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14 SONKANUN 1936 SALI 

Ciornale d' İtalia "İtalya boyun eğ·memiştir'' diyor. 

Jlabe~i~taııda]i:i lıart~kat. (lurgunluğu ital -
' ı ·ı . ı· vaııın isteğine <ı.n ı erı ge l)rornıuş . 

Roma, l 3 ( A.A.) - Ciorn:ı 1,: cl ' l

talia diyor ki: 
"Yabancı memleketlerde çıkarılım 

b haberler <loğru değildir. ozguncu 
Hele Afrikada askeri muvaffakiyel· 
. l"kl ldug"u haberi gülünçtür. sızı er o 
Bunları yaymakla, Cenevrcde itnl· 
yanların fena vaziyette oldukla~ı yo• 
lunda bir dÜ§Ünce doğurmak ısten· 

mekte ve ltalyaya kar§ı zecri tedbiı. 
leı·in daha fa·,lalaştırılması arnı o

l,1nn1akt d••· 
ltalyanın kendisine acıyan bi.r mem· 

lekettcn kendisinı bu güç vazıyeltcn 

kurtarmuını istediği yalandır. Zec · 
ri tedbirciler ümidlcnmemelidirler. 1. 
lalya boyun eğmemiştir. ltalyanın aı·· 
zusu, kuvvetlerini gittikçe fazla! Ş· 

tırmaktadır. İtalya, sulhu değil, fakat 
Afrikada harbı ve A vrupada zecl"İ 
tedbirlere kar§• müdafaayı düşün· 

mektedir. Habe~istanda askeri hare· 
ketlerin durgunluğu ltalyanın isteğ'i 

. . d" yoksa Habeıistanın haı-c· 
ll.Gerıne ır, b" 
keti iizerine değil. Sulh, zecri ted ır-

mahfiller, milletler cemiyetinin Ha • 
bc-listana bir tahkikat komisyonu gön 
dcı·eceği hakkında yabancı gazeteleı· ta

rafından çıkıırılan şayiaları, ciddiye al • 
mamakta ve Habeşistanda böyle bir tah
kikatın ne derece 70r bir iş olduğun ,ı 

ileri sürmektedir. 
Bilhassa eğer l ngiltere mıisbet bir 

vaziyet alınayıp da pasif kalırsa 18 lcı· 

komitesinin 20 ikinci kanundan sonrn 
petrola ambargo konmasına karar vere · 
ceği sanılmamaktadır. Zecri tedbirleri~ı 
kuvvetlendirilmesinin gecikmesine 5C • 

bcb olarak Amerika parlaıncnto~unun 

daha bitaraflık kanunu projesi hakkında 
hiç bir kaı·ar vel'mediği keyfiyeti gö~te· 
rilmektedir. 

J:4•frilw • .;ul/ı i~.;irı llH'"·~:wr/11 

fm/ llll UW ltl l~. 

·ı . . d · ~ · t da Habeşistanda 1 c-ı erın ıste ıgı arz , 
hiç bir zaman bir mağlubiyetle elde 

. . k • . 5 Jh ftalya •artları· edılemıyecc t11. u , .. 

Brüksel, 13 (A.A.) - Resmi mah

filler Belcikanın İtalyan • habeş ihti • 
lafında bi; mü lahalede bulunmu' oldu • 
ğu habel"ini tekzib etmekte ve ortalık · 
ta dolaşmakta olan §ayiaların tamamiyle 
hayal mah ulü olduğunu bildirmektediı·. 

fü·il,· l>nwımıd i:mi lıitnu•tlnı 

Romuya diiniiyor. 

A°Frikaya grden itafyan usRerl~fi Ncı-
policle dans ediyo,.far. 

nın kabulüyle gelecektir. Zecri ted· 
birciler zayıflamış bir ltalya görmek 
arzusunda bulundular. Fakat tersine 
olarak ltalya, günden güne daha kuv· 
vetli, daha müstakil ve daha şerefli 
olmak tadil'. 

Roma, 13 ( A.A.) - ltalyan sala
hiyettar mahafili, İtalyan· habeş ihtİ· 
lafında sulh teklifleri yapıldığı habe 
rini yalanlamaktadır. 

Roma, 13 {A.A.) - Afrikaya hıı · 
reket ederken Tiroll'ü a:skerler ara· 
sındn isyan çıktığı haberleri hir kere 
clnha yalanlanmaktadır. 

l ıul~ mı ı·Nm i ı,•bli:J i 
Roma, 13 ( A.A.) - 95 numartllı 

harb tebliği: 

Hava kuvvetleri, Danakil'de T<'ru 
mıntakasında keşif uçuşları yapmış

lardır. Eritrc cephesinin diğer tarnf
larında keşif kolları faaliyeti haber 
verilmektedir. 

Zt•(·rr lı•dbiriı•rirı im ıTt•Jlru·diri 
lf•n•iıi ·'"'' r/mı.vor. 

Cenevre. 13 ( A.A.) - İyi haber al n 

Paris. 13 (A.A) - Bir çok gaze
teler, Romadaki İngiliz elçisinin va
zifesi başına vaktinden önce döne -
ceği haberinin Romada nasıl bir a
laka ile öğrenilmiş olduğundan hah. 
setmektedirler. 

Pöti Parizien gazetesinin Roma 
muhabiri yazıyor: 

" Sir Erik Drummond'un üç 
haftalık olan izni bitmeden önce Ro
maya döneceği oldukça alaka ile 
karşılanmıştır. Bu habere, hususi bir 
ehemiyet atfedilmektedir. Zira bu 
haber, Sir Erik Drummond'un Lon
draya ~imdiki vaziyet hakkında bir 
ı·apor vermek üzere gitmiş olduğu 
uretindeki şayiaları teyid eder ma

hiyette sayılmaktadır. Elçinin izini · 
nin kısaltılması lngiltere hükümeti • 

nin kendisini Milletler Cemiyetinin 

toplanmasından önce veya bu top • 

lanlr olduğu 'ırada İtalyan hüküme

ti nezdinde bir teşebbüıote bulunma

ğa memur edilmiş olması şeklinde 

tefsir edilmektedir. 

Uı ... ır l>m.mlmnlu ltllıl.-ilmı 
.wı ptı,., yor. 

Kahire, 13 ( A.A.) - Habeşiııtanı 

müdafaa komite~i, müslüman gençliği 

cemiyeti ı·eisi Doktor Abdülhamit Saidi 
Dagabıır. Bolelli ve Ciciga'daki Mısır. 

hastanelerini ziyaret etmek ve seyyar 

ııılıiyc heyetlerinin bombardımanları hak · 

kında tctkikatta hulunmak Üzere Ha • 
beşjstan'a göndemeğe karar vermiştir. 

l rrnwı 1.-iiltiir lmlmııı il'Iİ/H f•lli. 

Ati na, 13 ( A.A.) - Kültür bak,ı 

nı bazı üniversite profesörlerinin )C· 

niden işe başlamalaı·r hakkında Öle· 
ki hükümet a r.aları ile fikir anlaşm!:\7.• 
lığından dolayı İstifa etmiş, İstifa!:>ı 

kabul olunmu~tur. 

=-==================================== 

1888 tarihinde sıırayuı önu ve .. o ··· ı ada her ,ün bcrlinlilerden vey a 
da ya ınc ı memleketlerden gchrıis olan 
lubaJ k toplanırdı ... " 

(~<~nı 1 uı.rle) ıiu . . 
11atıı·alaı'ı 

lmparawr Birinci Vi/Jıelm 
A lmanyanın başka taraflarından yahud 
ziyaretçilc~cn birikmış küçük bir kd· 

(Çcmbcrleyn'in hatrralarr) 

ULUS 

DIŞ 
l)tı.n iz konferansı 

Ko11/t•r<1rısıt1 .~11yt1 "ii.1111t•trll',,;,,,. 
:.:«ı _,.,.,., t•tliliyor. 

Londra. 13 ( A.A.) - Japon dclege
lcı·inin talebi ıİLerine, deniz konfcran 1 

İngiliz. ve japon delegeleri bu akşamüstu 
toplanarak Tokyodan gelen talimat ü • 
zerine konferansın vaziyetini gözden 
geçirmiılerdir. Ayrıca. bugün öğleden 

· ·ı· "k delegeleri de sonı·a ıngı ız. ve amerı an 
toplanmışlardır. 

K f h.t. de söylendig"inc on erans mu ı ın 

göre Lord Monsel yıu·ın konferansta. 
delegelerin konferans ru:ımamesine de -
vam ederek İnşa programı teatisi hak • 
kındaki üc planın münakaşasına deva • 
mı isteyip. istemediklerini veyahud müş
terek azami had üz.erinde münakaşayı • 
mı arzu ettiklerini soracaktır 

Tokyo, 13 (A.A.) - Dı§ işleri bakan
lığı namına söz 5öylemiye alahiyettıu· 

olan bir zat şu beyanatta bulunmuıttuı·: 

" - Deniz konferan111nı suya düş • 
mckten kurtarmak ıçin yeni gayretler 
sarfodiyoruz. 

Japon delegasyonu. meselenin tama· 
mını gerek keyfiyet ve gerek kemıyct 
bıtkımından tetkik etmeye ve hu bahta 
görüşmelerde bulunmağa haı:ırdır · 

Amiral Asumi'nin yakınında bulunarı 
kimselerden bıı·isi, Japonyanın iııtedik 
!erinin hiç bir 5 uretle dcğiııtirilmenıi~ ol 

duğunu sôylcmıştir.,. 

Londra. 13 ( A.A.) - Deniz konfe· 
ranııının yarın sabah ycıpılacak olan 
toplantısı, japon ve İngiliz delegeleri a • 
rasında iki saat süren bir konuşmadan 
sonra gel'i bırakılmışl.r .Japonlar, bir ve
ya iki nokta hakkında Tokyodan yeni ta. 
limat istemek arzusundadırlar. Bu gc • 
cikme muhtelif memleket delegeleri ara· 
sında yeni konsültasyonları da mumkiın 
kılmaktadır. Bununla beraber denİ7. koıı· 
feransı mahfilleri va7.iyetin çok nazik 
olmakta devam ettiği fikı·indedirler . 

B Susııie . .. ' .... , 

l'rağu :.:idt•rel.- Orw A l'r11 ım 

mt•!(t•lf•."irıi lwllı•tlN·ı•J, 

Viyana, 13 (A.A.) - B. Şuşnic'in 
cuma güniı Prağa yapacağı seyahat, 
Avusturya ıle Çekoslovakya arasın 

daki yakınlığı tevsik edecektiı·. En i
yi kaynaklara göre, Prağ görüşmele
ri, Tuna havzasının ekonomik vaLİye· 
tini sağlamlaştıracaktıı. 

Roma, 13 (A.A.) - Burada al~
kalı mahfillerde söylenildiğine ~Ör<.'" 

1 tal ya, B. Şuşnig'in Prağa ziyaretin 
den haberdar t•dilmiştir. Bu ziyaı·ctc 

büyük bir sıyasdl ehemiyet atfolun· 

111amaktadır. 

Prağ, 13 (A.A.) - Bütün Çek..>s· 
lovakya gazeteleri, ) akında Avustur
ya başbakanı B. Şuşnig'in Prağa , . .,. 
pn<'ağı :ıo:iynrctlc yakından .ılakalar

maktadır. 

Bütün gazeteler, Avusturyanı • 
Prağ elçisi B. Marck'in beyanatını 
neşrctmektedirler. B. Marek, hu be· 
vana tında diyor ki: .. 

"- Orta Avrupa davası, Avrupa 
ıııvasasının mühim ve esaslı meselt:c 
lt·~·inden biri haline gelmiştir. Herkes 

tarafından kabul edilmiş bir hakikc\t 
vardır ki, o da Tuna havzasınd1ı eko
nomik şartların halen tatmin edici 
bir mahiyette bulunmadığıdır. Orta 
Avrupa devlet adamları için, bu va 

7 iyete bir çare bulmak için yollar 8 • 

ı·aştırmak büyük bir vazifedir.,. 
Vecer gazetesi, bu ziyaret hakkın· 

da diyor ki: 

''8. Şu~nig Prağda çok ehemiyetlı 
görüşmelerde bulunacaktır. Kendisi, 
yalnız cumur başkanı ve başbakan a ... 
görüşmekle kalmıyacak, fakat aynı 

Kardinal Kaspar tarafından kabul O· 

lunacaktır. Mevzuubahs olan mesele, 
en önce "Avusturyanın istiklali" dir. 
Avusturya müstakil kalmak istemcl,. 
te ve bundan dolayı Prağdan bir y •r· 
dım dilemektedir. Avusturya başba
kanının HabsburglaTın tahta geçm<-.sİ 
meselesi hakkında görüşmeler yapa· 
cağı da muhakkö\ktar. Bu mesele üze
rinde en ehemiyetli görüıme, Kardi· 
nal Kaspar ile yapılacak {i>rüşmediı·. 

