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ou. lıabt .. rlerinıiz iic 'iu

cü . .-ayf aınız<la<h r. L .... ~ 
Heryerde 5 kuı 

omplocuların mu akes-..es·ne dün de devam edild. 
Düı1kü celsede tahkikatı 

derinleştiren raı>orıar okundu 
Ali Saip ve Şerıısetti.n., raporlarda ken.dilerine teı11as 

ede11. nokt<ıl<ır etraJında izalıat verdiler 
Büyük Önder Atatiirkün aziz Şt1.lı· 

sma ıuikaat yapmaktan maznun 
olanların muhak~mesine dün de•ı1n\ 
eclilmiıtiı·. 

Muhakeme salonu ilk celM:den 
daha kalabalıktı. Saat dokuzda aato
nun açılmasını bekliyen kalabalık 

adliyenin merdivenlerini ve dıt kapı

sını doldunnu§; elinde kartı olanlıu· 
salona girdikten sonra bile, durma
dan artan bir kalabalık caddenin 
ko.r§ı tarafında geniı bir dalg halin
de uzanıp g idiyordu. 

Saat ona üç knla heyeti hakime 
salonda yerini aldı . 

Reis : 
" M ~ - aznunları çagırını.ı .. ., 

ilk celsedeki oturuı sıraları ibi 
yerlerini alıyorlar: En batl Yahya 

ve sonra Aziz, Arif, Şem ettin, ldritı, 
Şaban, İsmail ve Ali Saib. 

Müdafaa vekili Hamid Şevket kot-
tuı:.undak"ı ı'k· b.. - k d ·ı . . s ı uyu osyası e yeranı 
ahyor. 

Müddeı urnumi B. Baha Arınan 

5 

Dünkü muhakemede heyeti 6akime, müddei umumi ve zabıt katipleri 

Seukct Oğu~ım rcııun-11 

Rei celsenin açıldığını ve 130 nu
marayı taııyan raporun okunacağını 
söylüyor. Bu rapor, "Şevket O· 
juz,. imzasını ta§ımaktadrr ve Anka 
r e mniyet direktörlüğüne hitab n 
yazıbnı§tır. 

"16.10.1935 akşamı saat 18 de, b
tanbul putahanesinden çıkarak Sa
manpazal".rna giderken Ali Saib gel
di. Koluma girdi. Bana "Baııma e• 
lenden haberin var mı?" dedi. Ve ili
ve etti: 

" - Ceyhan fırka reisi ile Zira t 

bankası memurunun ihbarı Üzerine 
çiftliğimde araştırma yapınıtlar. Ozc· 
yiri ve Hacı ldrisi eskiden tanırım . 

Namuslu adamlardır. Yahya suikast 
itinde benim d e methaldar olducumu 
söylem iv.,, 

Ali Saib bunları soyliyerek benim 
birinci şubedeki arkadaşlarımdan 

malumat almamı söyledi. Ben de Yah
yanın mevkuf olduğunu söyledim. 

Ali Saib ten ayrıldıktan sonra \' a· 

li Nevzad Tandoğana anlattım. 
Raporun okunma ı bitince müda

faa vekili Hamid Şevket soı·du: 
(Sonu 5. inci ıaylada) 

Müdafaa vekili B. Hamid Şevhct ince 

''1J1i1~ . tın 

Habesleı· ... Makalle,ri aldılaı· mı? ., 

Çetin. ıtıulıarebeler olıııuş, elden ele ge
çen şehir, n.ilıayet 1ıabeşlerde kltlnı.ış 
İtalyanlar da Maka Heden dün gönderdikleri bi 1· te1-

graf ta, ayın dokuzundaki 
çarpışmaları anlatıyorlar 

Adi•ababa, 11 ( A.A.) -Ras 
Seyyum'un ıağ yan kollarından bit 
kısmı dün sabah Makalle'ye taa· 
ru.ı: etmiılerdir. şehir müteaddit 
defa elden ele ge~tikden ve ıid· 
detli çarpı§malara sahne olduktan 
sonra nihayet süngü bücümile 
zaptolunmuş ve gece kati suretle 
habe§lerin elinde kalmıştır. Ha
bcıler büyük miktarda esir, tüfek, 
ve mühimat ve harb levazımı 
almışlardır. Şimdiki halele farla 
tafsilat yoktur. 

Makalle, l 1 (A.A.) - İatefani ajan· 
sından: Evvelki gün Gabat ve Ceba ne· 
hirlerinin birleştici yerde yapılan çar • 
pışmatar şöyle olmuştur. 

Biri ana yurd, öteki Eritrc askerle -
rinden mürekk~b iki İtalyan kolu, ilerde 
birçok habeş gruplarının bulunduğunu 

haber alarak, onlara doğru ilerlemişler· 
dir. Topçu kuvveti ile mücehhez. olan 

ana yurd kolu, habeşlerin bulunduğu ye· 
re gelir gelmez, barba tutuşmuş ve düş. 
man, bu kolun açtığı atqc day mıya· 

rak garba doğru geri çekilmiıse de, ora. 
da da E~itre koluna rastgelmiştir. Erit
reliler hücum etnüşler, habeşleri yeni -
den gerilemeye mecbur eylemişlerdir. 

Bu muhnrebede habeşlcr ağır :zayiata 
ugraınışlardır. 1 talyan1ardan üç zabit ya· 
ralanmış, bir zabit iki askari ölmüıtür. 

Gece vakti küçük habeş kolları Etghca 
yanındaki İtalyan mevzilerine yaklaş -
mışlarsa da, topçu ateşiyle derhal püs • 
kürtülmüşlerclir. 

Çenı l >t~rle~·ııiu 

Hatıraları 
1:11 t•11tı·n• ...... <m ·wızıfon w11·111 -. . 
<i<m itilıan•rı l '1..l .. . iltrmla-

Dil 

'f'ıl~m 

Tavu.k salkıınl.arı 
Artık asfalt Ü•tünden geçirileme

dikleri için, arnavud kaldırımlı 
arka sokaklarda, diğer ehli laay
vanlann nasıl kullanıldığını bil~ 
miyoruz.. Fakat yaya lıöylüla, h• 
nü:::, tavukları bqer onar ayalıl~· 
rmdan bağlayıp, bir demetini aağ, 
bir demetıni 'Sol omuzlarından bQf'. 
aşağı •arkıtarak ge~irmelıtedirler. 

Bu vaziyetten tavukların naad 
bir hiı duyup, insanlar hakkında 
neler düşündüğü tahmin eclilemea 
ihtimal, sersemliye ser•emliye, lıe~ 
silme ıstırabını daha az duyacak
larından memnundurlar. Fakat m 
çare ki insan kalbinin asilliği, bü
tün canlılarda eziyete nihayet uer
diği deı·ece ile ölçülür. T er•İne 
tavuk salkımları, şüphesiz, köylii. 
kalbinin katılığından değil, ta-· 
vukların ba§ka türlü ehire ncud 
taşınabileceğini bilmemekten, go
zü kapalı, görenek esiri olmaların 
dan ileri geliyor. 

Y c~ni - u)lı telilifl(•ri 
lıazırlaııı }'Or 

~.ndra, l 1 (A.A.) - Paris'in gü
enılır blr kaynağından Röyter ajan
sına gelen bir habere göre, Fransa 
ve İngiltere, İtalya . Habeş muhasa
~asına bir hal çaresi olacak yeni 
hır plan hazırlamaktadır. 

!
TAYYARE 

PiYANGO~SU 
U NKtJ CEK1Li~TE il\ Gl (~ lJNES M• DiL 

Yağmurda ampul ı ıklaı·ını da 
aksettirdiği zaman, en ileri bir 
medeniyet caddesini hatırlatan 
asfaltlarımız üzeı inde bazı tezacl
ları, birer birer, ortadan kaldırma
lıyız. Bunu, ıehrimizde, her ba~ 
kımdan, örnek, disiplin kuran va
li ve belediye reüimizden Jaha iyı 
J..im ba§arabilir? 

Bu münasebetle vali ve belediy• 
reisimizden ikinci bir dilekte bu
lunmak hatmmıza geliyor. Bahfe· 
şehirde yaşıyoruz. Fakat bu, huda 
yaşamak demek değildir: Bilaki. 
en ileri §ehir hayatı sürmek de
mektir. Halbuki bahçeleri doldu
ran horozlar, insarıların saat kaçta 
uyanmaları lii:r.ımgetdiğini pek iyi 
ke•tİremiyorLar. Yenişehir, Kala
ba köyünün hakkını neden ga•bet 
meli? Tavuk etı ve yumurtası An. 
kara'da hiç bir himıenirı şikci,>et 
etmiyeceği kadar ucuulur. Şehıri 
uykusunda ve köyü küçük kazan
cında rahat bırnkmak daha man
tıki olmaz mı? Hem bu suretle 
komşu evin mutbak kapı!ı qiğin: 
de, erkenden kesilen taı..ıuğun çığ
lıklarını duyup çırpınışrn~ göre
rek, kahvaltı iştahını kaybetmek
ten de kurtulmuş oluruz. 

Bu husustaki diplomatik temas 
tabii olarak mahdud olup, yeni 
görü ıneler yapılacağı hakkında 
hiç bir haber yoktur. Bu mesele 
Milletler Cemiyeti konseyi toplan
tunnda ınevzuu bahsedilecektir. 

Londra, 11 (A.A.) - Taymis 
-~azetesine göre, Cencvre'de ltalya 
ıle Habeşistan arasında sulhun ça· 
buk kurulması için yeni gayretler 
yapılması beklenmektedir. Gazete, 
italyanlarm silahla elde ettikleri 
111uvaff akiyelin pek az olması, 
bu memleketi konuşmalara girme
ye daha 'Ziyade yanaştırmakta ol
duğu kanantmdadır. Bunun için, 1 
Frans taraf mdan doğrudan doğ
ruya veya vas ıta ile yapılacak tek
l~fleri d ikkatle gözden geçirecek
tır. E.'Yc r Fransa, bu tesebbüse ra
zı olır.assa , küçük d~vletlerden 
mürekkeb bir g rup bunu yapacak
tır. balyanın Milletler Cemiyetine 
karşı bnzı şarllar iteri sürmek yo-

.. . 
NlfM \H \LAR KAZA ·nı? 

İstanbul, 11 (Telefonla) -
Bugünkü çekili~te : 

29.5:::' rumwm .')0.000 
Ji,.a lwZ<m1111~tır. 

Bu numaranın altından ve 
üstünden yediyüz ellişer numa
radan sonları · l3) ile bitenler 
20 şer lira amorti alacaklardır. 

27,019 ve 28,312 numaralar 
üçer bin; 11,100 ve 15,635 nu· 

~ 
maralar biner lira kazanmıslar-
dır. · 
(Diğer kazanan biletlerin nunıa· 

raları 6 . ırıcı sayfamı::r.cla) 
'VVVV'-.A.l'VVVV'vvvv...rvvvvvvvv..'VV\A 

lunda bir temayülü vardır.. Bun· 
lardan biri, kendisinin mutaarrız 
şösterilm~sinden vaz geçmesini 
1steyecektır. Bu teklifi kücük dev
le tlerw tar~fı.n?an eyi karŞılanmı
yacagı bıldırılmektedir. 

Londra, 11 (A.A . ) _ ltalyan hü. 
kümetınin yeni sulh tekliflerinde bu· 
lunm k Ür.eı·e olduğuna ,fair bir ga. 

(Sonu 3. lincü sayla.da) 

Teori~iı1e 2~(iı·e topoıtomilc 

an:ıliz tecrübesi 

Arı#; ııı• Arı lmnr 

Ank kehmesi üzerinde çok clu
rulacak önemli bir kelimedir. Ba-
zı Sümer siteleri ona enki dediler. 
Bir adı da Ea idi. Suların müekkelı 
idi her tanrı gibi onun da bazı va 
zif el eri vardı. "Eridu tanrısı Enkı 
sular üezrinde hükmederdi. Akıl 
ve ferasetin, ilim ve hikmetin lrtıı 
rısı idi. El işi ve yazı sanatım o 
buldu L. Woolley Das Trank oµ 
fer s. 75). Enki yüreği yufka, in 
sanlar için İyi lik ister ve diisünih 
iyi bir tanrıdır da. Sümer ma.~alla 
rmda anlatıldığı gibi .'Tanrı!ar ga· 
zebe gelmiş ve insan cinsini suda 
boğmak suretiyle yok etmeğe ka 
rar vermişlerdi. Y almz Enlı:i bu 
gizli kararı utamapişti'ye açtc. Ay-

XL 
nr kitab s. 75". Ve Nuh bunun Ü· 

zerine gemisini yaparak insan cin 
sini yok olmaktan kurtardı. 

Sümerde Enki insan adı olarak 

(Sonu 2. İnci sayfada) 
ı·······--· · ................................................ . 

t:. /lw.;mı Ut·~id 1mıl.·111·~ 

1111 (; ii rıt·~ - IJil l«•orisi ;;;:, •. 

l"İru/,. '""Jll•tJı wlılil yll:::ılıfft 
imµ ii 11 ·'',,. •r 11u•l,·1t•d fr. 

) urrndmı itilmn•rı 1'111-

f ı•siir nr. Saim ili iJilnttt"f' ' -
niu Giirw~ - IJ i/ tcmisiuiu 1 

i 111,•lauıi:ma. r lwl.·1,·rrıdu '"=· ı 
ı d•ib i/~; mnl;u/,•yi rl<',;n• lmş-

i .• ~~~·~::~~~~-'-~.' ••••. ··-· .. ·---... - ........ _, ___ J 

Liman lon Sander bir sabah 
neferlerine bütün Moda ho1·ozfan
nı boğazlatmı tf. Saat biı-.:le vazi 
Fe yorgunluğu ile yatıp, aat dört
le horoz sesi ile yata(!ınrlan sıçra · 
yan ve şafak vaktine açık gözle çı
kan insanın sinirleri, bu vakapa 
biraz da fuık. CJerJiıiyor. ~ · \l 
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Merkez icra k-0mitesinin ikinci toplarıtı~r 

B. '1o1otof milletleı·ara~ 1 

sıyasadan bahsetti 
Mo:;kova, 11 (A.A.) - Havas a

janın bildiriyor: Merkez icra komite
ıinin ikinci toplantısı dün ak~am çıl
JıllŞtır. B. Kalinin geçen yılır. ekono
mik netıcelerini izah ettikten sonra, 
B. Molotof da yabancı devletlerle o-
1 n münasebetleri gözden geçirmişhr. 

B. Molotof demiştir ki: 

"- Sovyetler birliğinin başka merıt
leketlerle olnn münasebetleri, geçen 

yıl içinde umumi olat·ak normal l.ıir 

tekilde inkişaf etmiştir. Münascbette
rimiz büyük bir ekseriyet itibariyle, 
sulh davası için elveriıli bir şekilde 
inkitaf etmektedir. Herhalde, umu
mi sulhun kuvvetlenmesi ve Avrupa 
ve Asyada barışın sağlamlaşması için 
.)ovyet hükumetine bağlı bulunan her 
fey yapılmııhr. Muhtelif memleket
lerle olan münaııebetlerimizden şim

di tafsilen bahsetmek lüzuınşuzdur. 

Batıda, doguda ve cenupta büyük, 

orta ve küçük birçok memleketler 

vardır ki bunhı.rın Sovyetler birliği i

le olan münasebetleri daima, meseln 
Türkiye kadar dostane değildir (Çok 

aurekli alkıılar.) Bu devletlerin, hiç 
bir halde, bizim hakkımızda kaygı
la"'maları için hiçbir ebeb çıkmamıt· 
lir. 'feraine olaı·ak en küçük devlet
ler ve bu arada sıyasaları bazan ehc
miyetli emperyalist devletlerin Sov
Jet aleyhtarı kuvvetlerinin tazyiki al
tında bulunanların da Sovyetler bir-

li •İnin herhansi bir suretle kaygılan
nuı.larına aebeb ve vesile çıkmamı§
br. Bununla beraber, uzakdoğu sınır· 
larımıza tealluk eden müna,e-

betlerimiz u · d d k ~ d zerın e urına lazım ır. 
Orada Ma · • J f • nçurının aponya tara ın-
dan itıcali, hususi bir vaziyet doğuı -
muttur. 

Avrupa barı~ •arantisi ile alakalı 

olarak, bazıları "Do ··u Avı·upası kr.r

-ıılıklı yardım paktı,, denilen pakta 
büyiik bir ehemiyet veı·iyorlardı. Bu 

pakt, franıuz projesine göre, Sovyet

ler birliği, Fransa, Çekoslovakya ile 

Almanya, Lehistan, Letonya, Estonya 

ve Litvanya ara ında İmza edilecek

ti. imdi, Alınanyanın ve aonra da Le· 
bistanın muhalefetleri yüzunden, do
lu Avrupası karşılıklı yardım paktı 
•uya düttü. Fakat. bu hal, geçen ay 

.fransız. • sovyet karıılıklı yaı·dnn pak

tlnın İmz.a edilmesine engel olmadı. 

