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cephesinde biiyiik Ceı1u)J 

hadiseler bekleniyor 

llahf's a~kt•rlt·ı·i aras~ıula -:ıkan bir İIS\rtitn 
ha:tırılnıış vt> elli )iİŞİ idanı edilrni) 

Ogaden cephesinde İtalyan ilerl karakolları nöbet deği~tiriyorlar. 

Londra, 14 (A.A.) - Röyter: Ce
nupta İtalyan generali Graziani'nin 
yakında yapacağı hareketler beklen· 
nıektedir. 

Şimalde ise Makalle mıntakasında 
habeılerin giriştikleri hareket devam 
etmektedir. Burada habeıler tekrar i· 
talyan hatlarını yarmak teşebbüsün

de bulunmuşlardır. 
Eritre kaynaklarından alınan ha· 

bere göre, habeşlerin Tembien'de ve 

Makallenin cenubunda yaptıklan hÜ· 
cumlar şiddetli çarpıımalar neticesin· 
de püıkürtülmüıtür. Bu çarpıımalar· 
da İtalyan hafif topçusu ve hava kuv· 
vetleri düşmana ağır zayiat verdir
mitlerdir. 

Makallenin cenubunda keşif hare· 
keti yapan bir İtalyan müfrezesi hn
beşlerin bir erzak kolunu basmışlar 

ve tiddetli bir çarpışmadan sonra mu· 
hafızları kısmen öldürmüşler ve ka
lanları da kaçmağa mecbur etmiş

lerdir. Erzak kolu İtalyanların eline 
düşmüştür. 

f.ritre mahfillerinde dolatan bir 
şayiaya göre, Makallenin garp tuaf-

larında bir takım habeş muharipleri 
iayan etmişlerdir. Fakat İsyan kanlı 

bir tarzda baııtırılmış "e 50 kişi idam 
olunmuştur. 

Adisababadan gelen bir telgrafa, 
•ore, İtalyan tayyarelerinin 11 son· 
kanunda Tsana gölünün 120 kilomet
re §İmalinde bulunan Debat'ı bom
bardımanlarında hiç kimse ölmemiş 

tir. 
Rôyter ajansının Mogadişovo'da, 

İtalyan kuvvetleri nezdindcki muha
birinin bildirdiğine göre, cenupta pek 

yakında ehemiyetli hadiseler olacak
tır. General Craziani'nin büyük biı· 

taarruz yapması bekleniyor. Taarru· 
zun kati istikameti belli değilse de 
Ciciga ve Harrar'a 0 ıden en ke~tirmc 
ve kolay yol Fafan ve Jerrer nehirle· 
rinin vadileridir., 

Şimdiki halde İtalyan cephesi Va
ladeh'den sol cenahta Oanot'un bir
kaç kilometre kadar ötesine kadar u
z.anmakta, sağ cenahta Gabba, Ba· 
dudanan ve Gabridihariden ve şİml'I · 
le doğru da Gerlogubi ve Ualual'dan 
cecmektedir. 

ital11<ınl.a.rın vaziııeti lıer i.ki cephede de 
gül; lesi yortn ıış 

Adisababa, 14 (A.A) - Habeş 
mahfillerinden alınan haberlere gö
re, her iki cephede de vaziyet gün -
den güne İtalyanlar için daha güç 
leşmektedir. 

Şimal cephesinde şiddetli ve sü -
rekli yağmurlar, 'İtalyan kuvvetleri -
nin geri çekilmesi veya herhangi bir 
harekette bulunması imkanlarını ta
mamiyle ortadan kaldırmıştır. Ha -
beş kuvvetleri ağır zayiat vermek is
temediklerinden İtalyanların müs -
tahkem mevzllerine cepheden hü -
cum etmiyorlar. 

Askeri mahfillerdeki kanaata 
göre, bu mevzilerde bulunan kuv -
vetler er, geç teslim olmak mecburi
yetindedir. Cünkü geri çekilmedik -
leri gibi yardımcı kuvvetler de ala -
mamaktadırlar. Bütün yollar, b~ • 
lak haline gelmiştir. Arabalar ça -
murlara saplanıp kalıyorlar. Bunun
la beraber italya'I:' kuvvetleri topçu 
ve hava kuvvetlerinin yardımı ile 
bulundukları güç mevkiden kurtul -
maya çalışıyorlar. Habeşler, ilk hat
lardaki kuvvetlerini tazeleriyle bo
yuna değiştirmektedirler. 

Her şeye rağmen çarpışmalar tid
detle devam etmekte ve Makallenin 
şimali garbisinde ve Akaum bölge 
sinde her iki taraf ağır kayıplar ver
mektedir. 

Cenup cephesinde İtalyanlar O -
gaden bölgesini boşalttıktan sonra 
şimdi Bale bölgesinden ilerlemek 
için hararetle hazırlanıyorlar. Kuş 
uçuşu 600 kilometre olan Dolo -
Adisababa yolu önce 250 kilometre 
genitliğinde bataklık ve susuz çöl -
lerden geçmekte ve sonra da yül<sek 
el 1ğlık topraklara varmaktadır. İşte 
160.000 habeşlinin mevzi aldıkları 
yer, bu dağlık topraklardır. Hahe§ 
Ol. kerleri gayet iyi teçhiz edilmiş o
lup cok kuvvetli bir mukavemet 

göstermek kararındadırlar. Daha 
şimdiden Ras Destanın ordusu Do -
lo mıntakasında sık sık mukabil ta-

. uzlar yapmaktadır. 

Yağmursuz geçen son iki gün 
içinde italyan keşif tayyareleri bü -
yük bir faaliyet göstermiştir. 

Şimal cephesinde uçuşlarını Des· 

sie'ye kadar ve cenup cephesinde de 

Sasabaneh'e kadar götürmüşlerdir. 

Öteki bölgelerde ehemiyetli bir 

sey olmamıştır. 

Habeşler Makalle 'ye 
taarruz edeceklermi~ 

Adisababa, 14 (A.A.) - Pek yA
kında habeılerin Makalleye karşı bir 
taarruz hareketi yapacakları haber 
verilmektedir. Hatta bu taarruzun bu 
saatte baılamış olması ihtimali bile 
vardır. Oecaz Kadedeye yeni takvi
ye kıtaları ile Auassa bölgesini bıra
karak Tigre cephesine gitmek emri 
veril mittir. 

Habeşlerin Aksum yakınında dört 
İtalyan tayyareıi ile 12 motoıiklet 

zaptetmiş oldukları haber verilmek· 
tedir. 

lltıb··~itıtwulaki 1.-ızılluı{ lıeyetl(•· 
rirıirı 1ıt1zi)·eıi m• ofoC"ak? 

Stokholm, 14 ( A.A.) - İsveç elçi
si tarafından dün İtalyan dıt bakan 
müsteşarına yapılan ziyaret hakkın· 
da "Dagens Niheter'in iyi bir kaynak· 
tan öğrendigine göre, Dolodaki lsveç 
hastahanesinin bombardımanının bii
tün tafsilatiyle belli olması üzerine 
İsveç tarafından yapılan kati teşeb· 
büsü Musolini öğrenmiştir. Bu te,eb
büsün neticesi henüz belli değildir·. 
lsveç hükümeti -bu teıebbüaünü kızıl
haçın isteği üzerine yapmış değildir. 
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DIŞ HABERLER 
llalkaıı antantı 

ekonon1İ kon~eYİ 

Ayın on yedisinde 
toplanıyor 

Bükreş. 14 {A.A) - Balkan 
Antantı ekonomi konseyi, 1 7 ikin -
cikanunda Bükreste toplanacaktır. 
Müzakere ruznam~sinde yalnız ge -
nel ekonomik sıyasa meseleleri de -
ğil, aynı zamanda Balkan memle -
ketleri arasındaki miibadeleleri ala -
kadar eden meseleler de vardır. 

MüzakP.relerin mevzuunu teşkil 
edccel< olan meseleler, şunlardır: 

1 - Romanya, Tiirkiye, Yuna· 
nistan ve Yugoslavya arasında em -
tia mübadelelerini artırmağa matuf 
ekonomik bir plan tanzimi, 

2 - Demiryolları idarelerinin 
teşriki mesaisi, 

3 - Balkan Antantı azasından 
olan memleketler arasında munta • 
zam hava münakalatı vücuda geti -
rilmesi, 

4 - Turizm için kolaylıklar. 

J~. Piycr IJaval 
Bakanlar Meclisinde iç 
ve dı~ vaziyeti anlattı. 

Paris, 14 ( A.A) - Cumur rei -
sinin başkanlığında toplanmış olan 
bakan1ar meclisinde B. Laval dış sı
yasa hakkında etraflı izahlar vermiş
tir. Mumaileyh, Romadaki fransız 
büyük elçisi kont dö Şambrön ile Pa
risteki İtalyan büyük elçiııi B. Çe .. 
rutti'nin kendisine habeş anlaşma7-
lığı ..hakkında tebliğ etmiş oldukları 
malumatı bildirmiştir. 

Uzlaştırma \'e yahut :zecri ted-

birleri şiddetlendirme sahasında ye
ni hiç bir unsurun ortaya çıkmamış 
olduğu sanılmaktadır. 

B. Laval, devletin otorite ve kre
disini bozan sıyasal kararsızlığa son 
vc:mek icin mümkün olduğu ka -
dar yakın~ bir zamanda icrasını arzu 
etmekte olduğu yeni seçim hakkın
da da izahlar vermiştir. Mumaileyh, 
teşrii e-~çimin 22 ve 29 mart ta
rihlerinde icrasını ve saylavlar kuru
lunun salahiyet ve vazifesinin 20 
nisan tarihinde sona ermesım arzL. 
etmektedir. Ancak bu bapta mecli -
sin ekseriyetinin arzusuna göre ha
reket edecektir. 

Baş~-'. .. mdan sonra finans baka
nı. büdcenin kabul edilmesinin işle
rin revaç bulmasına pek ziyade mü
~ait bir hava vücuda getirmiş oldu -
ğunu söylemiştir. 
- B. Laval, bu toplantıdan evel B. 
Eryo ile görüşmüştür. 

l'arl<mw.ı lo ltf'ıltl ı. 

Paris, 14 (A.A) - Mebuslar 
meclisi bugün öğleden sonra çalış -
malarma tekrar başlamı~tır. B. Bui
son 387 mebustan 319 unun reyiyle 
tekrar başkan seçilmiştir. B. Buison 
bu suretle arka arkasına 16 ıncı de-
,. olarak başkan seçilmiştir. 

Mevzuubahs olan mesele umumiyetle 
kızılhaçın Habeşistandaki vaziyetinin 
ne olacağını kestirmektir. lsveç, Nor
veç, Finlandiya ve Holanda - bu dev
letler Habeıistana sıhhiye heyetleri 
göndermişlerdir. - müşterek bir te· 
ıebbüste bulunarak İtalyanın bazen 
tehdidkar ve bazen tatminkar sözler
le şimdiye kadar gizli tuttuğu fikirle· 
rini öğrenmek istiyeceklerdir. 

Hir bomlmrdım(111 

Adisababa, 14 (A.A.) - halyan 
uçakları, bu aabah Ogaden cephesin
de Anele su merkezini bombardıman 
etmiılerdir. Nufusça telefat olup ol· 
madığı belli değildir. 

Bu gibi bombardımanların aaker
lik bakımından hiç bir ehemiyeti 
yoktur, zira buraları ancak kulübe· 
lerde oturan bir takım kimselerin bu
lundukları yerlerdir. Manevi tesir İM' 
hiçtir, çünkü buralarda oturanlar mo· 
törlerin sesini İ§itir i~itmez kırlara ve 
çamlıklara dağılmaktadırlar. Bundan 
dolayı pek az kişi ölmektedir. 

(Ba:fı 1. inci sayfada) 
lantılarında kiıı·ar)aştırılmıştır. Ja -
ı>onlar bazı tefctTÜat hakkında Tok
yodan talimat beklediklerini bildir -
mişlerdir. 

Sabah gazetelerinin du~i..mce ine 
göre, anı bir krizin onune geç -
mek için yapılan büti.in gayretlere 
rnğmen vaziyet çok ağırdır. 

Mwning Post gazetesi diyor ki: 
'' Japonların bu isteğine saik o -

hın şey lngilterenin yaptığı bir ihtar
dır. İngiltel"e, komerans suya dtı~tii
ğü takdirde buıa~n biilün mesıtlıve
ıinin Japonyaya nil olacağını bi 1 dır
miştir ... 

Tokyo, 14 (A.A.) - Japon ga · 
:zeteleri hususi sayılar çıkararak 
Japonya elen iz konf eransmdan çe-
kilirse görüşmelerin duracağını 
yazmaktadırlar. 

Deniz manfillerinde sciylendi -
ğine göre. konferans İngiltere, Ja
ponya ve Amerika arasındaki go 
ruş anlaşmazlığını tebarüz ettir • 
miştir. Beş devlet arasındaki kon
ferans artık nihayet bulmut sayı -
labilir. Bundan böyle Japonya di
ğer dört devletin ne yapacağı ile 
alakalanmıyacaktır. 

Çiulı• jupmı ara ... rnda /,;,. itti/al,·. 
Tokyo, 14 ( A.A) - Nikiniki 

gazetesine göre, yüksek japon dev -
let adamlarından birisi dün başba -
kan ile yapmış olduğu bir görüşme 
f.ırasmda Japonya ile Çin arasında 
tecavüzi \'e tedafüi bir ittifak 
ya:>:lması lüzumunda ısrar etmiştir. 

