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Fotograf 
Fotograf denince. Tiirkiye'de du

rum şudur ; 

l!!tanbul'a ve Anadoluya aid çekil
miş bir çok yıllanmış resimler vardır. 
Bunların orijinalleri kimdedir. Malum 
değildir. Malum olsa bile, bu resim
lerin bir çoğu, bugünkü Türkiyeye 
aid değildir. Hepimizin büyük baba
larımızın zamanından kalma olan bu 
fotograflar imparatorluğun çehre~i 
hakkında bulanık bir fikir verseler 
bile, bugünkü Türkiye ile ancak ta
rihi bakımdan bir alakaları vardır. 
Yalnız, el altında başka resimler ol
madığına göre. Türkiye hakkındaki 
llC§riyatta, yabancı memleketlerde 
olsun bizde olsun, hep bu arkayik 
vesikalar kullanılmaktadır. 

Bir çok amatörlerin çektikleri re
simler vardır. Bunların arasında Tür
kiyenin yeni çehresini gösteren de
ğerli §eyler görürsünüz. Bir yerde, 
tesadüfen. Bunlar amatörlerin kata
loğlarmda kalır. Kimse istifade ede
mez. Kır çiçekleri gibi. 

Günlük gazetelerimizin fotograf 
lı:.oleksiyonlan vardır. Bunlar, o gaze
telerde çalışan hususi fotograf çılarm 
emeğiyle hasıl olmuştur. Fakat gaze
telerin kendileri için dahi kafi değil
dir. Bu koleksiyonlarda ne gibi resim
lerin bulunduğunu kimse bilmez. 
f'ırsat düştükçe, bunu tahrir müdü
rüne koleksiyon memuru yehud ko
lek!!yon memuruna tahrir miidürü 
hatırlatır: 

- Bizde ... lnönü.niin Sivasa gi
derken vagon pençeresinde bir res
mi olacak. ArkaSTnda Dr. Refik hey 
durur. 

Bazı devlet dairelerinde bir takım 
T imler vardır. Fakat bunlar da, 
~kluk, gelip geçici yolcular gibidir. 
Bugün vardır, yann yok. Orijinalleri, 
ya Nohap şirketinin isvcçteki arşivin-
de ya .... belediye mi.ihendisinin kay
bolan bavulunun içinde. 

Hatta, bir gün, iyi bir fikre uyu
larak, bütün vilayetlerden lokal çeş
nileri verebilecek resimler getirti] • 
miştir. 9X 12 büyüklüğünde olan bu 
kah soluk kah inadına karanlık kağit
crklann üzerinde, şakul bir asi, ziya 
bir kaçaktır. Bir kaç satırlık bir tas
vir, bu fotografik vesikalardan daha 
müce semdir. 

Türk.iyeye bir yabancı turist gel
miştir. Tamdıklanna ve se,•diklerine 
'(kartpostallar) göndermek ister. Dev
let namına hiç bir dairenin ne doğ
ruluk, ne güzellik ne de memleketin 
iddiaları bakımından kontrol ettiği 
bir yığın resim arasından bin bela ile 
bir kaç tanesini ayırabilir. Eyub'un 
bir köşesi, yahud Karaca Ahmed'in 
~crvileri, yahud Rumeli 1'!isannm ö
niinden geçen vapur. yoldadır. 

Yabancı bir gazeteci gelmiştir. 
Uğradığı daireden resim ister. Varsa, 
verirsiniz. Tükenmişse dövünürsü
nüz. Tütüncü dükkanındaki kartpos
tallara müracaat etmekten başka ça
re kalmaz. 

