liradır. Şarta•IDC- teminat 1681 lıra 35 kunııtur. 
sı Bursa satın alma komisyonun- Teklif mektu iları 16 • 4 - 936 
dadır per mıbe gtinil saat on be§C ka -

Eksiltme 16 • 4 - 9$6 -~•· dar satın aJma komisyonuna ve
be günü saat 16 da Bursa'fıla aJ- rilmı§ olacjktır. (693) 

1-1162 

Ankara Ticaret Odası Si cijli Ticaret 
Memurluğundan: 

Ankara ~de etW ,-«m yerinde Kurt mahallesinde Ni• 
lüfer aoQtmda 13 .~ e'll'lie oturan ve T. C. tab'asındu o~ 
Ankarada A~ ~e' 1Cl9 nuınaraıı mahalli ikame_. 
-ıtcüt 1ttibas e4etelt ... tirihklt'•beri kavafiye ticaretiyle..= 

U:h:;~vaı:;·~~U:.!sa:-ıa::;a= ~ 
•'bi ~ uııvanm imla ~ le ticaret kanununun 42 inci maddesi 
clbiace dairece 27.3.916 taıihf:n<le teacil edildiği ilan olunar. 

1-1156 

UYF 1 

D.BHlz LSV AZlll SATIN ALllA-XOIUIYONUN. 
DAM: 

Tahmin iailı• bedeli 26200. lira ton Rekom-
pw klmilr llfiwa 931 cünlne çaqamba günü 
aut 14 de,._... .atiJle almacü 

llavaldsat le•inat 40aJ liradır, Saı1lıilmeli komisyon
da 281 kant -blnı;.de utıhr. PU.aik içia yudı gün 
ve saatte 1tMnnpap«akl koaıiayoaumua mlracaat olun-

IDML (1428) 1-1081 

Kapah zarf usu1ile eksiltmt ilim: 

Beypazan 
, Belediyesind 

1 - 2740 metre uz:unlujuDda 4974 lira 26 tdıriat bedeli lcetfı oı. 
au yolları inpatı 15 • 3 - 936 tarihinden iti'bne.tı ıs &ila müddetle 
açrk münakasaya konmuıtur. 

2 - İhale pnii 30 • 3 - 936 pazartesi günü saat 10 da Belediye 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin mezkUI' giinc kadar % 7,J tefninatla bu işlerden 
anlar au mütehaasıaı olduğuna df'ir vesika ile; ielcdiye daireaimie 
mütqeklril komisyona bm:.t gelmeleri. 

4 - Proje ve f8rtnamelerini görmek istiy~lcr her gun belediye 
riyasetine müracaat edebilirler. (G08) 1-10 9 

Sam~un 
Çarşamba Kazumda yaptırılacak Mektep binası İnpatım aid il& 

1 - Ketif bedeli (17662) Ura (21) kunıttur. 
2 - Muvakkat teminat (1325) liradır. 
3 - ihale 30 Mart 936 tarihine raathyan ıpazartesl günü saat 

onbeı buçtikta Viliyet Daimt Encümeninde kapalı zarf uauliyı.. 
yapılacaktır. 

4 - Bu ite ait evrak plaıdır. 
A - Eksiltme eaıtnaıaeai 
B - llu.llaffk projesi 
C - tenni Şartname 
D .. Ketif HuUA cedveli 
E ·Proje 
P - Nafq ltleri Şeraiti Umumiyesl 
İltiyealer evralu Samsun NaflA Daireaindiı görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ~in. tkaret 'Oidamda ka)tıtJJ oldu

ğuna ve fenni Eb.Uyeti haiz bulundui,ıtna. 1air vı"llyet Nafıa Mü
dtirlüğiinden almznış veaika ilaruı fllttlr. 

6 - Eksiltmeye girenler bu enüı gltmü l.ddolunurler. 
7 - Velikalarla teminat iUc zarfa lroaank w teklif mektVplltn 

pullu ~ halde o zaTfm li;erilİ1lde ıkinc=i I* Jr;apıab _,. 4a
uktır. 