Juporı dı•lt•!:t1Syorıu lmµiirı 

J.-011/(•rmı~tmı {'(•l,·Uiyol'. 
Londra, 14 (A.A.) - Jnpon delege· 

terinin deniz konferansını terketmek 
niyetinde olduklal"ını diğer delegasyon
lara bildimıiş oldukları daber ,·erihnek -
tedir. Bu karar, konferanıın yarınki 

celsesinde yerine getirilecektir. Japon 
delegasyonu, konferanstan çekildiğini 

resmen bildirecek ve bu çekilmenin sc -

beblerini anlatacaktır. 
Havl\s ajansının muhabiri, ınüwke -

relere İngiliz, amerikan fransız ve ital-

y.ın deleı;nsyonlnrı aı-nsında devam edil
mesi ihtimnli oldugunu haber almıştır. 
mel hir anlaşma yapmaktan uzaklaştıı·an 
b.ı kıwnı· esefle karşılanmaktadır. ı 

1-'Hl'İ.'\t(l/.-i dİİ!iİİIH'<! 
Paı·i,., 14 (A . .) - Japon heyeti mu. 

radhnsasının Londradan hart'ket ıçın 

vcrdigi kl\rnr burnda resmi \'C diploma· 
tık mahfillcl'llc az çol< heycran uyandıı·. 
mıştır. Diınyanın en k.ıvvctli deniz dev
letlerinden biri olan Jnponynyı muhtc 

Kmıft•rt11ı.-.. Ja1m11.nı t_'t•l.-ildil.·tt•u 

.~ot1rtt "" dt•l'fllll f'dt•t•t•I.-•• 
Londra, 14 (A.A.) - Deniz kon· 

feransındaki İngiliz ve amerikan de
legasyonlarının bu~iin yaptıkları hu
susi toplantı çok samimi bir hava i
c.inde "cçmiştir. Şuı·ası muhakkak ki, 
Japonyanın hareketi İngiltere ile A
merika arasındaki münasebetleri sı
kılaştırmıştır. 

Jitponyanın silah müsaviligi tale
bi iizerinde görüşmelere hemen ya

rınk" toplantıda başlanacaktır Fakat 
bütün delegnsyonlan bu teklife mu
halefetlerini tekid edeceklerdir. Bun
dan ötesi japonlara aid bir meseledir. 

İngili:r. - amerikan delegrısyonları 
konferansa devam hususnda tama· 
miyle mutabık bulunuyorlar ve Fran· 
sa ile ltalya da konferansın dört dev~ 
let arasında çalı,malarına devam et
mcııini tnsvib cylemektedirler. 

••• f'(l/.-,ut .foJJOfl~(I i>Utıll 

lwbul etmİ'Jm·. 
l.ondra, 14 (A.A.) - Pres A&0 i

yeyşinin aldığı malumata goı·e japo11 

delegasyonu, deni:ı: konferansının 

kendisinden sonra da devam edeceği
ni protesto etınİ§tİr. Delegasyon, bir 
beşler konferansının dörtler konfe
ransı halinde d~vam edileceğini iddia 
ediyor. lngili:r. ve amerikan hukukçu
ları bu iddiayı reddetmiılerdir. 

Amerika mahfiUeri, bir tarafta• 
Japonyanın ayrılmaaından eseflen
mekle beraber, öte taraftan da silah
ların müıterek tahdidi gibi tatbiki 
pek az mümkün bir teklifin program
dan çıkmasından memnundurlar. 

-··------
İngiliz kabinesinin toplantısından sonra 

J?ran,sız ve i1ıgiliz genel kur11ıa1ılcırı 
n n lcısnııslnr , , 

Londra, 14 (A.A) - Morning 
Post gazetesine göre milli müda -
faa meclisi halinde Baldvin'in baş
kanlığında toplanan kabine komis -
yonu lngilterenin umumi a§keri 
vaziyetini ve hele Akdenizde ve Mı· 
sırdaki strateji vaziyetini gözden ge
çirmiştir. 

Londra, 14 (A.A) - Deyli Tel
graf gazetesinin güvenilir bir kay -
naktan aldığı bir habere göre, İngi
liz ve fransız kurmayları arasında 
yapılan miizakereler, lngiltere Ak -
denizde veya komşu mmtakalarda 
bir taarruza uğradığı takdirde F ran
sanın çok zayıf bir işbirliğini temin 
etmekle neticelenmiştir. Bu anlaş -
maya göre, lngiltere F ransanın de -
niz üslerinden ve doklarından istifa
de edecektir. Fransız ordusu ancak 
tedafüi bir vaziyet alacak ve son 
iki sınıf bir emirname ile silah altına 
çağırılacaktır. Hava sahasında da İn
giliz hava kuvvetleri fransız hava 
muhabere i'"'retlcrinden istifade e -
decek ve Fransa İtalyadan bir hava 

taviski davası 
),itiyor 

Paris, 14 (A.A.) - Staviski dava
sı sonlarına gelmiştir. Daha altı avu. 
kat müdafalarını yapacaktır. Muha· 
kemenin perıembe günü veya cuma 
günü biteceği sanılmaktadır. 

Muhakemenin hükmüne gelince, JİU• 
:ri heyetine 1956 sual şorulacağından 
bnulara cevab verilmesi hayli zama· 
na mütevakkıftır. Binaenaleyh hük· 
mün cumartesi akşamından evel bil· 
dirilmesi mümkün o1amıyacaktır. 

kuvveti İngiltereye gitmek üzere 
F ransadan geçerse derhal İngiliz ma· 
kamn: •. ıa haber verecektir. 

l:it· iııgili:: Jilosuurm :w~fllwti 

Londra, 14 (A.A) - Amirallık 
ilkbaharda bir İngiliz filosunun ya -
pacağı yolculuk hakkında şu pro -
gramı neşretmiştir: 

" iki zırhlı, bir tayyare gemun, 
l.iç kruvazör ve 1 O torpidodan mü -
rekkep 16 parçalık bir filo 17 son -
kanundan 22 sonkanuna kadar A 
rosa körfezin de toplanacak ve 24 
sonkanundan 3 şubata kadar da Ce
belüttarık' a gelecektir. Bu filo Ma -
der ve Palmas'a ve kısmen de Ka -
zablanka'ya gidecektir •• , 

Krral Karo] 
Hı•lgraıl'dwı lliil.·n·~ı· ıWmlii. 

Bükref, 14 (A.A) - Yugoslav
ya kırallık ailesine hususi bir zi -
yarette bulunmuş olan kıral Karol 
dün aktam saat 20 de Belgrad'dan 
Bükreş'e dönmüştür. 

Moskova, 14 (A.A) - J\1.,.-iie
zi icra Komitesi bugün 1936 e -
konomi planı hakkındaki müzake -
resini bitirmİ'\lİr. ~.,, .. ı. • .: ittifakla 

- ' kabul eu·~i karar surs-tincle: 
1 - Sovyetlcr BM;ği hüküme

tinin i~ ve dış sıyasasını, , 
2 - İklnci beş scne\ik planın dör

düncü senesi olan 1936 ya ait ola -
rak komiserler kurulunun ve. ji·!i 
milli ekonomik plim tasvib et -
miştir. 
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JJiı iiııii.':ler. 

Beyaz perdenin saııatkiirdan 
a,radığı ıneziyet 

Yabancı gazete e ·de ok z 
iki yıldır sanat kudreti ve ainema 

aleminde birbirini takip eden mu
vaffakıyetlcri hakkında yabancı ga
:z.ctelerde sürüyle neıriyata rastla.
mı~ olduğumuz genç kadm artist 
Knterin Hepburn'u -oldukça uzamıı 
olan bir gecikmeyle- nihayet Anka
ra'da seyredebildik. Hayli kötü bir 
yığın filmi memlekete getirmekte 
telaşlı bir ncel gösteren sinemacı

larımızın neden bazan böyle en de
ğerli ve en fazla sükse yapmış eser
leri almakta geçiktiklerini bilmiyo
:ruz; f kat, bu sanatkarın, daha Önce 
çe rilmi§ ve daha fazla alaka uyan
dırmış olan « Küçük kadın t isimli 
eserini memleketimizde görememiı 

olmamıza rağmen, bu defa seyret
tiğimiz « Aık senfonisi ~ nde göster
diği muvaffakıyet, onun hakkında 

okuduklarımızın reklam balonların
dan ibaret olmadığını bize ıınlattı. 

Beyaz; perdenin en beğenilen ve 
en tecrübeli erkeklerinden biri olan 
Charles Boyer'nin karşısında sönük 
k lmak şöyle dursun, tam tersin 1 

onu sanalının nadir erişilir olgunluğu 
altında adeta ezen bu kadın, mu-
affakiyetiyle de, sinemanın, perde 

üzerinde görüneceklerden aradığı 

baılıca meziyet hakkındaki kanaatı
mıza kuvvetlendiriyor. 

Bu meziyet ne çok gü:.:cl olınnk, 
ne çok İyi konuşmak, ne çok mahzun 
"eya neşeli olmak; hayır, bunların 

hiç biri değil, yükaek bir mimik san
atına sahih olmaktır. 

Fizyonominin aldığı ayrı ayrı bin 
türlü ifadelerin $Rnatı olan mimik, 
Öğretilmesi en az mümkün olan ve 
daha çok doğuştan ve istidattan ge· 
len bir kabiliyettir. 

Tiyatro mekteplerinin ders prog
ramına girmi§o olmasına rağmen, 

mimik, sahnede birinci derecede bir 
unsur olarak rol oynamaz. Sebt:bi de 
gayet basittir : 

Aktörlerle seyircileri biribirlerİn· 

den ayıran mesafe bir İnaan yüzün
deki ifadelerin bunlar tarafından 

layıkiyle görülmesine ve tadılmasına 
imkan vermez. Fakat sinma, hususi 
bir kabiliyetle, bu mahzuru ortadan 
lmldrrmış, ve insan yüzündel<i en 
ufak hattın en İnce manasına kadar 
beyaz perdede görülmesini temin 
etmiştir. 

Bir yüzü, hatta hazan bir yuzun 
lriıçük bir kısmını perde hacmİndf': 

bü) uten objektif, tereddüt, ihtiras, 
nefret, kin, bez~inlik v. a. gibi türlü 
türlü hialcrin yüze aksediş şckille.ri
ni bütün teferrüatiyle anlatmak has· 
aa~ınn sahihtir. 

Sahnede zaafı veya suniliği pek 
fnrkedilmiyen yüz ifadesi, bu itibar· 
L~dır ki sinemada, sanatkarın mu· 

vaffakıyeti Üzerinde birinci derece
de tesir yapan bir unsur haline gel
miştir. 

Emperyalist bir sosyalizm 
Beyaz. perdenin Lıahramanlarını 

göz önüne getiriniz : Marlen Diet
rich, Greta Garbo ve bunlara Kate
rin Hepburn'u ilave ediniz, sonra da 
bunlarda muvaffakıyetlerini temin 
eden müşterek bir meziyet arayınız, 
mimik'i bulacaksınız. 

insan sesi gibi, insan yuzu de 
başlı ba!ına bir alem, bir .musiki 
aletidir. Ve insan yüzü, yine İnsan 
sesi gibi, ancak doğuştan alınan bir 
kabiliyetle bize, harikulade musiki
sini dinletebilir. Dudaklardan fırln· 

yan bir nağme, onu takip eden an 
:zarfında havl\da kaybolmuştur, yü
zün aldığı bir ifode nağmesi de ancak 
bir anlık bir hayata sahihtir. 

Sinema perdesi, İnsandaki bu iki 
sanat ve güzellik hazinesinin ifade
lerini bir beyaz şerid Üzerine tesbit 
ederek kaybolmaktan kurtarmakla 
İnsanlığa büyük bir hizmette bulun
muştur. 

Tiyatro ve sinema, sanatkardan 

aradıkları ana vasıfta birbirlerinden 
ayrılıyorlar, bu farklarını daha iyi 
takdir ettikleri nisbette birbirinden 
ayrı ve miistakil iki sanat kolu halin 
de muvaffakıyetle çalışacaklardır. 

Sinemanın muvaffak eserleri, makine· 
nin yarattığı bu yeni aanalın kendini 

nerede araması ve bulması lô.z.ım 

geldiğini biu~ anlatan vesikalardır. 
Yaşar NABi 

/~ 

La. Repüblik gaz.ete!'İnde Piyer Do

minik yazıyor : 

Mevzuu bahsolan İtalyan rejimi
dir. Yukarıdaki tabir -ı Jurne En
düstriyel gazetesine aittir ve doğ· 
rudur. Bizim en ciddi sendikalist 
§cfleriıniufen biı·i bir İtalyan sendi
kalist şefinden şu İzahları dinle -
mişti : 

Musolini ıni '! O, harbtan önce 
olduğu gibi kalmıştır; yani bir sos
yalist. Hatta Marksizm'le mücadele 
ettiği uman bile bir sosyalisttir. Aı • 
tık krallık aleyhdarı değildir, çÜn· 
kü krallığı burnundan tutuµ ardın· 

dan sürüklemektedir. Kilise aleyh. 
darı değildir, çünkii kiliseyi, hiç ol
mazsa iıalyan kilise:.ini hususi ga· 

yeleri hizmetinde kullanmaktadır; 

hatta kendine artık burjuva aleyh· 
darı bile dememektedir. Çünkü, kcn 
disi bütün İtalyanların Duçe'si bulu
nurken bu iyi kaçmazdı: fakat o 
bize sosyalist bir ltalya inşa etti ve 

kendisi ortadan kaybolduğu zaman 
hu sosyalist İtalya, sıcnk ve ta7e, 
bİ7.C kalacaktır. 

O gün, Muıoolininin cnternasyo· 

nal sosyalizm için hem de şuurlu bir 

şekilde çalışınıt olduğu fark edile

cektir. > 

Memleketini iyi tanıyan "e ancak 

Musolininin fa<tİst bir lıalyn kurmak-

Amerikalı endüstriyel - Hello, üç bin kilo dinamit se&Jkedeceksiniz;, tabii 
bitaraf devlete! La Repüblik'ten 

ta olduğunu takdir ettiği için façiz· 
me intibak etmiş '\'e Musolininin em
ri altına girmiş olan bu adamın gö
rÜ§ÜnÜ kaydedelim. Esasen bir kaç 
seneden beri bitaraf müşahitler, 

İtalyanın gitgide devletçi bir kollek· 
tivizme doğru gittiğini bize anlat· 
miyorlar mıydı ? Bilmiyor muyuz ki 
kapitalizmin siyasi kudreti ltalyada 
hemen sıfıra inmi§tİr; cndüstricile· 
rin faaliyeti orada pek sıkı bir kon· 
trola tabidir, ekser hallerde bu 
endüstriciler kendi fabrikaların· 

da bir nevi müdür gibi bir §ey olmu§· 
lar ve hiç bir fayda temin etmeden 
vaziyetin bütün mahzurlarını kendi 
hesaplarına muhafaza etmİ§lerdir. 