* *:;. 
Yukarıdaki misalleri çoğaltabilir

siniz. Fakat biz İşe, bir başka tarafın
dan bakahm; 

Türkiye deği iyor. Bu değişmeyi, 
en iyi takib ve tesbit edecek olan, fo
tograftır. Anadoluda her kasaba, dö
nüp arkasına bakınca, otuz senc
dcnbcri yaptığı inkişafı bir filan so
kak, filan meydan, filan bahçe ne 
halden ne hale gelmiştir, bunun bü
tün safhalannı görebilir. Eğer bu 
dcğiımeleri fotograf ile takib etmiş 
ise, o kasabadaki gazete veya mec
mualar, bundan elli sene sonra, in
lrilab Türkiyesinin başarılan üzerin
de Jokal ve regional ala:lcalarla, iste
dikleri kadar durabilirler, eğer fotog
rafik vesikalar mevcud ise .. 

Türkiyenin dcği§Cn çehresini içe
riye ve dışanya göstermekteki fayda 
inkar edilir mi) Aktüalite, gazeteler ve 
mecmualar için ne büyük bir kaynak
tır l-.ıımı isbat etmeğe lüzum var mı? 

Sergisi 1 iç HABERLER 
Türkiyenin değişen çehresini 

devlet tesbit edebilir, meslekten ye
tişme fotogrnfçı tesbit edebilir, gaze
te ve mecmua tesbit edebilir, amatör 
tcsbit edebilir. 

Fakat bunların hepsinin bir yer
de toplanması lazımdır ki, Türki:re
nin dinamik hüviyetini, her arayan, 
bir yere müracaat edip bulabil İn. 

Türkiye arkeolojik servetler mem
leketidir. Tiirkiye Selçuk Bizans ve 
osnıanlı yapılarını, dipdiri bir halde 
ihtiva eden bir memlekettir. Tiirkiye 
teknik inşaya kavuşmuş bir memle
kettir. Türkiye baştan aşağı bir ik
limler memleketidir. Çcşidli toprak 
mahsulleri ile dolu tabiat güzellikle
ri göstermesi bundandır. Türkiye, 
de~iryollarma yeni kavuşmuştur. 
Her tarafını gezip görmek ancak şim
di kabil oluyor. Biitün bunlar, bin
lerce fotograf makinesinin yıllarca 
tesbit edemiyeceği h11dudsuz ve sa
yrsrz mevzulardır. 

Türkiye, dışarda fena tanınmış 
tır. Türkiye daima çalışmış ve daim11 
yaratmıştır. Bunu dı§arıya vesikalar 
halinde söylemek Jazımdrr. Türkiye 
ziraatte ileri gidiyor, ~anayileşiyor, 
kendi kendini tenkidde her milletten 
daha sert davranarak büyük bir ta
rihi devri açmış bulunuyor. 

Bundan başka, onun batı ile do
ğu arasında bir misyonu vardır. Ba
tıya anlatacak ki, doğu, şaiıleıin ha
yalinde mumyalaşmış olan doğu de· 
ğildir. Aradığı dinamizm'i bulmuş
tur. Ve doğu'yu inandıracak ki, kur· 
tuluş ve yeniden kuruluş için bu di
namizm' e sarılmaktan bnşka çar~ 
yoktur. 

Türkiye bunu, söz ile de yaprıbi
Jir. Ve sözün, burada geniş bir payı 
vardır. Fakat sözü aksyon, aksyonu 
da gözle görülür ve ika İspat etme
lidir. 

Propaganda! 
f çerde propaganda! 

pagandcı ! 
dışarda p 10 -

İşte bugiin gezeceğimiz fotugraf 
sergisi, bu iki levha arasında bir şey
dir. Yokluktan varlığa varmış olmak 
değildir. Yokluktan varlığa doğru, 
düşünülmüş, hesaplanmış mütevazi 
bir adımdır. 

Sergide, devlet fotografçısm, fo
tograf atelyesini ve amattörü bir ~un· 
da bulacaksınız. Ve göreceksiniz ki, 
bu üç kuvvetten hiç biri artık, ipti
dai değildir. Fotografm bir sanat ol· 
duğunu ve sanat tesiri yapmayan bir 
resmin gerek vesika olmak, gerek 
propaganda yapmak değerini kay
bettiğini anlamıştır. 

Sergi, bir devlet fotogmf arşivi
nin az çok hangi esaslara göre fotog-
raf çektirebileceğini yahud toplıyabi
leceğini göstermektedir. 