8 - Zarflar._.. uatmdan btr .. t...,. ..._ ~· 
Pındimeta lhlllilfae tfflitn eclitmlt baJH~tıı .,... Ue ~ 
riJec~ Melrtupluıo ni1iAfıet fiçfhd; ....-..ıe_-JHdı .... Dfar 
a~luıiş olmaaı ve dış zarfın ftl'Wlf.ir t.uınu ile~~ kapanmt§ olması 
liaundır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 
9 - İhale (2490) sayılı artırma. eksiltme 11~ ihale kanuı una gı>

redir. 
10 - Ke if bufi~n. fe nf 9111t1Ja:me, 

pTukavele auretlen 1staiab t •• .-...ı-.~ llilrH1r'llJ1d~i• 
g6nderilmiıtir (583) 

Tçrme ıua.smc1a yaptır lacak Mektep biNtW itltaMma 
ı - K.e f ~li (l76CiZ) bra (21) kuru~ 
2 - Jıuvakkat teminat (13-25) liradır. 
3. - lbale 30/Jlart 936, tarıb ne raathy&Jı pazartesi gilnu saat 

onbtt bıısııkt• Villyet Daımt Encumenınde ~alı ıarf UllUlıyle 
~;:u~. 

-4 - B• ıte- aıt enak ıuntardır. 
A Bkailtme~ 
ll · 11ub9ele proJui 
c. Pe.t iattıuuae 
D • Jqif Hulha cedveli 
g .. ~ 
'fi' - HM ~ttri Şemti Umumiyeai 
btiy.enler evtakı Saı:uuıı Naia Dairesinde g8rebiijd:er. 
"5. ,.,. E'biltmeye ~ lÇ18 ticaret adamada byıth ~ 

p... Ye fenn ehJiyeti mu lnılulhhıfuU dair vUlyet Nafıa ~ 
dütffiiüftd9" alınmq .aib ibrazı pıttn. 

6 - D'11tme,e girealer bu euab görmi! tldclobmurla\ 
1 - Veliblal'Ja temidat ilk ada konHM" teklif mektllPJJn. 

pullu olduğu hal6e o zarf m içerıan4e kınc )tir bpıb •affq ~ 
&'.aktır. 

8 - Zarflar ihale saatından bir saat evvel hma mukaaıtlfah: 
Etieiimeo ReisUiine teslim edılmif bulunatalflr. POlltia. iW·Jili•~~. 
rJlec li: Mektuplann nil!ayet Qçünci DYddeW1'aah -.. ~ 
gelmiş olması ve dq zarfın mühür- m mu ile'~ bt ,.._., ......... 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kalNI ed tmei: 
9 - İbate (2490) sayılı artınna, etmltd•••· 

redir. 
10 - Ketif hullaaları, feiın.I ~·~111i1M!lil 

mukavele suretleri latanbu'l. İzmir. A 
~dnd~rilmi,tfr. t-:~ .. ,--
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En eski nasırları bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün

den çıkanr. 
Umumi deposu: İngiliz Kan

zuk eczanesi. her ecıanede bulu· 
nur, ciddı ve müc.-ssit bir nasır 

ilacıdır. 

HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

komprimelık ambalaılard.ı 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

uzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Or. ( :~va,I Arif 
Atasagu11 

.................................. 11!!! 
1 1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 

ATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI : 

Yenişehir Kızılav karşıs. 
Ali Nazmi apartımanı No: 3 
1 Yenişehir eczaneıı üıtül heı 
giln sabahtan aktama kadaı 
bulunur Telefon 2728 

t--786 

Kiralık mağaza 
Adliye Sarayı karşısında Şe

kerci Hacıbekir mağazası 936 ni
san başından itibaren. Ustünde
ki Sakarya apartımanı kapıcısı 
A hrr~,. mHr"r.al't. 1-1053 

Ucuz ve temiz 

Mang 
Kömürü 

Depomuzda en '!iyi Kara· 
köv kömürü perakende kilo
ıu üç buçuk. Toptan üç ku
ru, on paradır. Ttl: 2791 

la•asvon mahnıkat depo· 
su. Hfü~evin Orak. 

Y enişehird~ 
satılık ev 

..iörmek ve görüşmek için Ka
raof landa m, Tabibi Hamdiye 
müracaat. Telefon: 3232 

1-975 

il.AN ~ ·\HTLAHI 
Beher Bet-eı 

Savda Santimi Savıfa Sı.ntlmı 

ı 300 3 zoo 
4 ıso s ıoc 

6 80 ' 40 
1 30 kuruıtur. 

l - Hanı itlerifte ft venı 
c;rkan lritaulara aiti Hlnlardan 
"1 1 S tenzilit vapı1n. 