B. Kerillis'in bu meseleden deh§cle 
duşerek yirmi sene sonra, içtimai 
bakımdan, ltalya ile Sovyetler Bir
liği arasında bir fark kalmıyacağını 
söylediğini görmiıştük. Muhafaza· 
kar B. Kerillis bu suretle bizim sen
dikalist itnly:ı.nımızın görüıilc birle
şiyor. Ve başka bir §ahadete de ih
tiyaç '\"arsa işte Jurne Endüstriyel 
gazetesinin §oU satırları : 

Geçen mayısla, yabancı d~n·iz

lerin taksimini kontrol etmek Üzere 
kurulmuş olan knmbiyo mürakabe 
heyeti, k mbiyo enstitüsü servisleri, 
korpurasyonlnr bakanlığında kambi
yo müdürlüğü, maden ve yakacak 
ithalatı ofisi bundan boyle yeni 
« kambiyo ve mübadele musteşar

lığındn birleştirilecektir. 
ltalynn ticaretinin umumi hey· 

etı böylece sıkı bir surette niı.am

lanmı§ olncaktır. 

« Taymis'in Roma aytarı, habe§ 
seferinin, muhafazakar deflaıyon si
yasetine bir son •ermiş ve ekspan
siyonist bir sı) asaya yol açmı§ oldu
gunu temin ediyor. Lireti düşürme• 
meyi doğru bulan 'e korpurasy?nlar 
sısteminin sertliği ~.\i2ünden kendi
liğinden bir iç enflasyonu elde ede
mediği için, B. Musolini bir-len bire 
1934 de bildirdiği tasarruf siyaseti· 
ne bir son \'ermek Sömürge New 
Denl'i • ni kabul etti. Silah ııipariş· 

)eri \'e seferin kendisi gerekli mah -
reçleri vermiş oldu. 

« Bununla beraber tasarruf siya
setinden vaz geçerek memlekette 
\'C ~ömürgelerde büyük iıler si,•asc 
tine giriş aon aylarda ve hatti. habet 
seferinden itibaren ba~lamıt değil· 
dir. Yeni olan budur ki, gitgide SÔ· 

mürgcler r>ahasrns göturulen büyük 
işler siyaseti, hususi te.§ebbüsler bn· 
rada büyük bir rol oynamadığı için 
gitgide bir devlet te~ebbü~ü ola
caktır. » 

Ve Jurne Endü,triyd şu neticeye 
varıyor : 

cBu açıkça cmparyalitıt 

lizmdir. Ve bu bilhassa 
tedbirdir. » 

bır ısu~ya 

h ajik bir 

ftalyanın ekonomık ıııyaı.ctıııin e~

ki liberal k. pitalizmi muhafa71\ 
edenlerin ho!.unıı. gitmemesi kolaycıı. 
anlatılır. Şu halde ~ trajik tedbir ~ 

sözünü ihmal t.>dt>)İm. Gerçi bu tra· 
jiktir, ve her tedbirde biraz tehlike 
hissesi vardır, hem ıonru ltal)a, bıl· 

hatıM n;.:ı:ik bir vaziyette baş vur
muştur. Fakat diger fonniılu açıkla
maya çaJışnlım. c Empiryalist "OS\ a

lizmler tasa ''''ur olunabilir. Bı:ı 
So" yetler Rusyasınrn 1925 de ~ c Bo
rodin'le Çin'de böyle bir sosyalizmı· 
ne şahid olmu~tuk. O zamandan 
beri So'\•yet Rusya kendini cihnzla
ma.k, toprağını ''e toprak altını i~let
mekle iktifa etti. Garbın ve haha 
Çin'in fethinden ·Hız gcçmi~ gorunu
yor. Fakat bu geriye bırakılım~ bir 
İştir. Herhalde dun) a uzerindc ital· 
yan sosyalizminden batka ve git..,.iJe 
daha çok emper~alist bir karakter 
alan bir ~osynlizm vardır 
Almnnyanınki. 

Almanyanın habeşistanı '. rdu· ve 
bu Ukranya ve belki de Baltık dev
letleridir. Almanl ada, eH el, k •neli 
vaziyetini kuvvetlendır nıek, ı.onı ıı. 

~rka hücumunu hazırlamak için 

tedbirler alıyor. 
Haydi itiraf edelim, Hll 7 den bcrı 

doğmuş olc.n Sez s:-Papncılık nevi
leri, hangisi oluna olaun, bir ferdi 
\e içtimai nıükemmelİ)c.•t u.leı·ıne 

değil müminlerini dünyaya lıakıın 

olmaya meyil ettiren kudret arzusu 
Üzerine kurulmu§l'ıır. Hu nc,·i foı·· 

müllerle bedenen mılletlcr öyle 
bir manevi tazyik ahında bulunuyorlar 
ki hemen muhakkak olarak bir ink lilb:ı 
namzet görünü_ orlar. Habeşistan mese· 
lesi henüz bir O) uncaktır. Fakllt biri' 'il 
hnlta Önce İngili:ı.-ital~an ka\gnsı tchdiJ 
ettiği zaman infilak ~akındı. Daha u. k

ta tehdit eden dığer tehlikeye, nlm .. n -

rus inlilakına dikkat ~delim. Y nlnız bu 
takdirde pııtlayı~ hızı, lnyaslan:-ımıvacak 
derecede daha ku\' etli olacaktır, çiırk i 
almanyarun ,·aaıtalan ıtalyanınk;nden 

on kat üstündür. 

Fakir çocuklara kitab 
lstanbutda "Maarif kitapevi .• ~a

hibi 8. Nad Açıkel fakir c;ocuklara 
dağıtılmak üzere Kültlir Bakanlığı
na 1300 kitap hediye etmiştir. Ba -
kanhk bunlan mürecaat sıralanna 
\'e ihtiyaç listelerine göre kLiltür di -
rektörlükleri emrine verecektir. 

Kızını sofraya ben götürdüm ve kendisiy· 
le o büyük adamın arasında, yahut da, o bü· 
yük adamın köpeklerinden birinin arasına 
-0turdum, demekliğim lazımgeliyor. Çünkü, 
her iki yanında birer kocaman köp·ek bulu
nuyor ve onları besliyordu. 

""'"""vv-""°""""'""""'""""°""""'""-""~""/VVVVV'1V'.A- ~ 

Num?,~~BERLEYNİN H~I!~;.~,~~~!TU.VA ~ 
Ne kadar yazık ki, bu a.nmağa değer ak

şam hak.kında yazdıklarım bundan ib~ret. 
Hiç olmazsa, bu mektubta sofrada görüşü
len şeylerden birazı tesbit edilebilmiş. Ye
meğin ortalarına doğru beni bir korku bastı. 
Çünkü bana, biribiri arkasından, bir bundan, 
bir başka şarabtan içirdiler, ve öyle bir an 
oldu ki önüm şarab kadehleri ile doldu. O 
sıralarda henüz şaraba alışları olmadığımdan 
Bismarck'ın bu iç.ki deposu bana dokunma
sın diye çekiniyordum. Sofranın öbür ucun
da oturan Herbert Bi ·marck birdenbire ha
na: 

hayrette bırakacak bir sual sordu. Ben de, 
cok mahcub bir halde, zayıf bir nesilden ol
cİuğumuıu itiraf ederek, şarab içilen toplan· 
ularm çok seyrek olduğunu, arkadaşlamnı
zı, en çok bir fincan kahve içmeğe çağrrdı
ğmıııı söyledim. Prens. 

diye korkuyordum. Kilercim ile çekine çe
kine konuşup danışoktan sonra. 

- En iyisi, me,·cudun her nevinden bır 
şişe getırirsiniz; dedim. 

Bir de, bir kadeh içtikten sonra, prenc:;in 
su istediğini görünce, ~a~ırıp kaldım. 

Bi<;marck neşeli idi; politikadan bahset
rni vordu. Ne alman ve ne de yabancı mem~ 
leketler politikasını ağzına bile almadı. Ta
lebe bulunduğu zamanlara dair hikayeler an
latıyor ve yaşadıgı devrin tereddiye uğramış 
olması dolayısiyle teessüf ediyordu. Hele 
ingiliz üniversitelilerinin kahve içtiklerini 
aklı hiç almıyordu. Fakat, Almanya'daki ta
lebelerin de onlardan aşağı kalmadıklann
<lan şikayet ediyordu. Hasılı, ciddi bir şey 
konuşulmadı ama, çok eğlenceli geçti. Ha
mann yedi kat gökte bulunuyor; Bismarck'a 
davet edilişim onun evine de bir parlaklık 
verdi." 

J H91 •e BiMnarcJı alman ünia.ıeraıreın rl .,~ 
mcthur köpcğile bir arada 

- Mister Chambcrlain (Çeınberleyn), 
herhalde şampanya seviyorsunuz? diye ses
lendi. Kafi derecede içtiğimi söylemeğe ça
hşıyordum. Lakin prens beni ikaz etti. 

- '' H erbert size şampanya ikram edince, 
reddederseniz, kendinizi bütün ömrunuzce 
onun düşmanı yaparsınız. Şampanyayı ileri 
sürmek için, o, daima bir mazeret bulur, de
di. Bismarck'ın şikayetlerine karşı bir hare
ket metodu bulmuş ve bu keşfinden dolayJ, 
kendisine, Berlin üniversitesinde bir profc-
örlük kürsüsü verilmek suretiyle mükafat
landrrılmış olan hekim Schweninger (Şve
ninger), bana, 

İyi ama, Kembric'teki ctüd yapan· 
lar ne içi}~orlar?" dive. bütiin bir fakiilte\ i 

- Tıpkı bizde olduğu gibi! diye bağır
dı. ''Bugiinün gencleri içmesini bilmiyorlar.'' 
dedi. Ve gözünü kırparak ilave etti: 

- H erbert ile arkadaşları hakkında bir 
şik yetim yok; fakat bugünün gencleri içe
miyorlar vesselam. Biz gene iken, icer ve 
düello ederdik; zaman olurdu ki, haftalarca 
sarhoştuk. Gene diyonım, bugünün gencle
ri, asla, vaktiyle bizlerin olduğumuz kıratta 
erkek olamıyacaklardır. 

Chamberlain'in notu: Sir Clıarles Dilke 
(Sir Çarles Dilke) nin sonradan anlattığına 
göre, Bismarck kendisine demiş ki1 bu deli
k.anlı C hamberlain iyi bir adam. Ne kadar ya
zık, ki içkiye dayanamıyor!). 

Hemen hemen kırk yıl sonra, Prens Bis
mark'm torunu, davetlim olarak Londra'da 
soframda yer almıştı. 

(Şimdi Almanyanın Londra Büyük Elçi
lik müste. arı olan Otton von Bismarck (0-
ton fon Bismark). 

Mensub olduğu aylcyi hatırhyarak. mah
u·nirn onun ar?.ulanm tatmin edemiyecek 

- Prens, dedim. sız bir Bismarck. bir de 
üstelik su istiyorsunuz?! Babanız ve büyilk 
babanız sağ olsa buna ne derlerdi? 

Bana, Başvekilin sözleriyle cevab verd;. 
- Bizler hiç bir zaman o adamlar gi!li 

olamıyacağız ! 
İntikamımı işte böyle aldım. 
Gene Başvekilin davetlisi olduğum ak·;a

ma dönelim. Sofradan kalkıp salona 0 e ·ti ,ı
mi.z zaman, Bismarck bir sezlonga uzan lı; 
ve sanki ben, kendisine izahat \eril ece < "r 
adam imişim gibi, benden af dılcycr k. b ·li 
yanına oturttu. 

- Ben bir Boa Konstriktor gıbı) im: -;• n· 
de bir defa yemek yiyorum. 

Hekimini göstererek, 
- Ondan sonra da bana zorla i t" <'hat 

ettiriyor. 
Yanı basında iizerıne t un alman cub•\ t

ları dizilmiş bir sehpa duruyordu. J iiz :ıct ı· 
si, doldurulmuş hazır duranlardan bir taı c i
ni ona vererek, yaktı. H; lit hatırlarım; b ~
mark gülerek, çubuk ha d.ında bir şeyltr 
söyledi \"e neşe içinde benimle konusmağa 
başladı. Lakin ben, ziyaretim tadını kaçırta
cak derecede uzun sünnesin diye çekindiğim 
için, çok geçmeden vedalaşarak ayrıldım. 

(Sonu var) 
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Taşınması yasak olmıyan 

Biı· numaralı rejim düşmanı 

Hatta Velid bir ahlakı maneviye 
lalı tloğurmuıtur ki doğruda'! 
doğruya şeriat karıılığıdır. 

Cephe harbını göze alamıyan
ların, hangi ot renklerine boyana
rak, uz.ak yakın, ne gibi tuz.aklar
da t;öreklenmif olduklarını gör -
miyenlerden değiliz.. Fakat Cumu
riyet mekteblerinin, telekkür ve 
vicdan hürriyeti ordusuna, her 
yıl, sayı•ız hücumcular katmakta 
olduğunu ela biliyoruz. Dava, Ka
malizm lehine kazanılmııtır. 

silahlar hakkında nizamname 
lç Bakanlığı taşınmaıı yasak olmı . 

yan silahların alrm satımı hakkındaki 

kanunun tatbik auretini göıterir bir nİ· 
zamname hazırlamıştı. Bu nizamname 
devlet şuraıından çıkmışbr. 13 madde 

olan nizamname mucibince, ya&ak olnu. 
yan ıilihlann tqmmuı izne bağlıdır. 

izin alanlara fotoıraflı birer ve.ika ve• 
rilecektir. izni viliyetlerde valiler, ka.a• 
larda kaymakamlann muvafakati,.le 
emniyet direktör ve jandarma kuman • 
danlan vereceld•dir. Verilen veailıalar 
bir aene muteber olacak ve bir )'1lm IOe 

nunda teacili yenilenebilecektir. SiJiba. 
nı satanlar ve kaybedenler l.unu zabıta
ya derhal bildireceklerdir. 

(Başı 1. inci aayfada) 

bımıl.a lıu suretle münferid kalmakla 
iftihar edenlt:rdcniz. 28 Eylül 923. > 

« .•. .İki ccryandan asıl c&as olanı 
muhafazakarlık ccryanıdır. Çünkü bu 
ceryanın temeli. milletin bin üçyUz bu 
kadar senelik dini, geçmiş asDt'ların 
ummanı zulmetine kadar dayanan ırkı, 
evsaf ve hasa.ili fıtriyesi, itiyadat ve a. 
nanatı, yani bütün manevi istinadgah
arı teskil ediyor. 