8. Laval İn Moskovayı ziyareti esnl'
aında Franset. ile Sovyetler birliğinın 
dogu Avrupası için bir bölge paktı 

batarılınasına çalıı;m k arzuları •e
Yıu edildi. Bundan sonra Çekoslovak

ya ıle de bir karşıiıklı ynrdıın paktı 

•Lt..-dildi ve iki memleket dclegelcrı 
Suvyetler birliginın Franaa ve Cekos 
1_0 \ akya ıle aktettigi bu paktla;ı, do

i'-' Avrupasında barışın garanti altı
na illlnmtı.aı ıneseleıunin kısmen ba~a
rılıuası §eklinde gordliklcrını bildir· 

ler. loı;"uvada :rımdıki Çekoslov tf 

Ya curnur başkanı B. Benes ile yapı 
I n goruyınclcr hakkında neşredilen 
tev, 111 • • .. , lkı rncınıc1<et delegelerının, 

suı.ıun bulunenııyecc •ı esnsına day-1-
narak evrensel ve kolıektif emniyetın 
f'I 1

'
1 olaraK baıt•• ıunasırl\ l:ıuııuııı l.ııı· e· 

ht:nıiyet attettiıderini bildırmckte ıdı. 
~'Yet hukunıetı ı;ı, .. ııet.sını bu e&a<ica 
da.ı.amış ve dayamaktadır. 

lngilteı·cnın ~ımdıki dış bakanı B 

Edenin l\Joskova zıy.wetini kaydet 
ll!llek isterım. Bu nyaretin ehcmıyelı 

!İnıdiden goı unırıekted:r. Ziı·a, Sovyeı 
delegelerinin B. Edenle •oruşmelerı, 
halen İki memleket anlsında esaslı hı~ 
bir arsıulusal meselede menfaat 11.y. 

kırılığı olnıadıgını tesbite imkan ver 
tniııtir. Buna bınaen İngiliz - rovyet 
lllunasebetlerının bundan sonraki in 

kiş.,fr için elverişli bir durum vardır. 

Sovyetl< r birliginin Amerilta ıle 
ınunasebetleri umumiyet itibnriyle ve 
hele tecim ve ckonomı hasında nor-

al olaralc ınkı f etmektediı·. Bu. 

nunla beraber, bazı Amerika gnze•c 
lerindeki Sov,t·et ale:> htarı mücadelı: 
de sükut ile ceçilemez. Bu hareket 
F:ı. ist temayüUeri olan ve iki memlc-

ket nrasındnki yaklaşma sıyasasını 

balt, laınaya çalışan bi'zı mahfille

rin e:;eridir. O yakınlaşma ki, umumı 

sulhun korunmasJ bakımından fevka
lade ehemiyetlidir. 

Geçen yd içinde, Belçikct, Lüksen· 

burg ve Kolombiya ile sıynsal munR 

sebetler kurulmuş ve Uruguay da 

Sovyetlcw birliğiyle sıyasal münase

betleri kesmiştir. Brezilya mürtecilc

riylc söylendiğine gore, bazı Avrupa 

mürtecilerinin eseri olan bu hareket 

yalnız devletlerimize karşı sebeb iz 

bir hareket değil, aynı zamanda hem 

Sovyetler biı-liğinin hem de Urugua

yın aza oldu~u milletler cemiyeti 

paktına muhalif bir harekettir. Bu-

B. Molotof 

nun içindiı- kı, dıt komiı;erJiği, anlag
ına:dığın her şeyden önce ]lakt gere
ğince hakem mahkemesine veyahut 
milletler cemiyeti kon eyinc verme
den sıyasal münasbetlcri kesen Uı·u
"uay aleyhine milletler cemiyetine 
baş vurmuıtur. 

Sovyet Ru$yanın Almanya ve Ja. 
ponya ile olan münaı;cbetlerine geçiyo -
rum. Bunlar anlaşılmaııı kolay sebeb
lerden dolayı memleketimiz. işcilerı

nin bilhassa nazarı dikkatini celbeı
mektedir. 

Almanya ile başlıyorum: Şunu ha 
lisane söy]iyeyim ki, Sovyet Rusya 
ile halen mevcud münasebetlerderı 

çok daha iyi münasebetler tesis et· 
mek ister. Bu bizce lıer iki memleke· 
tin menfaatleri iktizasından rasiyonel 
bir şeydi.-. Fakat bu sıyasanın tah:>l -
kuku yalnız biz.im elimizde değildir. 

Alman hükümetine de bnğlıdır. Şı•n· 
diki almnn hükiimetinin dış sıyasas• 

nedir? Bunun esas hatlarından, ye 

d&rıci Sovyct kongresinde Hitleı m 

program kitabı olan "Mein Kampf' ı 

zikrettiğim sırada bahsetmiştim. Bu 

kitabında Hitler, doğrudan doğru~a 

başka devletlere aid toprakların ilhn 

kı sıyasasına geçilmesini tavsiye edı 

yor ve aynı zamandn hiç çekinmed("n 
diyor ki: 

'" - Bur.ün A vrupada yeni toprak
lardan bahsederken gôzlerimiz her 
şeyden evci ancak Rusya ve onun cı 
viarında bulunuµ onun hükmüne tal•i 
olıın devletler ii7erindedir. 

'l'H11u11111111 d ;; rı o/mal.· im J..-,;. 
""'' lmhmuulı;Jı 1111::: b11 ı•lıl'11tİ 
.w•ıli rı111 l,·1111 sor1111111 ul.-u rln-

r·nu t ;:,a yun rı 11r111ı·ft~ız. 

Bir Belgrad gazetesinde 
çıkan önemli bir yazı 
Belgrad, 11 (A.A) _ Pravda ga 

z.etesi, Etilerin at·sıulusal andlaşma 
lnrı hakkında Yugoslavyanrn AnkEtra 
elçjsi B. Branşa Lazareviç'in önem)~ 
bir yazı ını neşretmektedir. B. Laza
• .wiç'in tetkik ettiği bu andlaşmalar, 
1 anın doğuşundan elielki t4 üncü a. 
sıra aittir. 

ULUS S ~ lfA 3 

DIŞ HABERL 
Habesler Kerellede de n1uvaffa olm 

~ 

Londra, 11 (A.A.) - Royterden: 
Habeş kaynağından r,elen bazı 

telgraflar hnbeşlerin Kerelle bolg" 
sinde muvaffakiyetler kazandığr11 
bildirmektedir. F. kat aynı telgraflıu 
İtalyanların ilerlemiş bulunduğunu 
iyma etmekte ve Ras Destanın takvi
ye kuvvetleri istediğini bildirmekte
dir. Bu cihet sie, habe§lerın iddia et
tikleri muvaffakiyctlere uygun de

ğildir. 

Bununla beraber Ras Destnnın İ· 
dare etmiş olduğu hareketler bir de· 
receye kadaı· muvaffak olmuş sayıla
bilir. Çünkü bu hareketler gencr. J 
Grazianiyi, kuvvetlerini yeniden te~· 
kil etmek için Ogndenin şark ve m~r
kezinde faaliyette bulunan bazı ehe
ıniyctli kuvvetleri oradnn ayırmaya 

mecbur etmiştir. Bu ise, Ciciga ve 
Harrar İstikametindeki İtalyan yüriı
yüşüne güçlük vermiştir. 

Röyter ajansının Mogadişio mu
habirinin yazdığına göre, Ras Desta 
kuvvetlerinin karşısında bulunan Ge
nea·nl Graziani ordusu ekseriyet itiba· 

riyle beyaz askerlerden ve bir kısmı 
da yerli İtalyan nskerinclen müı·ck 

-
Nev-jersey valisi 

ll<mJılttı<m'uı iclw11ı ile İ<jİtı 
hiımiw>1·1·•;;,,; s;i\'W ror. 

• "l:' - • 

Trcnton, 11 (A.A.) - (Amerika) 
Nevjersey valisi B. Hofınan, Lindbcr
gin çocufrunu katlettiğinden dolay• i
dama mahkum olan Hauptman me
selesinden bahsederken, çocuğu ça· 
!anların yalnız bu adamdan ibaret ol
duğuna kani olmadığını söyleınİ§tir. 

Hauptman'm idamı ile adaletin yeri
ne geleceğine de kani değildir. 

Vali Hofman, Lindbergin çocuğu

nu çalanlar hakkında birçok makale 
ler neşrederek son zamanlarda Pann· 
maya gitmiı olan Dr. Condon'u tev
kif ettireceğini ve adliyenin bu mıı· 

makalelerde gösterilen delilleri tct· 
kik ve tesbit etmek hakkına mlllik 
olduğunu ve çünkü maknle sahibinin 
bu file iştirak edenler hakkında mü
talea yürütürken bunlardan iki tane
l!.İni biz:r.at tanıdığı iddiasında bulun· 
chığunu ilive eylemiştir. 

Yt~ııi ~ullı teklifltı.ri 

hazırlanı' or 
(Başı 1. inci &aylada) 

zetenin verdiği haberi teyid eden hiç 
bir malümrıt Londraya gelmiş değil

dir. 

l ıal_w111111 ım•rı '' /U'.' d,•ğ İ~m i~. 
Londra, l 1 (A.A.) - Ajans Röyte

ı·in Cenevreden ıstihbaı-ına nilzaran 1 tal 
yanın tavr ve hareketi son z.nmanlard. 
hissolunacak derecede değişmiştir Ro • 
mada, pratik surette tatbiki lmbil sulh 

tckliflcı·inin bır kaç haft" oncckinc niıı 
bet kabul etmiyecek bir şekilde hüsnıı 
kabul göreceğini tahmin ettirici bir ço'• 
sebebler vardır. Y11lnız büylc bir tekli -
fin bugün kimin tarafından yapılabilecc· 
ği orulmağa deger .. Fransa \'C f ngilte
re yeniden bir teşebbüse mütemayil ele 

ğildirlcı·. 

ltalya bunu yapamaz. Habeşistan İst 
herhangi biı· teklifte bulunmaktan kaçın 

makta ve şu halde barış şartlarını idarı 
eden milletler cemiyeti ortada kalıyor .. 
da onun da böyle bir fikri nasıl ortayıı 
!ltabileceğini henüz kim11e tayin edeme -

nıektedir. Heı·halde bu meseleden 2U 
sonkiı.nundıı toplanacak olan konseyde 
bahsedileceği üphesizdir. F kat konse\ 
azasından ekseriyetinin bu gibi teklifler 
le uğra acak yeı·de zecri tedbirleri art 
lırma çarelerini aramayı tercih edecek 
leri 7.onnolunın11ktadır . 

Londra, l 1 ( A.A.) - Hoyter ajan 
sına naLaran İtalyanın pelc yakmdn 
yeni sulh teklifleri yapaca ;ana dniı 

Paristen gelen haberler hakkındn 

Londradıı hiç bir malumat mevcut 
değildir. 

i 1 (> ı · I t> n ı t" 1'- ı t • 
lte?tir. Ras Destanın kuvvetleri ıtnt

yanların ilk Önce sandıkları kadar e

hemiyetli değildir. İtalyanlar, Rns 
Destanın it.,lyan sol cenahını sa1·mak 
maksadına matuf teşebbüsün muvnf· 
fnkiyctsizliğe uğl·ıyacagına emin bu
lunınaktadn lnr. 

Öğrenildiğine gorc habcşlcr, Ua 
lual iı;tikametinde başka bir cenah 
hareketine teşebbüs etmektedirler. 
Fakat bu bölgede su bulunmadığı için 
buradaki habeş kuvvetleri ehemiyetli 
bir yekun tutmamaktadır. Bununla 
beraber bu hareket, tasarlanan büyük 
İtalyan ilerleyişini mecburen geri hı· 

rnkınıştır. 

Eritre kaynağından [;elen haberle· 
re göre, şimal cephesinde Makalle cc 
nubunıın yirnıı kilometre ilerisinde, 
ve aradan Amba dağı üz.erinde mev
zi alan İtalyan hatlarını tehdid etmek 
istiycn bazı habeş kuvvetleri, İtalyan· 
lnr tarafından şiddetli bir bombarclı· 

mania karşılaşarak geri çekilmeyt' 
mecbur olmuşlardır. Habeş kuvvetle
ri ınn a~·elu tarnfından görülünce, 

topçu tarafı ıdan yardım gören bir 
İtalyan kıtası habeşleri püskürtme\< - -
Almanya ve İngiltere'de 

büyük fırtınalar 
J ll/Wl"lar tf•lılil.-e<h• - llir('ol• (jfii 

1 ,. )"ll1'<tlr .. ,,,. • 

Dün alman sehirJerinden aelen 
haberlere göre Almanyada fiddetli 
fırtınalar olmaktadır. 

Emden'den bildirildiğine göre i
mal denizinde şiddetli bir fırtma 
vardır. Bir İngiliz vapuru batmak Ü· 

zeredir. Hupa adlı bir Holanda tile • 
binin de batmıf olmasından korkul
maktadır. 

Kolonyadan bildirildiğine göre 
Haun şehrinde bir kasırga çıkmış, 

oldukça ehemiyetli zararlar vermiş
tir. 

Düsseldorf'ta kopan dolu ile ka
rışık bir fırtınada iki kiş1 ölmüş, 13 
kişi ağır. bir çok kişi hafif yaralan • 
mıştır . 

Noys şehrinde de f ırtmadan bir 
çok evler yıkılmış, 44 aile evsiz kal
mıştır. Hükümet 250 kişiye yer bul
mak 70rundadır. 

lngilterede fırtına yüzünden ye
niden altı kişi ölmüştür. Bir çok in
giliz vapurlara imdat İstemektedir. 

Öliilerin sayısı evelki gün 17 kişiyi 
bulmuştu. 

Fran..<eda, B LAval, su bııskmia
rmdan u.rara uğramış olanlara yar
edilmesini emrettiğini bildirmiştir. 

Deniz knof eransında 

.f flJIOll <fdt"'f.'f~•rf 11(1,.;ı/ lıİ 1 

lfl r11· whmm·aldar ~ 
Tokyo, 11 (A.A.) - Londra deniz 

konfernnsınd ki japon delegaayonundan 

bu sabah gelen bir telgrafta, japon tek 

liflrci l"eddedilil'!\e delegasyonun Londı· , 

dan tamamen haı eket etnıesi mi, yoks. 

transız \'e İngiliz tekliflerinin konuşul -

ma ında hazır bulunmak uzeı·e bir mü 

şahid mi bırC1.km sı lazım geleceği hak

kında talimat ıstenmcktcdir Bunun u 
zerine dış \'C deniz bakanlıkları memur 

lan toplanmışlar ,.e meseleyi gözden ge 

çırnıışlerdir. Sanıldığına gore, japon dt: 

legasyonu, pazartesi gunü japon tekli! 
leri esbabı mucibesini bir kere daha k ııı 

feransa izah etmeğe "'e teklifler gen 
ı·eddedilirse be devlet konferansını· 

neticesini istemcğe çagırılacaktır. Bu 
takdircleğ bir miışnhidin Londrada imi 
masırıda mahzur cörülmemektediı·. Hı 
ltumct, bu husu ta uzun bir beyannam 
neşredccc.:lctir. 

Tokyo, H (A.A) 
deniz konferansından 
rar v~rmiştir. 

-

Üzere yollanmıştır. Bu arada baık• 
bir İtalyan kıtası, ciddi bir yuruyuı 
Y• parak, lrnbeş kuvvetlerinin eçtiga 
yolların yanında pusu kurmuştur. 

l uvvctli bir bomb.lrchmana u :rayan 

habeşler tüfek ateşi ile cevab ver

mişleı·, fakat Aradaın dağı uzerınde 

tutunamıy. r.,k garba doğru cekilme

ye başlamışlardır. Bu geri çekilit ea

nnsında habeşlcr pusu kurmu§ olan 
ikinci İtalyan kıtnsının ani mitralyö.: 
< rcşile karşılaıarak mühim zayiat ver 
mişler<lir. ltalynnlnrdan üç subay ya· 

.-lanmış, üç nefer ôlmi.İl}tÜr. 
Şimal cephesinde birçok karakol 

çnrpışmalıU"ı olduf,u haber verilmek
tedir. Bu cephedeki bazı habeı grup

ları büyük biı· faaliyet gö termekte• 

<lir. 