SAYlfA S 

HABERLER 
İran Sahinsahının lJir ı1utkıı 

-"' ~ 

~ahinsalı )raııında kıralict~ dt~ olduihı hal-·""? ' , .;» '" • 

de, hir öğ·rptmeıı okulu1111 a<;lı 
Tahran. 13 (A.A.) - Pars ajan ı 

bildiriyor: lı·an Şahinşahı, ilk defa ola
rak yanlarında kıraliçe ve kızları oldu
ğu halde, kadın erkek büyük kalabalık 

lran Şahinşahı Maje le Rıza 

Han Pehlevi 

onünde bir ilk öğretmen mcl<tebini ac • 
mış talebeleri, vl\tan aşkına . ekonomıye 

\'e hayatta ı;adelığe teşvik t'den heliğ bır 
öylev vermiş ve demiştir ki: 

·• - lran kadınlarının hugıin kt·ıı · 

di ''aziyc•tleı·ini ufrak ettiklerini \C hak
larını İslcmckte olduklarını ı;oı·meklc 

çok memnunum Kıınaatiın şuduı ki , 
memleketimizin saadet ve l'efahını tcınin 
için hepimiz büyük bir enerji ile ces., 
retle çalışmak mecburiyetindeyiz Sız • 
ler, hem kendinizin ve hem de vatanı 
nızın saadetini temin için çalışmalısınır.. 

Fakat, vatan is:in çalşmanın en biıyiik 

bir vazife olduğunu unutmaymız. Yarı· 
nın saadeti si:.cin elinizdedir. Yarım• 

neslini terbiye edecek sizlersiniz. Si7.le
re, çalışma ve ekonomi tavsiye ederi .. 
ve sizlerden bunları beklerim. Liiksu biw 
tarafa bırakınız ve lüzumsuz ması·aflaf'l

dan kaçınız.,. 

Şahinıahın babaca sözleri, kadmlar; 
tarafından, §İddetli ve sürekli bir suret~ 
le alkışlanmıştır 

Şahinşah bundan sonra erkekleı .. 

hitaben de şu beyanatta bulunmuftur: 

"- Şahsınıza hürmet etmeniz va 

izzeti nefsinizi yiikııek tutmanız lazım .. 
drr. Hiç bir zaman :zayıf ve betbaht ol ft 

duğunuzu sanmayınız ve böyle dü5un • 
meyiniz. Derhal aksülamel yapınız Ye 

düşününüz ki kuvvetlisiniz, kuv\'etli b
lacnksınız ve yükselmek için lazım her 
türlü iyi huylara malikıini7.. Vatana 

karşı olan muhabbetinizi. maddi esaslara 
istinat ettiı·meyiniz. Memlcketinizia 
hüriyet ve istiklalinin temini için lawa 
gelen faaliyetlerde bulunmak suretiyle 
vatana bağlılığınızı göstcı·mcnizi tavsiye 
e<leı·im . Vatana karşı samimi olunuz vo 
bu samimiyeti, bütün hayatınızda hisse
lece~ini,. biıtıın duyguların fevkind tu.. 
tunuz . ., 

. 
lrmı /,·,,."li<;,.,,.; bir yetimluuıı•l'İ 

::iy<11·t·I Nti. 

Tahran, 13 (A.A) - Tas ajan. 
sr bi"1iriyor: 

Kıraliçe, yanında klZları o\dugu 
halde, diin büHin masrafı veliahd ta. 
raf mdan görülen Şahpur yetimhano-

sini ziyaret etmiştir. Bu yetimhanede 
şimdilik 95 çocuga bakılmaktadır. 
Kıraliçe, yetimhaneyi en ufak tefe11o 
rüatına kadar gezmiş, yemekleri ut. 
mış ve çocuklara iyi bakılması için 
talimat vermiştir. 

Af ga.n Hariciye Veziriyle ircı.11 
Dıs isleri Bakunı arasında 

.'J> • 

Tahran, l 3 (A.A) - Pars ajan
sı bildiriyor: 

Afganistan Dış İşleri Bakanı, 1 • 
ran Dış işleri Bakanı B. Kazemi'ye 
aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 

"Ankarada lı an mümessilinin ba
na göstermiş olduğu dostane te
sa nüd hislerinden dolayı samimi 
tesekkürlerimi kabul etmenizi ri
c..·; ederim. "Yasasın İran := • 
şahı, yaşasın asil. han milleti . , 

İran Dış Jşleri Bakanı, bu telgra
fa, Iranın Ankara buyük elçiliği va
sıı .,siyle aşağıdaki cevabı vermiştir: 

Kır al Karol' un yolculuğu 
etrafında 

• (Başı 1. İnci sayfada ) 
lave ediyor: 

"Küçük antant devletleri, son Zil• 

manlarda, istiklallerinin korunmasını 
Fransadan ziyade lngilterec.len bek· 
lemektedirler.,, 

Belgrad, 13 (A.A.) - Kıral Karol 
ile Prens Paul'un dünkü av esna:ırn· 
da bugünkü sıyasal vaziyetler üzeı·i
ne konuşmu' olmaları ihtimali yok 
değildir. Fakat sanıldığına cöre Pı·.ens 
Antuan dö Habsburg bu konuşmııl.u · 
da bulunmamı§tır. 

J'npalığın Habsburglara mütemayil 
olduğu bilinmektedir. 

B. Şuşnig'in Pı·a~ı ziynr ı: tinin ne
ticeleri Macaristanda da bı.iyük ehe
miyctle ve sabırsızlıkla beklenm k· 
tedir. Macaristan, Milletler cemiyeti 
ile daha iyi münasebet kuı·mak için 
bir yol aramaktadır. B. Şu§nİg'in 
Prağda aynı zamanda Macaristanın 

arzularına dn tercümı..n olması muh- l 
temeldiı·. 

" İki memleket arasındaki dost. 
ne münasebetlerin takviyesi ve me•• 
cud tesanüdün idamesi faaliyetleri 
hakkında İran mümessilleri isin ek .. 
selansınızm ifade ettikleri samimi 
hissiyattan çok miıtellassi& oldum. 
Bu münasebetle ve Ekselansmızm 
seyahatı dolayisıyle, size en samİ• 
mi hissiyatını ve gerek şahsi aa
detinizi ve gerek dost ve komşu 
Af ganistanın terakki ve refahı i
çin en samimi temennilerimi hıldi
ririm.,, 

flauptman davası yeni
den mi görülecek? 

Trenlon, 13 (A.A.) - Vaşing
ton'un iki avukatı daha Haupt
mann'm müdafaası tarafmı il
tizam etmişlerdir. Yeniden yüce 

mahkemeye müracaatla davama 
istinaf edilmesi düşünülı •. ktedir. 

Bilindiği gibi yüksek mahkeme, 
9 ilkkanunda yapılmış olan bir mUo 
racaatı red etmiş idi. Vali Hofman 

ile göriişmeği ziyadesiyle ar:.tu et
mekte ohrn avukat Finnegan, ha
va yolu ile Şikagoya gitmiştir. Ken
disinde Şikago'lu i!,s kişinin etinde 
Lindberg'in vermiş olduğu necat 

fedyesindcn 22 bin dolar bulundu. 
ğuna daiı haber olduğunu söyle-. 
mektedir. 

Nevyork. 13 (A.A.) - Haupt. 
mann'm müdafaa vekili Lloyd Fet-l 
her, idam hükmünün icrasına en· 
gel olmak maksadiyle yüksek maWa 
kemeye yeniden bir istida verme)( 
hususunda Vaşinbton'un bir ç.oli 
avukatlarının yardımını temin et .. 
miştir. 
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) tılxıncı ua:,•t••Lt•nle okwlu klarımı:: Paristen Roına)ra 
Akdt:.niz Y zılden izde hava linvvetleriııiı1 asJ~eri elıenıİvt:\Iİ 

~man: Andre Suares 

La Frans Mi/iter mecmuasında Ge
neral A. Nisel ycr.z:r,>•or( 

Herkes habe§ meselesinin barış 

yoluyla halledilmesini candan iste
mektedir. Fakat milletler cemiyetinin 
kararla§tırdığı zecri tedbirlerin tatbi
ki, hele bu tedbirler kömüre ve petro· 
la da genİiletilecek olursa, en ,•ahim 
neticeler doğurabilir. Ve bu hal ya 
Jngiltcrenin İtalyanın ~avaı knçakcı· 
lığını kontrol için muayene hakkını 

kullanmak İstemesinden, yahut da 
bitaraf devletlerin bu hakkı ona ver· 
melerinden ileri gelebilir. Şu halde 
tayyareciliğin deniz harbı şartlarm· 

da husule getirdiği değİ§İklikler do
layisile Akdenizdc Stratejik vaziye· 
tin ne halde olduğunu İncelemek fay. 
dair olur. 

Mnkinenin büyük inkişafından 'c 
tayynreciliklc deniz altı gemilerinin 
ucuda gelişinden Ünce, donanmalar 

aylarca denizde kalıp dÜ§man &ahil. 
lcrini yakından abluka edebiliyorlardı. 

Ayni devrin topçulugu ile hattfl 
$ahil seviycsile ayni yükı;eklikte bite 
olmak şartilc iyi müdafna edilen li
manlar, gemiler için emin sığınakll\r 
teşkil ediyorlardı. Bugün İse modern 
gemiler, gerek tamir edilmek, gerek· 
se yakacak tedarik etmek, mecburiye 
tindedirler. Sahille bir seviyede bulu
nan limanlar, uzaktan topçu ate§ine 
tutulabilirler: Bütün limanlar, di\§· 
mıın tayyareciliğinin faaliyet saha.· 
aında da bu suretle bombardunan 
faaliyetine maruzdurlar. Hareket ha· 
linde bulunan gemiler, hu•a bom· 
bardımnmndan bir dereceye kadar 
kaçınabilirler fakat hareketsiz du
rupta dar bir limanda t>ulundularmı, 

muhakkak ki en büyiik tehlikelere 
maruz bulunurlar. 

hnlyıının merkezi vaziyeti, kendi
sine garp Akdenizinde inkar gÖtlir 
mez. stratejik faydalar temin etmektedir. 

Sardonya lnyılanna kadar ancak 
100 mil, Sicilya ite Tunusun tima\ 
burnu arasında ancak 70, gene Sial· 
yanın cenup kıyısı ile Malta arasınJn 
nacak 70 mil vardır. Sardonya, Sicil
ya ve Napoli sahili arasındaki üç kö· 
tenin dıl'ı 400 mili bulduğu gibi, Ti
reniyen denizinin hiç bir noktasında 
ıimal ltalyasının veya Libya sahilinin 
300 mil ötesinde bulunmaktadır. lşte 
bu kadar mesafe dahilinde İtalyan 

kara tayyarcciliğinin büyük bir kısn:u 
deniz hareketlerine iştirak edip her 
hangi bir harp eden tarafın deniz: yo
lunu son derece tehlikeye dütürebilir, 
• :ı.aman Maltada pek büyük olma
yan limanı ile hiç bir donanma için sr
fınaklık edemez. 

Sardonya'dan uzaklatıldığı nispf't• 
le, garbi Akdenizin Cibraltara kadtı.r 
~iden garp kısmında tehlike gittikçe 
azalmaktadır. Fakat Atlantik sef,.r· 
le-rini yapmıf olan İtalyan tayyare 'l.'C 

~ldpajları Sardonyayı bu limandan 

BiR nE' RL T ·o~ 

ayıran 1500 millik seyahati başarabi

lecek kudrette olabilirler. 

ltalyan tayyareciliği, bu denizler
de kendi levazımlarını temin eden de
poların yakınında olmak itibarile bir 
üstünlüğe sahiptirler. Halbuki İngiliz 
hava kuvvetleri ise karada hiç bir 
emin temele sahip bulunmayacaktır. 
lngiliz donanmasında yer bulan tay· 
yareler, gördüğü talim ve terbiye in· 
giliz. tayyareciliğine müsavi olan i· 
talyan hava kuvvetleri ile çarpı§ma
larda onlara galebe çalacak kadar 
kalabalık değildir. 

Bu itibarla İngiliz donanmnsrnın 

deniz üstü gemilerinin sayısı bakımın· 
dan gösterdiği büyük Üstünlük, İtalyan 
donanmasını dikkatli davranmaya 
sevkedecek şekilde olmasına rağmen, 
İtalyan donanması da hareket üsletİ· 
nin yakınlığı ve tayyarelerinin yardımı 
dolayiaile, hele bu keyfiyete birde 
malik bulunduğu deniz altı gemilerinin 
uy111 ilave edilirse. hazan çok müsait 
imkan ve fırsatlar bulabilir. Şarki 

Akdenizde, iki hava kuvvetinin vazı. 
yeli, bu derece gayri müsavi olamaz. 

Gerçi İngiliz hava kuvvetled, İn· 
giliz donnnmasına, Kıbrıs, Hayfa ve 
Abukir hareket uslerine dayana 
bilir. Bununla beraber, Rodosa ve on 
iki adaya dayanacak olan İtalyan 

tayyareleri de Hayfa'dan ancak 450, 
Süveyt kanalı mahrecinden 400 ve 
lskenderiye'den 350 mil uzakta bulu
nacaktır. Fazla olarak İtalyanlar, &1· 

nırı lskenderiyeye 300 mil mcsaf ede 
bulunan Trablus'a da maliktirler. 

Rodos gibi Trablus sahilinin de ital. 
yan denizaltı gemilerine çok eh·erİ~· 
li bir dayanı~ noktası teşkil edebile· 
ceği muhakkaktır. Öyle ki İngiliz do· 
nanmasr, bütün ku""·etine rağmen, bu 
sahilden Jtalyanm faydalanmasına 

engel olamaz. 