«. Bu suretle eskı hayratı da berbat 
tdcrt:k temamcn garblılaşaımıyacagımız 
g.i.bı rklılıgımızı ela bı.isbütun kaybe
derek mılle t le ı arasında vatanını, dinini, 
m llıvetin i kavbetmiş bir fasilei gari~i 
n aniye halini alacagrmıı: mııhakaktır. 

31 a ustos 1923:. 

Yıık rdakı y azrmn adı "Garblılaşma
gı tt-menni ha~talıgı .. dır. 

1 numrtralı lwlifeci 

c. l ı; lamiyet bır medeniyettir. Ru 
m d " etın meceJiei kubrası da Ki ta 

ı llahtır Kitabı Kerim müslümanlara 
a kamı uhreviyeyi tebyin eylediği ka· 
dar ahkamı dunyeviyeyı de talim ey. 
~!'. 

. lalam medeniyetini kabul etme
ııneık dalaleti maalesef liberalizm cere
yanının bir neticei müıeasifesinden bat· 
Jra bır fCY değildir. Makamı Hitafet'in 
hü.kmiı geçmiş, ehemiycti kalmamış, 
tarıhe karışmış bir mtieasese oldugunu 
bu musluman memleketinde, darülhıli· 
fedt yazacak kalemler bulunması slrf 
bu dalaletı fikriyenin mahsulüdür. - 14 

luncı te rın 1923.> 

c .. Makamı HiJ.afet türklerin clındı: 
büyuk bır hazinei maneviyedı.r furkler 
bır aralık alemşümul bir vüs'at kesb -
den kuvvet ve nüfuzlarını ancak hıla· 
fetc uhıb olduktan aonca ihraz etm·ş.. 
lerdır Bu makam sayesinde topu on 
1D1lyondan ibaret kalmış olan türk cı... 

mıaı islamiyesinin reisi ve rehberi ol· 
:mak rutbe ve nüfuzuna mal ik buluıı· 

maktadır. 

. Hilafete sahıb olmayan bır mı • 
lum n milleti olsaydık dört sene ıar
fında bütun dünya üzerimize üşüşmüş 

JkHı gıriştigimiz cidalden muzaffer 
-çıkmamız ımkan haricinde kalırdı .. 

Ve J mart 1924 de hı/afetin i l ga m a 
1 r r verildıği gilniin mi'raç yausı · 

« ••. Bu gece müslümanlar huz ıru 
baride cebhesayi ubudiyet olurken ley • 
leı celilei mirac'ın ilk müslümanlar i. 
ıın mevani ber endaz ve rehberi tea.. 
lı ve felih olduğu gibi aynı feyzi ca. 
"Yıdaninın bugiınkU ilmmeti islamiyeyi 
tuyrab e~sini. müslümanlığ . carı ak
tara yayan iaam medeniyetini, irfanı
aı, faziletinı, kudretini bir zamanlar 
t1ünyaya hakim kılan ruhu kudsini" 

bütlin vıcdanları scryan etmesıni ta 
zarru eckcek1erdir ... » 

l numaralı t.erakki düfnuını 

" .•• Mü§arünileyhin !atin harflerine 
lehdar olduğu hak.kında mütalea varid 
değildir. Paşa bu fikirde olmadığı gibi 
böyle bir mesele de yoktur. - 26 ikinci 

teşrin 1924.'t 

... Yenilik hevesi ortalığı bir sal· 
gın §eklinde istila etmeye başladı. Prog. 
ramsız, tetkiksiz, gelişi güzel yenilik 
yapmak bir eseri hiffettir, marazı bir 
haldir, bir illettir •.. 

.... Acaba memLketin tc ı akk i ı; İ, va~ 

tanı n t ealisi için başka yapacak iş kal. 
madı mı? Şu kızları ve erkekleri müşte· 

reken sokmak istediğiniz mektclılerin 
scraiti sıhhiyesiyk, burada okunan 
derslerin programlariyle ihtimam ıle 
ıgraşıyoı musunuz ? Hayır ! .. - 29 ha

ziran 1924.• 

... Garb alemi bir islim m deniyeti 
oldugunu kabul etmelidir Şat:'k mese. 
lesinin hallinde son zamanlardaki muş.. 
kı.ilit garb ricali siyasiyesinin gözünli 
a~acak, ve en tabii tarıki fasl olan müs. 
lüman alemiyle uyuşmak ~areleri düşü
nülecektir .. - 16 ikinci kanun 336.» 

« ... Bizim kanaati katiyemizce, bu 
millet ve memleketin teali ve terakkisi 
ve blihassa muvazenei düveliyede nü
fuzlu ve müessir bir mevki sahibi ola 
bilmesi için bir islim siyasetine ihti. 
yacı katimiz vardır. Bu siyasetten ay
nldığ ımız gün, bi7.. türldüğün vt Tür
kiyenin bihakkın kuvvetli nlabılmeısine 
ımkan gôrmiyenlerdeni:>. - l 8 agusto'> 
1923. 

... Bugwı ar k medeniyetınııı . garb 

medeniyetine f aıkiyet ve galebesinı bi 
idim. Dinimi ze medeniyetimi?e ".ırıl a

lım 1 .. - 3 teşrinı evel 339 » 

Cumuriyet bu taylanın, Siiley
man Nazif üslubu ile söyliyelim, 
f e r ve f e r i' salgınlarına rağ
men olmuftur; rağmen yiirümüf
tür; rağmen yürüyecektir. 

Fikir ve kalem adamlarının 
bQflıca cJaZilelerinden biri, türk 
naayonalizmini t'Bki ve geri şertat 
ve taaHub unsurlarına karıı mu
clalaa etmek olduğunu söyler, du
ruruz. Ma•lte cleğiıtirett medrese· 
nin, vaktiyle din adına söyleclikte· 
rini ve yazdıklarım, şimdi, bır 
demagoji perendebazlığı ile, ncuyo 
naliz.m ve halkçdık mantığına bağ· 
lamakta olduklarını görmiyor de
ğiliz.. Bu ıınıl kimselerden dün 
ifittiğimiz. ananatı iılamiye sözri 
ile bugün duyduğumuz. adatı mil 
liye aözü ara.anda lark yoktur. 

-3-
Biz tevhitlei V elitfin yalnız 

tenkidlerine itiraz etmiyoruz: 
Eserlerimizden guya beğendikle
rinde de, bizim hükümlerimiz. ve 
ayıraçlarımız onunkinden büsbü -
tün bCl!Jkaclır. Biz kömür işini hal· 
/ettiğimiz vakit, ancak, yük•ek 
ekonomi menfaatleri namına ha
teket ederiz. Kızıl menli ve sap -
san kıskanç lesadçı ise, bunda 
yalnız, yabancı ve yerli şirket ka -
zançlarına karıı bir Ehlisalip 
hamlesi görür. 

Bizi dost tenkidi uyandırır; 
dü§manın takdirlerinden de fÜp -
he ederiz. 

Sac/ e hücumla ve açıktan de -
ğil, sinsi ve maskeli sokuluflarla 
saflarımıza yaklQfmak usulünün 
de, dütman taktiği olduğu yeni 
bir fey değildir. Batımız.daki cu
muriyet fapkcmnı, helvacı külahı 
ile değiıtirmek niyetinde olanlar· 
dan değiliz. 

-4-
H ükümet, vapurculuk ıirlreti • 

nin gemÜerini .atın alarak, deniz.· 
yollarını tek elden idare ,ımeie 
karar verdi. 

Ne kacl ar hususi vapurcu. var 
sa, Ekonomi Bakanlığına ıelgral 
çekerek, kendilerinin bu ağır yük· 
ten cumuriyet adaleti ile kurta
rılmış olduklarına t~elrkür ettiln. 

T evhiclçi, yahud Z a m a n c r 
V elicl, Karadeniz. takalarına, türk 
milletinin kabiliyeti •ancağınr çe
kerek üstümüze hücum etti. (Yu
karda na•yonalizm demagojiıi 
halthında söylediklerimi hatırla -
yınw) 

KenJi.ine, Elıonomi Balranlı
ğına karfl tlewan eclen garez, 
hınç 11e leıatl .aıuqını meydana 
vıırarak cevab verdik. 

Şimdi kar§ımızJakinin beyin 
ue ruh hastalığına hekim bile de
ğil, deli •eyirc:Ui gözü ile balrınız.: 
Benim babam ıanklı, onun baba
sı matbaacı imi§. Yirmi Yatına ka
dar kavuk tllflml§ım. Dahan uar: 
Ayda mebutJuktan 350, Ulu•'tan 
500, Ankara imar Cemiyetinden 
250 lira iri ceman 1200 lira alıyor
mufUm. ôyle bir leryad ki bQfın· 

·da bir ey ümmeti muhammed ! ek
sik! 

Hep tloğru olsa ne çıkar? Kal
dı ki bir çiftçinin oila olan rah-

metli babam, beni Jaima •İvil 
mektebte okuttu. Ankara imar 
Müdürlüğü ile •enelerclenberi alô.
kam yoktur; olduğu zamanda J.a1 

komiayon reisi olarak, bu pia ruh
lu adamın söylediği rakamın ya· 
rısı kadar bile tazminat almaz
dım. Ulullfan da 500 lira almam. 
Fakat elediğim gibi, devlet ve par· 
ti beni bir takım hizmetlerde kul
lansa, ve istediği kadar aylık uer
se, onun millet mümessilleri ile 
salahiyetli parti makamlarının 
kontrolu altında bulunan büclçe
ıine, kimin karqmağa hakin ola. 
bilir? Yirmi yaşına katlar ıarık 
sarmıf olsam, medreıetle olnıscım, 
hafız ve üstelik hacı olsam, bu -
nun, deniz yollarını bırakınız, be
nim yü:E.de yüz cumuriyetçi, aolta 
Velicl'in damgalı teriatçı1 patent
li halileci, eli bayraklı kaytak ol· 
maaı üzerinde ne tesiri olabilir? 

Yeni bir fey .öylencliğini gör
miyecek miyiz.? Bu UJlar, olduğu 
gibi, hiç bir harfi elıaik lala ol • 
makBızın, bana karıı Ali Kemalin, 
Said Mollanın, Alemdarcılann, 
ya vatan, ya inkdab diifmanlan -
nın on •ekiz aenedenberi teltrar 
ettiklerini en ibaretfir. 

On ıekiz •enedenbeTi, .ağa IO· 

la, yana geriye, bir '411fim oyna -
makınz.ın, biz yerimizdeyiz! Om. 
rümüz cidal içinde geçti: Savt11la· 
nmdan hiç birinde diifmanlardan 
hiç biri haklı çıkmamıfhr. 

-5-
Şimcli meıelenin daha. ıarib 

bir taralını kurcalıyalım: Tan ga· 
zetesi bu ıerıeriyi cevabıız bırak· 
madığı için ve anlcqılJığııaa göre 
satı§ yollarının da önüne geçtiği 
için dün gelen nü•ha.anda hacı 
Velül: "BanlıacJar pZıllte ,ıJtar. 
mamalıJırlarl., Ji-yor. Sh fU lailr
riyet d.iifmanı ıeriatçinin manhfı· 
na bakınız. Kendi.i. bir lıaytaJc 
iken, gazete nqretmaine cama· 
riyet rejiminin mii.aade etmaine 
fiikretmiyor Ja, bizim .alın ve Bı
nılın gazetelerini kapatmağa ça -
lıfıyor. 

Fak.at o zaman bize ıu hilray• 
yi teltrar edeeekleTdi: "adamın bi
ri 6ir köyden geçiyormuf. Köpelı-

4er haulıyaralı, Ü•tüne aalmqlar. 
T Cif atarak kendini müdafaa et -
melı İıtemİfle de, sakalı kaltlırun
lı imif. " - Süphanallala, ne tulaal 
köy .• Jemif; köpekleri •alıverip 
t"fları bağlamıflar ! ,, 

F. R. ATAY 

Silah sabalan ellerinde mevcud .;. 
lih ve cephanelerin cinı, numara ve 
çaplanru her aayıfaıı noterce taıdik e • 
dilmİ§ deftere yazacaklar ve ıilih aatbk· 
ları kimselere birer kaiıd vereceklerdir. 
Suç itlerken kullanıJan ve müsadere olu· 
nan ıilihları aslceri makamlara tevdi 
edeceklerdir. 

Av tüfekleri cepaneleri alımı ayn biı 
veıikaya tabi olmıyacaktır. Bunun içi1a 
av ruhsat tezkerelerinin aoaterilmelİ 
kafi ıayılacaktır. Zabıtai saydiye nizam· 
namesinin 45 İnci maddeaine göre köylu 
lerin kendi mera ve baltalrklannda ya,,. 
mağa mezun oldukları av için tedariki 
lizımgelen fitek, bu lıoyJülerin zabıtaya 
hüviyetlerini isbatla serbeıt olacaktır. 

Kitaplar: 

Ticaret hukuku şerhi 
ll. Cild 

Ankara hukuk fakültesi profe&O
rii Sıvu mebusu B. Vasfi Ratid Se
vigin ''Ticaret kanunu terbi" ade. e
serinin ikinci cildi de çıknuttlr. 350 
aa~a tutan bu cildde ticaret muamo
lelerinden komiayonculuğa, dellalh· 
ia, poliçeye, emre veya hamiline mu
harrer aenedlerle çeklere aid hüküm· 
ler terbedilmiftir. 

Allf ve aatq tekilleri ve dellalhk 
b'ahlinde de ana hükümlerden batauı 
kredi ile maumele ve masraf kısımla 
rı tahlil edilmittir. 

B. Vaıfi Rqid, ikinci cildin 300 
aayfaımı poliçe, tened ve çeklere 
haaretmiıtir. Eaerde bunlara aid bu
k\imler ve bualarm aam.nla aldıgı 
kQID8tler aeaif Wr tarih tetkiki için
de çok ince ve elrafb olarak teahit 
eclihDiftir. Bu JDeftU üzerinde hukuk 
cephNİladen J'azılmıı en büyük ve top· 
lu bir ueri türk bukuk kütüpaneaine 
veren profeaöri aayga ile ananz. 

Çağrı 
Kamutay Memurin F.ncümeni, 

Gümrük ve lnhiurlar kanun proje
sini görüflllek üzere bugün 1 O da 
toplanacaktır. 