Bir kanun, matbuatta çıkan her 
fotograf tan iki tanesinin devlet elin· 
de toplanmasını temin eder. 

Milletin bu işe göstereceği alaka, 
iyi amatör fotograflarmm da, millet 
hesabına devlet elinde bulunmasını 
kolaylaştmr. 

Bu işe ayrılacak bir para, arşivin 

hem tamamlanmasını hem de her yıl 
yenileşmesini temin eder. 

Keza, bir kanun, ufak bir bedel 
mukabilinde satılacak kopyalann ya

hud bastırılacak kartpostalların yahud 
yaptırılacak albümlerin hasılatı ile, 
bütün bu işe tahsis edilen meblağla
rın devlet hazinesi namına kapitali
ze edilmelerini temin eder. 

**:(o 
Bugün gezeceğımiz sergi'nin ha

tmmıza getirdiği diişünceleri bu su
ı etle hulasn etmi~· oluyoruz. 

Türkiycde iyi fotograf, iyi fotog
rafçı demektir. Fotografçı, mektep
ten yetişir. Türkiyede, henüz böyle 
bir mektep yoktur. İyi amatör ise, 
teşvik ister. T qviki, böyle sergiler 
ve bir de Tiirkiyede çıkan mecmua
lardan bckJiyebiliriz. 

Burhan BELGE 

ISTANBUL TELEFONLAR/: . 
Tramvay kazasuıın 

tahkikatı 
latanbul, 28 - Tramvay kazaı.ı et

rafındaki tahkikat devam etmekle· 
dir. Ayakları kesilen müfettit Niyazi 
dün gece saat üçte ölmüttür. Adli 
tahkikat devam etmektedir. 

Kazaya uğrayan tramvayın elek
trik freninin bozuk olduğu fennen tes
bit edilmif vaziyettedir. Fakat bu bo· 
zukluk kazadan evel mi, yoksa kaza 
dolayuiyle mi olduğu tesbit edilme. 
miştir. Ehli \•ukuf raporunu pazar gÜ• 

nü verecektir. Kontrol fsmailin de a· 
y&lclan kesilecektir. 

Hava tehlikesine karşı 
lstanbul, 28 - ilkbaharda hava 

tehlikuine kartı 20 dakika aürmek ve 
bütün §ehre §amil olmalc üzere bir de
neme yapılacaktır. 

Ticar ~t, Odasının 

hugiiııkü konb.-re i 
Ticaret odnaı kongresi bugün saat 

15 de oda toplantı salonunda topla
nacaktır. Gündem §Udur: 

1 - Evelce resbit edilmiş olan 
gündemin ikind maddesini teşkil e
den Ankar iktısadi vaziyetinin tet· 
kiki. Bu bapta eJ?cÜmen tarafından 

hazırlanmı~ olan raporun okunması 
ve görüşülme~i. 

2 - Gündemin üçüncü maddesioi 
teşkil !!'den kazanç vergileri hakkın· 
da encümen raporunun gö~ülmesi, 

3 - Dilek encümeninin raporu 
4 - Mevcud takrirlerin okunması 

ve görüıülme i. 

Bir serseri torpil bulundu 
Şile, 27 (A.A.) - ilçemizin Alaçah 

yakınında üç memeli bir seyyar torpil 
görülmüı~tür. Liman dairesince bu torpi· 
lin imhası için tedbirfeT alınmıştır. 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
(Baıı 1. inci saylaJa) 

(1) im: Süje veya objeyi gös · 
teren elemandır. 

(2) E•: Oldukça. uzak bir aha 
gösteren ektir. 

Görülüyor ki "imes11
, etimolo -

Jik analiz bakımından tamarniyle 
"mer/' e müsavidir. 