** 
Kızıldenizc gelince, muhakkak ki 

İngiliz donanması burada söz götür· 
mez bir üstünlüğe sahihtir. İtalya her· 
halde buraya mühim kuvvetler geçır· 
mek hataaına düşmez. Buna kar2ıhk 
da İtalyanların şarki Afrikaya getir· 
miş oldukları büyük hava kuvvetleri 
Kı:ı.ıldeniz'in ticari gidiş gelişini çok 
tehlikeli bir kontrol altına alabilirler 
Öte yandan bu hava. kuvvetleri Sudan 
tarafında kara kuvvetleriyle birlikte 
icraatta bulunabilir. 

Libya'nın şark cenubunu Eritre• 
den ayıran mesafeye rağmen, İtalyan 
tayyareleri için bu topraklar Üzerin· 
den uçmak imkansız bir tcY değildir. 

Şimdi tatbik edilmekte olan pro· 
gramı gereğince ingiliz hava kuvvet· 
lerinin hizmet gören, ve belki de YA· 
rısı Cibraltar'da, Malta veya Mısrr'da 
bulunan, yahut da Akdeniz donan· 
masına yerletmif olan 1100 ila 1200 
harb tayyaresi vardır. Bu program ta-

J 

marn olunca 1500 tayyareye sahib o 
lacaktır. 

ltalyarı ordusunun ise, harb baş

langıcında hizmette 1200 harb tay· 
yaresi '\'ardı. Bu son aylarda hava fi
lolarını l 15 den 170 e çıkarmak içın 

yapılan ilaveler dolayısiyleı sarih o· 
larak tayini imkansız olan ti\yyare· 
!erinin sayısı, şarki Afrikadakiler de 
dahil olmak Üzere, daha şimdid,.u 

hiç olmazsa 1500 le 1600 nrasınrln · 
dır. 

Malzemesinin kalitesi ve ekipajı 
nın talim ve terbiyesi bakımlarından 
sa, İtalyan ve inı;iliz hava kuvvet'e· 
rinin her ikisi de yüksek bir değerde 
olup kıyaslanabilir bir vaziyettedirler 

• 
Kısacası, Akdeniz'le Kızıldeniz'dP 

bir harb çıkacak olursa, hava kuvvet· 

lerinin faaliyetleri hareketlerin seyri 

üzerinde kuvvetle tesir yapacak ma 

hiyctte olacaktır. Hususiyle, tayyare

ler, ticaret gemilerinin büyük bir kısım 

nın Akdcnizde işlemelerine engel olncak. 

bu suretle de ekonomik \•aziyctte büyük 

bir değişiklik meydana oretireceklcr lir 

Bu itibarla devlet adamlarının ih· 

tiyatlı ve temkinli hareket ederek 
harb adamlarına harekete geçmek 
fırsatını vermemelerini candan dile· 

mek lazımdır. 

ltalynyı t.everım. Küçük İtalyan 
halkı; hususile Ombria ve Toskana' · 
nın iyi yürekli köylüleri bana hemen 
hemen fransız köylüleri kadar yakm
dırla.r. 

Romadan, İtalyan politikasından, 

devlet adamlarından veya kendilr.ri· 
ne bu adı verenlerle, diplomatlardan 
ve aervis şeflerinden, yani bu politı
kayı idare edenlerin hepsinden deh· 
şet duyarım. Onların hepsi, biraz O· 

torite kazandılar mı, artık yalnız İm· 
paratorluk için yaşarlar. imparator· 
hık, sıyasal Avrupa için yüz seneye 
yakın zamandanbcri bir çiçek hasla· 
lığıdır. 

ltalyan siyasileri bunun bir mil.ro
budurlar. Almnnlar kadar tabii hir 
şekilde bu zehiri neşrederler; Dev
letle İmparatorluğu biribirine ka r§ · 
tırırlar. Onlarda, az çok kendi arzu
su ile kole olan bir millete devleti lll· 
hakkiim ettiren ve başka devletlere 
bunu, İmparatorluk şeklinde kabul 

ettirmek iddiasında olan tiranlar ek
sik olmaz. insan hürriyetinden nefret 
eden bu iki kana susamışın bcnzerli· 
ği vardır. 

imparatorluklarını tekrar kurmnlc 

için Almanlar Oden'le safkan hay

vanlık üzerine istinad ediyorlar. ltal· 
yanlar da Ogüst'e, Tiber'e ve Jejiyon· 

lar, kıtaller, dünyayı aömürmü§, be

dava ekmek ve ca.nbazhane sayesindcı 

Ya1lal1«"J kar ikatürii 

- Fakat Duce, siz. yağmurları da durdurama:ı. mısınız;? 

- De:rli Herald - dan. 

yük&elmiı \'e mevkilerini muhnfaza. 
etmiş diger canavarlara. Birlerin kur• 

nazlığı, digerlerinin kısa görürlugü 
ne olursa. olsun, mÜ§terek olan ölç\ie 
süz kibirleri, yirminci aann Avrupa· 
una, iki bin sene evelin kanunlarını 

hükmettirmek istemeyi onlara. pek 
tabii; bir hal sribi gösteriyor. 

"'* 
Roma hakikatı $Öylemekle övun· 

dükçe daha fazla yalan söylüyor. f. 
talyan devleti hüsnüniyet ve samimi• 
yet gösterişi yapdıkça dahn fazla fa. 
ziletsizdir. Sadaka tı taklid ettikçe i• 
hanetini daha kuvvetle hazırlıyor. Bu 
devletin şeflerine iftira etmiyoruın: 

Onları dinliyorum. Onları Makyave lce 
muhakeme etmek hakkımdır, Çünl·ü 
Makyavel'i seviyor, ona tapryorlnr, 
telmi:zi olmakla ö~·ünüyor ve onun 
prensiplerine uyğun olarak idare ~t
meyi şeref sanıyorlar. 

Musolini, Fransa ve lngiltcrcnin 
topraklarında gözü olmadan ltaly .. va 
güneşten hissesini vermek gayretinde 
olduğunu söylediği zaman: Mak ·a· 
vel'ce hareket ediyor: çünkü kendi.&i 
ve emri altındakiler bu iki devletin 
haklarını, mallarını, fetihlerini ele g~ 
çirmckten ba~ka bir şey dü~ünür ne
ğillerdir. 

Fransa bunda kuşkulanacak bir .ev 
bulmuyor. Pariste beş ayda bir dış İŞ· 
leri batına geçen degersiz adamların 
korkunç cehaletlerine, içerdeki kor. 
kaldıklarının aynası olan dışarda.ki 

z.aaflarına, partilerinin, müşterilerinin, 
çetelerinin ve siyasi hayatın :zilletıni 

Üzerinde toplamı§ olan bütün bu cİr· 
kefin entrikalarından başka bir ~ey
le meJğul olamayan bu adamlardnki 
milli hialerin uyuşukluğuna fazla ~Ü· 
ven gösteriliyor. Yılanlar içinde i!ç 
çınğıraklı bir yılan olan gazetesi Fran• 
saya küEürler saçarken, Korsikavı,. 

Tunusu, Nisi, ve batta Savoa'yı ister· 
ken, sahibine Lejyon Donör'ün bliyük, 
haçr veriliyor. 

Bütün bunlardan sonra ay'ı da ne 
zaman i.steyecelder? Yann elbette. 

Roma bilir ki İngnltereye karşı se· 
ainin perdesini alçaltmak lazımdır. Bu. 
rada tehdid ve küfür artık iş görmez. 
O zaman hüsnüniyet ve eşsiz dostluk· 
larınr ileri sürerek protesto ederler. 
Az daha, Roma ile Londranın, allah 
tarafından sevİ§mek ve anlaşmak i~·•n 
yaratılmıf iki kız kardeı olduğunu 

iddiaya kadar gideceklerdir. Bütiln 
bunlar yalanlar "'e Makijavel tarzın· 
da en kaba oyunla.rdır. Çünkü riyakar 
kurnazlık ancak balyada bir hüner· 
dir. Alplerin Ötesinde İse Maky;ıvel 

ve Skapen kardeıtirler 
Roma yalan t1öyleaeydi, kafasında 

besledigi hayali roylerdi. Manasız ol
ıun olmasın, Romanın hayali kendiı:İ· 
ne Ah-ikanın şimalinde ve cenubunda 
büyÜk bir İmparatorluk bahfetml'!ktir. 
İtalya, istilaların en İğrenci ve utnıı· 
dırıcrsı ile Tra'bhua ~·arleşti. ltalva, 

Gene Berlin'e gelelim. Ben Berlin'e, fev
kalade enteres.:ın bir anda varmıştım. Ora· 
da geçirdiğim yıl, hakikatte, bir devrin so-

ÇEM BERLEJ~l\ iN HATIRl1Li1.Rl 
Numara: 2 Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

büyüğü olan Demir Başvekıl Bismarck da 
henüz sağdı. 

Babam, kont Her bert Bismarck'la Lon
dra'da karşılaşmış ve biribiriyle dost olmu~~ 
Jardr. Kont'a, bir ay yanımda taşıdıktan son· 
ra verdiğim, bir tavsiye mektubu getinniş· 
tim. Üzerinden birkaç gün geçti. Kont Her
bert'ten kısa bir mektub aldım. Bu mektubta 
diyordu ki: "Prens Bismarck, babanız hak· 
kında birçok şeyler dinlemiş\ e onun, devlet 
adamlarınız arasında en ileri gelenlerd-en 
biri olduğunu biliyor"; bunun için prens Bis· 
marck'ın, kendisinden beni yemeğe davet 
etmesini rica ettiği kaydediliyordu. Ertesi 
günü - saat altıda sanıyorum . yemeğe git· 
mekliğirn lazımgeliyordu. Ben veston giy· 
meği düşünüyordum. Halbuki Caketatay ıle 
gitmem icabetti. 

nuııfa l>eraheı· ~U· J yok 

nunu ifade ediyordu. Yeni Almanya'yı ya
ratmış olan üç büyük şahsiyet henüz hayat
ta ve kazandıkları zaferlerin sahnelerine ha
kim bir vaziyette idiler. Bunlar. başka insan
ların, kendilerinin yanında küçük kaldığı, 
tekmil öbür kombinezonlann, onların kom
binezonları yanında ufak tef ek şeyler halini 
aldığı, devlerden ibaret bir neslin sonuncu
ları idi. 

İhtiyarlıktan artık öne eğilmiş, fakat düz
gün ve askerce tavriyla saygı telkin eden ih
tiyar imparatoru, nöbet değişirken, her sa
bah sarayının penceresinde görmek milin· 
kündü. Yaşı ve mu\·affakıyetleri dolayısiy
le, daha hayatta iken efsanevi bir şahsiyet 
halini almış olan adamın, hayalini olsun gö
rebilmek kin, orada her gün berlinlilerden, 
veya Almanyanın başka taraflarından yahut 
da yabancı memleketlerden gelmiş olan zi
yaretçilerden birikmiş küçük bir kalabalrk 
toplanırdr. Onun 90 mcI yıldönümünde, al
~an prenslerinin, kendi \reya hükümdarları· 
nın saadet temennilerini arzetmeğe gelen 
yabancı diplomatların, şaşaa içinde geçişle· 
rini seyretmek kin, ben de, sarayın kapisı 
önüne yığılmış olan halkın arasında, saatler
ce durup beklerni tim. O yıl, krralfoe Vikto-

ria'nın hükümeti eline almasının ilk yıldo
nümü idi. Bu münasebetle kıraliçeye karşı 
gösterilen saygı, herhalde, imparatora bu 
yıldönümünde gösterilen saygıdan çok da
ha büyük olmuştu. 

Tirgarten'deki gölün buz tuttuğu ve biz 
de paten kaydığımız zamanlar, parkta, her 
günkü gezintisini yapan M oltke'yi görmek 
kabildi. Onu selamlıyabilmek için, paten ka· 
yanlar, yaptıkları figürleri bir yana bırakıp, 
buzun öbür kıyısına koşarlardı. Eğer ünifor
malı olmasaydı, bu kibar ve .zeki simalı, ge
niş alınlı, narin yapılt adarnr, büyük bir filo
zof veya riyaziyeci, herhalde, yüksek bir ze
ka taşıyan ve insanların alelade kaygıların
dan azade bir alim diye kabul edebilirdiniz. 
Filhakika, o, büyük bir alim idi: Fakat onun 
ilmi, harb sanatı idi: Avrupa onun satranç 
tahtası, taşlar da orduları idi. 

BİSMA RCK'IN YANINDA GECEN 
BİR AKŞAM 

Kaynağını kan ve demirden yaptığı dev
leti, hala Başvekalet binasından nezar.eti al
tında bulunduran, düğmeleri seyrek iliklen
miş general üniofnnası içinde iri b5nyesi 
gibi. eseri de hakiki' bir dev \·e iclerinde en 

ı n 

Tecessüs ve gurura bürünmüş hir ha 1de 
fakat ürke ürke davetli olduğum vere gel· 
dim. Salona girince, prens a\•ağa kalktı ve 
beni o eski devrin fevkalade kurtu:ııisivle 
seHimladı; keyifsiz olduğu için. odasından 
çıkamıyan prensesin hazır bulunamamasın
dan dolayı, benden af dile\·e ... ek. beni, orada 
hazrr bulunan misafirlere tanıttı. O zaman 
bu ziyaretim hakkında sun la-ı yazmıştım: 

"Bu davet bir ayle to•)l ,nusmdan başka 
bir şey değildi: davette. Bi marck, kont il a
bert, Bismarck'ın kızı ilt> kocası. katin' ri 
ve anlaşılan, kendisini sıkı oir kontrol altın
da tutan hekimi hazır hulunuyordu. 