İl.-i uwla law n•rli (lsl:cr i;luıiif P . .. 
Roma, 11 ( A.A.) - Resmi zayiat 

listelerine nazaran doğu Afrikasında 31 
birinci teşrinden sene nihayetine kaclu 
yerli asker zayiatı 177 askari ve 44 Ü Se 
mali halkından olmak üzel'C cem n zzı 
kişiden ibarettir. 

Bitaraflık kanunu projes\ 
$ı•ıwto ılı~ i~lt•ri lwmi yonu t«ra.

fmdwı la. men <leğ~tirildi 

Vaşington, 11 (A.A.) - B. 
Hul ile uzlaşan senatonun dıt it
leri komisyonu bitaraflık kanunu 
projesinin bir kısmını kaldırmıt
tır. Bu kısım, harbın uzamuı v 
yayılmasını intaç edecek madde
lerin ihracını yasak etmek aeli.hi
yetini cumur başkanına yermekte
dir. projenin bu kısmını tenkit 
edenler, Milletler Cemiyeti petrol 
ambargosunu kabul ettiği takdir .. 
de Amerikanın da bu ambargoya 
iştirak etmek mecburiyetinde ka
lacağı fikrini ileri sürmekte idiler. 

Projenin başka bir maddeaino 
göre, cumur başkam, böyle bir tecl 
birin Amerikanın güvenliğini ve 
bitaraflığını temin ve Amerikan 
vatandaşlarının hayal \•ey ticare
tini koruyacağı kanaatini besledi
ği takdirde, bu ihracatı ye. ak ede. 
bilecektir. Komisyon bu kt1111ı 
projeden kaldırmamıştır. 

İ11~ili::: lu11·<1 silnlı/a,., ur·ıu·rlı)or .. 
Londra, 11 (A.A) - Deyli Tel

graf gazetesine göre, ingili:r. hava si
lahlanmaları bundan sonra ebemi -
yetli bir sekilde artınlacaktır. Her 
hafta on~ iki tayyarelik yeni filolar 
kurulacaktır. 

iki yıllık program geçen mayısta 
ne§redilelidenberi, hava filolarına 
265 ilk saf tayyaresi ilave edilmit • 
tir. 

Bundan başka bir çok yeni tay
yare işlemeğe hazır bulunmaktadır. 
Yeni tipte bir çok linrb tayyares; in
şa edilmiştir. Gerek :.ürat. gerek harli 
kuvveti itibariyle bu yt"n· ta) yar• -
!erden çok ıyi netıceler elde edilmi · 
tir. 

) 11111111; ... ıwıdahi im:iliz :.:t.•milt ri
ııi11 mwwrral<u ı. 

A tin.t, 11 ( A.A. I -- Pirede bulu
•ıan -1 İngiliz torpitosu ile Poros ada
sındaki di;..er üc; torpitosu Selanık 

ı.örfezinde manevralar yapacaklar

dır. Yunan donanma kumRndanı •16 

~O kadcıı ~ d.ıit bu talimlerde bulun;ı. 
<nkhu-nıı. 

>li;!İİnkij kon:"t'r 
Bugü11 Cumur Reislig~i Flaf\ 
·ı.. k mom ur estrası taralından nn,r.. 

s: 1z; mm1llim mek:ebi salonunda 
h.d,.. İ.UJ. · rlerinc devam edileceı... 
tır. Program §uduJ": 

l>ör<liirıcü senfoni - Roman
tik ( Birirıci defa çaluıacak) 
lı~ossoı·z~!ki "Çıplak dağ b~ıncla 
bır g.ecc Zolton Koclolt Mare%eık 
dansları. 

Konıere saat onbqte baılana 
caktrr. 



SA'flFA 

Ekonomi bahi~leri: 

Büyük eııdii. tri karşısıııcla el 
tezgahları meselesi 

Geçen yumıda büyük aanayie 
malik devletler ev sanayiinin ve 
el dezıihlarmm yaşamakta devam 
ettiğini IÖylemİ§ ve bunun bizde de 
höyle ol.c:aima İ!&fet etmiftlln. Ev 
unayü ve küçük sanayün böylece 
tatunabilmeleri haiz hulunduklan 
bir talnm bedii ve sosyal hususiyet 
lerden ileri gelmektedir. 

Bir kerre ıüzel ve meşhur ev it
leri bulunan milletler bilhassa türk
ler, mac:arlar, ruslar, romenler, bul
gular, japonlar, İsveçliler, isviçreli
ler, fnmızlar, ingilizler, italyanlar, 
ve almanlardır. Yalnız turasım kay
detmelidir ki, Doğu Avrupası mil
letlerinin ev işlerinde ulusal karek
ter ve motifler hikiın olduğu hal
de Bah Avrupasmda ev işleri fabri
k1asyona daha yakındır. 

Ev sanayii sosyal bakından tet
kik olunursa bunun esas itibariyle 
bqlıbapna bir iştiğal mevzuu tq
kil eden birer sanat olmayıp tehir ve 
köylerde ev halkmm boş kaldığı za
manlarda gördükleri işlere ve yap
bldan sanatlara inhisar ettiği görü
lür. Bunun içindir ki kendi esas ya
,.~ kaynaklarmdan mada ev sanat
ı...iyle iftip] eden hallan kazancı
daha fazla ve refahı o niıhette yük
.eldir. 

Ev sanayiinin sosyal balomc:lan 
diğer önemli bir tarafı da başka is
tihsal sahalarında kullanılmıyan bir 
iman halka it temin etmekle beraber 
balon güzel zevklerinden ve du)'Uf
larmdan doğan ve c:lolayısiyle ulusal 
brekteri tqıyan bir takım ihraç mad
deleri yaratmuıcLr. 

Sanayide makine tekniğinin iler
lemesi üzerine ev sanayünin mühim 
iman fabrikalara - yani büyük sana· 
yie. tabiatiyle geçmittir. Makine 
lmneti ve İ§ b&lümü dolaylliyle ras
yonel çalı§&D yani en az masrafla 
e,i mal Çlkaran büyük sanayi kar
flUDda el ve ayak kuvvetiyle çalı
fUI ve istihalabnı fabrikadan da
ha bahalıya mal eden ev sanayii 
memublan yavaf yavq muhitle
rinde kunılan fabrikalara yerle~ 
meie mecbur kalnn,lardır. 

Büyük wıayi yamnda hayatları
m muhafaza edebilen sanatlarla 
hususiyetleri !Unlardır:. 

1 - FJ veya ufak, basit ve ucuz 
....nwerte yapılabilen iıJer: 

Dikit, nakıt gibi; 
2 - Maliyet itibariyle İf bölümü

nln lüzumsuz olduiu el anatlan; 
3 - Her vakıt moduı değiıen it

lerle mevzu itibariyle zevki elim 
fstiyen işler: 

4 - Her türlü el ifleri. 
Bu aydığmuz ıartJar bugün bir 

§olr sanatlarda mevcudtur. Mesela: 
aepetçilik, aç firlceteleri; oymacılık, 
eldiven dikifleri; her türlü beyaz 
Ye air eli,leri, danteleler, kurdele
ler, ıani çiçek, çocuk oyuncakları, 
püro sigaralan, kuyumculuk, saa:tçi
lilr (bazı kısımlan), ufak çelik ve 
demir işleri, ve saire gil>i. 

Şimdi kısaca muhtelif Avrupa dev
letlerinde ev aanayiinin ne suretle 
organize edihniş olduğunu görelim: 

Avusturya - bilhassa Viyana 
tefniyle A vusturyanm diğer büyük 
tehirlerinde ( Salzburg, Linz) ev sa
nayii Çeıidleri fevkalade ileri gitmiş
tir. Bu sanayiin, merkezleri Viyana
da bulunan iki büyük teşekkülleri 
nrchr. Avuıturyada kadın ev sana
yii İçin ayn bir müessese kurulmuı
tur: Lebramtalt für Frauengeverbe 

Bu teşekkUl yalnız Viyanada de
~ Avuaturyanm bir çok yerlerinde 
"t'e ihtiyaca göre her türlü ev san.at
lan kursları açar, okutur ve ehliyet 
tudiknamesi verir. Avusturya hükü
meti bu teıekküle muntazaman mad
tl yardımlarda bulunur. 

Çekoslovakya - Çekoslovakya
lllD en tanımnq ev sanatlan şunlar
m: Bileme lafları, biçakçılık, rencle
cilik, teneke Ye çinko mamulatı, 
tahta Ye moblecilik, oyuncaklar, 
trikotaj, danteli ve nakış itleri, kı
~ar, ~etli taş taklitleri, 

e ve saıre,. .. 
~ hükümeti ev sana

,. ktihulatrm korur ve daimi yar • 
........... Wtmur.. ~ ticanıt 
Ye MDaJi od.hı, Pze1 MMtı.r ve 

tehir müzelerinin yarclmılarıle mem
leketin muhtelif yerlerinde ev sana
yii amilleri için sanat kurslan açar. 

Çekoelovakyada sanat müfettq. 
leri de vardır. Bunlar istihsalin mo
dem, muntazam ve rasyonel bir şe
kilde yapılmasını temine çalışmak
la beraber 1anat erbabmm mevcud 
101yal yardım ve aıhi tedbirlerin ka
fesinden i.tifade etmelerini de temin 
ederler. 

İsviçre - büyük sanayiin kuru
luşuna kadar İsviçre sanayii hemen 
kimilen ev sanatlarından ibaret bu
lunuyordu. Fabrikalar kuruldukça 
ev sanayii günden güne zayıflama
ğa ve sönmeğe yüz tuttu. Ev sana
yiinden açıkta kalanlar fabrikalara 
amele olmağa geç kalmadılar. 1934 
de ev sanayilerinde çalışanların 
adedi 133.000 iken 1920 de bu ra
kam 39.300 ze inmiştir. O zaman
dan bugüne kadar bu rakamın daha 
da aza.lmıı olduğu muhakkathr. 

lsviçrenin bugünkü ev sanayii 
ancak fU bir kaç kaleme inhisar 
etmektedir:. 

1 - naki! ve danteli. itleri, 
2 - Saat sanayii; saabn bazı 

kısımları bala ev sanayiince yapıl
maktadır • 

3 - ipek kurdela; yünlü, ipek
li mensucat itleri. 

4 - Musiki aletleri ve kıymet
li mensucat itleri. 

Fransa- Fransa.da ev sanayii 
pek ileri gitmittir. bilhassa fran
ıız dantela sanayii - ki en mühim 
ev aanatlanndan biridir - Fran
sada ev sanayiini modern ve ras
yonel bir hale getiren en büyük 
imil elelctirik kuvvetinin ev sanat
larında kullanılabilmesi olmuştur. 
Bu sayede Fransanın ev sanayii 
o derece ileri ritmi! bulunuyor ki 
bükümetin yardımına bile ihtiya
cı kalmamqbr. 

Fransız ev sanayii bilhassa 
Jura dağlan mıntakasında toplan
mıtbr. Buradaki belli başlı ev sa
natlan tunlardır: 

Tahta, Gallalit, Sellüloit isleri; 
oymacılık ve dülğercilik; gözlük 
çerçeveleri; tarak firkete; her tür
lü kutular; kıymetli ve taklit taş
iılemeleri; saatçilik; meşhur St. 
Etienne kurdelalan hep Jura mm
takaamda imal olunur. Bunlara 
Pipo sanayiini de ilave etmelidir. 

ltalya - Ev saııatlan ltalya
nın bilhw fimaJ knmmda yerlet
miştir. Hükümet bunların sosyal 
vaziyetleri ve istihsal metotlariyle 
yakından alakadar olmuş ve 1927 
yılında korporasyon nezaretinde 
milli ev sanatlan ve küçük sanat
larla m~gul olmak üzere bir bat 
müfettişlik vücüde getirmittir. Bu 
baı müfettitlik balyanın 98 yerin
de mevcut küçük sanayi erbabı 
cemiyetleriyle iş birliği etmekte
dir. Baş müfettitliğin fikirlerini 
yaymak üzere birde J1ccola ln
düıtria nammcla bir mecmua çıka
rılmaktadır. 

Macaristan - Macar; ~anda 
ötedenberi mevcud ve tanmmıı el 
sanayii tunlard1T: Oymacılık, mo
bilyacılık, sepetçilik, her t '.irlü de
ri itleri, bazı uf ak demir sanatla 
rı, tahta kap, tencere yapmak, pa
muk keten ve kendir mensucatı, 
tezyini sanatlar, ve saire. 
Macaristan hükümeti 1877 den be

ri el ve ev sanayiini himaye ve teı
vik etmeye baflamıftır. Bu mak
satla o sene büdçeaine 10,000 Ku
ron konmuttur. O zamandanberi 
hem bu para yardımları artırılmış 
ve hem de kurslar ve sergiler açı
larak küçük sanayiin ilerlemesi 
için çaJı,ılmıştır. 

Bugün macar ev sanayiini ileri 
götürmek çarelerini araştırmak ve 
bu sanayi ~rbabını teşkilatlandır
mak malc:sadile: "M at:aT ev .ana
yii umumi birliği:' namında bir teş
ekkül vardır. Ayrıca macar ticaret 
ve münakalat nezaretinde bir lrii
fiılı 1anatla1 ve ev ıanayii şubesi 
J~ mevcuttur. 

GöriiliitorW lriiçfilı sanayi va-
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Yabancı gazetelerde okuduklarımı 

Amerika, petrol meselesi ve bitaraflık 
La Repüblilt gaz.ete&inde Piyer 

Bra.olet yaz.ıyor: 
Bugün başlıyan Amerika kongresi

nin Avrupa için hususi bir ehemiye
ti vardır. Bu kongrenin gündemine a · 
lınmış olan başlıca mes~le, 31 ağus· 

tos 1935 "bitaraflık kararı" nın ta
zelenmesi ve belki de kat'i bir kanun 
haline konmasıdır. Mesele bizi yakın· 
dan ve birçok sebeblerden alakadar 
eder. 

Bunlardan birincisi şudur: Bitaraf
lık kanununu teyid etmekle kongre, 
harb edenlere satılması yasak olan 
harb silah ve vasıtaları listesini yeni
den gözden geçirmek ınecburiyetın· 

de kalacaktır. Bilhassa, bundan böy
le petrolun kara listede bulunup bu
lunmıyacağını tayin edecektir. imdi 
unutmıyalrm ki, B. Lava! geçen gün 
mecliste, petrol ambargosu meselesi
nin Birleşik Devletlerin alacağı kara
ra bağlı olduğunu söylemişti. Ameri· 
ka ltalyaya petrol satmakta devam e

derse, petrol zecri tedbirinden bahs 
etmek beyhude olur. Aksi halde, ya
ran adaya petrol yollanmasmı yasak 
ederse meselenin er geç CeneVTed~ 

tekrar ortaya konulacağı muhakkak
tır. 

Kongrenin alacağı karar hakkında 
ııimdiden bir tahminde bulunmak ım 
kanlı mıdır? Bu it bir an önce dah11 
kolaydı. O zaman kuvvetli bir cere 
yan Birleşik Amerikayı petrol ambar 
gosuna götürüyordu. Harba sebebiyet 
vermekten suçlu bir devlete f8hsi ka· 
zanç hıraiyle petrol satanlar aleyhin 
de halkta büyÜk bir hiddet vardı. Di
ğer taraftan Amen"kan kamoyu Mit
Jetler Cemiyeti azaaı olan elli devle
tin, saldırgana karşı zecri tedbirler 
meselesinde oy birliğiyle rey verme 
terinden çok duygulanmıştı. Bu yÜz 
den konp-emn enerjik bir karar ver· 
mesine vaziyet çok müsaiddi. Fakat, 
ilkkanun batlangıcından beri Paris 
teklifleri araya girdi. Bu t~klifler A 
merikada büyük bir hayret uyandır 
dı. Amerika kamoyu bu meseleyi (n. 

giltere ve Fransanın boyun eğmesı 

şeklinde tefair etti ve bu yüzden sal· 

dırgana kartı bütün dünya ile elbır· 
Hğı yapmak husuaunda d1tyduğu ,evJc 
çok aoğudu. Kongrenin karan, bu se 
bebten, bugün çok daha az katiyetfe 
tahmin edilebilir. Birleşik Amerika· 
nın B. Eden'e, B. Samuel Hor tarzın
da cevab vermesi imkansız değildir. 

Fakat kongre münakaıalan ya•· 
nı:ı; bu noktadan A Vl"Upayı ali.kadar 
edecek değildir. "Bitaraflık karan' 
harbeden her iki tarafı aynı muame 
leye tabi tutar. Cenevre paktının ter
sine olarak, aaldrrganla, ealdınlan a· 
rnamda bir fark gozetmez. Bu karar, 
taarruzun mahkum edilmesi esasr tize
rme kurulmuş değildir. Sadece, Bir
leşik devletlerin, kendi menfaatlen· 
nin araya girmediği kavgalara lrarıt· 
mak istememek arzusuna karşılık ve. 
Tir. 