Bu sözlerdeki ( m) konsonunun 
kendi kategoriıinden olan (b) ve 
( p) ye değişebileceğini ve asıl 
menfi anlamı veren (z) konsonu
nun da bir yandan kendi k:ıtego
risinden ( s) ye, bir yandan da ( ğ) 
ve onun kategorisine tahavvül e -
debileceğini bir daha hatırladık -
tan sonra, Fars, Arap, Grek, Fran
sız, Latin, Alman, İngiliz lehçele
rinde bu seriye dahil olan meı "i 
anlamlı !'özleri gözden geçire
lim: 

.ltc - nı 

Farsçada fiillerin emir sıyg~ -
lannın başına ( me) getirilerek 
menfi emir sıygası yapılır. Mese -
la "Kün = yap" emrine bu önek 
konunca "mekün = yapma" d~ .. 
mek olur. 

"Mckün, febriyari, civani mckün'' 

mısrağında olduğu gibi. Bu .. 
nun Türkçe "me'' den tek farkı, 
fiil maddesinin sonuna geleceği • 
ne ba§ma gelmesinden ibarettir. 

Yine Farsçada isimlerin başt -
na gelerek onların menfisini ya • 
pan ve tamamiyle bizim "sız'' eki
nin rolünü oynıyan rl bi'' öneki 
vardır: "bimağz = beyinsiz, bi -
huş -= akılsız, bikes =- kimsesiz" 
gibi. 

Burada "b = m'' olduğundan, 
bu ekin de '' mc'' nin konson ve 
vokal tehadülleriyle aldığı bir şe -
kil olduğu anlaşılmaktadır. 

Yakut lehçesinde de fiill ere 
gelen "me'' menfi ekinin "m" si 
''b'' olmaktadır. Mesela Yakutça 
"bilbete,, sözii "bilmedi" demek -
tir. [3]. 

Demek oluyor ki (''me (T.) = 
be (Yk.) = bi (Fa.)] dır. 

l'lls 

Şimdi Fransızca ( p<U) ve bu. 
nun Latince aslı olan ( paı..,•) 
sözlerine geçelim : 

Fransızca etimoloji lugati, 
fransızca (pas) nın Latince (pas
ms) tan geldiğini, İtalyancası 
(pa.8so), fspanyolcası (paso) ve 
eski Provanaalca~ı ( tHU) olduğu
nu kaydettikten sonra menfi zarfı 
olarak istimali hakkında şöyle 
diyor: 

" Pas. - 12 ind a.1ırdan beri 
" menfi z.arlı olarak kullandmak
" tadır. (Charlemegne'ın seyalıa
" ti) kitabında vardır. Kendi btıf
••ııca rakibi olan (mie) •Ö:ıünii. 

[31 Pekarski: Yakut dili luKati. 

·• 16 ıncı asırdan itibaren ortadan 
" kaldırmııtır. E•ki Provansal di
"linde (pas) sözü (mica) ve (mi
•• ga) sözlerinden daha az kulla -
.. nılır." ( 4) 

Şimdi, ( me - ma) sözlerinin 
sonwıda birer düımüş (ğ) oldu -
ğunu, bunun ( z) den deği~miş bu
lunduğunu, (z = •)ve (m - p) 
olduğunu göz önüne getirirsek bu 
(pas) sözünün de Türkçe (maz) 
m aynı olduğu hemen meydana 
çıkar. Eski Fransızcadaki ( mie) 
ve Provansal dilindeki ( mica) ve 
( miga) sözleri de bu hak1katı ilan 1 
etmektedir Binaenaleyh (mie) 
sözünü (pas) sözünün rakibi de
ğil, fonetik tebadüllerle vücut bul
muş daha kı a bir şekli olarak 
almakta tereddüt edilemez. 

Latince (passusi a gelince bu. 
nun Fransızca (pas) dan yegane 
farkı sonuna bir ( uı) almasıdıı 
ki, latin kelimelerin•Je isimle§\İri 
ci bir rol O) nıyan bu (us) soneki 
nin (uğ) ve (uk) la'l değişme ol 
du.~u Lesbellidir. 