Z - Zavi Uin bedel1ert mak. 
tu vUı otuz kuruşt\11. 

S - Tebrik, te~klrtlr, evlen. 
me, vefat ve katı allkıi lllnla 
rından m11ktuan ~ş lira ahnıı 

.\RONE SAH11.AHI .. 
, Miiddf't Dahilde Harictr ı 

----- 1 
Senf'Ji~i 17 l.ira 30 Lire 
15 Avlıtı 9 16 
ı ~vlıtı S .. 9 

Posta iirreti pönöniln·' •ı 
'"f'"tı.ı hlıtrııı t:f'vıth vPrftme1 , ••. =·· İLAN 

Kastamunu'da Kastamonu cc
zahanesi sahibi Cemal Daniş ta
rafından teklif olunup alacaklı -
!ar umumi heyetince kabul cdi • 
len konkordato tasdik editdi~in
dcn 29 • 1 - 936 tarilıinde iflası
nın kaldırılmıs olrluğu ilan olu-
nur. t-1160 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 

haırıri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı idare 

eden Yazı fsleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı cadd~•ı cuJarındr. 

'llıu Ba•ırrwurnde boaılm•tlt• 

İLAN 
Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları satın alı

nacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri al
mak ve fazla malUmat edinmek istiyenlcrin Ankarada Milli Müda-.. 
faa Vekileti sıhhat işleri dairesine, İstanbulda Komutanlık sıhhi fi. 
at tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lazımdır. 

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

BİLİT BİLİT 
l - Bir metresine biçilen e

der 22 kuruş olan 300 ila 400 bin 
metre çamaşırlık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 - Nisan _ 936 
çarşamba günü saat 15 tedir. 

3 - İlk inanç parası 5650 li
radır. 

1 - Bir metresine biçilen 
ederi 258 kuruş olan altmış ila 
seksen bin metre kaputluk ku • 
maş kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Şartnamesi 1032 kuruşa 
Ko. dan alınır. 

4 - Şartnamesi 
Ko. dan alınır. 

3 - İhalesi 14 - Nisan • 936 
sair günü saat 15 tedir. 

440 kuruşa 4 - İlk inanç parası 11570 
liradır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni ilk inanç parası ve ka • 
nunun 2 ve 3. üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel M. M. V. Satınal
ma Ko. na vermeleri (676) 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni ilk inanç parası ve ka • 
nunun 2 ve 3. üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko.na vermeleri (675) · 

1-1147 1-1146 

300 Tane direklik demir potrcl 
273 Km. galvanizli demir tel 

2250 Tane mücerrit fincan 
2250 Tane düz fincan demiri 
364 Tane takazhk korniyer dcmıri 
Yukarıda cins ve mıkdarı yazılı beş kalem muhabere malzeme

sinin kapalı zarfına istekli çıkmadığından yCfthlen kapalı zadla ek
siltmeye konmuştur. Hepsinin tutarı (7175) liradır. Evsaf ve ıart
namesi parasız olarak şubesinden alınacaktır. İhalesi: 13/nisan/936 
pazartesi günü saat on birdedir. İlk teminatı: 538 lira 12 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mcktublarını havi 
zarfları ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
satın alına komisyonuna versinler. ( 447) 1-733 

Adliye Vekaletinden: 
Açık bulunan Mustafa Kemal Paşa noterliğine i~tihansız ve 

imtihanla grimek istiyen taliplerin bir ay içinde Adhye vekaleti-
ne m:iracatları ilin olunur. (682) 1-1148 

imar Müdürülğünden~ 
Muhammen bedeli 

Sokağı Ada No. Parsel No. Lira 
Tahta konak 45 23 50 
Bend deresi 45 18 50 
Kalcı la. 208 5 40 

Kimden istimlak 
edildiği Mahallesi 

Halime İnkılap 
Bayram ., .. 
Hüsnü Öksüzce 
Mahire ve ., , . Eğri bucak 208 62 20 

Ali 
Şefik Yeğen bey Hamam 235 3 50 
Meryem İstiklal Kutun 237 2 80 
Mahmut ., .. Bezir han 237 3 40 