İmdi, "bitaraklrk kararı" nın bu 

ziyetJerini kısaca tetkik ettiğimiz 
şu bir kaç memlekette bu sanayi 
hükümetin ciddi yardım ve kont 
rolu aayeainde ve mesleki bir ta
kım cemiyetlerle esaslı surette 
tefkilatlandmlmı' bulunmaktad1T. 
Bu suretle büyük ve küçük sanayi , 
yani fabrilt:alarla el tezgahlan, 
it sahaları ayrı olduğundan yan 
yana pek güzel çıtlışabiliyor de· 
mektir. 

Memnuniyetle kaydetmeliyiz. 
ki İktisat vekaletimiz mevzu ile 
yakından ali.kadar olmak üzere 
bir küçük IGllayİ direktörlüğü ku
nılmUJ ve memleketimizde kurul
makta olan büyük endustrit nin 
yanında genit halle kütlelerinin 
geçinme vasıtasını teşkil eden el 
ve ev sanatlarının modem surette 
te,kilitlandınlmuı ve rasyonel 
surette çıalqmaıı imkinlan da a
r&ftırrlma ğaı be.tlanrn1ttır. 

lh. O-titan to,./tu 

,ekliyle Amerika için bir daimi ka· 
nun haline geldi.ğini farz.edelim. Bu 
demektir ki, harb halinde, Franaa bir 
tec>J.vÜz.e maru:ı. kalmış olsa bile, aal

dırgaala olduğu gibi Fransaya da 
harb vasıtalarınm aatıtı kesilecektir. 
Bazıları Fransanm bu takdirde ihti· 
yacmı ba~ka yerlerden daha kolaylık

la temin edebileceğini düşünerek mese

leye ehemiyet vermiyenler var ben daha 

a:ı. akımsanm. Bu karar, saldırgana sal· 
dırılan arasında bir fark gözetmeden 

kongre tarafından tasvib edilirse Bir
leşik Amerika"run bitaraflığı, fazln 
endüstrile~mi§ baz. ıdevletlerin, mace· 
ra aradıkları gün işe girişmelerini ko
Jayla~hracakhr. 

Diğer taraftan Amerikanın bita· 
rafhğınm daha cesaret verici bir ta· 
raEı \ardır. Amerikahlar, harbeden 

devletler gemilerinin darbeleri altın· 
da denizde boğulan Amerikan vatan· 

Ec·nehi karikatürleri 

dqlarmm mtlk••mı almak için yü 
MDe arayla iki defa harb& girmif 
duklanm hat1rlıyerlar. Bilbaua 
tania'am torpillemnai hatJrlarcla 
Amerikanın baginlrii temayülü. 
halinde, vataıııdatlannıa kendı me 
liyet ve hesablanna teyahat etJIMoi 
ve f eder&! hillıümetin, bir felaket ha. 
iinde, aa!zı İ§t:ı iuırıışmama.sıdır. 

Şu halde, barb halinde, mesela l 
gal tere (ımıDde olduğu gibi ) dona 

m&81nm Ame:ıika ile çarpışma11 ıbb 

malinden korkmı~yacakhr. Bu hal, J 

niz mesele~ıni,, lngiltere için ve nehc 

itibat"1.vl«:ı d E: bü.ti:ı:r.ı deniz memleketi 
ri için bin- h amle dt: değiştirir. Akd 

ni:ı.de olduğu gih,, Ma.nt denizinde d 
bütün ihtimaller bu karardan ronır 
deii~ebilir 

Herhaldt; goruluyor ki Amuı 

kon.gretımi takıb ederken bizi dt14un 
dürecek BNtYzul&J" eksik dekrldır 

Sulh Jun)cıya. gelecelı oma inecelı yer 6rtl.,..J 
l.aı ltt>pübti .. 'ten 

--
:-: 

- Söyleyin balıalım:, lacı6eı me.eleaa laalılıııwlo. sia ne hiliyonunu.z? 
- Karo gömlekli alllaırla, alı gömlekli Aaralann 6oiu§JIUUı. 

u.s.A. 

.()..a ._,_cuııa: Bir cualotma ı.ldili. üaerine ... 
- lliri'bi.Ji.müJ•a aımaıi&. oynb)IO •~ I F" lu.-r BeotNabter den 
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ular n mu akemesine el·· n de devam edi 
(Başı ı: inci sayfada) 

- Bu Şevket kimdir? Adresi ne
Clır? 

Müddei umumi Baha Arıkan cevab 
rrt:rdi: 

- Bizce malumdur aneJeceğim. 

Komi~er Musıafanm raporu 
Reis bundan sonra ''sh·il ikinci komi· 

ıtv,, İmzasiyle verilen ve 131 numara • 
~ı la§rynn raporun okunmasını emretti. 
Bu raporda hulasa olarak şunlar vardı: 

" • .. Ben Ali Saib'in arkasını takib 
rt:r.:ıeğe ''e kendisini kollamaya memur 
•·t'l"ldim. Efrer Ali Saib bir yere gitmek 
etcrse ''beni İç Bakanı gönderdi. Ata · 

türk sizi İsti) or,, demek suretiyle ilen -

diaine mani olacaktım. Sabahın 7 sinden 
gecenin saat 24 üne kadar kolladığıı~1 
Ali Saib'tcn ayrılmadığım için raporla. 
ır:i ikışer nüshcı. olarak ve birden y;ı7.mak 
tnec:buri~ etinde kaldım. 

Lozan Palas'ta yatan Ali Saib 
8- il0-935 de Çocuk Sarayı yanındaki e,·j. 
ııe ~ınmış ve 9.10-935 de karısını \C 

s;oouklarını getirtmiştir. Hareketlerinde 
!jt\lc serbest ve kendisini açık gösterme· 
ye çalışan Ali Saib polisin hakkındaki 

kile.atını, arka cebinde taşıdığı taban
~ın kaharık vaziyetinden ve endişeli 
luırelletinden anladım. 

8 - 10 - 935 de Mara, vilayeti Gök. 
~~andan olan Çerkea Musa ile be· 
•"lK:. olan Ali Saib volda çolak Azi:1:'le 
10 ..ll.L• J 

u.uilka konu§arak ayrıldı, Ak§ama 
4ııtg,... ıaat 17 de çiftlik lokantasırıa gi· 
•·re.it Çolak Azizle yemek yedi Ye ora. 

lrolkola Cumı.ıriyet oteline gittiler. 
<hada_ iki saatten fazla ve saat ona f<a. 
~&.aldılar 

<..toL«ı~ A zizfo bcrnbt• r 
9 

- IO • 935 de Şehir lokantasına gı
• tın Ali S "b . aı orada çolak Aziz'le birleş-
:nlı§ ve beraberce utunnuşlardır. 

Üç gÜn sonra Yani 12 • 10. 935 de 
Ali S~ib \.afi Ne d r d • .. 
• VUt an oganı gormek 

üzere belediyeye gelmi,. Ç l k A -· k 
di , • n o a ~ız en. 

~an salonda beklemİ§tir' V ı· . • a ının va • 
ı.r.dan çıkan Ali Saib Çolak A • 1 • 

d 'k zız e on 
u ı a kndar salonda konuıımuş "e 

n1ad n bcrab~rce çıkmıılardrr. 
15 • 10 • 935 de kundura boyacısı 

J.i.F hmi.nin Önunden geçmekte olan Ali 
5, b'i, bo) acıda ayağım boyatmakta o . 

'-ın Co!ak Aziz çağırdı ve konuştular. 
llu vaziyet, Ali Saib'lt; Çolak Aziz ara 
•mdaLi sıkı dostluklar ve su sızmazlık, 
tılıifkatı çekmiş ve Çolak Aziz'in bu işte 
ln· rol oynadığı kanaatını vermiştir. 

it .'}evki l ı/mu; ne tlivor '! 
••si,•il ikinci komiser" i~ raporu

>ıtı~ okunması bibnişti. 

ll~ig 133 sayılı vesikıı.nın ~kunma· 
11ı:t111 emretti. 

2.10.1935 tarihini ta~ıyan ve res· 
111 nıuhurle tasdikli ''Ankara ilbay. 
ltğı YtJksek makamına'' hitaben y~
aılnu olan bu raporda hulasa olarak 
~\lJ;ıtarı dinledik: 

~ - Mun\in Behçet ve komiı.er 
.ı:tnanla ber,.ber 15-16 10 1935 t • 

:rılunde A k . . d n aradan Mara5a gıttık. A· 
• r.ıada Behçet ile trenden indik. I&· 

tu•yanda. U f 
d' r a S.'lylavı Ali Saibi gor· 
u:ın. Eskıd • en tanışıklıgımız olması 

dola~ ·~iyle e.elamlaştık. Ali Saibi tanı· 
mayan Behçet Seyban valisi Tevfık 
Hadiyi görmeye gitti. 

Ali Soib hana ı.ordu: 
- Neye geldin? Yoksa bir istitla

at mı var? 
- Marat cihet.ine gidiyorum. İyi 

hır arab klsrağı alacağım, dedim. 
- iyi ara.b kısrağı Maraşta oeğil, 

Urfa.da. bulunur, Eski mebus Aslanm 
delaletiyle Urfada istediğin gibi kıs· 
rak bulabilirsin, cevabını verdi. 

Vzeyir ı·e Arifi yalmlauw 
Maraştn bulamazsam Urfaya dl\ 

gideceğimi söyledim. Adanadan saat 
lR de kimseye gö.-:ükmeden ve bindı 
ğiıniz otomobilde kendimizin mime 
rotaj memuru olduğumuzu söyliyerek 
Maraşa gitmek üzere yola çıktık. 

Maraşa gelince, vali B. Adli ıl<; 

gorü;ıtük 'e oradan bir müfreze jan· 
dnrma alarak Hacı 1 dris'in Antep ,-ila
yeti dahilindeki çiftliğine girdik. Çiftlik
de ve evinde yaptığımız ıwaştırınada 

çakmak ve tabanca bulduk. 
Vali \e koıniser Osman'ı oardıı bıra· 

k.u·ak Behçet ile beraber Anderin'c ve 

oradan Kiınbetir köyüne gittik. Künbe

tiri kuşatan Maraş jandarma kumandanı 
binbaşı B. Sami'nin yardımiyle Üzeyir 

ve Arif'i yakalıyarak Çokat'a gittik. O
rada Y ahya'nın gelip yakalandığını ve 
janjdarma Hakkı onbeşıya tes1im edil

diğini Miylediler. 
16. 10. 935 teıı 22 - 10 • 935 şe ka

dar Çokafta tahk:katla uğraştık. Ora 
dan Göksuna geldik. Kebenk köyünde 

Çokat nahiye müdürü Şcmsettine rast · 
ladık. Tabancasını ald.k ve yanımıza 

kattık. Kurutepe ısimli çerkes köyüyle, 
kaçan Hamdi'nin kayınpederinin köyü 
olan Korkma:.ı'dR \'e Küçiiklü'de bazı 

şüpheli adam.ların evlerinde araştırma . 

lar yaparak geçtik. 

:\rılıiye miidiirii Şt•m.o;Nfi11i tı•ı•kiJ 
Nahiye müdürü Şemsettin Çeçen 

Seyidoğlu Yusufla konuşurken; Hamdi

yi tanıdığını, onun ele geçerse mebtu 

olacağını, hükumetin onu aramaktan 
VaZ,ge.,.tigini sÖ;> !emiş. Mevkufların yol
da getirilırken biribirleriyle görü~me

melerine dikkat ettik. 

Yolda ldriıı, zabitlikten miit kııid 

KaLım isıınli birinin Kennn Paşamn ya
nına gitmek Ü-zere parası olmadığındau 
bir poli~in kendinden para istediğini, 

'ermediğinden lcd{i fedildiğini ve hatt~ 
hir polisin kendnden ) ol paı-a~ı olarak 

b!'~ lira aldığını oyledi. 
Halbuki Maraştan otobüsle ayrıldığı 

ını:t gün İdri!<İn iddia ettiği gibi hiç bir 
poliı<in se) ahat ettiğini görmedik. Yal -
nız Elazizli komiser Şeref vardı.,. 

f(rıporfor hw .~!.'ırıdu il. Ali uib 
Üç raporun okunduğunu zabta geçirı 

tikten &onra reis Ali Saib UrsıH·a.ş'a 
sordu: 

- Ne diyorsunuL? 

Ali Saib okunan raporlarda Adana· 

da Şe\ ki, Ankarada Azizle konuşmalar 
hakkında geçen kısımlar üzerinde bazı 
şeyler aöyliyebifeceğine İşaı·et ederek 
dedi ki: 

"- Urfa saylavı Behçet bana bit 
mektub ) azını~ 'e hu mektubunda Urfa 

mebu:;larının Urfa'ya gitınck istedikleri
ni bildirerek Adana'da birleşmemizi ya_ 
zıyordu. Adana'da birleştik ve heb be • 
raber Urfa'ya gittik. Erhilün 14 üncu 
akşamına kadar Urfa'da kaldım. Orada 
iken bir haber §ayi olmuştu: 

Ozeyirin evinde §Üpheli bir a.dam 
tutulmuş, dikkatli olmak lazımdır,. 

Eyliılün 14-15 inde Urfadan ay· 

rıldık. Ertesi gün öğleye doğru Ada· 
naya geldik. Ben Adanada kaldım. 

istasyonda, 22 senelik bir arkada~ım 

olan Şevkiyi ~ördüm. 

H . . "it>ı,/ii ilt• J..ar.~ılu~mil 
"Nereye gidıyorsun?,, diye sor· 

clum. 
"- Bi.r şey yok; Mnraş<ı. at almaya 

gidiyor.ım.,, ce,·abını \"eı·di. 
Çiftliğime gidince ortağım Ali ve 

çiftlik müdün.im olan Oınere dikkatli o!· 
ınalaı·ını, Ozeyirden salın alınış o'duğum 
nraziden, şüpheli adamların geçmek ih · 
tiınali olduğunu, bunları yakalıyarak 

jandarmaya teslim etmelerini ı.öyledim 
Zira bizde 250 kadar amele çalışır .. 

Görülüyor l<i, hen hadiseden haber 
darıın ve adamlarıma da haber vermiş 
tim. Ozeyir'in bana getirdiği aöylenen 

mektub vaki bir hadise olsa ve suikast· 
alarm mevcudiyetinden haberim olsaydı, 
"eyvah! teşekkülümüz haber alındı,, der 
ve Haleb yoluyla geldiğim için Halebt~ 
kalır, memlekete dönmezdim. Mustantık 
lığa verdiğim ifadede bunu Miyledim. 

18 eylulde evim ve çiftliğim arandı. 
18 birinci teşrinde de tevkif edildim. 
Yani aradan bir ay geçmiştir. Ru bir ayı 
Mersin ve Adanada geçirdim. Çift. 
liğimi arayan komiserler, üç adamın 
geldiğini ve onun için evimin arandığı 
nı ortağıma ,.e çiftlik ınüdiirüme söyle 
m1ş1 er. 

Orıafi(( ,Iol<ı.~mı si>zler 
Bu vaziyet kar~ısında böyle 

bir hadise ile alakam ohca neden gele · 
yim? Ankara'ya geldikten sonra Şevki 

ile karşılaştım. Ona derdimi anlattım . 

Adımın etrafında dolaşan sö7lerdcn 
Mecliste mebus arkada~•arım dn bahse 
diyorlar ve: 
"Senin evinde iki suikastçı ycıknlanmı~,. 
diyorlardı. Bunu Denizli mebusu eski 
arkadaşım Mazhar Müfid den de duyun. 
ca, kendisini kolundan tutup Şükrü Ka
ya ya götürdüm. 

"- Bu adam ne demek İstiyor?,, 

dedim. 
.. - Yalandır! dedi, tekzib edebilir· 

sin!" 
Ben taş değildim ... 
Birgün yolda Şevki'yi gördüm. ''Ne 

oluyor, ne var? Benim için ne diyorlar?., 

diye sordum: 
.. _: Haberim yok; bilmiyorum!., de· 

c.li. Ben onun polis teşkilatı içinde bir 
adam olduğunu biliyordum. 

llwludu ~f't;mf'fr 

Raporlarda İdris ve Üzeyil"'den bah 

sediliyor. Üzeyir'i eskiden tanırım. Dört 
buçuk senedir görmedim. 1 stiklal mah -
keme:;ine getiı·ilmemiştir. f dris'e ge!in 
cc, onu hiç tanımaın. Eğer tanıdığım 
taahkkuk ederse bütün iftiraları val<i te

lakki edeceğim. 