,,i -Mitle - liıe 

Grekçede (mi) sözü hem fiil -
lerin emir sıygası başında, hem de 
yalnız başına olarak menfi zarfı
dır. Bunun Türkçe ( me) den yal
nız bir vokal farkı vardır. Gene 
bu (mi) ye (Je, te) unsurları ila
ve edilerek (mide) ve (mite) men
fi zarfları da yapılır. Bu ilave edi
len eJemanların rolleri tabii baş
kadır . . btsıl menfi anlamr (mi) 
monosilabmdadır ki, bunun aslı 
( nıiğ) dir ve ( ğ) si ( z) den değiş. 
medir. 

ıllii - tii 
Arapçanın yirmi dört sıygalı 

( cmsile) tasrif inde menfi anlamı
na olarak muzari sıygasının başı-

[ 4] Dictionnaire etymologique 
de la langııe française, Oscar Blo
ch, T. 11., P. 131 

Mc: (T.] . . 
Mez fT.) . . 
Me [Fa.] . . 
Bi (Fa.] 
Pas [Fr.J : 
Passu [Lar.] . . 
}/" !Gr.] . •l . 
Mide {Gr.] . . 
Mite [Gr.J . . 
Mu [Ar.] . . 
Lem (Ar.] : 
Lemm. JAr.] . . 

Bu tablonun (2) ve (3 ) numa
ralarındaki bütün elemanların 

[*] Bu ilk sutun1 sonek. hnlin -
deki sözlerin bsşzna kök veya baş

ka bir eleman g 1e1>i1me.lr iize11· 
bırakılmıştır. 

Tayyareye yardım 
Muğla, 27 (A.A.) - Haikevinde top

lanan haya kurumu idare heyetleriyle 
parti ocak kuı"Ulları ve bir çok zev t 

kurban bayramında hava kurumuna na
sıl yardım edilmesi lazım geldiğini lco· 
nuşmuşlardır. Bir çok zatlar kurban Pil· 

ralarını şimdiden hava kurumuna va.rmiş
lerdir. Bu ~tlar yarın propagandalarına 

başlıyacak ve tayyare için azami gay
rette bulunmğa çalışacaklardır. Bu top
lantıda bulunanlar tayyareye ·ardım j. 

çin pek çok çalışmağa ltarar vermişi r · 

dir. 

Kızılay Geliboluda · 
hastane açtı 

Kızılay genel merkezi Gelibolu'dıı 

göçmcnlcı in ve oradak mııhtarıann te· 

davisi için bütün teçhİ7.l\tiyle ve 10 ya· 

taldı bir hastane açmıshr. H astane fanli· 
yete ba,hmıştn-. 

na getirilen öneklerle bunların 
gramer fonksiyonları tunlardır: 

I. Mci. - Hal zamanının men -
fisidir. Mesela ( mayektiip = yaz
miyor). Bundaki uzun ( a) nın bir 
(ağ) olduğu bellidir. Bizim (ma) 
nm aynıd1r. Bundaki ( ğ) konso - . 
nu (z) ye çevrilince (maz) aslı 
da meydana çıkar. 

il. La - istikbal za:manınm 
menfisidir. Me ela (layektüp = 
yazmıyacak). Bu söz ve onun 
(biliı) şekli dördüncü seri . ~eli
meleri arasında gözden geçırıle • 
cektir. Bundaki (l) elemanının 
rolü o bahse bırakılırsa kalan (ağ) 
ın (az) dan değişme olduğu ko -
layca anlaşılır. 

ili. Len. - 1stikbal menfisinin 
tekididir. Mesela ( Lenyektübe -
hiç yazmıyacak:). Bu söz de (la) 
nın baıka bir ıeklidir. (lliğ) §ek
linde ( z) den değitme olan ( ğ) 
bir tebadüle daha uğnyarak (n) 
olmuştur. Baıtaki (l) elemanı dör 
düncü seriye aittir. 

iV. Lem. - Arapçada (cahdi 
mutl~k) denilen menfi aıygasmın 
önekidir. Mesela ( Lemyektüp = 
yazmaz). Bunun batındaki (1) de 
dördüncü seride izah edilecektir. 
Kelime eksiktir: ( m) konsonun • 
dan sonra gelmesi icabeden (eğ) 
asıl menfi anlamını saklıyan ele
mandır ki (ez) den değişmedir. 