:, Kamutay Memurlar muvakkat 
Encümeni buaWı umumi heyet • 
ten sonra toplanacaktır. 

'Cümriik ve inhisarlar Eacünaeni 
buaün aaat 9,5 de toplanacakbr. 

ITl .. 1 un ""m"nı: Tefrika: 86 vardır. Her sene yarışlara gider. Adetlerıne 
bağlı bir adamdır. Eger ona rastlarsam, ya~
rum, bir kaç gün ıçin buraya çagınnamda b1r 
mahzur görür müsün? Kocan, Lö Men.~l'~n 
senin için zevkli bir eğlence olacağım duşu 
nüyor. Kendisine mavi odayı verebiliriz. 

parmaklan biribirinin üzerine binmiş ayal<
lannı meydana vuruyordu. Terez, müteces· 
sis, kötü beslenmiş ve bakılmamış etinin se
filliği altında şeklinin ince güzelliğini göre. 
rek ona bakıyordu. 

da; mobilyaların, perdelerin, halıların hep 
aşklannı anlattığı odada Terez çok tatlı s~· 
ler faddadı: 

ı mızı Zanba!i 
Yuaa: Anatol FRANS 
Tatlcçeye ı;eviren : Nasuhı BAYDAR 

Bu bir sabit fikirdi. Aynı yaprağa şu ke
lımeleri üç kere yazmıştı: 

11

0nun bu adam olmasını istemiyorum.,, 
Terez'in bir tek düşüncesi vardı: Jakı 

kaybet~emek. Onu elinden kaçırmamak için 
her şeyı yapacak, her şeyi söyliyecekti. Ma
ıanm başına geçip şefkatli ve sızlatıcı bir 
hiddetin hızı ile yazdığı mektupta bir inle
yiş gibi tekrarlıyordu: "Seni seviyorum, seni 
•eviyorum, yalnız seni sevdim. Sen tek, tek, 
teksin, anladın mı? ruhwnda, bütün benli
ğimde. Bir sefili dinleme. Beni dinle. Yemin 
ederim ki, senden önce, hiç kimseyi sevme
chm. 

Denizin sonsuz ve hafif iç çekişi, mek
tubunu yazan Terez'in göğsünün kabarıp İ· 
aışlerine refakat ediyordu. Doğru sözler söy
lemek istiyor ve doğru söylediğini sanıyor· 
üu; ve bütün söyledikleri sevgisinin hakika
ti ile dogru idi. Babasının, ağır ve sağlam a-
4mılarla merdivenden çıktığım işitti. Mek
tabanu saklayıp kapısını açtı. Montess·1i, 
~yet yumuşak bir tavırla, iyileşip 
yi}eşmediğini Tere.zden sordu: 

- Sana, hayı_rlı bir gece dilemek ve bir 
ıey 80niıak için gel'ini'tim. Yarın at yarışla· 
nnda Lö MenWe t9adilr etme~ ihtimali 

- Nasıl istersen. Fakat mavi odayı, bu· 
ra.ya gelmeği çok isteyen Pol Vans'a sakla
san daha iyi olurdu. Şulet'in de habersizce 
gelmesi ihtimali vardır. Bilirsin ya, adetidir. 
Bir sabah gelip, bir dilenci gibi, kapıyr c;ala
caktır. Lö Menil'in hoşuma gitmekte oldu 
ğunu sanmakla kocam yanılıyor. Bund;\n 
başka, öniimüzdeki hafta Parise gidip iki üç 
gün kalmam da lazım geliyor. 

xxıx 

Mektubundan yirmi dört saat sonra Te
rez de Dinar'dan Tem sokağındaki kilt;i.hı 
eve geliyordu. Parise gitmesi için bir baha· 
ne bulması güç olmamıştı. Bu yolculuğu, ii
zerlerinde sosyalistlerin işlemekte olduktan 
En vilayetindeki seçmenlerini görmek isti
yen kocası ile birlikte yapmıştı. J ak'ı sa
bahleyin, atölyesinde, Amo nehri kenarın-
da geçmiş günlerinin haşmetine ağlayan 
Floransa'yı gösteren büyük bir baş yaparken 
buldu. 

Çok yüksek bir üç ayaklı iskemle üzerine 
çıkmış olan model vaziyetini muhafaza edi· 
yordu. Bu uzun boylu, esmer bir kızdı. Tepe 
camlanndan dökülen çiy ıpk baldırlarla ba· 
caklann temiz çizgilerinden sonra sert çeh
resini, kara boynunu, menner gibi damarb 
göğıiinü, san kam.mı, çıluntıh dizlerini ve 

Ellerinde heykelci bıçağı ile bir top b.al
çık tutan Döşartr, Terezi üzen ıstıraplı bir 
ş~fkatl~ onu karşıladı. Sonra, aletle toprağı 
şovalenın kenarına bırakıp heykel taslağı
m da ıslak bir bezle örterek modele: 

- Kızım, bugünlük bu kadar yeter de-
d

. t 

J. 

.. . M~el: kalktı ve bir avuç koyu renk yün . 
lu ıle kirlı çamaşırdan ibaret olan elbiseleri
ni, ezile büzüle toplayıp, paravanın arkasın
da giyinmeğe gitti. 

Bu sırada heykelci de, yapışkan balçığın 
beyazlaştırdığı ellerini yeşil bir leğende yı
kadıktan sonra Terezle birlikte atölyeden 
çıktı. 

Avludaki kumlan gövdesinden dökülen ka· 
huklarla dolduran çınann altından geçtiler. 

Tcrc.z sordu~ 
- Artık inanmıyorsunuz, değil mi? 
J ak onu odasma götürdü. 
Dinardan yazdığı mektup acıklı intibala

rı daha şimdiden biraz yumuşatmıştı. Terez, 
J akın artık acı çekmekten usanıp süktinet 
ve şefkata ihtiyaç duymağa başladığı anda 
gelmişti. Eşyanm kendisinden ziyade işa
retlerine kCll'fl hisli ve hayallerle beslen
mekte olan ruhunu birkaç satır yazı teskin 
ctmiıti. 

Her eeyin keıldi lehinde konustulu oda-

- İnandınız ha.. Demek ki kendinız•n 
ne olduğunuzu bilmiyordunuz? .. Delimisin ·a 
siz? Sizi tanuruş olan bir kadın, sizden son
ra bir başkasına tahammül edebilir mi? 

-Ya önce? 
- Önce •••. Sizi bckliyerdum. 
- Öteki Dinar at yanşlanna gelmem;ş 

miydi? 
Terez, onun oraya gebniş olduğunu san

mıyordu. Fakat emin olduğu bir şey vars'1, 
o da kendisinin oraya gitmemiş olduğu ırli. 
Atlar da, atlarla uğraşanlar da onun canrttı 
sıkıyordu 

- Jak madem ki siz kimse ile kıyas edi
lemeniniz, hiç kimseden korkmayınız. 

Halbuki Jak ne kadar ehemiyctsiz oldu
ğunu; insanlarm, bir elekde imişçesine, to
humla tane gibi, bir dev veya ilah eliyle Cial
kanarak, birleşip ayrıldıkları l>u dünyada 
pek az yer tuttuklarını b li )·ordu. Ona öyle 
geliyordu ki insanlar bir kah\ J dcb inneni
nin çanağındaki taneler . f l· i gün ön c, 
Madam Fügelliye deg:rm ' kah e çek 
ken, bunu tiddetle hisse\.1m~u. 

Terez sordu: 
- Neden sizde gurur "o ? 
Sonra. bu sözlerine pek a 907. il''ve cttı. 

Fakat gözleri, kollan , e o uıu ın<fırıp ka
bartan solukfarile komıs:u) ordu. 

(Sonu var) 



SAYlfA6 

·Serdar l\tohammed Han 

(Başı 1. inci sayfada) 

" - Bir medeniyet ve irfan dili olan 
türkçe ile igtediğim kadnr fasih konuşa. 
mıyoruın. E11asen burada l.arşılnştığım 
hiismi kabul o kad, r ıamimidir ki ve 
•ben de o kadar mütchanisim ki kendi 
liıanıınla kon.ışnı.ı olsam bile duygula
rımı siı:e al'Zu ettiğim kuvvetle ımlatn -

marn.,. demi,tir. 
Veziı-, türk gazetelerinin kendisine 

karşı gösterdiği alctkadan '\C türk · ,,f. 
gan dostluğunun devamı için göst..-rdik. 
lcri yudıından dolayı hoşn.ıdluğ.ın ı an-

1abnış ve demiştir ki: 
" - Ankarıı'cla y<'plığıın temaslar -

dan çok memnunum. Temas ettiğim bü
tün devlet erkanı, her türlü tahminlerin 
ü tünde bir samimiyet gösterdiler. h -
met lnonü, Tevfik Rüştü Aras mümtaz 
dostluklarını daima muhafaza edccef:İrn 

türk ricali arasındadırlar. 

Burada bilhassa Atatürk'ümden bahs· 
etmek İsterim. ''Atatürk"üm eliyorum. 
Çünkü büyük insanlar <1dcce bir mille
tin değil , bütün beşeriyetin malıdırlar. 

Kaldı ki iki kardeş millet olan türklerle 
afganlılar bütün değerli v<lrlıklaı ma 
mÜitereken sahibtirler. ben de, bütün 
afganlılar gibi, büyük Şeften bahseder
ken "Atatürküm .. dcııu:ğe lcendiıni lıi\k

lı buluyoı-um.,. 

l#iirt tlı•ı lı•t w·<ı ... 111dal.-i pal.·ı 
Ekselans Muhammed Han, sorula • 

cak uallere cevab vermeğe hazır oldu. 
ğunu söylemiş ve Türkiye, Afgan, lran 
ve Suriye arasında esasları kararlaştı!"'· 
lan ademi tecaviiz paktı etrafında el~ • 

miştiı ki: 

"- Alakadar död devlet b ı paktın 

et.aalarında tamamen mutabık knlnıış -
lnrdır. Ve pakt parafe edilmiştir. İmza
sı bir zaman meselesi olan bu pakt, dört 
memleket :ırasında c. ascn dostane olan 
münascbctleı·i büsbütün tnkviye edecek
tir. Pakt iınki\n nisbetinde yakın bir ta. 
rihte İmzalanacaktır. N crede im.ı:nhın.ır,\. 
ğı heniiz tcsbit edilmemiştir.,, 

Vezir h.ı~lrn bir suale cevaben şu 

sözleri söylemiştir: 

"- Ankarada hiç bir şey İmzalan· 
mamı~tır. Türk - • fgan münasebetleri 
çok lnwvetli esaslar üzeı·İne e.sasen 

kurulmu~ bulunan mevzuatın fcvkİn· 

de iki kard~ş milletin miişterek dost
luğu vardır. Öyle ki bu dostluğur. 

şevkiyle idare edilen bütiın işler, yeni 
bir nizam ve istikamete muhtaç ol· 
maktan çok U7.aktır. 

Esasen seyahatimin bir tek hedefi 

vardı: kardeş Türkiyeyi ziyaret et
mek, Atatürküme Padişahımın selam
larını ve şahsi hürmetlerini iblağ et
mek. Bunun haricinde, bütün temas
larım umumi mahiyette olacak ve her 

hnngi hususi bir hedefi ihtiva etmiyc· 
cektiı·. 

J\li.~uf fri mi:: ıu• r~nn l>ı• ."'' ~iti iyor. 

Perşembe günü buradan ayı·ılaca· 
ğım. Viyana, Paris, Londra, Cene\•re 
ve Moıkuvaya gideceğim. Oradan 
Karlsbada gideceğim. Sıhhi vaziyeti
min İcab ettirdiği küçük bir İstirahat 
devresinden sonra memleketime dö
neceğim. Avdette gene Türkiyeden 
geçmek ve kardeş memlekette bir 

ULUS 

müddet daha !<almak emelindeyim ... 
Vezir, lran • afgan müna:1ebetlerı 

•hakkında sorulan bir suale de ~u ce
vabı vermişlerdir: 

"-Bütün komşularımız Gibi, İran· 
lılarla da iyi dostluk münasebeti de

vanı elınclitcdir. lki kardeş memleket 
arasındaki küçük hudut ihtilafları, ij. 

çuncü kardeşin hakemliğiyle halledil· 
miştir. Tiirkiyenin bize bu snhada g(-;s. 

terdiği büyük dostluktan minnetle 
bahsetmek İsterim. General Fahret

tin, büyük bir nüfuzu nazaı-la mese
leyi ihata etmiş ve lıeı- iki tarafı aynı 
derecede memnun bırakan bir müşkil 
halledilmiştir . ., 

Ekselans Mohammecl Han, Türki
ycden Afuanistana gidecek mütehas
sıslar hakkında da şu beyanatla bu
lunmuştur: 

"- Afganistanda birçok türk mü
tehassısları vardır. Bunlara iliı ve ten 
Kabil üniversitesi için profesörler, 
hukuk müşavirleri, doktorlar ve mü
hendisler ı:ötüreceğiz. Bunlaı•ın kıy

metli mesailerine Afganistan çok mii
lcl!ekkir kalacaktır.,. 

.~ı•nlor Uolıamnu•tl llmı111 

ıl İİ 11 J,·ii !.Wzİ tı I İ . .;İ 
lstanbul, 14 (Telefonla) - Ekse· 

lans Serdar Mohammcd Han bugun 

öğleden :;onrn yanında Kabil Büyük 

Elçimi-z. Memduh Şevket ve Afganis· 

tanın Ankara elçisi Ahmed Han oldıı

üu halde şchiı·de bir gezinti yaptı. 
Afgan Hariciye Veziri Topkapı si\ 

rayını ve sarayın hn.ı:ine dıtiresini gez

di, tarihimizin bu devrine aid kısım · 

lar hakkında B. Memduh Şevketin 

verdiği i .f.aha tı dikkatle dinledi. Ve· 
zir, sarayın bilhassa eski silahlara a· 

id zengin koleksiyonu ile çok nlakn 

Hauptman 
ı\,.,. - Jt·r·:w_,. ·tJ:ou ... ; /10/111<111 istt•r

·"'- idouulwr l.·ıtrtulacoh. 