Yukarda kaydı çıkarıl:ın evlerin enkazı 10 - nisan • 936 cuma gü
nü saat on beşte bil!:tüzaycdc satılacağından taliplerin İmar Mü-
dürlüğündeki komisvona müracaatları. (692) 1-lltil 

Türkiye Kızılay CeMiyeti 

genel merkezinden: 
Kızılay Genel Meclisi 1936 senesi nisanının yirmi beşinci cu • 

martesi günü sabah saat onda Ankarada Yenişehir'de cemiyetin ge
nel merkezi binasında alelade içtimamı yapacağından murahhas -
!arın yukarda yazılı gün ve saatte Kızılay Genel Merkezin:: geimc. 
!eri rica olunur. 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER : 
1 - Başkan ve ikinci Başkanlarla Katiblerin seçilmesi 
2 - Genel Meclis Tetkik Komisyonu ve Genel Merkezce yapı -

lan işleri gösterir raporların tetkiki ve kabulühalin.}{' Genci Merkez 
zimmctinin ibrası. 

3 - 1936 - 1937 büdçesinin tasdiki 
4 - Çıkacak üyelerin yerine diğcrlcrinir scçılmesi. 
5 - Tetkik Komisyonu üyelerinin ye:ıidcn seçilmesi 
6 - Genci Merkez tc.-klifleri. 1-J l!·" 

1 

M. M. V. DZ. MERKEZ SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN 
1 - Tahmin edilen bedeli 7250 lira olan 8 adet benzin motoru 

ile muhammen bedeli 6500 lira olan 2 adet dizel motoru kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 

2 - Benzin motorlarının münakasası 15 nisan 936 çarşamba gü
nü saat 14 de, dizel motorlarmm da saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergiin münakasasma iş
tirak edeceklerin de mczkfır gün ve saatlerde benzin motorları İ· 
çin 543 lira 75 kuruş dizel omtorları için de 487 lira 50 kuruşluk 
teminatları ve kanuni belgelerile Ankarada M. M. V. binasındaki 
komisyona müracaatları 

4 - Zarfların münakaıa saatinden evel okmisyona tevdileri la-
zımdır. (674) 1-1145 

Kocaeli Vilayetinden: 
Adapazarı kazasında yeniden inşa edilecek yirmi dört bin lira 

keşif bedelli ilk okul yapısı nisanın 2 inci perşembe günü saat on 
beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. Şartname. keşif evrakiyle buna mütcferri diğer evrak yüz 
yirmi kuruş mukabilinde Kocaeli nafıa müdürlüğünden verilecek
tir. Muvakkat teminat bin sekiz yüz liradır. İsteklilerin teklif mek
tubu ile birlikte ihale tarihine kadar Kocaeli vilayetine vermeleri 
ve laakal yirmi bin liralık bu gibi bir yapı inşaatını tcahhüt ve ik
mal eylediğine dair vesikalarını da ihaleden en az sekiz gün evcl 
Kocaeli nafıa m~dürlüğüne vize ettirerek teklif zarfına koymala-
rı. (695) 1-1163 

Ankara Belediye Reislii: İlanları 
İLAN 

1 - Samanpazarı cadde~inin 12 harita nurr:ıralı dükkan Mayıs 
937 sonuna kadar açık artırma ile kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen 1 senelik kira bedeli ( 400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmekve daha 1iyade izahat almak istiycnler 

her gün muhasebeye gelebilirler. 
5 - İhale 8-4-936 çarşamha günii saat on be~de artırma ve ek-

siltme komisyonunda yapılacaktır. (6 '4) 1-1030 

ANKARA BELEDİYE REİSLİCİNDEN 
A) Satın alınacak şey Otobüs Direktörlüğü için 50 • 70 ton ben

z:n olup tahmin bedeli (25375) liradır. 
B) Şartnamesi 127 kuruş mukabilinde Direktörlük Levazımın

dan alınabilir. 
C) İhalesi kapalı zarf usu!iyle 3 - 4 - 936 cuma günü saat 15 de 