Eğer bir §e)·den şi.ipheıu olsa) c.lı, 
bulunduğum yere bir saatlık olan hu • 
dudu geçerdim, Çolak Aziz'e gelince: 

Beş aene evd Ankara a,·uç içi kadar 
bir yerdi. Onu o zamandan, eskiden ta.. 

nırını. Çoluk, çocuğum latanbulda idi. 

Ara ~ıra Şehi.r bahçesine gidiyordum. 
Bir gün oa·ada iken yanımda oturuyor · 
du. Eı-te!<İ gün de Cumuriyet oteline gıt· 
tik. 

A::dzt• gı.Ji11<'t. 
Ben Aziz'i poli&e mensup bir adam 

tanmm. Şimdi burada Evkaf Apartıma • 
nının müdürüdür. O, §aibeli bir adam 
olsaydı, dc\'let onu nasıl kullanır, ve na· 
sıl Evkaf apartımanları müdürlüğü gibi 
bir vıu:ife verirdi? Onu polisin dedigi 
gibi şaibeli bir adam bilseydim. selam 
bile vermeL.dim .Cumuriyet otelinde iki 
saat kahşımızı calibi dikkat görmü~ler. 
Bu otel, milli hudud içinde, Ankaranın 
ortasında bir yerdir. Benim oraya ne -
den gidip kaldrğıını tRhmin zor değildir. 
Gizli bir tarafı )'Oktur. 

f\ e ::-umwı A dwwyu "itti? 
Reiı sordu: 

"- Ne zaman Adana.ya gittiniz?" 
"- 9 eyliilde ... ben 26 temmuzdan 

evvel Adana'da ortağıma bir telgraf ver• 
ıniştiın. Bunda pamuk hasadı dolayısiyle 

şimdiden amele bulmaımı bildirmiıtim. 
Aldığım cevabta para iatiyordu. Adana· 
ya gitmeğe mecbur kaldım. Orada para 
bulamadrm. Ağuıtoıun dördüne kadar 
para bulmak ümidini belledim. Ziraat 
Bankası Müdürü Bay Fazh'yi bekledim. 
O, gelince 500 lira aldrm ve ortağıma 

verdim. Oradan lstanbula gittim. 
- Mebus Behçet ile nerede birleş _ 

tiniz? 

- Bütün Urfıı. mebusl11riyle Adana· 
da birleşmiştik ... 

:}emsettin ne diyor? 
Ali Saib Ursavaş'ın ıöyliyeffkleri bit· 

mişti. Nahiye müdürü Şemsettin söz 

alarak: 
"-Şevki Yılmaz inu.asıru taııynn ra. 

porda bana taalluk eden noktalar var. 
Mezuniyetle ailemi çiftliğe götürüyor • 
dum. Şosa üzeı-inde güzel bir köy olan 
Küçüksu'dan geçerken Çeçen Seyidoğ· 
lu Yusuf beni bir kahve içmeğe davet 
etti. Jlk sorduğu şey tu oldu: 

"-Yahu! ne oluyorsunuz Gökıun· 

da bir jandarma ile bekçi köyleri an · 
yorlar, Hamdi meselesi bitmedi mi? 

AnladJm ki şifre gelir gelmez Ande. 
rinde olduğu gibi Göksunda da ihtiyati 
tedbirler ahnmış, yalnız buradaki araş • 
tım1alar Rleni olarak yapılıyor. • 

llumtliyi bulmah için 
Çeçen Y uı.urun üç karm vardr. Eı1 

ufağı Korkmazlı idi ve çerkeati. Hamdi· 
ııin de Korkmazlı olduğunu biliyordum. 

Hatır.ma, Hamdi'den bahisle bir §eyler 
öğrenmek ihtimal ve arzusu geldi: 

- Biz artık Hamdi'yi al"amıyoruz 

eledim. 
- Hamdi'nin arkadaşı Y ahya'yı tut

muşsunuz ya! 

- Hayır! diye cevab verdim. O bir 
kaçakçıdır. Yusuf gene sordu: 

- Artık Hamdi meselesinden vazge· 
çildi mi? 

- E' et nrrı.m~ egcr Hamdi bu adanı. 
ları hükumett> tedim ette daha iyi ) a • 
pardr; gibı bir tt'l wylt-dim. 

Memurin kanunu emurlara bir İç· 
tihad hüm~t-.ti 11cnni.~tir. Ben de küçuk 
bir idar~ memuru olmam dola) ıaiyle 
HaındLnİn daha. kola) ~·nkal nmaaı im .. 
kanrnı 'ermek için böJ le bir telıil ileri 
sürmÜ§tum. Şimdi bt-ni bu filcr.iın için 
itham ediyorlar. 

Çe~t!n } u u./ull ~cılıitliği 
Ç-..-çen Yuıuf ~ahidlik için gclmi~tıl\ 

Y\lsufun bazı n talan yanlı§ SÖ}lemi 
olma11 dotayıaaylv muvaceh iatediın. 

Çok türkçe 'bilmiyen Çesen Yu uf • t 

fahur için &oyle~onım • beni methet. 
mit e keodı nahiy •erine gelmem 
için mazbata b"le yapacaklannı söyle • 
ıniştir. lı.tirham ediyorum. Mu\acch 
zabıtnamesi s:ılıt.ın ... Üzerinde hasıasi • 
yetle durulan b komplo işi ile alaka • 
dar olmu:ı: obaydım, memuriyet mıntae 
kam haricinde bır kahve içmek için uğ • 
"ıtdığım bir odam~ dellnllıkmı }&pardıın! 

ı\Jüvocelıe edilince 
Ri) aeet makamı, Se)'İd oğlu Çeçeıı 

Yuııuf'un üadeai ile muvacehe zabtınua 

okunmaum emnUi. Tahkikat evrakınlJI 
61 • 63· uncu uyfalarında Yusuf eli • 
yordu ki: 

" - Haditı~ drafında malumi\tım 

yoktur. ElbiıtanJı Hamdi'yi tanırım. ı .. 
mini duymuıtum, hükiimet bir aral~ 

herhangi bir- lr.ıııbana tutuluraa zabıtaya 
teslimini köy mubtarlanna tebliğ et e 

mj§ti. 

Nabiye mudwu Ş<msettin köydcıQ 
geserken, bir kahve içme:ıini söyledim. 
Söz Hamdi'ye intikal etmi§t. 

"- Şu Hrundi'yi neden anyoriar?,1 

dedim. 
Nahiye müdurut Hükümet Hamdiyi 

araııuyor. O benim doatumdur. buJunaa 
mebus olurdu. Yaııuıda bjr ar adt\§ı vao 
Onu anyorlnr,,, dedi. 

Nahiro müdürü bunları beıtlm ağ • 
zımdan bir IÖ3 almak için aöylemiş ola
caktı. Yanımızda hiıme yoktıı. Künbe.. 
lirden Üzeyir'i truımm. Yahya'yı tnnıe 
mrun.,, 

Şe'™euin neden. .,öykdi( 
Yusuf1un bu i!adeti üzerine Şemsct• 

tin bu tanda bir ıey öylemediğinden 
bahisle y\We~tiribnetlni istediğindeq 

muvacehe edildi. Yuwf o 2a111an dedi kil 
'' - Bana nahiye müdürünü.n. "Ham. 

diyi tannm, bükümeto gerekli biır adam.. 
dır, buhırua mebıuı olurdu.,, demeti biı:. 
den laf olmak· içindll-.,, 

Muı·acehede Şeımcttin buna itiru 
etmiı ve "DKbu alacağını aôyl~mi§ de. 
ğilim. Suhuletle ehı aesme&ini temin ga~ 
yeaiyle royledimn diyordu. Bu ifadeter 

okundukb.n ronra Şenuettin ita •e etth 
"Ben Hamdi1nin mebu& olacağını asla 
söylemedim. & dam, olH olsa bu me ., 
se!ede bir fedai olnbilirdi.,. 

Nıı.hi)•e müdiiründ~n sonra Üzeyir, 

bazı §el' ler ıôyleme istediyr.e de, mev• 
zu He m\inasebeti olmadtğmdan riyascıt 
makanu bunlaıı m müdafaasında uzun 
boylu din!eneceğıni anlattı. Ve Müddei 
umumi Bahs Anlı.an IÖz alarak: 

"- Ali Scib'in ilk tahkikat evrakı • 

(Say/ayı çe&Jiriniz.) 

'11 llS' 
- • "" roınunı: Tefrika: 84 ğm sebebini öğrenmekte acele ediyordu. 

Jak ~öyle diyordu: 
mıyorum ve sanıyorum ki şiiphelenmek çok 
daha tatlı bir şeydi 1 adı da Fi ez ole, de Mis 
Bel'in ağzından işitmiş oJd;ığum adı d~ söy
ledi, ve ilave etti: ••canrm, bu hikayeyi her
kes bilir." 

sonra, babasıııdan kendisine geçmiş olan s<> 
ğuk ve sonsuz hiddetler-den birine kapıla· 
rak: "Öğrenirim," dedi O vakte kadar ne 
yapmalı? Dostu iimidsiz, deli, hasta olduğu 
halde koşup yanına gitmesi, ona sarılıp öp
mesi, etin ve ruhun öyle brr bırakılışı ile ıi ... 
zerine atılıp yalnız ona aid olduğunu inan
dırması kabil değildi. Yazmak! halbuki gi. 
clip onu bulmak. sesini çıkarmaksızın göğ .. 
süne başını koymak v : ''Haydi bakalım. bü
tün varlığımla senin olduğumdan şüphelen-

Zaı bal~ 
\ ~ n Anarol f~RAt.S 
TiırkçeJ•e r.,:eı·ıren Namh1 BAY DAR 

b Mektubun müphem olan başlangıcı ani 
dıı. ~tırab ,.e karanlık şüpheler ifade ediyor

u Terez, matleınki kendini.zi tama..n\iyle 
yt;rıniyecektiniz neye verdiniz? Öğrenmek 
~ste:rnediğimi şimdi bildiğime göre beni al
<ıt:rnadınız neme yaradı?'', 
. Terez durdu: gözlerini bir bulut bürü

~uştü. Düşündü: demin ne bahtiyardık! böy
e ne oldu, allahım? Ben de, hiç bir neşe kal
mamış olduğu halde onun neşesiyle sevini
f.0ki~dum ! Eger böyle ölmüş hisleri. silinmiş 
1 rleri anlatacaklarsa hiç mektub yazma

!ll.ak daha ivi değil mi? 
Mektubun geri taraflarını okudu. Ve, 

Jak'ın kıskançlıktan hırçınlaştığım görerek 
<-ıareti kırıldı; 

- On ı bütün ku\ vetimle, bütün benli
:1'1 le sevmek·e olduğumu şimdiye Kadar is· 
ı>at demedimse bundan sonra nasıl :inandı· 
1'.nbilırim ? 

IH:rde e rta ·a çıkn-eren b 

Ruvayal sokağında kabarede yemek ye

diği sırada. sulardan gelip denize giderken 
Paris'ten geçen eski bir arkadaşa rastlamış· 
tı. Beraberce konuşmağa baslamıslardı: ki
bar alemile yakından ilgili olan bu adam, ta
nımakta olduğu kontes Marten'den, bir tesa
düf eseri olarak bahsetmişti. Ve hikayeyi 
burasında keserek Jak bağrnyordu: 

"T erez. Terez, yalnız benim bilmemekte 
olduğum şeyi mademkı günün birinde öğ-
ren:c~ktim. bana yalan sÖylemenin sebebi 
ne ıdı? Fakat hata sizden ziyade benimdir. 
Or San Mikele'deki posta kutusuna attığımı 
mektub. Floransa istasvonundaki ran<levula
nnız, - eğer _hakikate karsı göz yummak1:~ 
ısrar etmemış olsaydım • beni yeter derece
de aydı_nlatınr.ş olurlardı. Hayır, istemiyor
dum, bılmek ıstemiyordum ki o beni öldü
ren, cüretli zariflikle, teshir ed i~i seh vetle 
ken~ini~i _ban~ v~rdiğiniz sırada bir başkası
na aıddınız. Bılrnıyordum. bilmemek istivor
dum, n:ıııa ~ya_de yalan söylemenizden kor
~~ sıze hıç hır şey sormuyordum; ihtiyat
h ıdım. Ha~buki, işte, budalanın biri. durup 
d~ı:ır~en: brr lokantanın masası başında 
gö.zlerım! aç!1, .~eni bilip öğrenmeğe zorla· 
aı O 1 sımdı bıh.} ornm. c·imdi tere(lcfüd erle 

. "Demek ki onu seviyordunuz, hata da se
vıyorsunuz ! ve ben, odamda, başınızı koy
rı:uş olduğunuz yastığı ısıtırken o, belki, şiın
dı yanmız<ladır. Şüphesiz ·,i oradadır. O het 
yıl Dinar at yarışlanna gıdermiş, söylediler 
h~n~ bana. Onu görüyorum. Ben her şeyi 
goruyorum. Eğer beni kabuslar içinde boğsn 
hayalleri bilseydin: "Çıldırmış!" eler, ve ba
na acm:hn. Oh! seni de, her ~eyi de nasıl 
~nu_tmak istiyorum! fakat yapamıyorum. Bi
lırsın ki hen seni ancak sende unutabilirim. 
Seni hep onunla bir arada görüyorum. Ne 
işkence! bilirsin ya, geceleyin Amo kıyısın· 
da, kendimi bahtsız sanmıştım. Fakat o za
manlar ıstırab çekmenin ne olduğunu bilmi
yonnusum. Bugün biliyorum.'' 

Mektubu okumağı bitirirken Terez dü
şündü: .. Gelişi güzel söylenmiş bir söz onu 
bu hale koymuş. Bir kelime onu ümidsizli
ğe, çılgınlığa sürüklemiş!'' sonra, kendisin
den bu suretle bahsetmiş olan sefilin kinı 
olabileceğini aradı. Vaktivle Lö Menil'in 
kendisine tanıtırken. çekinme'sini tavsfre et· 
miş olduğu iki tk g-encten şüphelend.l. Ve, 

meğe cüret et!" demet:: dttlıa ne kadar iyi o
lurdu. Fakat yapab:leceği şev yazmaktan 
ibaretti. Mektubunu yazmağa ancak basla
mıstı ki bahçede sesler ve kahkahalar ~itti. 
Prenses Seniavin arabanm basamağına ava-
ğmx atmıstı bile. · 

Terez a ağı inôi ve sa in, güler vlızlü gö
ründü. Üzerinde gelinciklerin tacladı~ ae
niş hasır şapkası, mavı gO.zl rinin par~ldadı· 
ğı yüzüne şeffaf bir gölge 'erivordu. Pren-
ses Seniavin bağırdı: · 

- Atlahım, ne de giı"'eıı ve onu heme:tı 
hiç görememek ne yazık! c ahah olur olmaz 
sala b'n"p Sen ~:Jo'ya gıdeı:ek sokaklar.da 
dol aşı~ or. ÖğlEden sonra odasına kapanı .. 
yor ve i .. te bö""le . .lie h~:ode" kaçıyor. 

ıtSo:ıu ~r) 
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Komplo maznanlarınıa muhakemesine 
m,;,,~ıır,; 

t 

-
B. Ali Saıo 

- B. Saib tarafuıdan -

nın 51 - 52 inci sayfalarındaki ifadesi • 
nin okunmasını dilerim. Sonra bu husus. 
~a söz alacağım. Dedi. 

J;. .'foil>i11 .~ulti,li l'l' suçluforltı 

m ii um;l•bct i 
Reisin emrj}le okunan bu ifadesinde 

Ali Saib diyordu ki: 
.. _ Şevkiyi eskidenberi tanırım. Bi· 

rottaki jandarma taburunun katibi idi, 
Ona. hakkımdaki eledi kodularclnn bahs. 
ederek ''bunları anla!,, demiştim. Çolak 
Aziz'i meclisten tanırım. Oraya katib • 
lerle görüşmeğe gelir. 

Çolak Azizle on beş defa konu§mU· 
ıumdur. Bu daima, bir tesadüf eseri ol • 
muıtur. Bilhassa arayarak bulmuş de • 
iilim. Cumuriyet otelinde Çolak Aziz 
kendisini bir kadının bekliyeceğini söy
lemişti. Kadın da gelmemi§. Ben Oze • 
yir'in beş senedenberi yüzünü görmüş 
değilim. Çiftliğimin arandığından, te\•· 
ıkifim müddetine aid arada geçen zaınarı 
i linde böyle bir feyle alakam bulunınuş 
ol .. ydı. Urfa'dan gelirken Halebte tren
den iner, kalırdım. Bu raporlarda mantığa 

'ft akla yakın hiç bir şey görmüyorum. 