Tranton, 14 (A.A.) - Lindberı; "in 

çocuğunu öldürmekten suçlu olarak 
idama mahkum edilen Hauptman'ı 

ölüm cezasından kurtarmak için bir 
şey yapabilecek tek şahsiyet vali Hof
man'dır. Halbuki o da büyük bir tr

rcddüd içindedir. İdam hükmünün 
valinin emriyle geciktirildiği ilk de-

fo vuku bulmuş olmayacaktır. Fakat 
Ne .. - - Jerscy adliyesinin buna şiddet· 
le itirnz etmesi ihtimali vardır. Fa
kat vali bu itira:ı".ı nazarı itibara :\l· 
mıyabilir, bu takdirde İ11e valinin ken
di siyasi hayatını mahvedeceği r.öy

lenmektedir. 

Trenlon, 14 (A.A.) - Nev - Jers'!y 
müddei umumisi bugün: "inanılır bir 

knynaktan aldığım malumata göre, 
'tıli, Hauptmi\nın idamını tecil ede
cektir . ., demiştir. 

clnr oldu. 

Topkapı s,u·ayından sonra askeri 

ı11ÜLe :;ezildi. Ek,-;elam; Serdar Mo· 
hammed Hanın bir buçuk saata y .ı ın 

u.,lın bir muddet tnhsis ettiği bu .,,iya
ı·~t. mÜLenin en ziyade dikkati c,:t•l.en 

1,ısımlaı·ında yapılan inceleıncleı· 1 e 

··cc;ti. Vezir birçok sualler sormuı:, bil

lınna eski büyük harpları canlandı

r11.n tablolarla alakadar olarak İzahat 

almıştn·. 

f. fgnn Hariciye vc?.iri ınÜLcden 
ayrılırken gördüğü intizamdan dola
yı müze direktöri.inü tebrik etti. 

Ondan sonra otomobille .şehirde 

bir ı:;ezinti yapıldı ve Boğazda bir 
ınotor ::ezintisinden sonra otele dö· 
nüldü. 
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On bin i tal yan askeri 
Avusturya 'ya sığınmı~. 

Londra, 14 (A.A.) - lngiliz 
gazeteleri tarafından cenubi Ti -
rol'a geçtiği iddia olunan hadise -
!erin İtalyanlarca kati olarak tek
zib edilmesine rağmen lvning 
Standard- gazetesi İnsbrük'daki 
hususi muhabirinin bir yazısını 
ne~retmektedir. 

Bu yazıya göre, Habeşistanda 

askerlik yapmak üzere gönderil -

rnek i$tenen askerlerden A vustur
yaya kaçanların miktarı her gün 
bira1.: daha artmaktadır. Doğu Af
rikası harbının başlangıcından be
ri cenubi Tirol'dan Avusturya"ya 
l O hinden fazla asker sığınmıştır. 

Doğu Af rikasına gönderilen 

Alp alaylarında çıkan isyanın 

İtalyanlar tarafından tekzibine 

gelince, bu gazetenin muhabiri 
resmi bir şahsiyede yaptığı bir ko
nuşmadan bahsetmekte ve mev • 
zuu bahis hadisenin Merano kış • 
lasında çıkmış olduğunu teyit ey
lemektt!dir. 

Marlen Ditrih Prag:da 
Prag, 14 (A.A) - Sinema ar • 

tistlerinden Marlen Ditrih, dinlen .. 
mek ve amerikalı haydutların boyu• 
na sinema yıldızlarına karşı yapmak.. 
ta oldukları tehditlerin lcabusundall 
lmrtulmak üzere buraya gelmiştir. ------· ·-------

Ölüm 
Konya mebusu B. Cemal Tekin'iq 

eşi Bayan Ziynet dün 1abah ölmu 
ve gömülmüştür. Aylesine başsağc di· 
!eriz. 

ınas ra ht•lt·diye rt~is li~iııd<~u: 
AııKara Leva~ıııı Arnırlio·i Satın 

ikt ısat \ ' t•kal< .. tindt_~n: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı~ 

l - Amasya kasabasının elektrik tesi atı Nafıa Vek~letim.c 
musaddak projesi ve sartnam.:si mucilııncc kapalı .f.a ı f usulıyle t>k
siltmeye konulmuştur 

2 - İsbu tesisat santral binasını: !Jir adet normal 60 be~ ı:;ır 
kuvvetinde kondanseli lokomobili, lıir adet üç af halı 50 K. V. A. 
lik alternatôrü. Oc sahadan miirekkep tcvzı tablosunu ve havai ~1-
!:ak tevettür tt"vzı; C('reyan ebekesiyle s.ııı teferriiatını ıhtıva Pt
mektedir. 
3 - Bunlardan santral binasının ke if bedeli 3000. dôr yüz diregın 
muhammen bedelı lGOO ve lokomobil ıle alternatör ve tevzi tablo .. u 
ve şebeke ve teferruatının ve Lunlann montajının kesif becleli u=l. 
hi 21015 lıra olmak üzere tesisatın heyeti umumiyesiniıı bcdtlı 
kcsfı L5615 liradan ibarettır. 

4 - Ru ıse dİt evrak sunlardır. 
A - Santral bınasının sartnamesı 
B - Lokomobilin fenni şartnamesı. 

~ 

Alma Komisyonu ilan lan 
A- Takriben 28900 lıralık 170 ton ekmeklik un tekrar eksilt. 

meye konulmuştur. 
B - Şartnamesi resıııı hcdeli mııkabilincle komısyondan alına 

bıhr. 

C·- Eksiltme 27.1.936 pazartesi giıııü :;aat 13 de Tralızon kale. 
sinde satın alma komisyonunda kapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 

D- muvakkat teminatı 2168 liradır. 
E - İstekliler kanunchı yazılı vesikaları ile ek:.iltme .aatin

clen bir saat evel teklif mektuplarını komisyona vermeleri.(57) 
1-122 

iLAN 
Alav eratınm ihtiyacı olan 180 bin kilo un şartnamesinde ya. 

zıh evsaf ve -;erait içinde kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
'l. - Tahmin edilen b('clelı 28800 lira ve ilk teın:uatı 2160 lira· 

dır. 

(2 175) lira muhammen bedel ile (500) teneke benzin artırma ve 
eksiltme usulile satın alınacaktır. İkinci kanunun 25 inci cumartesi 
günii saat 10 da Levazım 1'födürlüğünde toplanacak lkomisyond 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin ~artnameyi görmek ve yüzde yedi. 
bus;uk muvakkat teminat paralarını yatırmak üzere Levazım Mü-
diirlüğiıne müracaatları ılan olunur. (87) 1-165 

\ ... J..ı·rı l·at.ril..alat l 1111111 1 

l\lii,liidiij!ii ~alırınlma 
k.0111i ... , 111111 flfıııları 

Daiıua gcııç 
daıiına oiiz ı 

KANZUK 
-C - Santral elektrik tesisatı fenni sartname t. 

D - Şebekenin fenni sartnamesi. 
E - Ağaç direklerin fenni artnamesi ve lıe,.abı. 
F - Esbabı mucibe raporu. 

3 - İhalesi 3 L 2. Kanun. 936 cuma gumı saat on beşte Co. 
rumda ordu evindc'yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin teminat makbuzları ıle birlıkte teklif zarfl.ı 
rını ihaleren biı saat cveline kadar göndermeleri ve muayyen za. 
manda kendilerin veya vekillerinin lıulıınmaları. 

15 KALEM HADDl~LER İÇJN 
MALZEME Bal~amin il9Cllll 

G - Umumi keşif. 
H - Eksiltme şartnamcsı. 
İ - Mukavelename. 
J - Şebekenin h.uıtası. ukmu tevettur hesabı, plimhfr. proril. 

ler, m1ktalar. 
5 - Aıırn edenler !Ju evrakı Ama .. ya belediyesinde gorebilect.k

lerı gıbi 128 kuruş l>edel mukabilinde Ankarada posta kutusu ·1..0"/ 
adre ınde elektrik mühendisi Bay Hasan Haletten alablirler. 

6 - Eksıltme ılanı 11.1-936 tarihinden itibaren 45 gün miıdd.:t. 
~e olup ckı.ıltme 4!4.2-936 tarihine müsadif pazartesi giinü saat 15 
de Amasy •da Leleclıye bınasında yapılacaktır 

7 - Eksıltmcyc gııcbilmek ıcin taliplerin kesıf ve muhammen 
bedellerın 'c 7.5 ğu nı::.betinde muvakkat temınat akçası yatırmaları 
veya 2490 numaralı artırma, eksiltme ve ihale kanununun tarifcıtı 
daires•nde bir banka mektubu ve yahı:ıt sair teminat göstermeleı ı. 
ve sim Jıyc kı:dar bu gabi işlcı i yaptıklarını ve bu husustaki fenni 
kabihyellerini gosterir ve kanunun tarifine uygun vesaik ibraz <'}

lemelerı ve bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa musaddak vekalet
nam ve rrukayyet bulundukları ticaret oda veya mahkemesinden 
on tarıhlı bir vesika gostermeleri şarttır. 

8 - feklif mektupları altıncı maddede yazılı s.ıatten bıı ıuat 
evvel belediye dairesine getirilerek makbuz mukabilinde belediye 
reısligine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
me.zkiır s:ıate kadar gelmıs ve eh zarrının mühiir mumiyle kapa. 
tılmıs olması lazımdır. 

9 - lslıu tesisatın heyeti umumiyesi :çin verilecek teklif mek
tupları knbul olunacağı gibi bina ve direkler haric olmak üz~re 
21015 liıa keşif bedeli olan lokomobil, santral ve sebeke tesisatı icin 
verilecek teklif mektupları da kabul edilir. 

10 - Teklif mektuplarının 2490 numaralı kanunun tarifatına 
tamamiyle uygun olarak hazırlanmıs olması arttrr. 1-164 

Aı ıka ra Belediye Reisliği İlanları 
CEZALANAN ESNA.F 

Ulucanlarda fırıncı Ziya francalalık unu evsafından olınıyan bir 
unla francala çıkardığından on be:;, Yenisehirde M e rutiyet cad
desinde bakkal Esat un ile karışık kahve ve patikadan yapılmış 
helvayı etıketsiz ı;attıgından sekiz, Samanpazarmda sebzeci 1bnı
him, Doganb:y mahallesinde katırcılar sokak 49 numaralı d~kkan. 
da bakkal Mehmet sun'ı ve sulu sirke sattıklarından beşer. Öksüz
.ce mahalle.,sinde hastahane sokak 18 numar"lı dükkanda bakkal Re. 
cep mahlfıt yag sattıgından beş, Koyunpazarında fırıncı Niyazi, Sa. 
karya mahallesinde hapishane caddesinde 46 numaralı fırıncı Su
leyman. Koyunpazarında kanaat fırını müsteciri Salih, İtfaiye 
meydanında fırmcı Mustafa hamur ekmek cıkardıklarından yirmı
ışer. Balıkpazarında gazozcu Berko lrozuk ve eker ve hamızı az 

fi'37oz sattı ından on altı lira hafif para ile ce7.alanmışlardır 
(85) 1-166 

5 - Şartnameyi görmek ve aldırmak ısteyenler her gün oglc-
dcn sonra komisyona miiracaat edebilirler. (52) 1-1 l<J 

İl.AN 
l - t tanlıul kumandanlıgı birlildeı i ıçın alıııacak olan 40,000 

kilo sade yağına verilen fiat komisyonca pahalı göriıldtiğünden 
23-1-936 perşembe günü saat 16 da kapalı zarfla alınacaktır. Muham· 
men tutarı 38000 liradır. ilk teminatı 2850 liradır. Eksiltmeye gi. 
receklerin ilk teminat makbu, veya mektupları ıle 2490 numaralı 
kanunun 2. 3. Uncu maddelerı:-ırleki vesaikle birlikte teklif mektup. 
larını ihaleden en az bir saat velinc kadar Fındıklıdaki komutan. 
!ık satın alma komisyonuna vermeleri (14) 1-49 

İLAN 
Genci kuımay matbaası icın muktedir bir litotransport ust, sı 

aranmaktadır. İstiyenlerin 20.1.1936 tarihine; kadar ıncıtbaanı, z 
müracaatları. (93) 1-170 
= ımuu mı ttlU&ıtnt lftl'Millllff"9tllfUIUUtllHlllll IUIMJUU UlltNlll mrılf t 11111 ll nuuı.r Ht H ~ ttttıtu IHUliiliNMntliuıtttltl 1tlmt•m 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanlan 

1 - Hepsine biçilen eder otuz 
bin lıra olan yedi ila on bin ta. 
ne kilim kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 27 .ikinci kanun 936 
pazartesi günü saat 15 dedir. 

3 - İlk inanç parası 2250 lıra 
ve şartnamesi 150 kurusa M. M. 
V. satmalma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmey(' girecekleı 
kanuni ilk inanç parası mektup 
veya makbuzlarile 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evci M. M V. satınalma kc;. 
na vermeleri (44) 1-115 

BİLİT 
ı - Alınacak olan 65 mahruti 

çadır açık eksiltmeye konmuş. 
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ed .. ri 
4225 lira ilk inanc parası 317 Jj. 
radır. 

3 - İhalesi 3-2-936 pazartesi 
günü saat i 1 dedir. 

4 - Sartname ve evsafını gör. 
mek istiyenlerin her gün. ck ... ilt
m eve gireceklerin 2490 sayılı ka· 

nunun 2. 3, uncu maddelerin:Je. 
ki istenilen bılgelerilc birlikte 
ihale günü M. M. V. satın alına 
komisyonuna varmaları. (78) 

1-163 
Bil.İT 

YAPI : Akköprücle Sıhlıi ' 
depolarında yapılacak Etii gara. 
jı kapalı 7.arfla eksiltmeye kon· 
muştur. Kesif tutarı: 8896 lir., 
15 kuruştur. Keşif ve şartnam•· 
si bedeline kar ı inşaat subesin. 
den ahnacaktır. İHALESt: 27-1. 
936 pazartesi giinü saat on birde 
dir. 

İlk teminat 667 lira 21 kurıı · 
tur. 