.(Sonu var) 
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I{" mutay dün hay\1anlar 
vergisi kanununu görüştü 

• 
iÇ ____ ...;., _____________________________________________ __ HABERLER 

(Başı J. inci sayfada) 
yun1.arından alınan \•ergiyi 20 kuru§a 
ı.adar indirjrkcn, yünü ve değeri bundan 
.&aha aşağı olan diğer koyunların vergi 
nisbetinin bu kadar csulı bir tenzilata 
tabi tutulmadıiını söyledi. 

Yaşar Özey (Manisa) - Merinosun 
memleketimizde henüz. taammüme bai· 
lıyan bir cins olduğunu, halkın rağbeti· 
•c al. kasını çekmenin faydalı olduğunu, 
bıı i.ibarln bu farkın konulmasının enCÜ· 
m~nce m•.n af ık görüldüğünü i7.ah etti. 

Halil Mentetc (İzmir) Köylünün buh· 
ran dolayısiyle sıkıntı çektiği dört me • 
seleyi; tarifeleri indirmek mükellefiyet 
cephesinde bazı tadiller yapmak, borç 
meselesinde de on beş yıl taksite bağla· 
m k, eşya fiatları üzerinde de tenziller 
ynpm k sureti} le, hükümctin halletmek 
için harekete geldiğini izah ederek vergi 
sistemimize temas etti ve '"hükümetin 
yerinde olsam çift hayvanları üzerinden 
vergiyi kaldırırdım., dedi. Bu k2nunu 
gctirdiginden dolttyı Finans Bakanma 
teşekkür etti. 

t- ınans Bakanı Fuat Agralı, Ka
mutayın tasvibine verilen kanun la
~ihasıyla hayvan fiatlarının ,.e me
vaddı hayvaniye fiatlarının umu.ni 
buhran dolayıaiyle düımesinden ver· 
ginin mütenasip ve adalete uygun o
lan feklini kaybetmit olması ve Ka· 
mutayın bundan önce gösterdiği arzu 
i2erine haxırlanmıf olduğunu iıaret 

•derele demittir ki: 

"Yeni kanun liyihuı ile bu vergi 
Ü2erinde gözetilen tenzilat mikdan 
4.5-5 milyon kadar tutmaktadır. Bud· 
çemi:ıin kabiliyeti ve istitaatı göz Ö· 

nünde tutularak bu kadar bir ten:r.İ· 
lat yapılabilmiştir. 

Verginin e..aa noktasından bu ver· 

giyi &ittikçe hafifletmek ve sonı a· 
Jan toprak ve mahsulatı zür:raiye ıle 
birle4tirerek büsbütün kaldırmak ga· 
yemizdir. Fakat bu ancak ilerde ka
bil olabilecektir. Şimdilik büdcedeki 

kendi imıasını tanımayı en yüzsuz 
bir tekilde reddederek Habeşist.Hıı 

istila etti. Libya'ya yüz bin adam yol
ladı. Romanın gizli ve derin fikri Mı
.ura hakim olmaktır: O Mısır ki Ro
manın enak anbarı olmu§tur. Ve o 
M•sır ki günün birinde habeş kalcsıle 
Trablus arasında elinde tutacağı ka· 
naatile övünmektedir. lngiliz amiral· 
liğı bu fikri kctfetti ve aldanmarl•. 
Şimdi ona göre hareket etmekte ve 
susmaktadırlar. Kimse hakikatı söy:e· 
miyor, fakat onu bilen lngiltere bu· 
au fark ettirmek İstemiyor; Roma 
alrsine yemin ediyor ve bazen ınu
aın ettiği yemine başkalarını anandır· 
dığını dü4ünüyor. lngiltere aldatıl. 
ıınasına imkan \'Venniyor: Sertliği ve 

haıinliği buradan geliyor. Frans~yı 
lrendini takibe ve mahvoluncaya ka· 

dar ona hizmet etmeye mecbur edı · 

YOTsa bunun ne ehemiyeti var. As· 

iter onu kullanan şef uğrunda haya· 
tını \"ermekten daha iyi ne yapabilir. 

nisbetler, bu kanunda gösterilen ten
zilattan fazlasına mütehammil de· 
ğildir. Müsaade ediniz de bu ene 
bunu tatbik edelim. Neticeııine göre 
gelecek sene mümkün olduğu kadar 

vergiyi tahfif ederiz.,. 
ismet Eker (Çorum) Merino& ko· 

yunları üzerindeki etüdlerin verdigi 
neticeyi sordu ve Yaşar Öz.ey ( Ma
nisa) bu etüdlerin müsbet §ekilde so· 
nuçlandığını, Merinosun iktısadi -,,•e e· 
tinden istifade edilen bir cins oldu 
ğunu söyledi 

Bundan sonra, dil, tarih, coğra f
ya fakültesi kurulması hakkındaki 

kanuna bağlı l ve 2 sayılı ced\•cllerde 
değişiklik ynpılması hakkındaki kıı · 

nun projesi Kültür bakanı Saffet A • 
rıkanın teklifi Üzerine müstaceh n 
müzakere ve kabul edildi. 

Ordu mebusu Hamdi Yalman ın, 

askeri tıbbiye mektebinden çıkan as

keri kimyagerlerle diş hekimlerinf' 
verilecek teçhizat bedeli hakkındaki 
kanun teklifiyle, zabitlerle asken 
memurlara mektepten çıkışlarında hir 
defaya mahsus olmak Üzere teçhi7~•t 
bedeli verilmesi hakkındaki kanon 
projesinin görüşülmesine başlandı • ' f" 

kanun projesi 1934-1935 ı<enesincle 

çıkmış o•anlarm teçhizat bedelinden 
istisna edilmesi hakkındaki Hamdi 
Yalmanın aııkeri kimyagerlerle ecr.a· 

cılara da verilmesi hakkındaki Cen,. . 
ral Kazım Sevüktekinin nazan itiba· 
ra alınan tnkrirlerile birlikte encÜm<>· 
ne verildi. 

Ka'"utay yarın toplanacaktır. 

Yeni büdce 
Finans bakanlığı bir marttn Ka 

mutnya se"·kedeceği 1936 yılı büd~e 
projesinin hnzırlığına baıılamıştıı·. 

Cağrı - ... 
Kamutay Memurlar Kanunu l\lu· 

vakknt Encümeni bugün saat 1 O c!~ 
toplanarak Cümrük ,.-e f nhisarlar mc· 

murlnr kanunu projesini görüşec-~·k 
tir. 

Kamutay Arzuhal Encümeni bu
gün saat 15.30 da toplanacaktır. 

Yeniden 50 bin dil 
k]avuzu basılacak 
Tiirk Dil Kurumu Gcıwl St:.k· 

reterliğinden: 

Osmanlıcadan Türkçeye ve 
TGrkceden Osmanlıcaya ct~p kla
vuzla~mın piyasada mevcudu a 
zaldığından bahisle kuruma mü
racaatta bulunulmaktadır. Yüz bin 
tane olarak basılan klavuzların 
ihtiyaca yetmediği anlaşıldığn~dan 
eldeki kalıplar üzerinden yemdPıı 
elli bin tane daha basılmaktadll". 
Ay sonuna kadar bunlar yetiş
tirilerek ihtiyaç karşılanacaktır. 

ISTANBUL TELEFONLAR/ --- --
İ~tanhu] liıııaııında 

tetkikler 
lstanbul 13 - Ekonomi Bakan

lığı ba§ mü~viri fon der Porten Js
tanbul limanında tetkiklerine devam 
etmiştir. Limanda yapılacak iş~er ~
rasında limana gelecek gemılenn 
"l:ehre telefonla bağlanmalan ve ge
milerin üst kat arından doğruca çı
kabilmek için rıhtıma yüksek iskele
ler kurulması vardır. 

Tiftik halılarımız 
satılıyor 

İstanbul, J 3 - 1stanbulda lif· 
tik halılarının satışı gün geçtikçe art
maktadır. Sovyetlerden \'e alman • 
!ardan sonra İngilizler de satın alma 
işine karışmışlardır. Son günlerde 
3500 balya Sovyetler. 2000 balya al
manlar, 860 balya ingilizler satın al
mışlardır. Sntış vaziyeti çok iyidir. 

H.eyetimiz Bükreşe 
gidiyor 

lstanbuJ, 13 - Bükre~te topla· 
nacak olan Balkan ekonomi konse
yine iştirak edecek olan Kamutay 
ikinci başkanı 8. Hasan Saka lstan • 
bula geldi. Çarşamba günü Bükreşe 
gidecektir. 

Karaya oturan vapur 
fstanbul, 13 - Lapseki civarın

da sis yüzündt.n ~c.raya oturan Hay
dar vapuru ! nrtarılmrş ve dün lstan-
bula getirilmiştir. Y ann Haliçte 
muayene edilecektir. 

* Eski Sürre arabası müzeye ko· 
nulncaktır. 

* Üniversite on gun sömestr ta
lili yapacaktır. 

.. Kazım Dirik lstanbula gelmiştir. 

Turizm komisyonunun 
toplantısı 

Bakanlıklar arası turizm komis · 
yonu, ikinci toplantısını, yarın ya • 
pacak ve bir celsede verilen karar 
dairesinde çnlışmalanna başlıyacak · 
tır. 

Madeni altınlar 
Finans balrnnlığı ihracat bedeli O· 

larak memlekete sokulacak madeni 
nltınların Cumuriyet Merkez banka· 
sına satılmasını teminen ittihaz olu· 
nan tedbirler hakkmda bir karanın 
me projesi hazırlamı§lrr. 

Bu tedbirlere göre dövizler hak 
kında cari olan Merkez ba.nknsınn 

tevdi kaydı, madeni altınlar hakkın 
da cari olmayacak ve madeni altınla 
rın behemehal Merkez bankl\sına ı;<'· 
rrlmasr temin edilecektir. 

Almanya - Türkiye tica
ret n1Ünasebetleri 

Alakadar makamların yaptskllH"ı 

ticaret İstatistiklerine göre, Almanye 
ile olan ticaretimiz. inkitaf halinde· 
dir. 1935 yılının ilk 9 ayı zarfında 

Türkiye· Almanya ticareti, geçen SC-· 

neye nazaran, yüzde 52 nisbetinde 
artmıftır. (34 milyon liraya karşı 55 
milyon). Bu müddet zarfında Türki· 
yenin Almanyaya olan ihracatı 14 
milyon liradan 27 milyon liraya yük. 
sclmiştir. Almnnyanın Türkiyeyc yap· 
tığı ihracat İse 18 milyondan 24 mil· 
yona çrkmııtır ki bunda da yiizde 31 
bir artma vardır. 

Almanya Türkiyeden bilhassa Ü· 

2Üm ve sair meyvalarla yün, kenevir, 
yumurta, bağırsak, balmumu aatın 

almaktadır. Türkiye de Almanyada., 
bl\nayi maddeleri ve bilhassa timen· 
difcr malzemeleri ithal etmektedir. 

Dışarıdan mal getirirken 
Bedelleri haricten ithal olunmuş 

türk paralarile yapılacak ihracata 
müsaade edilmemesi bir tamimle ala · 
kadar gümrük ve kambiyo teşkilatına 

bildirilmi§tİr. Bu tamime göre memlekc· 
tiıni.ı.den mal ihraç etmek istiycnler bun· 
!arın bedelleri olan türk paralannı hariç· 
ten ithal olunmuş ecnebi nükud \'e 

kambiyosu veya madeni altınla teda· 
rik ettiklerini kambiyo direktörlüklerine 
isbat ve tevsik etmekle mükellef bu· 
1 unacaklardır. 

Cenubi Amerika ile olan 
ticaretimiz 

Sanayiimizin muhtaç olduğu 
hammaddelerden buılannm ve 
mühimlerinin Arjantin ve Brezilya
dan teminini mümkün gören Eko "' 
nomi Bakanlığı, bu memleketlerle 
ve Portekizle ticaret münasebetleri
ni artırmak için, Türkofis vasıtasiy
le, bu İf üzerinde, etüdler yaptır -
maktadır. Bu memleketlere kartı 
sırf alıcı vaziyetinde kalmamak ve 
· nw !eketlcri P' ·ıı- nah ..tmi7 
için yeni bir mahreç haline getir • 
mek bu etüdlerde esas olarak göz ö
nünde bulundurulmaktadır. Tetkik
ler nihayet bulduktan sonra bu 
memleketlerle anlaşmalar yapılacak 
ve oralara ajan komersiyal gönderi
lecektir. 

Bayındırlık Bakanlığı 

muhasebe direktörlüğü 
Bayındırlık bakanlığı muhasebe 

direktörlüğüne Dördüncü lcolordu mu
hıuebecisi B. Ruhsar tayin edilmi,tir. 

Bafra' da soğuklar 
Bafra, 13 (A. A.) - iki gündür 

'1avalar soğumuı, kasaba ve köylere 
•:> "mur düımüştür. 

Hava bugün de kapalı ve yağı a 
elverişli görünmektedir. 