V. Lemma. - ~rapçada (cah -
dı rnüstağrak) denilen menfi &ıy· 
gasını yapmağa yarar bir önek di
ye kullanılır. Mesela (Lemmôyek
tüp -= biç yazmaz). işte burada 
(lem) deki eksiklik tamamlan • 
nıışbr. ikinci (em), bir (eğ) dir k i 
bu da (ez) den değişmedir v 
menfi anlamı oradadır. 

~erinin Tablo u 
l~te ikinci seriye ayırdığımız 

fars, Fransız, Latin, Grek, 
Arap menfi sözlerinin de hep 
Türkçe (me) ve (mez) den batk 
bir şey olmadığı bu izahlarla or -
taya çkımıştır. Bunu etimolojik 
şekillerini altalta yazarak daha 
açık görebiliriz: 

( 1)[*1 (2) (J) (4) (5) 

+ em eğ (z ) + . + • 
t- em ı. ez + . + • 
i- em + eg (z) + 1-- • 

1 + ib + iğ (z ) + . + • · 
+ ap + as + . + . 

, -l ap + as + af + us (ğ) 
+ im + iğ (ı) t . + . 

. + im + iğ (z) + id + c:ğ 
-t im + iğ (z) + it + eğ 
+ am + ag (z.) + + . 

el + em r [eğ (z)] + . -t 
el + em + eğ (z) -+ cığ -f 

(m = b = p) ve (ğ = z = •) ol
ması, hepsinin de ( me:.) den bat
ka bir şey olınadığmx açıkça mey· 
da.na çıkarmaktadır. [5]. 

l. '. DiLMEN 

[5] Üçüncü seri sözlerinin <ma
f jzj yatrnki sa.yım17ılr/n1r 
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SON DAKiKA: 

ital)'anlar Amba A lagi dağını al{lılar 
Roma, 28 (A.A.) -138 numa

ralı harb raporu: 
Dünkü 27 şubat sabahında~

beri Eritre cephesinde kuvvetlerı
miz hareket halindedir. 

Somali cephesinde kayda de
ğer miihim bir şey yoktur. 

Roma, 28 (A.A.) - Birind 
İtalyan kolordusu bugün saat 1 l de 
Am'·a-alagi'yi işgal etmiştir. 

Roma, 28 (A.A.) - Alman ha
ber alma bürosu bildiriyor: 

Amba-alagi tepesi ital~an. ~
aları tarafından işgal edılmıştır · 
3411 metre yükseklikte olan bu 

dağın işgali bütün İt.alyada sevinç 
uyandırmıştır. Halk bütün mey
danlarda ve hele Venedik mey
danlarında duçe lehinde tezahür
lerde bulunuyor. 

Bütün gazeteler, 40 sene önce 
bu dağın üzerinde cereyan eden 
şiddetli muharebeleri hatır\atmak
tadnlar. 

Negiis'iiıı lwst<ılığı y<ılannu~ 
Adisababa, 28 (A.A.) - Habeş 

hükumeti, Negüsün sıhhatinin mü-

kemmel olduğunu ve kendisinin ya
ralandığına dair bütün rivayetlerin a. 
srlsız olduğunu bildirmektedir. 

İtalya Cenevre toplantısında bulunmıyacak mı? 
Roma, 28 (A.A.) - Alman ha

ber alma bürosundan: 
iyi haber alan mahfiller, .~t~l

yanm önümüzdeki Cenevre goruş-
melerine iştirak etroiyeceğini bil
dirmekte ve buna sebeb olarak 

Japon asileri 
yerleri hala 

Şanghay, 28 (A.A.) - Tokyodan 
bildirildiğine göre, asiler, Tokyo'r..ı, 
aaat 13.30 da tahliye edeceklerine 

ıöz vermi§lerdir. 
Vatington, 28 (A.A.) - Tokyo· 

dan gelen telgraflara göre, a • 
ıiler Japonya saati ile saat on 

sekizde bulunduklan yerleri it -
gal etmekte idiler. Fakat kıtlalarma 
dönmeleri için imparator taı:afmdan 
verilen emri kabul etmitlerdir. 

isyan bayrağmm batbakanlık ika· 
metgahı üzerinden henüz inmediği 
bildirilmektedir. 