Ek!;iltmeyc girecekler 2 ,. 
sayılı kanunun 2,3 cü maddele. 
rinde istenen belgelerle birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını 
havi zarflar ihale saatınclan en 
gec bir saat evveline kadar M. 
M. V. satınalma komisyonun:ı 
\.'ersinleı ve lüzum görülen fen. 
ni ehliyetnamelerin almması için 
de i9-1-936 tarihine kadar Un· 
yındırlık Bakanlığına m\iracaat 
etsinler. (54) 1- 125 

~artn.ımesindc dcgi::.iklik ya. 
pılan ve tahmin edılen l>eclclı 

158000 !ıra olan yukarda mikduı ı 
ve cinsi yazılı malzeme As.- rı 
Fabrikalar Umum Mudürlugu bil· 

tın .ı ima konıisyonunc.ı _, m.ırt 
qJf> tarihinde salı gunu ,ıat 15 
tc kapalı .zarfla ihale cclılece ~tir. 
~,11 tn.:mc ycdı lira doksdn kurus 
ımıl<.ıbilinck komısyondan vnilir. 
' I .ıliplcıin muvakkat \(ının ıt o 
ı. n <>150 lirayı havı tı.klıf ıııek. 
tııplarını mc1.kı'.'ır gundc ı ıt 14 
de kadar komisyona vcrmclerı 11c 
L490 numaralı kanunun l.. v. 3 • 
ııncii maddclerinclekı vc:;ık..ıl ır-
1.ı talipler hangi fabrika marııu. 
1.ıtından tcahhüt edt•cckler5c bu 
Fabrikaların ~erek Hadde ve ge
rek sac makinelerınin imalinde 
ılıtı:>as sahibı olc.hıklarma d.ıir 
memlckctleı ın ticaret ve S<ırı wi 
odalarından alınmış vesikaları ve 
Fabrikaların verecekleri r~ fe. 
ransları ihale gününden oıı ~ı.ın 

evveline kndar Umum Müdürlük 
fen şubesine tevdi etmeleri i/C 

fen şubesince kabul ve tasdik e
dildiği takdirde bu vesikalaı ın 
kanunu mahsusu tarifatı dahilin. 
de teklif mektupları ile birlikte 
vel'meleri ve kendilerinin de rııez. 
kur gün ve saatte komi..,yona rııu· 
racaatları. (72) l-162 

Kiralık hane 
Rus sefarethanesi arkasıncl :ıl;. i 

bağcalı veni evin 3 oda. banyo 
matlıah tara~ı havi üst katı !:ı. 

ralık olup içindekilere miiraca~t. 
1-129 

Kiralık apartıman 

4 oda, her türlü konferu haiz. 
IsıkJar caddesi Rııso apartımarı 

Tl. 3141 1-153 

Elli senelik bir maziye malik 
ve cliinyanın her tarafınd<ı tak. 
<lir kazanınıs güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
rlaim<? muhafaza eder. Bal amin 
kı emı memleketimizin kibar me· 
hafilinck rağbet görmiıs r.i ldi bir 
kremdir. Çilleri ve burusuldarı 
izale ederek tene f evlml:lcle bir 
cazibe bah~Pder. Ruhnüva2 ko
kusu ile avrıca öhret kazımmıs· 
tır. Balsamın ltremi ka tiv<"n ku. 
rum.,z 't'cninizin lilti f tll?.elıgı. 
ni. cildinizin razip tarııvetinı an. 
rak krem 'Ralsamın ile mryrlana 
cıkarahilirsinız Bir defa Balsa. 
min lnıllanan ba ka ·rem kull;ı 
nam<ı7. Tamlmış hnva ı maeaza. 
laı ı ile 'ıtiyiik ecza evleı ı n<le bu. 
lunUl 

1

( - - 1mtiyaı sahibi~veB;ı~l 
h··'!1~Falih R

0

ın;{ .ATAY.,. 

'ı llnıumi neşriyatı lı.lare eden ı 
.V•u lşh:ı. M'idurU NMıııhl 

I oAYDAR 
(,' wkıfl cad leH civızrıııd;ı 

(.; fıı-s Bs-r.mevı ?Jı! ;, s·Jn:ı,-

< ı-r. 
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F abrikas Kira 
n ta ı, a \ alilhli11derı: .. 

M 
n ldar 1 Husuc.ıyt:sınc ıd Antalya ıckdt:<ındt: IJ~

d k..,in Un f .. brık ın n uç } ıllt'k kirası 4.12-93r tan-
hınd n ~ , t 936 .arı hine ra:.thyan c;arş rnb agunu ~;ı~t 1 r c-e k~ 
" "' lt: µ J artırma} a konulmuştur 

Bu fabr ka gunde , irmi ila otuz ton bu~d ... y ug?tur. Un.ı Am:· 
rılt n unl rı nef:ısetindedır. Fııbrik .. nrrı bir vıl1ık kıra ı (15 000) lı. 
r dır 

(F rık nın baş dct>ırmencisı ile ıkı dc.,umenci-ıın 'h an 
lııard H c;ivece <.:erilec ktır). 

M qr1 
· 1zmır İstanbul, Ank r Aocın.., 2 - Kır artırma rtnamtsı • 

vtl yetlerıne onderılmi$.tir. fsteklil r bu ı;ilayetlerden alıp okuya
bıhr er. lcı\ tımıze mur .. caatları halind<' de adn ltrıne parasız 
t:onderılir 

M ~~ V 
3 - Artırm.1 5 ~ubat 9~6 çcı.r mb gunu sa t 15 de Antrh ,,.. 

lıhk oda~rnda viJavet encumeni humrund., olacaktır 
M~dde 

4 - Artırma> a gireceklerin muhammen iıc; ~ ılhk bedtl~n vuzde 
yedi buçu~u olan üç bin \ÜZ yetmiş beş lir, mmakkat t.omınat ver. 
rn leri l .ztmdır. Teklif mektubunun ve temrnah mm ak~atc ma.kbu· 
unun zarflanması 2490 a,·rh artırma. ck~ıltme ve ıhale k nu-

rıunun "k palı zarf usuliyle artırın ve Cts. iltme" a~kamın göre 
Y Pılrnahdır Bu ahkama m•mn·an tcklifkr kabul cdılcmcz 

Maldc 
5 - Teklif nameler , ukarda 'liazrlı ıh le gun ve sc:ı t na kcdaı 

.\ntaly. Valiliğine gönderilmehdir. 
dde 

6 - ~u kkat teminat olcrak 2490 Cl) ılı kanunda ' n ı k ;. 
nıetlerın herhangi biri kabul cdılir. (36S"') 1-562~ ------
Tiiı-1 ~liınarlar Cenıi' etiııdf•n: 

Kongre) e davet. . . 
Tilrk Mimaı:lar Cemi) ctinın 936 ene ının umumı kongrtsı An

rada Halkevinde 26 Kanunusmı 1936 pazar günü s.a~t 14 dt: tor
lanacakur. Merkez ve şube azr:.larmm nizamname mucıbınct mezkur 
ı_:un H saatte kongreye i tirak eri rica \'C ilan olunur. 

Ruzn mci miızakerat : 
1 - İcraat raporunun muzakere lit: kabutu. . . 
2 _ Muhasebe raporunun okun!n~s:. Ve i~tih~b cdılen murakıp 

n2a tarafından tetkiki ve idare he) etının tebnye ı 
3 - Merkezi umumi riyaset heyet: intihabı. 
..ç - Merkezi umumi idare heyeti intihabı. 
5 - Az .. lar iıcretinin tesbiti. . 
(j _ Merkezi umumi rİ\ aset be) etinin ...-crecegı takrırler uzcı ın. 

de mukarrerat ittihazı. 
7 - Ctmivet ubelcrinin sahalarının tesbiti . 
8 - Kong"re ictima gununun ta' ini itin 18 inci maddcnın t dılı. 

\nkaı·a 'alili~i1ul<:.n: 
ılJ h lll 1 

I 
Sokagı 

.... 

Cınsı Umum Metruke Mıişıc;mılatı 
No. No 

Boy. cı Ş ' oglu Alı E" 15 5346 292 Üç oda h la mutbah 
Yuk rd:ı vazıh evin ic .. n muk.,ddcm t libin ayda on bt ş lira 

bt:dt:llt ıh 1 edılmi ıse d teahhudunu if etmediğinden ihalesi 
feı;h dı ere C:\ ın ıcan >' enıden açık artırın } a konulmuştu. İhale 
21.1.936 h gunu aat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin ... eraiti. öğ

" pq unnek u re zu çen gun ,.e saatte 7 lir 20 ku
dt pozito makbuzu ıle r1 't rd rlıkta kurulan s·n omis-
m· r c atl rı (İ) 1-46 

• f"<_) 1 il ha' lı!ıudau : . ( 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı: 
1 - Ek iltmeye konulan i" Mersınde in cdılecek ib: oıcul bi

aı;.ı ı atı 

1 n aun Kc if bede 1i ( 4.r!~ ) hra ( 3 7) kuruş ise de 935 l ılı bud. 
et. inde meuu (23665) liralık i yapılacaktır. 

2 - Bu işe aıt sartnameler "·e evrakl r unlardır: 
A) Ek ltme art namesi 
B) M ukaH' le ı>rojesi 
r N fıa 1 !eri şeraiti umumıyesı 
D K r ır ın aata dair fennı şartname 
F) H u ı rtname 
P) Ke ıf cetveli, silsilei fiat cet-.cli, mctraJ cct<.:elı 
l tı en er bu artnameleri ve evrakı bedel iz olarak İçel Nafıa 

Dırek• r ı. unde Torebilirler. 
3 - Ek ıltma 6 1 1936 tarıhınden 2l 1.1936 sarşamba gunu saat 
d fr de 'ılayet encumeninde yapılacaktır. 
4 - Ek ıltme kapah arf usulu ile yapılaca tır. 
5 - E itme} e gircbi me~ için i tcklinın (1775) lır .. muvak· 

k t " mesi bund n h ka aşağıd ki v sikaları haiz olup 
l ımdır 

rtc klerin tıc.ret odası vesık arını ve ihale gunundcn 
n nc:J Nafıa vck !etin müracaat ederek ehriyeti fenniye ] , 

m. rr 'e ıh .. .Jc kom syonun vermeleri lazımdır 
f m. ktupla:-ı 'i uk rdc (3) uncu m ddede vazıh saat.. 

t v ı kadar ı;·ı~vet encumeninde getirilerek eksilt· 
r ı i ine m k uz muk bilinde verilecektir. Posta 

r 1 .:ek m ktuplarm niha} et (3) uncu maddede yazılı sa
r '" mı olması e dr arfm mu r mumu ile iyice kapa-

ı 1 ımdır Pn t da o c- ... c"kmeler kahul ed lmez. 
(33) 1-86 

\nl"ara ilha~ lığından: 
l - Y .ıpı ustası okulu içın a gıda cın& ve mikdan yuıh .,,ti met

rt mık p kereste alınacaktır. Muhammen bedeb 1216 liradır Şart. 
n mec; ni gormek ı ti} enler okul dırektorluğunt miiracaat edebılir
lt:' 

2 - Birınci temınatı 91 lira 20 kuruştur. 
İh le i açık eksiltme ile 16.1.1936 p rş,mbe glinıi saat ıs de o

kullar sagı manlığmda yapılacaktır. (3720) 
16 M3 Kadron 
ı Tahta ve kalas 

2 l{ las meşe 1--4 

A J ara helfldi, t -'İ 
'()r ·i~üı d n: 

. u i 1 ri dir k-

cak ol n 3 takım "o.t:ır: n 

ULUS SAYIFA 7 

·· ııılıur· ~et ~ erk z an] a"'ııun 
11 İkinci kanun 1936 vaziyeti Pa. if: 

Kaan: 
Altın: afi kılogram 16.570-286 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Tlıck lira ı 

Hariçteki muhabirler: 
Altın: safi kilog.ram 4.401-258 
Altına tah .. ıli kahil serbest 
dovi7.ler 

Diger dövizler ve borçlu kliri'ng 
bakiyeleri 
Hazine tahvilleri: 

Deruhte edilen vralu naktıye 
karşılığı 

Kaıwnun 6 ve 8 incı mc.ıddeleri· 
ne tevfikıın hazine tarafından 
vaki tedivat 

Sen.edat cüzdanı: 

Hazine ·bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvllat cüzdanı 

~
f)cruhte edilen evsalu nak. 

A . iyenin karşrhğr tsham ve 
.ıhvilat (itibari kıym tle) 

B - Srebest esham \ e tah'l.•ilat 

Avanslar: 

Altın " dovi.z üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hiued&•rlar: 
Muhtelif: 

Lira. Lira 
23.307 .482,13 
l 1.3-52.396,-

315.654.96 34.97 5.533,09 

604.649,99 6-04.649,99 

6.190.i34,48 

784.414,4:> 

1 l.121.12:0.Z7 lf! O<l6 2b9,20 

ı 58. 7 48.563. 

10.907.985. 14 7 .840.578. 

1.819.750,-
18.826 181,78 20.645 93 l. 78 

34.342.107.56 
4.424.8!2..0.5 3 .766.959.61 

23.9".S9 
5.362. 729.4S 5.386.663,04 

ickün 

4.500.000,-
4.386.854,32 

27 5.20~439,03 

Sermaye: 

1 htiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar 

Dc.ruhte edilen evarkı naktiye 
K&nunun 6 ve 8 inci maddeleri. 
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
K-arı,;ılrğı tamnmen alun olarak 
ılaveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili il!lveten te-

daviile vaz1>dilrn 

Ti.irk lirası mevduatı: 

DöviL teahhüdatı 
Altına tahvili kabil dôvi2lcr 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring .,akiyeleri 

\1uındif· 

Lira Lira 

158.748 563, 

10.907 %5,-

14i.840 578.-

ıs 000-.000.-

15.000.000,--

1.026.756.67 

6 000 006.- 111.840.578,-

14.273.821.SO 

1 155 311,0tı 

17.8.;.4 665.67 16.999.976,h 

54.062 306.13 

ı1:, l03.439,03 

Velıl'ı., 

ı. Mart 1933 tarihindeA itibaren: İskonto hadrlı '',, 5'/2 - Altın u.ı; rıne 

-----------------------------------------------------~---~·- --~---------------
İçel iJ oa u o-uıdaıı : 
Kapalı zarf usulile ek.si ltme ilanı. 