Filistin hükümetinin yeni 
bir kararı 

Filistine gönderilecek yumurt.ı lt· 

zerinde, İngilizce ;mported, arabcn 
varid ve bunların mu5e\'I litanında 
karıılığı olan kelimelerin behemeh. l 
bulunması hakkında. Filistin hüküme· 
tinin bir kararname neırettiğini bu'l• 
dan bir buçuk &) once haber vermış
tik. Bunun mü~kulatrnı gören Filistin 
hükümeti kararname hükmünü d~· 
ğiıtirmi§tir. Şimdi, Filistine ithal N J• 

lecek yumurtıı.I r üzerinde, yn 'nız 
menşe, • memleketin iımini ihtivn c . 
d n bir damga nınılması kil.fi gor• 1-

mektcdir. Bu damganın harflcrın•n 
hü) üklüğü 2 milimttre olnc k \ c sa • 
bit mürekkeple basılacaktır. TürJ.i"e 
için İyi bir dış pa.:z:ar olan Filistin yu

murta gönderen tuccarlarımız arns•n· 
da bu yeni karnrname iyi kar,.,ıla11-
mı~hr. 

Türkofis'in bülteni 
Türkofi5 )arından itibaren aydn ı· 

ki defa olmak Üzere bir bülten n~ ~
retmeğe ba§lr:} aca.kfrr. Bu bulten dun
ya ve Türkiye ekonomisini yakından 
takib edttektir. 

Konserve yumurta sat1şı 
Türkofiain te§ebbüsü ile Almanyct· 

nın memleketimizden konserve )'U· 

murta alması temin edilmiştir. lstan
bul buzhanelerinde epiyce yumurta 
mevcud olduğundan bu yeni va7i,.ct 
yumurta tüccarları üzerinde çok hl 
tesirler uyandırmı•tır. 

Ekonomi ve Tarım Ba
kanlıklarınrn müşterek 

çalrşmalan 
Y aı sebze ve me-~valarımızuı ras

yonel bir şekilde i tihsal ve ihraç 
§artlarını berab~rce tetkik etmek ü
zere Tanm ve Ekı..nomi Bakan!•' 1 • 

nnm mütterek bir ... .,j5yon teşkil 
edeceklerini yazmı§f.rk. Bu komis -
yon perşembe gümi saat l 6 da Tür
kofiste toplanacaktrr. Komisyona 
tarım genel direktörü B. Abidin E
ge ve Türkofis b..'l~kaor JJ MeC"df't 
Alkin'den baıJ<a iki Bakarı 1ırm mü 
tehassıs müıa"·a• ıeri iştirak t-cl~c~k -
)erdir. 

B. Abidin 
Üçüncü ı.ınıf mülkiye mlifettişliğ.i

ne fç bakanlrk vilayetler idaresi ge
nel direktörlüğü ~ube direktörlerın
den B. Abidin tayin edilmi,tir. 

Ölüm 
Siird mebusu B. lsmail Müştak Mn· 

yakonun anne&i \""e temyiz baş mud· 
deiumumisi B. Yu&Uf Nihadın kıvn;-ı
nası Bayan dün ölmü~ ve cena7.P i 
kaldmlmrıtır. Ayle-nne ha$ sağlığı di
leriz. 

f:ll.I ''1111 rummu: Tefrika: 85 - l•akat si.z etrafınızda hic insam ilgile~-
cliren şeyler göriiyor musum;z? Ben görmı-

Prenses Seniavin sordu: için böyle hareket et.'lliş olduğuna kaı aı 
verildi. İhtiyarlık; işte onun en çok korktu· 

Kırmızı Za11br~ ı~ 
l' az.ın. A narol FRANS 
Turkçeve çt:vrren: Na uhı BA YlJA R 

Araba, tepe~i:- eteginde merdivenvarı 

sıralanmıs köşklerle bahçelerin alt tarafm
da1ti geniş kıyı yolunu devrediyordu. Ve '>Ol 
yanda, Sen Malo kaleleriyle çan kulesinin 
mavi deniz üzerinde yükseldikleri gorunu
yordu. Sonra, arabanın girdigi kenarları ~i
c;ekli çalıların cevrilmiş yolun uzunlugun-:a. 
yanları birer kanat gibi uçuşan beyaz patis
lta şapkaları altında Dinar'lı kadınlar. dim
dik yüriıyorlarclı. 

Montessüı'nin yanında, arabacı yerındc o 
tunnuş olan Madam Reyrnon: 

- Ne valık ki eski kılrklar kayboluyoı; 
hata şimendiferlerin. dedi. 

Montessüi ce\ab verdi: 
- Dogru. Eaer şimendiferler olmasay

dı ~Ö) luler şimdide, eski zamanlarda giydik
lerı kostümleri giyeceklerdi. Fakat bi.z onlıl
n ı,ormiy ecektik. 

e olur: hiç olmazsa onlan o halleriy
le t~~avvur ederc;lik. 

Pr nses Seniavin son:lu: 

yorum. . 
Kocasınm kitablarmclan kendisine de hır 

parça filozofi geçmiş olan Madam Reymon 
eşyanın hiç bir şey demek olmadığını. anc.~k 
her ŞP.yin fikirden ibaret bulunduğunu sov· 
ledi. 

Brikte ikinci sıranın sağ tarafına otur
muş olan Madam Marten mırıldandı: 

- Oh! evet, insanlar ancak kendi fiki_r
lerinı görürler, ancak kendi fikirlerini taktb 
ederler. Sağır, kör, yüriiyüp giderler. Onla· 
rı ılurdum1anm imkanı yoktur. 

Onun önünde, prensesin yanında otur
makta olan Mösyö Martcn: 

- Evet yavrum, fakat sevkedici fikirler 
olmayınca insan nereye gideceğini bilemez
di ... Ha, aklıma gelmişken sorayım: Montes
süi siz, Kade Gassikur'un heykelini açark-:1'1 
Luvayye'nin scwlediö-i nutku okudunuz mu? 
B b • ~ 
aşlangıcı dikkate değer. Luvayye sıya:-ı 

düsünceden mahrum bir adam clegilmis ... 
Araba, kenarlarında söğücller olan çav•r

lardan geçerek bir tepeye uımandıktan son
ra ağaçh, geniş bir platoda ilerledi. Uzun 
zaman, bir parkın duvarları boyunca yürü
dü. Yol, gözün görebildiği yerlere kadar, 
bu parkın nemli gö12'esi altında uzarrp gi
diyocdu. 

- Burası Gucrrik değil mi? 
Üzerlerinde birer arslan bulW1an taştan 

iki sütun arasında demirden dört tuğlu tacı 
altında kapalı duran parmaklıklı kapı bir
denbire göründü. Parmaklıkların arasmd-an. 
derin bir ıhlamurlu yolun sonunda, şatonun 
kül rengi taşları görünüyordu. 

Montessüi: 

- Evet. burası Guerrik'tir, dedi. 
Ve sonra Terez'e dönerek: 
- Marki dö Re'yi sen pek iyi tammışt .. 

Altmış beş yaşında olduğu halde kuvvetinı 
ve gencliği muhafaza etmişti. Modayı kendi· 
si çıkarır, .zarafet hakkında hükümler verir· 
di \'e sevilirdi. Geneler onun redingotlannı, 
monoklunu, jestlerini, çok tatlı küstahlığım, 
eğlendirici taraflarını taklid ederlerdi. Gii
nün biri'nde kibar alemini bıraku, konağım 
kapadı, ahırındaki yanş atlarını sattı ,.e 
yüzünü kimseye göstermez oldu. Terez. o
nun beklenilmez kayboluşunu hatırlars1n 
değil mi? O "'akit sen evleneli az olmustu. 
Gelip sık sık seni görürdü. Birgün onun Pa
risten ayrıldığı öğrenildi. Tam kış ortasın
da işte buraya, Guerrik'e cekilmişti. Bu ani 
cekilişin sebebleıi araştırıldı; herhangi ke
der darbesi altında, ilk muvaffakıyetsizliğ~ 
ni!l verdiği lrJiçümsertişe dayan.anuyarak ve 
ihti,1arlaclıgının görülmesinden korktuğu 

ğu §eydi. Asıl hadise şudur ki buralara ce· 
kildiği altı yıldan beri ne şatodan ve ne de 
parktan bir kere bile dışarı çıkmamıştır. Gu
errik'e, onun genelik arkadaşı olmuş olan 
iki üç ihtiyarı kabul etme:~tedir Bu demir 
kapı ancak onlar için açrlmaktadır. Çekili-
şinden beri onu gören olma.'lu ur: kimse le 
bir daha görmiyecektir. Kendini göstermek 
için sarf etmiş olduğu enerji'yi şimdi de kt>n· 
dini saklamak için harcamaktadır. Düşmek-
te olduğunun farkedilmesine tah~mmül ede
memiştir. Yaşıyan bir ölü olmustur o. Ben 
hu hali hiç de ayıp sayma...-n. 

Terez, çapkınlık havatmr kendisi ile mu
zafferce bitirmek istemiş olan sevimli ihti .. 
yan hatırfıyarak basım döndürdü ve me e 
lerin kiıl rengi tepeleri Hıernde yükselPn 
Guerrik'in. tuzluk b"cim;n f i dört kulesine 
baktı. 

Gezintiden dönüşte bac:ınm agrrdığmı e 
yemek yiyemiyeceğini SÖ\ \edi. Odasın n 1 il

pandı ve mücevher kut~1ı."1rlan o. ıst:Irah ve

rici mektubu çıkardı . .::nn ::yıfasını okudu. 
"Başka birisim· aicl bul mmanı dUşüncfült· 

çe içim yanıvor '"lı-trln·t)r. Bundan 6ijk1.t • 
onun b ada.."tl olınaı mı • hiç istemiy~rn. 

(Sonu "ar) 



l)a~ ,,.e k<1r k<llay 
~ 

aş.ılıı· eııg·elleı·diı·. 
~"'\ l.ft· v'! C.~ce, ~!meli Ba~lı kan· 

lı• :\f.,, ........ , chaı - o ::ruıwnki BL·rsa 

"._i; .. ~.ft . K( .. n:)i ~ddeç!c bitladc, biı· 

töı:. .. ıet evinin c~ırimi-ı>.) vercliıi bir 
Sttru-en olotön4i_ Üa:tn ;nd•-, U:udagın 
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tepesine en yakın noktaya nasıl zah
metle çıktığımızı hatırlayorum. 

Beyce yolundan ayrılan dağ ıjOSesİ. 

ı.i:ı:ülmüş. yırtık, paçavralaşmış bir kuı·
dele gibi, on beş kilomch e sonl"a, bir 
f-.ciaın.: içinde, birden bire keııilivcrj • 

.) oı·du. Uludağın tepesine eriıtilmek için, 
ılköncc, mevcud şoseyi düzeltmek ve 
bundan sonra da bir o kadar daha ilave 
etmek 11\zımdı. Dağın son çamlıkları ara· 
sında biı· otel kurulmak gerekti; yazın 

boğucu sıcaklarında biraz serinlik cıra -
yan Bursalılar için Uludağ oteli eşsiz 

bri ya7.lık olurdu. Bundan başka, kaplı · 

calara ilk ve sonbaharda gelen ziyaret
çiler de, Uludağda böyle bir otel olunc;t, 
ondan faydalanabilirlerdi. Dağa ilk çı · 
kışta yeşil yamaçların, gürültülü akan 
suların, yıllanmış çamların, uzaktan ·;. 
riincn cleni,_in. r,:illerin bize ilhnm ettiği 
düşünceler, aşağı yukarı, işte bun • 
tardı. 

Bay Kemal Gödeleç bu tasavvurlan 
hakikat haline getirmek için çok çalıştı; 
Dağ yoluna başlandı. Kendisinden sonr..ı 
Bursa valisi olan, şimdiki Bursa mebusu 
Bı,. Fatin, yolu tamamlattıktan başk,ı 

"t.-Ji de yaptırdı. Bu hadise. vilayetler -

de şef değişiminde, Önceki ile sonraki 
arasında. elbirliği edilmesinin en güzel 
..,,iııalidir. 

" ,, 
On bir yıl sonra, 4 ikincikanun gün\l, 

~ene Uludat'; 'a ç:ktıııı . faki\t bu ı;efcı

otosöny'le degil. Alelade hiı· Şcvrole ile 

rahatsız olnıad~n. hiç bir korku geçir -
mcdcn, otele yedi kilometre kalınc •. ı 

lmd&l' 1•akle tık. lhından sonra oto .. .,o. 

;. 
bil, zincir takınak suretiyle de ilerleye -
miyecek derecede kar vardı. Ve biz Ul.ı
dağa, Cumuriyet Halk Partisinin dağ 

sı•orları evinde yatan, yİyİp icen ve ısı· 

.ıaıı ı;porcu gençlerin kayakçılıktaki iler
leyişlerini gözlerimizle görüp araları. . 

dan. 1936 olimpİyadlarının kar spoı·l1>•·• 

-

kısmına İştirak edecekleri ayırınağa gı 

diyorduk. .. 
"' ,. 