B. Ali Soibi11 01rırd11ğ11 etı 
Çiftliğimde yüzlerce amele ve insan 

vardır. Benimle birisi görüşür ve konu 
turken görülmemiş olması da mümkün 
değildir. Adana.'dıt yeni otelde kalıyo -
dum. Yalnız ağustosun son 15 gününü 
çiftlikte ve Adana'da geçirmiştim. Orta· 
Jıma para bırakıp lstanbul'a gidince o. 
rada Mühürdarda Rıza Paşa soakğında 
31 numaralı evde kalmıştım. Evin sa . 
hibi bir kadındır.,. 

istintak evrakının 51 ve 52 inci 
sayıfalarını teşkil eden B. Ali Saibin 
bu ifadesi okunduktan sonra müddei 
umumi B. Baha Arıkan, Kadıköyünde 

B. Ali Saibin oturduğu evin sahibi o· 
lan Bayan Saadetin ifadesinin de o
kutturulmasını rica etti. 

l:U;rmı ·'wult•t ne t/İ\'or-; 
Ev sahibi olan ve Üsküd~r mUstan· 

tikliği tarafından ifadesi alı~mıs bu· 
lunan Bayan Saadet şunları sayle
mekte idi: 

"Mühürdardaki evimi üç ay içın 
B. Ali Saibe kiraya vermiş ve kentli
sinden üç ay için mukavele yapmak· 
sızın 100 lira almıştım. Çocukları, re· 
fikası, kayın validesi, aşçısı 9 kişi ı· 

diler. Temmuzun 12 veya 13 ünde 
geldiler. Birinci teşrinin 8-9 unda evı 
tahliye ettiler ve Ankaraya gittiler. 

Eve ta~ındıktan 3-4 gün sonra, Ka
yın validesile kızı Perihanı alarak 
Bursa'ya gitti. 

Döndüğünde Adanaya gideceğini çe 
'iftliğinde pamukları toplayacağım ıöy

lemişti. Zaten kendisini Adanalı bir pn 
muk tüccarı olarak tanıtını~ ve mebus· 
luğundan bahsetmemiıti. Ben mebus ol
duğunu sonra evi tutmasrnda deJlallık 

eden dellal Mığırdıçtan öğrenmittim. 

Adana'da 15 • 20 gün kaldı, aonra 
C'eldi. Bu sefer 20 gün kaldı. Büyük oğ· 
lu Demir'le (2) eylulde çiftliğine gitti.. 
Bir daha gelmedi. Ailesine "Ben gelemi
yorum. Siz geliniz., diye bir telgraf geL 
mi,. Onun Üzerine gittileı·. 

Evde oturdukları zaman çok gelip 
gidenleri olurdu. Bu arada bir yüzba11 
Naili ve eski mebus ve şimdi tirketler 
komiseri olan lbrahim gelirdi. Çocuklnı· 
on~ amca derlerdi . ., 

lJc )'Ctıİ ~u/ıid 
Talebiyle okunan Bayan Saadetin 

ifadesinden sonra müddei umumi Baha 
Aı·ık1'n rl di ki: 

din de devam edildi 
'' - Memuriyetimiz Şevket Oliuz". 

... n v ıkınci komi erin raporuna hususi 
l"'1· .. h ... niyet atfediyor. Bu ıniİnl\sebctle 
avukat lfanıid evketin Mıl\Iİne de ce -
-r!W -. -yir >~ Şevl·et Ou-ı~, c mniyct teı· 
~ı\atm mıı.ruıubtur ve ikinci İmzasıı. ı·a
.,or de. ilnnci lcomiur Muııt faya hİddir. 
Raporlaı ın iyice t•ıvzih edeınedikleı·i 

noktalar \'ardır. Onun içindir ki bu iki 
ı apor sf\hibi ile Çolak Aziz'ı amme şa· 
hidı ol4U"l\k ikaıııe crli;·oı<um. Kendileri 
zannederıeın bıı...;adadırl111·. Müntuib gö
rühnu b"'1'ten ç.a~ubınlar ve ctinlensİn· 
lu. 

l~ill kmumi imluiru 
Avukat Hamid Şevket - iddia ma. 

kamı emrinizle okunan raporlat· mün • 

rapor vermiştim. Bunların gizli teşki .. 
l,\ttnn ajan lzzet"e aid olduğunu söyle • 
miştim. Mahkemede dinlenmek ihtima _ 
line binaen burada olmayan lzzet'in gel

mesi temin edilmiştir. Raporlarda Suri
yedcki ajanlarımız hakkında b.irçok isim 
ler mevcuttur. Ben geçen celsede, Tür
kiye bir ajanını feda eder, fakat adale • 
ti feda edemez, demiştim. Bu raporların 
aleni bir celsede dinlenmesi devletin eh .. ~ 
miyetle muhafaza elliği bir teşkilatı nç•· 
ğa vurmak demek olur ki bunu da ne 
memuriyetimiz ne de siz istemezsiniz. 
Bu itibarla celsenin hafi olmasını ri
ca ederim. 

Hu tfol'a 111i/l,,ıi11 dcıvwu(J,,., 
A vukgt Ham· _ı S..-'fket - Demin· 

:ı:ırlanmıştır. Ajanımız bu noktal rd 
çalıfmıştrr. Muhtelif kimselerle temas 
dmiştir. Aldığı maliımatı İcab ederse 
huzuı umızda ayniyle anlatacaktrr. 
Mcznunlarm derecei alakalarını tea
bit ı.;ın her çareye baş vurduk. Bu ş . 
hidi dinlemek ıstırarı kanunisi !mı·· 
srsındnyız. 

:{. ;.,~ 

Heyeti hakime celsenin gizli veya 
aleni olması hakkında bir karar vermek 
iizere görüşmeye başlamıştı. Onbeş cb. 
kika kadar bir görüşmeden sonra Rei 
Bay Osman Talat IJtekin v;wılan karaı·ı 
şu şekilde ~abta geçirtti: 

c,•/:;e gizli olacall·. 
"- Geçenki duruşmada iddia maka-

Maznunların '1aşka bi,. ı·esmi - Snğdan sola: Ali Saib, 
lsmail, Şaban, idris 

Maznunlardan dördii· - Soldan sağa: Yahya, 
Ou;yir, Arif ve Şemsettin 

mından mahkemeye tevdi olunan rapor- 1 
!arın devletin gizli te!kilatın" dahil 'ıiı.. 1 

; 

/ , /- . 
/ 1 \ 

Şcmst>ttr"n 

- B Scıib tarafından -

çok janlnrın ı •ml<'ı .,; ihtıHı ctın l.ı · 

olmnsı itibariyle gi.7Iİ bir ccl!I de olc~11-
nmsı ve aj11n lzzet"in uç ıne"zuu h ' 

kında bilgileri olduğu bey ni\"lc şahid 
il<aınc edilerek aynı suretle gi1li ce1 ede 

dinlenmesi istenmesine 'c bu sebeh 

mahltcmece de kabule şnyan görülme i . 

ne binaen ceza usuliınun 373 uncü mad

de"i mucibince bu raporlard" beyan 01.ı. 

nan ;ebebe nazaran nmme şahidi sıfatiy

le davet edilecek İzzet'in raporunun ,:iz· 

li celsede okunup dinlenilmesine ve n· 
cak mumaileylıin Ankarada olmayıp bir 

kaç güne kadar ihzar edilece • i gene id-
, dia makamından ifade edilmesine göı-. 

hafi celsenin gelecek duruşmada akdi 
ne ve muhakemenin ikinci kanunun 16 
ıncı per§embe günü saat 1 de bırakıl· 
masına karar verildi .. , 

derecatında müekkilim Ali Saib'in tahtı 
zanda bulundurulmasını icabettiren ehe· 
miyetli noktalar bulunduğunu söyledi, 
icabediyorsa Hind ve Çin'den dahi şa • 
hid ve delil toplamak suretiyle davanın 
sübutunu bi" de makamı iddia kadar ar. 
zu ediyoruz. Biz de bu vatanın çocukla
rıyız. Ve kafasında bir zerre idrak ve 
damartarında türkliik taııyan çocuklar 
için bu hir emel, biı· gayedir. Yalnız 

dilde davaya elde burhan gerek .. Burası 
mhakemei adalettir. Adalet mabedidir. 
Bu mabedin içinde yalnız kanunlar sÖl: 

söylerler. Adli bir sebeb göstermedikçe 
bunlann burada dinlenmesine imkan 
yoktur. Bu davanın esasına gayesine ya. 
rayacak bir feY varsa ilanihaye §ahid 
ikamesine ''salahiyeti olan makamı iddi ı 

böyle bir taleb yapabilir. Fakat böyle 
olmazsa şahid ikame edilemez ve sebeb 
siz şahid çai:'lrılamaz. Yüksek mahke • 
meniz kanuna uygun olmayan talebleri 
is'af edemez. Sebebini izah etsinler. Ta 
lehlerine derhal İştirak edeyim. 

ki gibi, aynı mevJ:ua temas eden bir 
mesele karşısındayız. Makamı alii id· 
dia jbraz ettiği ve henüz aleniyete 
vurulmasını istemediği hususatın rll• 

portör tarafından izahını iııtemi§ bu
lunmaktadır. Duruşmada açıklık şart· 

tır. Ceza usulü kanunu, ınucib ar ve 
haya ahvalden gayrisi için bunu şart 
koımuştur. 

TAYYARE PiY ANGOSU 

K"'""""' meıufo,. tl<1)muıruh •. 
Müddei umumi - Usulü cezaiyeııi , 

293 üncı.i maddesine göre bizim dava • 
nın dav cısı olmak sıfntiylc her hangı 

bir şahidi, her hangi bir zamanda yeni 
bir vakıa gibi yüce heyetinizin önüne nrz. 
etmcmızc mani yoktur. Ben kanunun 
metnini okuyarak bunun hakkımız oldu
ğunu arı:ediyorum. 

Avukat Hamid Şevket - Okudu!." 
rı kanun metni benim ifademi çürütme .. 
Ben bugüne kadar böyle bir talebi adlı 

İ§itınedim. Desinler ki çağrılınasını ric.ı 
ettiğim şahidlere şu sorulacak, unu 
söyliyecektir. iddia makamı bu şahidle· 
rin söyliyeceklerinde ehemiyet görü)·or· 
sa, bunlar davasının medarı ise bunları 
neden iddianamesinde kaydetmedi \' 
bunları daha evvelden amme şahidi ola 
rak ikamet etmedi? 

Müddei umumi - ilave edecek biı· 
ıeyim yok. Bay Reis. 

JL4. R 
Bundan sonra mahkeme heyetı b;.ı 

hususu müzakere için salondan çekildi. 
40 dakika kadar sonra yerine gelen he . 
yeti hakimenin verdiği kararı reis tef. 
him etti. 

.. Mahkeme icabını müzakere etti. 
Geç ikame edilmesi bir sebeb olmamak . 
la beraber nıemurların raporlarında gör
düklerini ve bildiklerini yazmıf olmala
rından dolayı amme phidi olarak celb. 
lerine lüzum olmadığına sözbirliği ile 
karar verdi.,, 

MahJ.·,·mcnirı t;izli olma ... ı i1,.·in 
Karar okunduktan sonra. ı·eis müddc i 

umumi Baha Arıkan'a sordu: 
- Ajan lzzet'ten bahsedecek misini:r:? 

Baha Arıkan - Geçen celsede iki 

Bu dava, milletin bir davası olmuı· 
tur. Her vatan çocuğu alakadardır. 

Maznunların ve hatta müddeti umu
minin istinadı davanın aleniyetidir. 
Yegane teminatımız bu aleniyettedir 
Davanın hafiyen cereyan etmesi hu· 
susundaki taleb gayri kanunidiı-. Bu
na karar vermemenizi rica ediyorum. 

l>u iş üzerınde üç aydanberi me§
gul olan makamı iddianın iddianame· 
sinde zikredilmeyen raporlar ve ıs· 

mi geçmeyen şahitlerle bizi mahkum 
ettirmeğe çahımaya hakkı yoktur. 
Son tllhkikat &uçun mahiyeti üzerin· 
de olur. Biz bu ceza kanununun 168 
İnci maddesi hükmünce karşınıza scv
kedilmiş bulunuyoruz. Memleketin en 
büyük çocuğu Atatürkü oldürmek i· 
çin birleşmişler, silahlanmışlar, teşeb· 
büs etmişler .. Cürmün mahiyeti de
ğişmiş değildir ki ... 

Reis - Bu rapoı·laı· davanın ıka· 

mesinden sonra gelmiştir. 

Avukat Hamıd Şevket - Tashih 
edıyorum. Fakat davadaki mudahıa 
prcnsıbini muhafaza ederek. Biz da· 
vanm tevsiini can ve gönülden ıstiyo· 
ruz. Ne yapalım ki Atatürk ülkesınde 
kanun vardır. Kanunun emrindeyiz. 
Bu kanunun hükmü değişmeyince ona 

ıtaata mecburuz. 
Müddei umumi - Biz bu raporla

rın niçin hafi celseleı·dc okunmasını 
istediğimizı sarahatle izah et tik. Bil· 
tün mütemeddin memleketlerde ol· 
duğu gibi Türkiyenin de bir gizli te§
kilatı vardır. Bunu, bugün bütün C§· 

hası ıle ortaya atmak demek, bu te~· 
kilatı kökünden yıkmak demektir; 
Davayı görecek, hüküm verecek siz
lersiniz. Efkarı umumiye, ancak bi
linmesi lazım gelen §eyleri bilecektir. 
Bunun içindir ki bu raporları müddei 
umum\ sıfatile efkarı amme muva· 

cehesinde okutamam. 
Kaldı ki, bugün bu §ahidin ne &oy· 

li"eceğini de söyliyemem. Bunu söyle· 
mek, raporun aleni celsede okunma· 
sanı kabul etmem demek olur. 

Reis - Dava hakkında malumat 

mı verecek? 

Komıılo 11n ... ıl lwzll"lwul' ?' 

Müddei umumi - Delillerimiz 
hakkmda malumat verecektir. Bu 
komplo Suriyede ve Ammanda ha· 

(Başı 1. inci sayfada) 

:>uo li m lw=mıwılm· ; 
10727 15179 296 27055 25350 
19841 12249 3531 14012 1496~' 

200 /im /m:;wumlar: 
l5204 21036 29163 10377 7774 
22420 27065 27663 27176 23018 
11112 7619 2715 29207 26436 
27063 17208 11169 14721 23980 

917 22109 

I O O l i rn im zw ı mı lu ,. : 
12182 13384 7383 29848 
7878 13491 22351 27228 

13603 
ı1016 

3681 143 24749 201 10646 
24392 17948 4854 5138 14199 
11289 29~29 14377 22378 26500 
21055 19777 19903 20649 26888 
22573 20079 27930 20179 11985 
4060 29245 176$4 19530 24867 

10859 6905 22039 10924 8399 
26276 15176 8276 

:)(J lim lwzmw11/ar: 
26099 19664 144~0 
21725 19993 19075 
10902 4348 7789 

25::t:>~ 17800 

3145 228!>5 
4421 1529 

17522 19029 6567 9947 7607 
18506 2964 2679 4980 12583 
5300 8191 8307 27665 22293 

20323 9134 14850 17567 5284 
24056 6185 4092 21044 23409 
2185 29869 17638 11938 13901 

12774 11111 28739 8707 15881 
16559 13179 28167 29251 14503 
9573 12014 29371 7101 180~6 

1751 17857 16987 14507 11655 
11655 3615 4897 365 116.:J7 
15146 24992 11785 3940 16739 
2998 15861 9666 6202 4791 

16926 9491 11871 13205 21642 
2279 8698 2704 260 72?.3 

1989.,. 5185 18586 5847 28940 
7996 10917 21939 24943 8737 

10307 2858 28887 4897 278!14 
10096 334 2 7193 12972 14150 
16010 13492 2314 26034 1324 
6150 12443 21468 24891 25040 

19605 19325 6915 17838 18507 
' 2757 1765 13347 26296 7073 
23556 25225 8902 4840 155b5 
28874 2123 27982 18150 20914 
16083 29877 5761 22162 17623 
7867 8345 18549 28030 26990 

29501 17287 28999 5819 24842 
28854 28361 21267 26364 26216 
27238 26964 13526 27369 25038 
19228 8787. 5939 7981 22100 
5903 26220 8000 10903 27648 

5470 15982 1998 18820 4092 
21044 23409 2185 29869 17635 
11938 13901 12774 11111 28739 
8707 15881 16559 13179 281G7 

29251 14593 9573 12014 29371 
7101 18036 ı 751 17857 16987 

14507 11655 3615 12960 15000 
1779 24700 26419 26465 11642 
4640 24454 26083 5602 19650 