Direktörlük binasında yapılacaktır. 
O) Muvakkat teminat miktarı (1904) liradır. 
E) İsteklilerin. kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olmaları 

icap eder. -- -
F) Kapalı zarflar 3 _ 4 - 936 günü saat · on dörde kadar Ko-

misyona tevdi edilmiş olmalıdır. (589) 1-991 

Ankara Val~liğinde n : 
Muhammen kıymeti 

Cinsi Mikdarı Lira K 
930 modeli Stod bakcr 1 adet 350 
markalı otomobil 

Yukarıda yazılı otomobilin yedek iki adet lastik ve kol anahta
rı ile birlikte pazarlıkla ihalesi 14 nisan 936 salı günü saat 15 de 
yapılacak ve ihale bedeli naktcn peşinen alınacaktır. İsteklilerin 
sözü geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulan satış komisyonu-
na müracaatları. (687) 1-1150 -

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ticaret 
Memurluğwıdan: 

Ankara vilayetinde Hisar semtinde lçkale mahallesinde İademi 
sokağında 16 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup An· 
karada Atpazarı çarşıarnda 227 numaralı mahalli ikametgahı ti
cari ittihaz ederek tarihindenbcri manifatura ticaretiyle ittigal eden 
ve Ticaret odasının 35 sicil numarasında mukayyet bulunan Şakir 
Adanrr'ın unvanı ticareti Şakir Adanır olarak tescil edildiği gibi 
bu unvanın imza 9ekli de Ticartc kanununun 42 inci maddeıi mu
cibince dairece 27.3.936 tarihinde tescil edildiği iln olunur. 

1-1164 

Anka ra Defterdar lığından • • 
Maa ceza Tarh İhbarname 
vergisi Se nesi No. No. 

Lira K. llmi 
54 90 9 33 233/1200 1/ 27. 17/ 63 Berber Melek 

185 22 9 30 183 5/ 67 Müteahhit Necati 

ANKARA MARANGOZ. DOO. 
RAMACI VE DÜLGERLER 
CEMİYETİ BAŞKANLIGIN
DAN: 

29 • 3 - 936 pazar günü saat 
14 de esnaf cemiyetleri biıtas.n
da cemiyetimizin yıllık genel 
toplantısı yapılacağından cemi
yetle ilgili olan bütün esnafın o 
gün bu genci toplantıya gelme
leri ilan olunur. 1-1154 

ANKARA MAHRUKATÇI -
LAR CEMİYET! BAŞKAN • 
LIÔINDAN: 

29 • 3 _ 936 pazar günü saat 
10 da cemiyetimizin yıllık ge
nel toplantısı yapılacağından o 
gün tam onda cemiyette kayıtlı 
bütün azanın Hacıbayram cad
desindeki Cemiyetler binasına 
gelmeleri ilan olunur. 1-11:>3 

Kiralık Oda 
Aylc yanında, möble, konfor-

1 u. Yenişehir Tuna Cad. Yigit -
koşun S. ıs.. 1-1159 

Satılık arsa 
Yenişehir Adakalc sokak 24 

No. lu ( 1100) metre murc:.bbaında; 
taliblcrin Tel: 2250 B. Hayriye 
müracaatları 1-1166 

Kiralık Ev 
Yenişehir Mısır sefareti ar· 

kası Konul sokak No. (3) Tel: 
2250 B. Hayriye müracaat 

1-1167 

Y enisehirde 
' 

satılık arsa 
Metrosu 

780 
700 
487 
475 
678 
572 
675 
675 
675 

Parsel 
8 
20 
21 
22 
23 
il 
17 

18 
19 

Ada 
11S7 

" 

.. 
1167 
118J 

•• .. 
Şurayı devlet arkasında ve 

yeni açılan yol üzerinde ve civa
rında yukarda mikdarları ~öı
terilen dokuz kıt'a arsa satılık· 
tır. Emniyet şirketine müracaat. 
Telefon: 1833 1-1138 

Acele S·atılık Ev 

E~yası 
Havuzbatı Ali NU«ıi apar .. 

tımanı No: (9) a müracaat. 
ı-1ıoı 

Satılık Arsalar 
Yenltehirin X:ibar ve merke

zi yerlerinde 40 kuruttan l.S fi. 
ra.,.a kadar Telefon: 2992 

1-1007 

Mevkii 
Hacı bayram caddcıN 
ismet Pat• cad. 