1925 de Uludğa, ancak vali otoıöni>·'· 
le cıkabiliyordu. 1936 da her isteyen, 

ULUS 

herkese mahsus vasıtalarla karlı sahay<t 
k:ıdaı· gidebilmekte ve birkaç kil<•metre 
yüriidükten sonra, cünde bir liı·a öde . 
yerck, güzel bir kurağda kahvaltısını 

edip öğle ve akıtam yemeklerini yiyin 
sıcak ko<!uşta yatmakta \'e kar sporlnrı
nı da yapıııaktadır. Rahatını biraz daha 
fazla düşünenler için Uludağ oteli daha 
konforludur. Bütiin yol boyunca, büyü!< .. 
lü kiiçül.lü, sığınaklar yapılmıştır. r:r 
telefon hnttı Uludnğı Anknraya kadilr 

1 

ohm ara şehirlere ve İst<1nbul'a bafi'la • 
mnktndır. 

Hnkilmtleı:me::i imkansız sanılan ' · 
fil,iı·in Tiiı l.iye'de, on bir yıl içinde, na· 
sıl ilerleyip eyi sonuçlar verdifiini gör -
ınek için Uludağda azad giin1erini geçi· 
ren gençleri görmek yeter. 

" ,. ,, 

Memleketimizde dağ çok, yol azdır 
ve bizler, kendimizi koruma bnkıının· 

dan, hep askcı·iz. Lazım geldiği zaman 
dağlan nı:abilmek için Tiirkiye'de her 

ferdin daf;cılıkla u{';l·nşması, kar yağdı
ğı zaman bulunduğ;umuı: yerde kapanıp 
kalmamak için de çocukluktan haşlayıp 
ihtiyar oluncaya kadar kar spoı-ları yap
mamız, lcısaca, hepimiz iizeı-ine düşen 

biı· borçtur. 

Umumi harbta, oı·du knı·aı•gi'ıhların· 

dan birinde. cephedeki asker kadar bir 
halk kalabalığı menzil yollarını açına· 

mış olsaydı, aç k<tlacaüunızı hatırlarnı 
Kışın köylerimizin şehirlerle ve biribir
leriyle muvasalaları sık sık kesilir; ı, ... 
ı.1t azlığını yazdan atnhl\ı·laı·a doldurı~~ı. 

l 

köylerimizin karda, birer ada haline ge · 
leceğin" çok iyi bilmekten doğma bir 
tedbirdir. Köylerde ve küçük kasabalar-
da, kar kapıları ördüğü ·r.aman, komşu
ya gitmek bile büyük cesaret i~i say 'ı•·. 

Ceçen kış, Savyet Rusya'da, bir ka· 
yakçı ekipi binlerce kilometreyi kayRk
larla a§ıp Moskova'ya varmıştı. 

Napolyon'un Sen Bernar geçidini 
a§masındaki fevkaladeliği şimdi, Alpi • 
nistlerin her günkü serüvenleri unutt.· 
mak gerektir; On beş yaşındaki avrupc.· 
lı kız bir parça İp, bir çift sağlam kun -
dura ve bir bastonla Yung Frav'un • 
pesine çıkıp inmeği kendisi için en tatl, 
zevk bilmektedir. 

' ' Milli kültürünü muasır medeniy 
seviyesinin üstüne çıkarmak,, vazıfesi 

olan türk genci de, yolunun üzerine ı· 

kilen dağı ve ayağının altına serilen karı 

ilerlemek için bir engel saymamakta he
pimize Örnek olmaktadır. 

Genç ihtiyar, kadın erkek, dağch· · 

ve kardan ul·kmemek için, yapacağımız 
şey, karlı yokuşları çıkıp uçarak inen 
kayakçı gençlerin Uludağdaki faaliyet -
!erine bir gün için katılarak onları ya· 
kından görmektir. 

Bunu yarın anlatacağım. 
NASUHlBAYDAR 

Solcfa BB. Rahmi Apak, Nasuhi Bcwdaı· ue Sôdi Konuk Uluda.ğda. - Sağdrı: iki kayakçı 
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Sar'ın Almanyaya geçişinin yıl dönümü 

Bü~iili scııli]\:lcr yapıldı .. İç l•akanı 
} ,i r u ntu li 'cı-·di 

Sarbrüken, 13 (A.A.) - Sar Ple
bisitinin yıldönümü dolayısiyle bu • 
rada bu akşam yapılan tezahürlerdc 
bir nutuk veren Almanya iç işleri 
Bakanı B. Frik, verdikleı·i reylerle o.ll· 
man vatanına tarihi bir hizmette bu
lunan bütün sarlılara Fürer'in selam 
ve minnetini bildirmiş ve demiştir l<i: 

" - Saı· muzafferiyeti, 1935 yılı -
nın tarihi bir başlangıcı oldu. O yılın 
başlangıcı ki, o yılda Almanya, ordu· 
sunun himayesine dayanarak askerı 

serbestliğini geri aldı. 
iç Bakanı, Sar - palatinat ınıntakası 

Hitlcrci gençli!< teşkilatı vıllık kongre • 
sinde de bir nutuk 'ererek şun lan ,,öy
lemiştiı. 

'' - Gençlik bizim en kıymetli \'ar -
lığımıL.dır. Çünkü milletimizin ıstikbnli 
ni temsil eden hu gençliktir. Almanya • 
nın bütün genç kız ve erkek çocuklan 
nı terbiye etmek ve onları iyi v·,tand.1 ~ 

yapmak, milliyetçi gençliğin vazifesi -
dir. htikbalde. hitlerci gençlik ve yahııt 

• - -
Rudyard Kipling 

f ğll" "" rt•ftt• lwstalmul ı ııı• hfr 
nmcliyat •'c".:i rcl i 

Londı·a, 15 ( A.A.) - Yetmiş )'R· 

şında olan tanınmış İngiliz edibi Mis· 
ter Rudyard Kipling birdenbire .,gıı 

surette hastalanmış ve gece vakti has 
tahaneye yatırılarak kendisine aceJe 
olarak midesinden bir ameliyat ya{lıl 
mıştn·. 

Kipling'in sıhi durumu saat lo f' 

doğru ağırlaşmışsa da sonra cen~ cJoi 
zelmiştir. 

Gün: Eczanenin adı: 

Car amba Ege f.< :tanesi 
Perşembe Sebat - Yenişchiı· 

ecza nc·lcr i 
Cuma lstanbul eczancsı 

Cumartc Merkez •• 
Pazar Yeııi ,, 
Pazaı·tesi Ankarl\ ,, 
Salı Halk ., 

l.l.1936 tarihinden itibaren iki ey 

müddetle, §elfrimiz eczaneleri yukaı-· 
daki cedvele göre nöbetçi ka•acak· 
lardn'. 

alman genç kızları birliği mekteblerin -
den geçmeyenler, hiç bir devlet vazifesi 
alanııyacaklardır . ., 

Sarbruken, 13 (A.A.) - Birçok he~ 
yeller gelmişler ve bayraklarla donan -
nuş olan caddelerde dolaşmışlardır. Hit
lerin geleceği ilan edilmişse de, sa~hı..r 
gece bir ııürpriz yapılmasını beklemek -
tedirler. 

Ecnebi gazetecileı·e Sar"ın Alman • 
v .. 'ya avdetindenbcri yapılmış olan in •· 
ıtl gösterilıniıttir. 

Berlin, 13 ( A.A.) - Sar bölgesini• 
lınanya'ya dönüşünün yıldönümü ilgi

si ile yapılan şenlikler esnasında, Sarrc.. 
bruck belediye dairesi meydanına, al .. 
man cephesi meydanı adı verilmiştir. 

l:iı· ::ehrirı adı deiii:!tirilcli 
Sarlautern, 13 (A.A.J - Almanya~ 

işleri bakanı B. Frik'in huzuru ile we 
büyiık merasimle Snrlui şehrinin adı de· 
ğiştiı-ilmiş ve bu şclıre. eski adı "S ar .. 
lautern., \•erilmiştİl·. 

Sinopta C. H. P. nin yeni 
azaları 

Sinop, 13 (A.A.) - Partiye )eni 
Üye olma işlcı·i tamamlanmış olnn 38 
kadın. 20 erkek vatandaşın üyeliklen 
kutlanmak iizere eski particiler de ol -
<hı ·,u halde vilayet pal·ti kurağında 
SJ enci l.ıir toplantı yapılmış ve yeni 
f'nrlit·ilerc, nldıkİan ödevlerde başa
' rlaı· temenni edilmiştir. 

Kızdırmak üzerinde bir 
köprü yapılıyor 

P.nfra, 13 (A.A.) - Kızılırmak t.. 

zerinde yııpılmnkta olan köprünün 
in·asına facıliyetle devam edilmekte
dir. Snnısun valisi evelisi g ün in11aab 
verincle teftiş l"ylemiş, Alaçamda ya
pılan yeni bir ıilk mektebin açılma 

fo .. t:nini yapmıştır. 

Sinopta ışık söndünne 
tecrübesi 

Sinop, 13 (A.A.) - Dün gece Si
nopta hıwn hücumuna kaı·şı '"ıklaı·ıu 
röndiirülme ve nıas1<elenme dencm• i 
yaoı~mıştır. Deneme muvnffn.lt\yctte 
bitmiştir. 
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Kur21Bra işıirak edebılrr ek için Jnmbara sahiblernın asgari 
yirmi beş lira binktinnı olmalan lazmıdır 

.. rl İ) <:. Ziraat Bank H1'J 

ez · f üd ·· rl ·· P. ·i11de11: 
Zm.ıat Bankasının tasarrufunda bulunan, Ankarada A

:r.iüfarta or caddesinde memurlar kooperatifi namile mruf 
b n ~uah zarf usuliJe atılığa çıkanlmıştır 

B n 240 metre murabbaı arsa üzerine in a edılmiş olup 
odrum au, zemin katı, birinci, ikinci, üçuncü kat olmak 

üzere be kattan ıbarettir. 
Bodrum katında kalOrifer dairesi ıle komür mahzeni, 

ort b uk anbar. 
Ze n katında bir bti) tik magaza ve hır mıidürli.ık oda
b nn i atta beş oda, bir büyük salon, koridor, halalar. 
İkin v uçüncü katların her birinde ~ekizer oda ve bi-

ııer bü salon, karodir. helalar vardır. 
Bınanm yüksekliği 19,50 metredir. Bina badanalı ve bo· 

yalıdır Zemin katındaki dükkanın dö emesi karo mozayık 
e butun k dar dösemcleri linolyomdur. 
Binanın her tarafında lambalarla teçhiz edilmiş elek-

1rl • ve aförif er tesisatı vardır. 
Satı 28.1.1936 salı günü saat on altıda Ziraat Bankası 

er ·ez mudürh.iğünde yapılacaktır. 
s~t ş taksitledir. Bedelin dörtte biri peşin, dôrtte biri 

9.:)6 senesi omında mütebaki kalan yansı da 937, 938, 939 
y11l a onunda olmak üzere üç müsavi taksitte tahsil edi
l cek e u müddet zarf mda bin:ı bankaya ipotek kalacak 
t r. 

İste lılerin beş bin liralık depozito akçelerile birlikte 
1e.ıdıfl nnı ha\'İ .zarflarını bu tarihe kadar Merkez Mü

urlü ~ une tevdi etmeleri ve artnameyi tedarik için de 
IK rkez • e İstanbul Ziraat Bankalarına müracaat etmele-

rı llan olunur. 1-5765 

..:Jl zin Jandarrna J J' o ulu 
ah a kon1i~ oı u ıclan: 

ratının 936 n si 2 incı kanund n 30-9-936 ga} in 
e hk Un ıhtiyacı o an yüz elli bin kilo 5-1-936 günl me. 

.en on be gun muddetle kap b zarf u tiyle eksiltme. 
tur. 
ıltme 20-1-936 gunlemecıne tcsaauf eden pU<!.rte ı gu· 

te Erzincan Şarbaylık salonunda komi onu tarafın· 
y~dı şart:u• dahilinde yapılacaktır. 
le istızana bağlı olup Ankarada Jandarma Gc 1 Ko. 

t dan ~rulduktan sonra v pıl caktır 
B - 1 teklıl r şartnameleri ve numuneleri Jand nna okulasm· 

< p ız; o arak isti, ebilirler. 
C - Ek ıltmeye gireceklerin 2490 sayılı artırma, cksıltme ka. 

2, 3 unc madde ine tevfikan (Ticaret odasından 935 ka
otcrden tasdikli ikmıetgah senedini ~e 16 mcı, 17 inci 

m cıbince bir kilosunun 17,5 kuruş Uzennd n beleli mu· 
amme · ol n virmi altı bin iki} uz liranın teminat akçesi olan iki 

bin ekı z altını s kiz lira 75 kuruşa aid makb z 'e yahut b n-
tem· t mektuplanru gostcrm k mecburiyetindedir. 
:S - t te ılerin teklif mektuplarını ihale vaktından bir s at öo-

tı ve 1 ırmızı mumla muhurlu olmak şartile tın alma komls. 
yon.u b . r ına t lim etmeleri tek if mektupl rı posta ile gon. 
dcnldı d rde b t kadar g 1-ni dı zarfların muhur mumu 
1 k t o m ı şarttır. 

- B h k nd i hat 

fll : 
tayının 

nı u nıi ın iidü rlüğiiıult~ ıı: 
l - Ankarada Anafartalar caddesinde yaptırılacak Su~r Baı.' 