20365 29288 25854 18886 25316 
20454 488 9558 15351 15254 

7826 12675 23644 14217 15890 
8785 10899 1263 14458 11308 

19866 9145 24171 27741 6873 
27744 17846 4099 14213 21906 
1133 20282 24402 1062 4803 

22759 26505 10268 13716 12235 
15889 22922 20542 9675 12984 
10316 29085 8264 1883 1557 

'10 lira lm:wwnillr: 
5237 12189 22426 9267 22469 
4913 10321 28858 18260 27863 
7751 10274 10406 26209 258i0 

11597 12911 27200 20226 20170 
9897 l9495 9555 3555 14457 
4967 7386 12030 4753 16649 

22754 5038 24258 10467 305.7 
11147 20929 24330 21034 36ll 
29639 22522 10624 29106 17848 
1709ı 26062 29868 26270 28707 
19204 3692 24264 204 12222 
12639 12606 20346 20865 19164 
24956 22178 7958 14775 3353 
10676 10239 13785 11872 10954 
20415 1510 19404 7094 19979 
4112 242 7107 27801 206 

19663 22517 23449 2~628 44941 
16318 27649 17278 27921 29443 
3258 17914 8189 22529 22 

14919 7431 2867 6635 21124 
17219 2640 1548 15957 1217 
13639 698 19838 6414 5324 
24090 5230 24442 22974 25669 
20174 1298 19895 3659 284Yl 
4914 26497 9690 128·16 2830.t 

19603 10218 10757 25370 10160 
16376 8721 25349 4890 15574 
2448 9039 12152 26491,1 7466 

20172 20089 1532 6989 18119 
24862 23745 10272 15098 29699 
1839 10862 19735 19580 26876 
3041 10633 15509 7251 23940 

12427 27185 12552 29357 8970 
25768 29630 9800 414 25861 
9878 5705 17312 13820 22937 

11531 6825 29055 22237 3155 
2075 28365 15944 6643 22640 

29110 7599 8043 7948 
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an a a ge 
ko u an ıgı A ara 
satın a ma omıs o
nundan: 

.. ı T t ık o .. smıcvı ihııycu; ıçirı <ışagıila t: ıt '!ıt mı~ktarı 
": t<Unn n t:dı n tut rl n yazılı geıeçlcr komutanlık urngınd"' 
ııazarlıkla tm hn caktır 

2 - P r ı a karışmak ıçm ilk tt:m tı t tn kb :r. l t: u rlık 
l{Un v t r.da komisyono baş vunm.ık gerektir 

3 - Alı her paz rbk ç o:ıd"n" vev t tarını ~ ıır... '.npıla
nktır. 

4 - Om k er her gün kom 01 a ~orul ı lıı lıt ::tnlert: ıza
t •• 1 v nlir. 

Adet No. Pontc 
f\ Son ı tem ve bu- ı 

yisk eb' tt .. pro
va teıgihı 
Pınnç çizgisı 
)fatf 

.. 
14a)iı lıul ~f 
Harf 

.. .. 
" MUnu kul 

H arf 

76 17 
so 12 

110 16 
3759 12 
3161 20 
3221 24 
3003 e 
:300 16 

112 j 

.5158 lD 
:3156 }{ 

K1lc Tutarı 
( :ı(KI 00 

11,000 M 00 
!i,500 - .35 

0,500 35 
~.ooo 7 00 
!.,000 .. 00 
5,000 8 00 
5,000 10 00 
~000 :rn 00 
!ltOOO JO 00 

l 0,000 14 00 
10,000 20 00 
10,000 20 00 

4?1 70 
l llt temınat (35) hra (38) kı.:ırufı 1 1.ı aı bp 2( J..9Rf pa?nrt < si gü

ıtu saat onda 
:O Malnnn :y. g 

• gıJiserirı 'agı 
Moteır yagı 
Gcu v gı ıc Tent:ke 
"Malıına m rd ne t tı:::aJı 

:.ıoo .. 
<tO 

120 
40 

llO 
42 

450 
762 

00 
00 

50 

50 
Jır .. (Hı ku utı p~tz .ırh11J Zl 1 ~3( .. ıı gunu saat 

~}Um.ak 
5 p ket 

J() 

40 
fıO 

32 
54 

7 

00 
00 

50 
~o 

25 
100 25 

İlk tt'mı t C) hr (52 
nu llaat ondadıı 

kuru~ J a2a t h~ı ıı l !J.;ı s;.ışamb gu. 

n Sıv. h 
k b 

murek.. 

Kumı.ıı 
Mavı .. 
Sdrı .. 
Yeşıl .. 
Bey .. 
Altın y ld ... 

., 
7G p t:t 

Mürellıt t t lı 

ll knıın.ııtı (36) hr (84) 
~unu t ond dır 
K G<ırvenizh ma- 100 f(an •a 7tı 

k:ina dtkı., t lı .. 
" Buyuk kc skı n.wı.lıı-

na tahta ı 
k üçUk 
1ahtası 

.. 

8 
70 
70 

30 

100 
B üyUk n kina } tlpaZt ., 

.t.4 
22 
20 

60 

30 

ı oo 
ı:; 

l5 
!ı 

2 
~ 

(l{l 

l70 00 
·so oo 
27 00 
ll 50 

7 20 
13 00 
52 50 

J80 00 
491 20 

..r.3.l 9a(] pcrşnnbe 

.?10 

168 
147 
14'1 

12 

4 ~o 

35 

lıı.. ttmınatı (54) ht (27) lıunıcı ııa-zadı~1 2.\ l 
"'*at ondadır 

723 ~o 
3t> cuma günü 

Ji' Jlostava venlecek. 
torbalar içın 
lCur§un 
'YaKdanlı 2 
l..ebim 
ICapsu) 20 ku:u 
20 Santımlik •ıcl .. n-

denıirli. 
1Curde la 5000 metn 
Şırit (sıyab b ) dos. 
Y<- bağlamak için 4000 metre 
Şad tneıne kurdel J 300 metr~ 
Ş~ra.ze ba lı ı 10 Top 

ıyah me in S tane 

İlk tcmın tı (17) lır (37) 
~Unu saat ondad r. 

l~ 

:ı 

Toros (, .• :ı ıı ·ler Birlij:i 
~i l•askanlıi!ıudan: ., .. 

:u 25 

1 30 
2 ')() 

!> 00 

100 00 

"° 00 
~ 00 

:ıo 00 
36 00 

231 55 
1 26 1.930 cumartesi 

ıı:nkara u -

12. ı. 936 pa ar gunil at 14 dt: yJllık urnlt.-y mızı y p .. cağı· 
ıtuzdan, Toro Gençln Bırliği uytltrmırl Hıılkevmt ı;elınelerjn i 
dile,h:. 1-128 

Tcmı mah 
•role ek lune) 
adllyt- v k 
ek iltm 
lrc if 

lş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20!000 Ura 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BlRfü r.J 11SRTIP ... 
S-.ne•f il<l rlefatla 
41.4 kişi)e on biıı 

lira iknım.i ~ 
tin - 1 .,. ..... 1 Qln~~ .. 

....-.ı qldhlnt .......... ~lJ)N l ........... 