1 - Eksiltmeye konulan iş (İçel vilayeti ilbay eyi inşaa:ı 
İlbay evınin keşif bedeli (2736Z) lira (65) kuruş ıse dt 9;.15 yılı 

budcesınden (20) bin liralık i yapılacaktır. 
2 - Btı işe ait şartnameler ve evraklar şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri ~eraiti umumiyesı 
D) Kargır inşaata dair fenni sartname 
E) Hususi şartname . . 
F) K şif cetveli, silsilei fıat cetveli, metraJ cetı;elı. 
1stiyenkr bu şartnameleri ve vrakr bedeJs1z olarak İç< 1 Nafıa 

Dırektdrlliğunde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 6.1.19.,5 tarihınden 22.1.1936 çarşamba gunü ş.ıat 

15 de Me~~inde vıryet encumcninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalr zarf .ısuliı ile ~·apılacakur. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is:_eklin!n (1~00) lıra ?1uvak· 

kat teminat vermesi bundan aşka asa~ıdakı vesıkalan haız olup 
g tirmesi Uizımdır. . . 

Bu i (; gir ceklerin ticaret odası vesıkalarını ve ıhalc gununden 
en az s gun evel N .. fıa vekaletıne muracaat ederek ehliıeti fenniye 
vesikasını almaları ve ihale komisyonuna vermeleri l!izımdır. 

6 - Teklif mektuplan ,yukarda (3~. Unc~ madde?~ vazıh sa.at. 
tan bir saat eveline kadar vilayet encumenınde getırılerek eksılt· 
me komisyonu reisliğine makb~z mukabil~?d~. verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nıhayet (~~ ~ncu mad~ed7 yaz.ıh sa· 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhUr mumu ıle ıyıce kapa· 
tdmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(31) 1-88 

P. T. T. Levazımınüdürliiğündeıı : 
Satın .Jınmasına liızum hasıl olan 30000 ~etre tek nakilli s~

ra kablosu açık eksiltmeye konulmuştur. Eksıltme 7 şubat 36 tarı· 
hinde r t ıs te yapılacaktır. Muhammen bedeli 640 liradır. İstek. 
lilerin m"zkfır tanhe rastlıyan curruı günü muayyen saate kadar 18 
liradan ibaret muvakkat teminatlarını idaremiz veznesine tes'ırn 
ederek alaca !arı makbuzla 'le şartnamede yazılr vesikalarla birtiktı 
Ankaraaa P. T T. u. M. binasında satın alma komisyonuna miıı:ı 
caat etmeleri lazımdır. 

Bu baptaki artnıımder Ank ... rada Lev zım Miıdurliığiınden, Be\" 
oğlundıı P. T. Binasmd Le' ınn Af iyat Muavinliğinden par rı 
olarak "'crılir. (370 ) -5725 

İçel · haylığuıdan : 
Kapalr zarf usulile eksi 1 tme ilanı: 

ı - Eksiltme~ e konulan iş Mersin • ~il~fke yolunun 22 200 
- 35 + 400 kılometreieri arasmda şosenın ınşaatıdır. 

Şose inşaatı Keşif bedeli (38821) lira (97) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evra.Klar şunlardır: 
A) Ek iltm şartnamesi 
B) MukaveJc projesi . 
C) Nafıa işleri seraiti um~ıyesı . 
D) Tesviyci turabiye. şose ınşcata daır fenni şartnam' 
E) Hususi şartname . . 
F) Kesif .cetveli, silsileı fıat cetvelı, mctraı cetveli. 
İstiyenkr bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak İçel Nafıa 

Direktörlüğıinde gorebilirler. 
3 - Eksiltme 6.1.1936 tarihinden 22.1.1936 çarşamba gunu saat 

15 de Mersinde vilayet encümenin.~~ yapilncaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf us~':1 t1; yap:l~caktır. 
S - Eksiltmeyt> girebilmek ıçın ısteklının (2912) lira m .. vcık· 

k .. t tem"nat vermesi bundan ba ka asa1Yıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi 1 zımdır. 

Bu işe gireceklerin ticaret odası ves"kalarını ve ih leden en az 
sekiz gun cvel Nafıa vekaletine müracaat ederek ehliyeti fennıyc 
vesik ını almaları ve encüme e vermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda (3) üncU maddede yazılı saat. 
tan bir s at eveline kadar vilayet encümeninde getirilerek eksilt
me ,komisyonu reisliğine makbuz muk bilinde verilecektir. Posta 

l ile gönderilecek mektupların nihayet (Ş) uncU maddedtı ynzrlı sa 
ate ıkadar gelmiş olması ve dış zarfın ınUbı.ir mumu ile iyice kap.ı· 
tılnhs <tlmam lfiznndır. Postada olacak ~ccikmeler kabuJ edilmez. 

(32) 1-87 

ANl{A RA REHRI 
İ('1ne ~n l(oın i~' onundan: 

') . 
ı - Ankaracla Sarıkışla civarınd kı fılıtrc hın.ısı ile T:tlık · ı.ı

ı:anda boru döşemesi ı ı ve bu hatt::ı muktc1.zi ~· bor\Jırn. tulurı•ba ve 
motörlerin tedariki ve Etlıkrle bit su ılcpo 11 ınsd::.ı kap lı ıdrl 11 u. 
Jile eksiltmeye konmustur 

2 - Bu i~in keşıf bedch (t rfi boru\ rı fo•,t oldu(!,una n ı .ıran) 
46864 lira 65 kuruş. (Çelık oldu~una naıaran) 3'Jf09 lır:ı 77 kııruş
tur. 

3 - 1 stcklikr bu i c it fennı "e mun k rı narr. 1 ı ı ı P O-

Jelcri ve mukavele proıe ini ve boru ırcl.ıı iku 1.- .ııt lıc;tl 1 rdı .ıir 
~vrakı 3 lira 35 kuru mukabihnde Ank.ır da ı~me ıı komı vonu 
muhasebe inden .ılabilirlcr 

4 - 1!.ksiltme kapalı zarfl 2 .2-936 turıhın cıım.ı 
,::uniı saat 15 de Ank.ırada An"f rtalar ca~d,.sınd ':'eh ıı Koç .ıp r
tımanın 3 uncu katında içme uvu komı vonu d ırt>-.ır.cl Y ı ıla. 
caktır. 

5 - Tekhf mektupları ıh<1!e tarihi olun 28-Z.936 cuına unu tKI· 

ıı.t 14 c kadar Ankarada içmt uyu komı yonuna m khuz ııuka. 
bilinde \erilmiş bulunacaktır. 

6 - İsteklilerin işbu ek iltmeye iştırnk cdcbilmesı ic ın 3'il5 
lira muvakkat teminatla münakasa sartnamesinde yazıldı ,ı vtdıılc 
bu gibi isleri yaptıklarını gösterir fenni hliyetna'Tlclcrını teklif 
mektuplarivle birlikte vermeleri arttır. (41) ı-113 ------

1\nkara inhi~arlar ha. 
' 111İifliirliii!iiıul,·11 : 

Ankarada Barut Deposu Erazısindc yaptırılacak kuçuk tecrit 
deposunun keşif bedeli (454) lira (71) kuruştur. Bu i paınrlıkla 
yaptırılacaktır. İhale 22 K. sani çarşamba gunU saat H de yapıla
caktır. Şeraiti anlamak istiyenlerin Ankara lnhısarlar Ba muıli"r. 
liığıine müracaat eylemeleri. (15) 1-50 , _____ _ 

Jandarına o·enel ko ıııutanh~ı 
\nkara satın aln1a kon1isvonunflaıı 

ı·, fına uygun ve bir kilosuna (31) otuz bir Jıra fiyat bıc;ilmi 
olan (150) kilo kloridrat dö kinin açık eksıitme ile 27-1.93 p r
• • saat (15) de satın alınacaktır. Şartname parasız komı yondan 
\et ı ır. Eksiltmeye girecekler (348) lira (75) kuruı-.luk ılk temınat 
m K uzu veya banka mektubunu eksiltme gıin ve saatına "adar An. 
kara jandarma genci komutanlıgı kurağındaki komı yona v rmc-
leri (46) 1-116 

ANKARA ŞEHRi 
içıııe 
~ 

u l{oıni .... yonundan: . 
l - Ankara Sarıkışla civarındaki filitre- binası ile Kcçıörcn 

arasında boru dösemesi işi ve bu hatta muktazi su borusu, tulumba 
ve motorların tedariki: ve Keçiörcnde bir su deposu inşası kapalı 
zarf usuliylc eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli (terfi boruları font olduguna nazaran) 
66808 lira 57 kuruştur. (Çelik olduğuna nazaran) 58933 Hra 47 
kuruştur. 

3 - İstekliler bu işe ait fenni ve münakasa şartnamelerini pro. 
J leri ve mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerde sair 
evrakı 3 lira 35 kuruş muk bilınde Ankarada içme su kom is) o"l ı 
muhasebesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 28.2-936 tarihin r tlıy l ct 
unu aat 15 d: Ankarad . Anafartalar ca~desind Vehbı Koç a r

tımanın 3 uncu k tınd ıçme uyu komısyol"u d ire inde yap -ı.. 
caktır. 

nu 
mı 

5 - Teklif mektuplan ıhale tarihi olan 28-2.93 
t 14 e kadar Ank racla ıc;me suyu komisyonuna 
ıli11dc v ... rilmi~ bulun. c ktır. 

(i - İ~t,ekl"icd~ i · u c .siltnı ye ı,ti. k cdt.:bı!m ... i için 460) 
!ıra ~~\-:'.ıoca~ tcm.n, tı mı.ı~~k. s? "cırt:ıau rs=ı. ~e yazılclığı veçhilt
bu ,gıbı 1 lerı rr.tıklarını go ... ~ ır f-.nni ehliyetr.ııır.ch;rini teki t 
mektuplariyfo birlikte vermeleri şarttır. (42) ı-tı4 



SAYIFA 8 

Eı11lali 't~ l~)'tanı Banlia ·ın(lan 

Kiralık apartıman dairesi 
Isıklar caddesinde kain bankamıza aid Turhanbey apartımanm

da su, elektrik ve havagazr tesisatını havi !beş oda, bir heHi, bir ban
yo ve bir mutfaktan ibaret sekiz numaralı dairesi pazarlıkla kiraya 
verilecektir. 

İhalesi 15.1.1936 çarsaml>a günü saat onda yapılacaktır. İstekli o. 
tanların ihale zamanına kadar yüz lira depozitosu ile birlikte mua
melat müdürlüğüne ve daireyi görmek istiyenlerin de apartıman ka-
pıcısına müracaatları. (75) 1-155 

J. (,,n. I{. Anliara 
~atın alına k.omisyoııuııdaıı: .. 

Kapalı :<:arf eksiltmesinde teklif edilen fiatın pahalı görülme
:.inden pazarlığa tahvilen 10500 lira tahmin bedelli ikisi büyük al
tıı.ı küçük sekiz etüv 21. 1. 936 salr günü saat 15 te J. genel komu
tanlığı kurağıncla satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınal..ıilecek olan bu pazarlığa 
girmek iştiyenlerin 78750 kuruşluk ilk teminat makbuz veya Ban. 
ka mektup ve ::?artnamede yazılı belgelerle birlikte pazarlık gün ve 
saatm<ln komisyona baş vurmaları. (6) 1-45 

Nevs(11lıiı- sarhavlı!!ın ılan: ' ' .. ( ' 

Kasabamızın projesinin Bayındırlık ve Ekonomi Bakanhkl:ı.t :n· 
ca tasdikli ( 44821) lira bedeli keşifli ve Gazojen motörlü elektı"ik 
tesisatı kırk bes gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltm.:y:: 
konulmuştur. Muvakkat teminat mikdarı (3362) liradır. 936 senesi 
mart ayının ikinci pazartesi günü saat on beşte ihale edileceginden 
isteklilerin artırma ve eksiltme kanunu mucibince lazım gelen "~
saiki hamil olarak Nev~ehir Belediyesinde hazır bulunmaları "'./c 
proje keşifname plan ve sartnamelerin birer nüshalarrnrn İstanbul. 
da Tak:;imde İstiklal Apartımanında Elektrik Mühendisi Ha~ ın . 
H aletten alebikcekleri ilan olunur. (82) l-l67 

ANKARA BELEDİYESİNDEN: 
15 kanumı:;ani 1936 dan itibaren birinci ekmege 1 l kurus 25 qp 

tim fiat konulmı1<1tur. (8fi) ı ifil:\ 

• 

ULUS 

J 1~ Doktor 

Hilm· Koşar • 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç. J 

Zührevi hastalıklar ~~ 
Mütehass1 l 

Balıkpazarında Polis nokta . .. ~ 
sı karşısında, Çıkrrkçılar yo· l' 
kuşu alt haşındaık~ evinde, ~ 
Hastalarını her ~iin öğleden ~~ 

~~ sonra kabul eder. ~~ 
Telefon: 3506 ~ 

.~~ 

ha.>talıkları mütehassısı 

llaif Giirün ~ 

~~ 

Sabık Eskischiı askerı has. ~~ 
tanesi göz hekimi ~~ 

Balıkpazarı Çıkırıkçılar yo- ~~ 
kuşu alt ba~mda eski jandar· '4 

ma komutanlrğı binasında 
No. 45 

Ö~leden soııra hastalarmı 
kabul eder. 

Doktor 
.\_l.i i\larnf (-' nveı· 

DEHl. FiRENGI VE BELSO 
CUKLUCU liASTALIKLARI 

MÜTEH ASSIST 
Tabakhane cadde,,j hasında Al. 

ttntas so~ak No. 17. Hastalarrn ı 
her gün q • J 3 ve 15 - 20 ve lrndaı 
kahırl t"Ol't Trlrff'ln · 129R 

SiNEMALAR 1 

AŞK RÜYASI 

öU Cb. .. ı:. 
(KULÜP] 

Mo-s'<ova geceleri fi lminin eşsı.ı: •. Jnıa
manı Harry Baur ve Alice Field il e 

~emsil ettikleri 
HAY A T ACI L AR I 

Franz Litstz'in hayatını tasvir e<ler 1 
büyük bir musiki filmi 

Sybille Schmitz - Franz H erteri ch Muazzam ve fevkalade filminde 

ŞEN D U L r : ı ~: - · ~ : ı• _ ~--~ .. :T\e ait numaralı biletler şimdiden Y eni .,: n Proıada s;ıo.tılrn:..kta dtr. 
T~l. ~~40 

.. 

• SU M B ·B 

Ankara 
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