'11 rke bınasrnın muhammen ke if b deli 42 990 lira olan bodrum 
•:io me betonunun alt seviyesirun altında kalan temel haf:iyatı ve 
ve in ... u vahidi kıyasi fiat csasile ve muhammen ke ıf bedelı 
376 33" lira olan yukarda sozu ge~en seviyeden yukarı ln~ım (tc. 
miz sı.ı pis . u, elektrik, kalörifcr, vantilasyon. tele!on te ı atı .. a. 
an or v kasa mad nı ak!;amı h riç) toptan goturu olarak ele ı)•. 

mey çıkarılmıştır. 

2 Bu ı • i1 evrak şunlardır . 
• • Mukavele projesı 
l · Eksıltme şartname ı 
c _ Fenni şartnameleı 
d • Metraj ve keşif hulasa cetveli 
ı:: • İnşaat listesı 
f • Projeler 

1 tıyenler bu evrakı ıı lıra mukabılınd ~ı mu füınk AnkM 
u ~inden .a1abilir1er 

.J - Eksiltme 14 ub.ıt tQ3o cumartesı gunu at 15.30 da A • 
karada Ziraat Bankası hina ında Sumer Bank merkczindekı konu:; 
vonda yapılacaktır 

4 - Eksiltme kapalı laı f ıısulılc: yapılacaktır 
5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 

a • 20522 lira 62 kuruş muvakkat teminat vermclcrı, 
b • Ehliyeti fenni} e \ c ikası ıbraz etmeleri 
c • 2490 numaralı kanun mucibince teminat mekt ubu verme· 

ı:e rıJahiyetli bir banka tarafından verilmiş 41~.230 ~iral~k IJu 
ışi halen yapabilecek mali iktidarda oldugum mubcyyın bır ~c-
hadctnamc ibra? etmeleri ~ 
B maddesinde anılnn ehliyctı cnnı vu;ıkası banka tarafmJ ı•ı ., 

teskıl edilecek bir heyet tarafındaıt verüecektiı >.4 

tsteklilcr bu gibi üyük işlen muvaffakiyetle lntırmış oldukta· • 
rına daiI vesikaları en geç ek iltme tarihinı1rn üç gün evci bu '1e
yetc ibraz ct mcge mrcburdurlar 

6 - Teklif mektupları )•ukarda }azılı gun ve saat tan bıı ~dt 
C"velin e kadar miinakasa komisyonuna vcrılmiş bulunmalıdı r Pos. ~ 

~~ ta ile gönderilecek mektupların nihayet ıha)e aatjnden bir 20:ıat .~ 
·~ evel '!" 1mi ve zarfın kanuni ekılde kapatılmı olması lazımdır • 
'~~.~.~.·~···&·.·.~.·.·.·.· .. ~.·.~ .... · ... ~.~.Y..~.~~. 

Un Fabrikası Kirası 
\ntal) a \1alili!!hıdt n: 

Maddt 
1 - Vilayet ldareı Hususıycsinc ıd Antalya iskelcsındc: ı ıh. 

tım bitı iğinde küin Un fabrika ının üç yıl! k kirası 4_\?-935 tarİ· 
hinden ~ şubat Q36 arihine ra tlıyan ç r~amb günü cı:rnt 15 şe \ca. 
dar kapalı artırmaya konulmuştur 

Bu fabrika günde yirmi ila otuz ton bugday ugütur Unu A.me· 
rıkan unları nefasetinrledir p l)rikanın h ir vrlhk kirAsı (15,000) li. 
radır. 

(Fabrıkanın ş degırmencısı ,,, ıki de ırm ncının > lıkları 
İdarei Hu usiyecf' v rılrc"ktir) 

l\ ddc 
2 - Kira artırma artnames 1.ımir, J ıcınbul. Ank r • Adana 

vılayctlerine gonderilmi tir f st klilcr bu vilay tlerden alıp okuya 
bılirl r. VHcl\: etimi c ınür C' tları h !inde rle adrr lerin p.ır:ısız 
gonderilir 

M 'lrJc 
3 - Artırma 5 şubat 936 'rar~ mba gıırıu • t 15 de An t .;ılv.ı Va. 

!ılık odasrndıı vilavet cnriımeni hu,.urund:ı ol r,ıktır 
M dde 
4 - Artırmaya ıreccklcrın muhammen ııç yılhk bedelm yuzdc 

edı buçuğu olan üç bin yUz yetmt beş lira muv k:kat teminat ver. 
mel ri lbrmdır. Teklif mektubunun vr teminatı muvakkate mııkhu· 

unun zarflanması 2490 aayıh 11rtmna, elnıiltm~ ve ihal~ lrnnu
nunun "kapalı zarf usuliyle artırma ve eksiltme" nhldimına gore 
yapılmahdrr Bu ahkima uymryan teklifler kabul cdilrme:ı:. 

aılde 
5 - Teklifnamcler yukaıda yazıh ih 1 gün ve '1llatın_. kadar 

Antalya Valiligine göndf!rilmclıdir 
Madde • 

6 - Muvakkat ten11nat olarak 2490 sayılı '4 nunda yazılı luy-
metlerin herhangi biri kabul edilir. (3657) 1-5626 

ı ],ara Hukııl 11 al ülte İn(l ıı: 
CinGı En az en çok Tahmını Tutarı Muvakkat 

fiyat teminat 
Ekmek 15000 20000 ıı 2400 180 
Et 1500 lOOOO 40 4000 300 
Yogurt 1000 1200 20 240 18 
Sut scıo 700 15 105 1 87,50 
Yumurt ıoooo 15000 2,50 375 28 12,50 
Taze Fasulye 1800 ıooo ıo 400 30 
Taze Bamya 200 300 15 45 3 38 
Kabak 1000 2000 ıo 200 15 
Bakla 400 soo 8 40 3 
Maydanoz 1000 JSOO 2 o 2 25 
Limon sooo ssoo 2,50 187,50 14 OG 
lspanak 1500 2000 s JOO 7 05 
Tomat s 750 ıooo !O 100 7 50 
D. Biber 300 400 20 80 6 
P thcan 1300 ısoo !S 225 16 88 
Yaprak 100 125 15 1,. ~s l 41 
Prasa 750 1000 8 80 6 
Lı>hna 250 300 10 30 2 l~ 
Semizotu 200 250 ıs 37,SO 2 81 

Ankara Hukuk Fakültcsj için Mayıs 936 nihayetint kadar alı-
nacı>lt elan vukarda isimleri hizalarında miktar ve fiyatlariylc tu· 
arı ve muvakkat teminatları yazılı erzak 20 gün müddetle açık .. k_ 

siltmeye konnıu tur lsteklilerin 29 ikinci kanun 936 çar; mha 7ti. 
nu saa 4 12 de ,miıracaatlarr (64) 1-138 

dliye \ 7 ekaletindt~n: 
Tcmız mahkcmcsınde }'apılacak (Vesti) erler) açık ek ıltme u

ı etile eksiltmeye konulmu tur. Ek iltme 3-2-936 pazartesi günll 
dliy vekaleti binasrndakı levazım mudurıyci odasında toplanar.ak 

,. komisyonu tarafından saat 14 de yapıl caktır. Muhammen 
keşıf bedeli 2641 liradır. Eksiltmeye girecek i teklilerin muh 11!-

men bedelin C/c 15 ğu olan 198 lıra teminatı muvakkatcsini maJ 

sandığına yaurıldıgm daır olan snndık makbuzile bu ışı yapabi. 
leceklcrine d<Qr nafra mt.iduriyetile ticaret odasından alelusul a1a· 
cakları vesikalar ılc ihale günu muayyen aattc komisyona gelme. 
leri ve bu işe ait şartname ve saireyi de örmek ve fazla malQ uat 
almak üzere her gun ismi geçen miıdüriyete mUracaatlan ilan o-
lunur (66) J--140 

SA YlFA 7 

P nkara Levazım Amirliö-~ Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

ıfla 10-1-936 cuma gunıı 

Pımuhısar topçu .ıl y hayvanları ıçın 2 520 1 ralık 
lı zarn eksiltmeye konıılmu tur. 392 ton ) ulafın ilk p } ı 1 ti 
liradır. İhalesi 25 2. dnun 936 cumarte gunu aat onda y pıl • 
caktır. lstcklilerin Vızı: atın alın komi } onuna lmderı 

(28) 1~102 

İLAN 
l - Sıva garnizonu l\.Hl uç yu hın \olo mekhk 

olarak ek ıltmcye konulmmuştur. 
2 - Bı.ı iiç yüz bin ki lo unun hcpsı budı:;n 

le cdileccgi gibi yüzer bin kılo olmak UT u. 
lere de ıhalc edilebilir. 

3 - M uhammcn bedelı 4~ bın hı dır 
4 - 11k inanç akce l 33i5 lıradır Ywcr hın ılı oluıa rcı 

ayrı ayrı muteahhitlerc ıh Jesi halinde ht uzer bın yilo ıçın ıJl.t 
tcmınat 1125 liradır. Şartnamesi Shas ttimen ut nn ek itm ko .. 
mi yonundadır. ı:ksiltmc Sivasta artırma e Lltme komı o 
rafından } apılacaktır J tekliJerin ıha le tindan bır t ~ 

dar tcklıf mcktuplcJrını Sı\ a tu ı tın a nu L:omi }O 
c f'klcrdir 

S fh.lk 29 2 k ınun 930 c t 
( ) 

1LAN 
550 bın kılo un ıkıı c• tJ 

olarak tnlip çıkm dıgından bir 

muddctlc pazarlıga konınuştuı 
Bırincı pazarlıgı 17 2. kdnun 9 lt 
cuma _gunu at l l de ıı. Tali 
eri artnam yi ~Ormck uz re h ı 
gun ve mu11akasaya i tira1 de 
c-cklerin 6600 lira teminatı rı il• 
birlikte mua•ıyerı giin vt saatt• 
EI'2urum keri tın l01a kom 
nnuna m 'r:ıca tlan ( rs 

1 

l)al tilo aranı' or hlLlT 

\ 

ı\sgarı altı v ınudd tJ uu
hım hır ticareth ne icın ıyı ı an
ızca ilir ıırııtlc azar ır .:ı k. 
ılo aranıvoı ~t noerafı H1mc 
tercıhe scbehtır Arlre ' rer 
Ank. rn po ta 'cutu • 
ırlmas1 