qı - 4d..Ma 20; ....... ~· .. 

~~~'"'' BWWJ ....., .. , K«t Un 
lıı.c! • IS() 
OD ~f,. rthnônl IOll 
Ybmt • cm.-~ ıcıoo 
t'JI ~ _.... t7SC! 

1WıJ Wn ti~b lınn 
1 &U..t~...U. «ttflf«\llt 

U<t 'Ct f Efl't1P. 
._ n•·•it> beş «lefn· 
da ~ ki._,i)t' on 

bin tira iMmmiye 
-1 ltMI .. .,.Jllra b'" ••ralıana lh-• 
~ ld omtı.P'li .....,ı.e t ... tin 

,..a.e e~kdlr. Bu lıW9far .we~ 

fk tin MI•• 
~ Ruin;.o. Trmıno.&. E• lill ... 

B~• 

•tl&nr\"' ~t.ı-n ('!!lılfrtthlr . 

Kuralara işıirak cdebilrrek için ~bara sahib!ernin asgari 
virmi ~ lira blriktimtt' o!malan larımdıı . 

rük~ek Ziraat En~ti tii~ii Rc~kt()r -

lüğiiııdeıı: 
YUksck Enstıtüde bulunan bak'd ... ln:e dukkfmı bir &em: muddetlr 

çık artırmayn konıılmu{ltur 
lh.Jcsi 3.2.936 pazarte ı gunu saa1 16 da Enstıtu bınasında ıdart 

Vt: ihale komıs} onu tarafı dan :yapılacaktır. ! ahmin e~ilen senelik 
muhammen bedel 180 liradır. Mm.·akkat temınat 13,5 lıradır. Para-
sıı şaıtname inı im ıstıyenler idart miıdürliığiıne muracaatları. 

(67) 1-135 --

Ankara Levazım Amırlığı Satın 

Alma Komisvonu il anlan 
- 1 - Gc.ırnızon cratının ıhtıyaçlarına sarfedılmek uzerc kapalı 
zarfla mlinakaMya konulan lOOOOlcıfo saae yağma mtin, kasa günu 
talıp çıkmadığınd n pazarlı a dcSkulm ştur. 

2 - İlk pazarlıgı 18-1.936 erihine mu dıf cum rt sı günu sa 
at onbırde Ank rada ı v zım am"rligi satın alma komisyonunda 
vapılacaktır. 

3 - Sade y ının tut .. rı 11000 hra olup teminatı muvakkatesı 
825 liradrr. Şartnamesi komisyonumuzda her gUn görülebilir. 

4 - Pazarlığa ışdrak edeceklerin belJi gün ve S<ıatte teminatı 
muvakkate makbuzl .. rı ile ~omisyonumuza mUracaatları. (26) 1-72 

İLAN 
l darclcn İstanbul Levazım A· 

mirliğine bağlı Kıt'at için 60 t?n 
toz şeker .30 ikinci kfinun 936 
per§embe günü saat 15 de T opha. 
nede satın alma komir;yonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. Tah· 
mln bedeli beher kilosu 27 kuruş 
25 santimdir. İlk teminatı 1226 

Jırn 25 kuru tur. Şartname \ C nu • 
munesi komisyond .. görülebilir. 
İsteklilerin kruıuni v sikalarilc 
telı:lif mektuplarını ihale gaatın. 
dan bir saat evet Tophaneck as.
tın alına komisyonuna vermele-
ri (574) ( 135) 1- 141 

~:ırgc5a11~~~~~~~~ıı:ı.a~~CZID'JD'JDllOllmll9RI~ 

Hayat acıları 

Türkive Ziraat Banka ı 
.J 

Merkez Müdürlüe-iinden: .... 

Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan, Ankarada A
nafartafor caddesinde memurlar kooperatifi namile mruf 
bina k<\pah zarf usulile satılığa çıkanlmıştır. 

Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edilmiş olup 
bodrum katı, zemin katı, birinci. ikinci, üçüncü kat olmak 
üzere beş kattan ibarettir. 

Bodrum katında kalörifer da.resi ile kömür mahzeni. 
dort büyük anbar. 

Zemin katında bir büyük magaza ve bir müdürlük oda
sı, birinci kat ta beş oda, bir büyük salon, koridor, halalar. 

İkinci ve üçüncü katların her birind<t sekizer oda ve bi
rer büyiık salon, karodir, helalar vardır. 

Binanın yüksekliği 19,50 metredir. Bina badanalı ve bo
yalıdır. Zemin katındaki dükkanın döşemesi karo mozayık 
ve bütün katlar döşemeleri linolvomdur. 

Binanın her tarafında lambalarla teçhiz edilmiş elek
trik ve kalörifer tesisatı vardır. 

Satış 28.1.1936 salı günü saat on altıda Ziraat BankaSl 
Merkez müdürlüğünde yapılacaktır. 

Satı taksitledir. Bedelin dörtte biri peşin, dörtte birı 
936 senesi sonunda mütebaki kalan yansı da 937, 938, 939 
yıllan sonunda olmak ıizere üç müsavi taksitte tahsil edi
lecek ve bu müddet zarfında bina banka a ·potek kalacak
tır. 

İ&teklılenn be bin liralık depo ito akçelerile birlıkte 
tekliflerini, havi zarflarını bu tarihe kadar Merkez 'Mü
dürlüğüne ~evdi etmeleri ve şartnatneyi tedarik için de 
Merkez ve İstanbul Ziraat Bankalarina müracaat etmele-
ri ilan olunur. 1-5765 

1 i 1 )(1 rlığı ]dan : 
Kapalı zarf usulile eksi1one ilanı : 
1 -- Eksıluncve konulan i Met ndt n edılccdt 1 okul bl. 

ncı ınşaatı. 

lnş~atm Keşif bedeh (43786) lır. (37) kuruş ı e dt 0.,5 } ılı bUcl. 
ce ındc mevzu (23665) liralık iş yapılacaktır 

2 - Bu işe ait şartnameler ''t ,,,.aklar şunlardır: 
A) Eksiltmt' şartname ı 

B) Muka .. •cle projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumıy<: 
D) Kargir inşaata dair fenni ş~rtname 
E Hususi Ş<Jrtn me 
F) Ke ıf cetveli, il ıleı fiat cet eh m tra1 cetveli. 
İsti} enler bu şartnameleri ve e' ralrr bc:de ı2 olarak t çl'I Nahı 

Dırektorluf:tlnde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6.1.1936 tnrihinden 22 1.1936 çarş. m ı;unu &ı ai 

15 de Mersındc viHi} et encümenind apılacaktır 
4 - Eksıltme kapalı zarf ısulU ıle yaı.ıılacakur 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçi h;teklinin (1775) lira mu,;ak,. 

kGt temınat vemıesı bunrl, n haş'«l aşağıdalr\ vtı:ıkaları haiz olup 
go termesi lazımd ır. 

Bu ışe gireceklerin ticarc t odas 'e ıkalarını ve ıha le gunundcn 
en az 8 gün evci Nafıa \•ck!iletine mtiracnat ederek chriveti fcnniyt 
''csikasını almaları ve ihale komis) o"'una vcrmPleri l:ızımdır. 

6 - Teklif mektupları \''tık.arda (3) tincU m~c1rlede ~az ı lı fı at. 
tan bir Sdat evetine kadar vil:iyet enc:ümenıncle gr tırılerek eksilt· 
me kom ~vonu reisligine m kbu.r muk bilinde "erıleccktıı Pogta 
iJe gönderilf"CCk mektupların nihavct (J) uncu madd t"UC l'a.lllı Sa
ate kadar ~"'imi olması ve dış zıırfın mühür nıumu ile ivice kııpa
tılmış olmP•ı lazımdır. Po tadıı olacak ~ecikmeler kahn1 edılmez. 

(33) l-85 ------

Giımriıgumuze terkedil n muhtelıf cins 46 kalem eşya .. çık ar
tmna ile .27-1-936 J>• arte i gunu t 13 de satılacal<tır. T lipledn 
ve taf il~t almak ıstiv nlerin gümruğümüze mür cc'l tl. rı ıJan 
olunur. (16) 1_r.2 

Kar.1.,ıbe\ Hara~ı ıhthacı ıç <Sekiz bin dört pıı) kılo •qtın 
agı ilt (Dokuz hin altı ~uz) kilo .ıeytin t .. n i kapalı nırf u ulilt 

elrsilrt'VV<' konmuştur Flı iltme gunu 17 k:n11nusani Q36 rıun gU. 
niı s.aat on beştir Temin, •ı mu .. ·akkate H~·nn yağı içın uç yüz. Jira vt 
teytın tanesi için iki \tiı elli J ra o up qtin }ilJ!ıo•n ld1osmu 
kırk be kuruş vt' zeytin tanesını ldlo ın ()f•ız iıç kııru mııhanv 
r.ıe:ı kn met takdir edilmiştır 1 tc;klilerin s;ırtnam<'<ıını Bursa fa.. 
t.ırb 1 Bc:.vtar Mudurleril Karac.,.ht:, harasınd n meccanPn ~l alıl
ı,. ıer. T, lıplerin tcmin.ıtlarile biri lnt' c-k ilt'Tlc> günü lfar d bu-
1· •.nı. ılan olunur (3741) ı-57'i5 

.Jandarn1a !!Pnel kornıılanhğı 
.\nkara sa t· ın alı1nı konıi. ' o uındaıı 

1-Bı~ kilosuna (110) kuru de r vırilip •ksıltm< iı i tekli 
çıkmıyan (İ0,150) liralrk sade ek ı tmcc:i 2~ 1 Q3f s:ılı gu" ı1at 
(15) pa,.arlıklr satın lınacaktrr 

2 - İlk teminatı ( 6J) lir (25) kuruijtur ş,uıın n ""ı p ııtlır. 
3 - Eksiltme Ankara genel ko t nhJ! k ıra .. rnil v p ı r.ı'k,. 

tır 

4 - Fkı:.ıltmcye girmek ı tı} nler n ttmınat m kbuıu ve}' ban.. 
ıta mektuplariyle pazarlık sa. tınd. kmt'.!İ"vona başvurma' rı 

(40 1-123 

Erzin,~an Jandar·nıa Er ok 11 hı 

"'atııı alına koıni~ onundan; . 
l - Okul eratının 936 sen si 2 inci ktinund n 30-9-936 gayesint 

kadar ekmeklik Un ihtiyacı olan yUz dli bin kilo 5-1-936 günlcme. 
cinden itibaren on be gtin müddetlf kapalı zarf usuliyle ek ıltme. 
ye konulmuştur. 

2 - Eksilbne 20-1-936 günkmecine tt:saduf eden pazarte ı gU· 
nU saat on beşte Erzincan Şarbayhk· c:alonunda komisyonu tl!rafın• 
dan aşağıda yazılı şartlar dahilinde } apılacaktır. 

A - İhale istizana bağlı olup Ankarada J andarma Genel JCo. 
mutanhğından &0rulduktan sonra yapılacaktır. 

B - İstekliler şartnameleri \'e nmnuneleri Jandarma okulasın
dan parasrz olarak istiyebilirler. 

C - Eksiltmeye gireceklerin .2490 !-2) ıh artırma. eksiltme ka. 
nununun 2, 3 Uncu madd~sine tevfikan (Ticaret odasından 935 ka
yıdb ve noterden tasdiki ikametgAh ~enedlni e 16 ıncı, 17 inci 
maddesi. mucibince bir kilosunun li.5 kuruş üzerinden beleli mu· 
h:ımmer;ı o~an yirmi altı. bin ikiyllz liranın t eminat akçesi olan iki 
bın sekız vilz altmış sekız lira ?S kuruşa aid makbuz ve yahut ban· 
ka teminat mektuplarını göstermek mecburiyet indedir. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale vaktından bir saat ön. 
ce ve ağzı kırmızı mumla mühürlü olmak şartite satın alma komil. 
yonu başkanlığına te 1im etm!leri teklif mektupları posta ile gön. 
derildiği takdirde bu saata kadar gelmi~ dış zarfların mühür mumw 
ile kapatılmış olması ~arttır. 

4 - Bu husus hakkında izahat almak ıstıyenlerin okul satın aı. 
ma komisvonu R:ıclc:ınhvına müracaatları itan olunur. (8) 1-57 

ANKA.RA ~ EHRI 
İçnıe Su Konı · yoııuııclan: 

1 - Ankarada Sarıkı la civarındaki fi1it re binası ile Etlik ara. 
sında boru dö~emesi işi ve bu hatta muktazı gu borusu, t ulumba vt 
lnotörlerin tedariki ve Etlikde bir su deposu inşası kapah ıarf usu. 
lile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli (teıfi boruları font olduğuna na:r.aran) 
46864 lira 65 kuruş. (Çelik olduğuna nazaran) 39609 lira 77 kunış• 
tur. 

3 - İstekliler bu işe ait fenni "e munakasa şartnamelerıru pro .. 
elcri ve mukavele p 01esini ve boru tedarikine ait listelerde sair 
evrakı 3 lıra 35 kuru muk bilinde An r da içme su komi onu 
muh b sinden al hrler. 

4 - Eksiltme k p lı z .. rfl.ı 2 • .,-9 6 tarihine ra tlıyan c na 
~Unu saat 15 d: An r da An fart:ıl r c .. ~desind Vehbi Koç ap r• 
tımanrn 3 uncu tında çme uyu komısyonu dair inde y pı .ı. 
caktır. 

S - Teklıf re t pl r 
at 14 e kadar Ank r d ıçme uy 
bilinde verilmi b lunac kur. 

6 - İsteklilerin işb ı J<siltn } 
lira muvakkat teminatı mün k. 

ı tıralı td 1 ı ıçin 351 
"' inde yazıldığı veçhi! 
chlıy t" meknnı teklıf bu gibi işleri yaptıklnrm göste r tn 

mektup arivte b;r!ikte v rmeleri .. rtt • 41) 1-113 



ULUS 

KU UL olu • 

azı ea 
• &11'.al~•~IQJa&.mL._,,_..~. 

BaaJraın•u yirmi bet adet ltaDdart ve bet adet kırk beJ ili elli 
aadm .-yolu yası maJdnuı kapalı sırfla obiltmeye konulmut
w. Bblltme,. iftirak prtları: 

ı - Teklif mektubu (teslim müdcleu turih edilmelidir) 
2 - 06rilllp tecrtıbe edilmek llzere tekUf edilecek makineler. 

1ealllnrüet. 
3 - 11tltebarrik akuımuı analiz raporu 
4 - " 7,5 teminat akçeai. 
5 - Yetek..._,m ayn ayn f°ıat lllteu 
Ankanda .... lAYuan llldlrlGtGne yerilmelidir. 
Bkliltme .U.teti 23 bdnd ktnun akpm saat on cl8rde kadar 

8ab tercih hükmi muhafua eder. (27) 1-91 

• • 

Doktor 

Ce Haltahaneli Cilt Sıç 
Z6hrevl hatalıklar 

lllltebıuı 

Ba kpuarmdl Pobı noktl. 
•• brpımda. Çıkrıkçılar yo-
1ı:ut0 alt ">apnclakl evinde 
Rastalanm her 2iln lJflederı 
"'" kabul eder. 

Telefo 5506 

·ümne 
Zt.isa JtÖzlük1eri. korsalar 

Kiralık ve satılık e' 
Havuzbapndl Hıliliahmere lkı 

dakika meııafede İzmır caddelia
de 5 numaralı milıcnnıael kon. 
forlu clirt odalı ay1'1ca hbme~ 
oclaum havi daire kirahktar. A,. 
nı tekilde iki daireden mtıreWseo 
elan blnanm tamamı tatıbktıt 
Em aat katında Yeya Tel: 1854 
de Seba araıuna.ı t--12 

Daiına sabit daiınil 
tabii 

J 
aç 

lngtlb kı-.. uk ecnneu llbo,; 
ratuvarlırmda ha.sırlanan Twaa. 
tin taç boyalan muaır v~ ıelürli 
maddelerden tamamen an ohqt 
taçlan tahit renklerini bü..,del' 
JUUfttiD ~ bOyalV kumral, ft 
ılyalt olarft ffd talflt renk tize 
rinde tertib edil111i•tt1 

Gavet tabH we aabit oJua11 te 
mln edilen renk )'Jkanmak vo aer 
lemek batti denbe 1b111~k ıur 
tıyle de çıkma En clclcll ve em-
niyetli 1111r1radır. Eezaae1e~e •e 
rtrl"t mağazalarından ıraymu 

Qenlerıtıı (Q.,nes} 
11-......ı •• K ...... eNI 

......._ """ .. 
ıtT-. 

llerk rOIUJlda açık mu~t ü tU katiplik ıçuı ..,.. """...., ıı 11e a 
14 1 936 talı giiDI aut 2 de imtiban icra edilecektir Memunn ka. ... 
daaaamı 4 indi~ Jbllı enafı Jaais olan tal p enn un. • 1 11r • ..,... _.. 

.... afin6ne kadit . velııllete rer ietfd9 le milr tl r ıl n o ,..,... 1 '::. ,.,._. .. 

lunar (53) ı-120 ,;.::::::::::::::;:::;:::; 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı: 
Bana vdlyetmde Buna - Karacabey :yolu 6zenn• (.eG 200) h. 

a btlf beclelll Karaden ve Hanife k&prtllerl lnpaUtlql kJJ>th 
flarf u,alıle eksiltmeli 27-1-936 tlrihJI puarteal pi aut 16 da 
BafJa Vektloti Şoee Ye lt8pr8Jer Reiıllfi ebiltme komityonu oda 
-=:.c:.taaktır 

.. rtmmesi ve buna mütefeni dl er ••rak (301) kurut 
-.lıa!tQ·nde toR w 1rlprlJer Reilllflnden almabilir. 

lllmkbt teminat ( 42.:80) Unıcbr. 
l1teklilenn JtlPllUt olduktan lfle11 aıt ve111Wan ekliltmeden 

iiD a .-tiz etin -eneJ «a.tererelr lfafm Vekll tıtlden e1allyet ftll· 
lllm aım.ıan Jhlallr. 

Teklif me~ 27.1.936 puarteai pati ... t (15) e kadar Aa__,.. 90lle ""-.muer Reitlijlae ftl'fıme.I .._.... 
(S'75'l 1--30 

"' 
ı - s 4 150 s 
6 88 ' 
1 30 kurqtur 
ı - Hnu ftferine ve e.ıı 

çtlwa kıtaplara aul ılln\a* 
" 15 teulllt yapılır 

1 - Zeri Hin .,..ileri 
u,&ıotu~ 

S - Tebrik. tqeklrilr. ıvleıa 
ıne nfat ve btı alab ı tini• 
mcbn ...-ktwın f>e11ira ıl n 

'"'' ' , 
laarr1rı Falih Rıflcr ATAY. 

Umumi neff"ıyats idare dett 

Yazı itleri mudüru NaauW 
BAYDAtt. 

Çatairrf' taddH' CCVMtftd• 

rn.~..--. .Jaa•~~ 

Kapalı zari u uliyle 
e iltme ilanı 

üm rBa "' mu ı 

mödü lüğiind • • 
ı - Ankarada Anafartalar caddeaınde yaptırılacak Sümer Bank 

merker bmaıaun m11ıbMDmen ketıf bedeli 42.990 lira olan bodrum 
dafeme betonunun alt aenyesinin altında kalan temel hafriyatı •e 
,,. inpatı vahidi kıyul fiat e1U1le ve muhammen ketif bedelı 
376.330 Ura olan :y11karda aözU geç.en aevıyeden yukarı k111m (te. 
mız au. pis eu. elektrik, kalörifer, wantilasyon. telefon teeisatr. a. 
wantör ve kata mad n aksamı hariç) toptan götüru olarak eksilt· 
meye çıkarılmııtır 

2 - Bu ıte ait evrak tunlardır. 
a • MuJEaveJe projesi 
b • Ekiiltme prtnameıi 
c _ :Fennt prtnameler 
d • Metraj ve ketif buliH cetveh 
e • İllfUt listesı 

.... 

f • Proıeler 
lltiyenJer bu evrakı 21 lira mllbbihnde Stlmer Bank Ank'lr.I\ 

şubeıinden alabilirler. 
.) - Eksiltme 14 ıubat 1936 cwmrteli ıünü saat 15.30 da Aıı. 

karada Ziraat Banka11 binasmda Sumer Bank men.esindeki komua
yonda yapılacaktır. 

4 - Ebiltme kapalı sarf uaul.Ue yapılacaktır. 
5 - Ebilt:meye prebilmek igin iıteklilerin: 

a • 20522 8ra 62 kanat muftllkat ..... wrmel ri. 
b • Ehliyeti fenniye vellbu tbru" etmeleri 
ç • 2490 numaralı kanun muci'bince teminat mektubu verme

ge aaWıiyetli bir banka tarafınclan verilmit 419.230 liralık ~ 
•ti balen yapabilecek mali iktidarda oldupm mBbeyyhi blr ..,_ 
badetmme mu etmeleri. 
B maddesinde anılan ebliyeti ...... 1*nlı!a tarafın.tan 

teıkil edilecek bir heyet tarafnidan verilecektir. 
f atekliler bu Pbi tiylik işleri muvaf fakiyetle bitirmit oldaalda

rma dah vesikaları en geç ekıiltme tarihinden Uç gtin eve1 bu M
yete ibraz etmeie mecburdurlar. 

6 TekJif mektuplan yukarda yazılı cfiıı ve auttan bır aıwt 
evelın e kadar münakau komisyonuna verilmit bulunmalıdır. Pos. 
ta ile gönderılecek mektupların nihayet ihale uatinden bir uat 
eve) plmi Ye zarfın bnunt ~kilde kapatılmıı olmuı lhllDdtr 

Can. Ena en çok falımını I utarı lluftkkat 
fıyat tmWaat 

Elemek l5000 ~ iZ 2400 180 
Et 7500 10000 48 400Q -Yoeurt 1000 1200 ao Z40 18 
Sat 500 700 15 105 , 17,51 
Yumun. 10000 uooo 2,.50 3'5 za tuo 
Taze FUulye 1800 .. 20 408 30 
Taze Bamya 200 JOO ıs 45 J Si 
~ ı• Z008 10 200 15 
Bakla 400 500 8 40- s 
Mardanoz ıaoe uoo ı &:1e l.t. ı=:k .. - uo 

1500 2000 s 100 7 05 
Tomates 750 1000 10 109 7 50 
D. Biber 300 400 • 80 6 
Patlıcan 1380 1500 15 us 16 88 
Y'i>rak. 100 us 15 t .75 ı 41 
Prua 750 ıG08 8 • ~ 
Llllma ısa 30Ö 10 Sb z 25 
8eınisotu 200 Z$8 ıs 37.~ z 81 

Ankara H uku.k Faklllte11 için .lılayıı 936 nihayetine kadar .W· 
nacak olan yukarda lıimleri hiAlarmda miktar ve fiyatllriyle tu-
tan ve munkkat teminatları yazdı erzak 20 gtin mOddetle açık lı:. 
tlltmeye konmut&er. lstek1ilena 29 ikınci kinun 936 çar ... ~ 
na ... 12 de mlracaatları (64) t-138 

Devlet Daniryolları ve limanları umum 
müdürlüğü satmalma komisyonu ilinları 

Mub..,...... bedeli 50575 lara olan 155 ton benzin 27.1-936 pi• 
irteal gtlntt uat 15.$0 da kapalı arf uıultl lle A.nbrada ıdare bL. 

numda tatm ılrnacaktır. 
B te p.rmek ı.tıyenleria 3768,75 lıralık muY&Jdaat teminat de 

lrH nun taJin :ettllf ftllkalan ye tekliflırtni aynı cin saat 14.38 a 
ıa.ıs.r kı:ımityM nWitlae ftnnelerl Jkancbr. 

lartnmneJer Z5G kunıt mubltillftıle Aftbn " Haydarpqa wea. 
elerlnde tf-tmbnaktadır. (56) 1-137 

--···--..·- Janda ulları 
ha anlığında : 

Tahmını Muvakkat lbaıe 
bedel tımlMt ıtmıemecl 
L K L k. Oiiııfi 

radır 
4-Ş tname n 

mak ve öme anı ıörmek 
ler laer giln M M V Sa Al. 
na ııtramalan. 

S - Ekı itme ır.eoe 
ınanç para• mektup Yeya 
bmlarile bnunua Z ft J 
maddelerinde razıh bel 
birlikte ihale g6n ye IU1DCI 
M. V. Sa. Al ICG dl bal 
rı. (3749) 1-5764 

BlUT 
IŞILDAK ARK KO 

Çekıde ve barbıye bernar 
ark kömüderiniıa puarkia 
936 pe~ pi saat 
ptd•cllk'Ur Bellı firma 
.. ill&lellıl ri ,...rlıp 
ler. (70) l"-1 

.... ti 

Kiralık hane 

Nuıl~ıwe 
blrllle alet 

Cıui 
Ekmek 47322 00 3549 ıs 20.1.1936 pasarte11 15.JO Ka,.tı nrf ı. S. t 

Juduma olad" 
.. llatanetl için 

Bkrneltlik un l5000 15300 00 1147 .so .. " ıuo Kapalı sarf ıo aydı 
......... lçia 

1 - Çanak~ ı, J, t, 10 uydı JantlGma oJcullatı ile J...._. ~ ihti~ 
vulmda ,..ır (Z) kaJeai ;iYecefi n laisalarmda ,a.terilfft ~ da " aaatJlrda Çz '•• 
diye n.lnlhıde UW.l:yettar koa\layoaca ekailtmni yapdacütir. 

a - Teklif ~ Ut teıın inat m1kbus1arı ihaJe ıftnil ... t 14 30 sa kadar komlayoaa 
rn&f .ı.caktır. 

S- tartnameıer Çanakblede Janct.rma tatıft alnla kOlllİeJODUllfla paruas .....,.....lr . .BlllQ'i 

Buiüa Ba pce 

Charlee Bo1er " Catlaeriae Hep
bum'un •••ili muammlan 

ı-nn 