176 28 9 32 358 16/ 74 Hans Frank ve tcriki. Anafartalar .. 
26 25 .. 1386 19/ 16 Tatlıcı Hayrı 

" 
,, 

32 10 .. 179 3/ 24 Müteahhit İlhami J. Aggiman yazıbanuin4H 
39 28 .. 200 3/ 37 Müteahhit İlhami ve Nafız bey yazdtancsinde 

40 
Şemseddin 

319 .. 245 3/ 35 Müteahhit İlhami. Papanı mahallesinde No.l. 
224 10 .. 34! 3/1 7 Birahaneci Ali Hikmet. Zincirli cami c;ıddeıinde 

45 56 ., 379 16/ 95 Müteahhit Krips Aydın otelinde 
18 92 .. 315 16/ 91 Müteahhit Hamit ve Hacı Dogan. 

44 
Necip. 

2 " 376 16 92 Müteahhit Hacı Bekir Hallaç MMımut mescit 
Sokağı 

4 44 .. 380 16/ 96 Müteahhit Kemal Aydın oteli 
5 82 .. 382 1/ 98 ,. Osman Hacı bayram No. 26 

Yukarda adlarilc vergi mikdarı yazılı Kızılbey ıubesi mükelliflcrinin halen bulundukları yerler bl· 
linmcdiğindcn namlarına tarh olunan kazanç vergileri ilan tarihinden itibaren 30 gün zarfında itiru 
hakkı olmak şartilc ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (679) 1-1 UJ 

f YENi ) SiNEMALAR l •uLIP ı 
BUGÜN BUGECE 

CHRLES BOYER - DANlELLE 
DARRİEUX'nin A,ki ve Hissi en 

nıuvaff ak eseri 

~1ayerling 

BUGÜN BUGECE 

HARRY BAUR'un Efsanevi •• 
Korkunç filmi 

Gol em 
• FIA TI.ARDA FEVKALADE TF.NZILA T 

Cuma güntl ründü~ seansJarmda Balkon: 60, 
~u•u•i · ~O. Biriınci ve Duhuliye: 30 

Perıernbe &'ÜRÜ gündüır ıaeanalar•411a ...... • .._ 
Hus~Hi 30. llin•ci •• ow..li,,eı il 
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Demiryolu sıyasamızın yeni zaferlerini anış 
· Yeni yapılan Afyon -Karakuyu ve Bozan önü -Isparta hatlariyle Afyon zafer 

r 
1 

' 

anıtının a~ılış törenlerinde ULUS objetifinin tesbitettiği enstantaneler 

Solda, yukardan GfOiıya: lnönü, Alyanda konUfurken; Anıt önünde .. ; bir 
aöyleyici alklflanırken; Karakuyuya UaTl.f; Eaki§ehirde. 

Ortada: Afyonda ,ehidlik cibideai; BOJbahan KGTahuyuda; B. Ali Çeti.nka
ya vagonda. 

Sağda, yukGTdan qağı: Afyonda aakeri teltiu nutku dinleyen halk; Afyon 
hükümet konağında; E•kifehir labrika•ında; laparta ütaayonunda. 

• 1 

' 



Solda, yukardan Ofaiıya: Baıbakanımu; Keçiborlu labrikaaında; Karakuyuda mühendialerle konuıurken; kükürt 
labrikaaında; B. Kemal Ünal lapartada söylevini verirken; /aparta valiai aöylüyor ..• 

Ortada: BQfbakan, uğurlayanları aelcimlıyor; Alyon anıtı; Afyonda anıttan dönüı. 
Sağda, yukardan aJaiı: Bir küçük yavru BQfbakana buket ueriyor; Karakuyuda istikbal heyetlerile; kükürt lab

rikaaında, B. Mükerrem ve upartalı bir genç aöylüyorlar .. 



, 

Solda yukardan: BCtfbakan ıapartalılarla konuşuyor; ıspartalılar merasim· 

Cle; Karakuyu açılıyor; e.kitehirliler ka rıılıyor; afyonlular uğurluyor; yolda 

4'ir utaayonda; Ballık utaayonunda köylülerle. 

Sağda: Karalıuyuda mühendulerl•; B. Ra~i aöylüyor, ifçi Mennan konUfUyor; 

bir utaayonda .karfılayrcı çocuklarla; Afyonda iatirahat, heyelan mıntakaaı 