1 u rtı O'Ü rO'e n 
~ ~ 

od111111 

Ucuz, kırılmı 

K 

rt nu 'Saat 16 da Kı 
ta satın ima Ko.da yapılaca · 

Un 
dere 15 ku ( 

Sob larınızı kolayca • kmak. 16200 lıradır. Eksiltmeye 
komürU hemen tutuşturmak is. c"klcr kc:ınuni tcminatlarjyl b r• 
ter eniz Akkoprii c dd inde lıktc ih le gunu ve atinde Kır 
QU11ü oğlu Ker st m ga~ satın lma ko. da bul~ 
ko umu Telefon· 3747 lan {35) 1-104 

~~~~~~~~~~;;.......;...~~~~~--~---

Kongrcy d vet. 
furk Mimarlar Cenııyetınin 936 enesının umumı kongrcsı A • 

r2da Hatkevinde 26 K nunusani 1936 p.:zar gunu saat 14 de top .. 
lanacaktır. Merkez ve ube azalarının ni a.'n!lame mucibince mc ür 
gün ve saatte kongreye iştirakleri rica ve ılan olunur. 

RUznamci müzakerat: 
ı - İcraat raporunıın mlızakere ve kabulu 
2 - Muhasebe raporunun okunması. Ve intilıab r.dı en mur ıp 

aza tarafından tetkiki ve ıdare heyetinin tebn ·esı 
3 - Merk zi umwni riyaset heyeti intihabı. 
-4 - Merkezi umumi jdare heyeti fotihabı 
5 - Azalar ücretinin tesbiti. 
6 - Merkezi umumi riyaset hcyctının verce gı takriri ı uzc 

<le mukarrerat ittihazı. 
7 - Cemiyet şubelerınin sahalarının tesbitı. 
8 - Kongre içtima güniınün tavini için 18 ine maddenın t dılı 

l\lan i. a 'aJ · · iiı 
c.. 

n: 

Kapalı zarf usulile eksil tme ilanı 
1 - llanisa - Akbısar yolunun 34-420 • 42:860 ıncı kılo 

1 el eri arasm<lakı esaslı tamirat i inin oks ltm. ı 3 kanunu nı e 
yapılacaktır. Vaktrnd B kanlığa verilen kapalı zarflar 2490 
yılı kanunun 32 inci maddesindeki şartlara gore hazırlanmadı 
dan eksiltmenin yenilenm .. s ine zaruret basıl olmu tur. 

Bu i in mevcut şartnameye göre muhammen bcdelı 25040 ra 
54 kuruştur. 

2 - Bu ı gırecek olan miıteahbıdın (Y p ca ı yolun h nd 
banket, kaldırım Silindir vesaire kısımları ı f nnen lazım olan • 
kilde noksansız tamamlamak üzere) götüru bır bedel teklif tm • 
i şarttır. "Ozerine ihale yapılan müteahhidin ıhalcden sonra hiç 

bır suretle fiat anımı ve ila'llci keşif ıstemck ha kı olmıyacakt ~. 
3 - Şartname ves ır rak 125 KUT"U bedel m k ılinde N r 

Başan.ihendisW inden 1ı bilir. 

4 - Ek iltme j ik CJ nunun l1 ıncı c nü 
buçukta M nisa Hükumet konagında vılav t daimi 

rnda ya ı lacaktır 

ı 

S - Muv ·kat ten n t mlkdarı 18 8 1 r 
~ - Eksiltm } c ir c klerin 2490 y 
n tevfikan har.rrlı cakları zarf ıçıne 
i.kasım da koymaları da şarttır. 
7 - Kapalı zarfl ın ikinci kanun l 17 

uçuğa kad ar Manic: ımı oda ınd r 
8 - ut ahhitlerın er teklifler· 

nı kanuni . craite uy n ola k h l 
ındandır. İlan olunur (39) 



SAYIFAS 

1,0RNACI ALI ACAK 
A.:keri li abrikalar 

U 111 u nı nı Ü d Ü rlii ~ii 11 d t~11: 
Kırıkkale fabrikaları için tornacı alınacaktır. Bunlardan İstan. 

buldıı olunanların Zeytinburunu fabrikasında. İzmirdekilerin 
Halkapınar tamirhanesinde, Ankara ve civardakilerin de merkez 
fabrikalarında imtihanları yapılacaktır. Kendilerıne güvenenler 
harcirahları kendilerine ait olmak üzere hemen Kırıkkaleye gide. 
bilirlcı. 

f teklilerın ıstıdaları ile dov;ruc.ı yukarda adları yazılı Fabrı· 
kahra müracaatları. (3570) 1-5544 

lınar 111 ii.-1 ii r liiiiin,ltı. ı ı: 
Hamamönu musiki muallim mektebi arasındaki caddenin açıln a

sı ve bu caddeye tesadüf eden bina ve arsaların istımlaki tekarn.ir 
etmiştir. Ve haritası mahalline ve belealiye, imar daireleri kapılın ı. 
na asılmıştır. Bu cadde üzerinde bulunan ev ve arsa sahiplerinin el-. 
!erindeki tapu senetlerile İmar direktörlüğüne müracaatları ii~n 
olunur. (81) 1-158 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESfN 
DEN: 
Ankdrad.ı Atıföey mahallesinde hahçivan Hasan efendi hanesm 

de kiracı Ahmet oğlu Mustafa 
Kaı ınız Ankaranın Osman mahallesinde Taccttınsokagında 45 

mı namlı ev<le Mesude tarafında aleyhinize açılan bo anma davası
wn duı uşması sonunda davacı Mesudenin açtıgı dava sabit oldu. 
ğundan kanunumedeninin 132 ve 138 inci maddelerine tevfikan bo~;ın_ 
manıza ve 142 inci maddesi mucibince de bir sene müddetle evlen. 
memenize ve 95 inci madde mucibince de davacı Mesude gebe ise 
doğurmadıkça değilse 300 gün geçmedikçe evlenememesine ve ma· 
sarıfı muhakeme ile 15 lira ücreti vekaletin sizden alınmasıtıa 
15/11/1935 günde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmi-;tiı 
İşbu kararın bir sureti usulen mahkeme divanhanesine talik .. u. 
retiylc tebliğ edilmiş olduğundan işbu kararın tarihi ilandan itil.ıa 
ren 15 gün zarfında bir diyeceğiniz varsa temyiz etmek suretı,ric 
Ankara asliye birinci hukuk mahkemesine müracaat etmeniz aksı 
takdirde hükmün katiyet kesp edeceği malumunuz olmak üzere ila-
nen tebliğ olunur. ı - 154 

Ankara Kalıve(·iler Cenıi 
kan lığından: 

10.1-1936 cuma günü saat on dörtte yapılan yıllık toplantıda ek
toeriyet olmadığından 17-1-1936 cuma günü saat on dörtte ikinci rre. 
nel toplantı yapılacağından cemiyete kayıdlı üvelcrin o gün behe-
mehal cemiyet binasına gelmeleri. 1-152 

AdJive V tı.kaltı.tinfl•·n: 
Merkez bürosunda acık muvakkat iıcretlı üç katiplik için 

14.1. 936 salı günü saat 2 'de imtihan icra edilecektir. Memurin ka. 
n_ununu~ ~-üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olan taliplerin im
tıhan gunune kadar vekalete birer istida ile müracaathırr itan o 
lunur. (53) 1-120 

A vvahk , arl>aylığıııdaıı: 
Ayvalık elektrik santralı şefliği vazifc::sinı görmek üzere elek. 

trik şebekesini idareye ve table ve jeneratöleri kullanmaga ve tamı. 
re muktedir bir dizel motörleri mütehassısı yüz elli lira ücretle a· 
'ranmaktadır. En az iki yüz beygirlik bir santral şefliği yapmış ol. 
mak şarttır. Mektepten mezun olanlar tercih olunacaktır. Dizel l'ıo 
törlerinde mütehassıs montör olduğuna dnir elinde resmi devl"t 
müesssilerinden verilmiş vesaiki olanların ve istekli bulunanhrın 
on beş gün içinde Ayvalık şarbaylığına istida ile başvurmaları ılan 
olunur. (77) 1-156 

Emlak ve EYtanı Banka~ıııdan 
•' 

Kiralık apartıman dairesi 
Işıklar caddesinde kain bankamıza aid Turhanbey apartıma ıın 

da su, elektrik ve havagazı tesisatını havi ıbeş oda. bir hela, bir baıı. 
yo ve bir mutfaktan ibaret sekiz numaralı dairesi pazarlıkla kiraya 
verilecektir. . -

İhalesi 15.1.1936 çarşamba günü saat onda yapılac:ıktır. istekli o. 
lanların ihale zamanına kadar yüz lira depozitosu ile birlikte mua
melat müdürlüğüne ve daireyi görmek istiyenlerin de apartıman ka 
pıcısına müracaatları . (75) 1-155 

Bursa 1afı< 
Sn işleri ~liidiirliifriindt•n: 

1.4.(1. ci kanun 935 tarihinde eksiltmeye konan Bursa yakınında 
fNılufe: çay·. feyezanına karşı muvakkat tedbirler inşaatının) mu
v~kkat ıhalesı fessolunduğundan kapalı zarf usuliyle yeniden ek
aıltmeye J.,.nmuştur. 

Kesif bedeli (15931) lira (56) kuruştur. 
Mı.vakkat teminat (1194) lira (86) kuruştur. 
22 '? ci kanun/936 çarşamba günü saat on birde Bursada Nafıa 

B~kl\ı lıgı birinci daire Su işleri Müdürlüğü binasında eksiltme ko· 
n ısyoııu tarafından ebiltmesi yapılacaktır. 

Şartname, proje ve diğer evrak parasız olarak Su İşleri daire. 
sind~n verilecektir. 

. h•tek!ilerin eksiıtm:e ~evzuu olan işe benzer yaptıkları işlere 
d_aır vesı~aları 21/2. cı kinun/936 salı günü saat onbire kadar Bi
rıncı Daıre Su işleri Müdürlliğüne f{Östererek müdürlükten a1a. 
cakları fenni ehliyet vesikalarını dış zarfın içine koymaları meş-
ruttur. (21) t-63 

Kurul us llY Serveti fünun IS 
• verine çıkat 1 8 9 1 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga 

z•tenin Ankara'da satış feri A K B A Kitapevidir. Se ~ 
nelik abone 10 linı. Sayısı ıo kuruı;; 

• 

Dokt<n 

Hilnıi l(osaı· 
' Cebecı Hastahanesi Cilt 

Zührevi hastalıklar 

ULUS 14 SONKANUN 1936 SALI 

Mütehııssı ~ 

Balıkpazarında Polis nokta. ~~ 
sı karsrsında. Çıknkçılaı vo· 4 

ku u ah ' asındaki evinc'le · ~ 
Hastalarını her ~ün öl!lL"dr-r 4 

T··rk Antrasiti 
"""r lrnhul erler 

Elektrik şirketi yanrnA"' llO ıJ() r't1i deposunda ki 

hu~usı arziyesinde 

Kiralık apartıman 

4 oda. her türlii konforu haı.ı: 
!sıklar caddesi Ruso apartıma·ı 

Ti. 3141 1-153 

2 U)(I 3 .!Of 
4 l''" 5 ıor 

6 80 7 4f 
8 ~n kunı~tuı 

Hr vıı işlen ne ve ven 
1.:ıkr.n kitıııılara aı<l ıl;ml:ırdar 

''n 15 tl"IPİlat varıılıı 
l - 7.a\'İ ilfin hı-CI 11eri mak 

tu vüz otıtz kurustur 
~ - Telırik. tesf'kkiir evlen 

me vefat ve katı alaka il!inla 
rınrl:ın m:ıkt,1;m hrc: lira ahnıı 

olarak satılmaktadır. 

Oepo saat 8 den 18 e kadar açıktır. 

J>. 1.,. 1". Rina Vtı. l~\ruzını l\1ii -
(lii rl iifrii ıulfı.n : 

ld~ı e .telsızleri içiıı Gumrük anbarında te lım şartile Besbın 
,ioı tvur lıra muhammen kıymetli eb'at ve evsafı şartnamesinde ya 
zılı onhn kalemde 12410 parça akküm!atör malzemesinin 27-1 .930 
tarihin<" ra:.tlıyan pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla münak,. 
sası Ankarada P. T. T. U. Müdürliiğünde toplanacak miıbayaa ko. 
mıc;vonunda yapılacaktır. 

tstekliJerin 405 liralık muvakkat teminatlarmı idare vezncsim; 
yatırıp alacakları makbuz veva kanunen muteber banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçünciı maddelerincl,, 
vazı}, vesikaları ve tek.lif mektuplarını kanuni tarif at daiı esinae 
z~.rflıvarak ve mühürliyerek tayin olunan tarih ve günde saat or. 
dorde kadaı Ankarada LJ . Miirliirlilk mübavaa komisyonuna ver 
rne!erı 1a.zımdıı 

Para ı.z v~rilecek şartnameler Aııkarada Levazım Müdiırliıgıın 
den 1 •tanlııılclıı Levazım A vniy;ıt muavinliginden alınabilir. 

(3617) 1-57" 

Ankara "rapıı l\1ü<liirlüğiiııd(~u: 
Ankar?nın Kızıl yokuşu mevkiinde ~ain verginin 14 numarasın. 

da ~-a~~lı ım.aret malıalle!iinde Hacı Emır kerimesi Hediyeye ait ;ıL 
tı donum mıkdarındald harab bağın senetsiz tasarruftan tescıtıııi 
m~zb~re ~ediye varisleri tarafından İst~nilmiş olduğundan bu veı ·n 
mulk~re.~ı hakkında yerinde tahkikat yapılmak üzere 24.1.1936 , u· 
~a gunu saat onda yerine memur gönderileceğinden bu bağda he. 
nım .~a·~·ı·m var diyenlerin ellerindeki belgelerle beraber tapu •ii 
rektorlugune ve yahut tayin edilen günde verine gidecek mem ıcı 
bas vurn'.',ları bildirilir. (79) 1-157 

Devlet Demiryolları ve li manları umum 
müdürlüğü satınalma l{omisyonu ilanları 

İLAN 
i\'lııhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin 27.1-936 Pa

' artesi günü saat 15,30 da kapah zarf usulü ile Ankarada idare l•İ. 
nasın-la satın alınacaktır. 

Ru ışe girmek istiyenlerin 3768.75 liralık muvakkat teminat tle 
ka.ıurııın t~yin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.~J a 
ı;adar komısyon ı·eisliğine vermeleri lazımdır. 

S:ırtıı::ı""''"ler 250 kuruş mukahilinrl<" ı\nkara ve Haydarpaşa • "'Z 

ıelerinde dağıtılmaktadır. (56) 1 111 

• 

Ankara Enıııİ\ ... t 

dirtı.ktörlüğünden : 
Beher takımı için Tteminatı Eksiltme gün~ 

tahmin edilen fiyat 
Cinsi Lira kurus Lira kuruş 

i l:i Takım Sivil Elbise 22 00 Z3Q 25 22-1.936 çarşamba 
günü saat 15 de 

~ukarda ~ins v_c miktarı yazılı sivil Polis memurları i~in imal 
cdılecek elbıselerın maddeleri karşısında gösterilen gUnde açık ar
tırma ve eksiltme ile yaptırılacaktır. Şartnamesi Emniyet Dircktör
'iiğiinde görülür. İsteklilerin yukarda yazılı muvakkat teminat mak-
ı•zu veya baAka mektupları ve kanuni belgcl-erile birlikte o gUn 
• '"'' tte Direktörlükte müte ekkil komisyona gelmeleri. (4) 1-60 

lrntı\tı1 ıhıhı \• Başnıu· 1 r Sl:~EMALAR 1 
haırıri falilı Rıfkı ATı\Y. r 
Umumi n<>şı 1\ııtı idare: :den : • __ Y_EN İ 
Yazı işleri müdürü Nn~uhi j 
BAYDAR. 

] 
Bugün Bu gece 

caddtsi cı'vum1a 1 
1 

mHfı~i'IStndı fı ıçr/m:!i•tr. J 

F ranz Litz'in hayatı, aşkı, eserleri 

AŞK RÜYASI 
Olga Tschecovva - franz Herterich 

BU GÜN BU GEC~ 
Heycan ve dehset sat.: aıı ~ahc~P.ı' . . . 

KARA YILGI 
Paul Muni - Karen Morlay 

Fransızca sözlü 
J 

ŞEN DUL filminin ilk gecesine ait numarala biletler şimdiden Yeni si nam~da ıt .. '·' · ,~ı •"clı 
Tel. 3540 