Japon gazeteleri, mevduatın geri 
alınması için bankalara tehacüm ol
duğunu bildiriyorlar. 

da 18 ler komitesi görüşmelerine 
karşı İtalyanların alakasızlığı gös-
terilmektedir. Y almz propaganda 
bakanlığı, haber alma servisini te
min için bir mümessil gönderecek
tir. 

işgal ettikleri 
bosaltmadıl.ar , 

Vaşington, 28 (A.A.) - Japon aa-

1 
atile saat 20 de Tokyodan gelen ha. 

berlere göre durum bu akşam daha 

gergin görünmektedir. Bugün gene· 

ral Araki, general Mazaki ve gene• 

ral Kavaşima, Tokyo valisi general 

Kaşiti ve sonra da donanma ile görüş

melerde bulunmuşlardll'. 

Pekin, 28 (A.A.) -Tokyo ile doğ

ru muhabere yeniden kesilmiştir. Bun· 

da ihtilalcilerin işgal ettikleri yerler

den çıkmak ve kışlalarma dönmekten 

imtina etmelerinin vahim neticelere 
sebeb olduğu mi.nası çıkarılmakta· 

drr. 

Sovyet-- Fransız paktı 
Pakbn tasdiki Almanya ve Polonyayı 

hayrete düşürmedi 
(Batı 1. inci sayfada) 

J,olonyada: 
Varşova, 28 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Fransız • sovyet paktmın tasdiki bu• 
rada hiç bir hayret uyandırmamıştır. Sa· 
l.ahiyetli m3kamlar bu paktın vaziyeti hiç 
bir suretle değiştirmediğini ve fransrz • 
leh güvenini kat'iyen zifa uğratmadığı· 
nı söylemektedirler. 

Sovyeıler Birliğinde: 
Moskova, 28 (A.A.) - Gazeteler 

fransız - sovyet paktrrun fransız parla
mentosunun tasdikini hararetle selamla· 
maktadırlar. 

lzvesti diyor ki: 
Almanyanın guya sınır içine alın

mak istediğine dair alman gazetelerinin 
bütün gürültüleri Almanyanm tecavüz 
siyasetini daha şimdiden muhik göster· 
meye matuftur. Fransız senatosu bu pak
tı ne kadar çabuk tasdik ederse Alman
Yanın tehdidlerinden kimsenin korkma· 
dığını o kadar çabuk anlabmş oluyor. 
Ancak Almanya bunu anladığı takdirde
dir ki kollektif emniyet sistemine gir· 
nıesi ihtimalleri varıt olabilr. 

Gazete bundan sonra sovyetler birli
ğin.in Almanya ile de sulh içinde yaşa
mak istediğini, fransız parlamentosu
nun tehdidlerine aldırı§ etmemesinin 
Avrupa sulhunu sağlamlaştırdığını, bu· 
nun uzak fark sulhunu da sağlamlatbra
cağını, bunun için de bütün f".ıliı isteyen 
kuvvetlerin iş birliği yapması lazım gel· 
diğini söyliyerek sovyet rusyanın sulh 
siyasasına devam edeceğini ve bu siyasa
nın ki:nsenin aleyhinde olmadığım ilave 
etın ktedir. 

Pravda gazetesi de fransız parlamen
tosunun, sovyet - Fransa iş birliğini sağ
laınla,tırma lehinde karar verdiğini ya
zarak sarsıntılarla dolu olan şiın-diki va
:ı:~Yette, harbe karşı savaş için bütün fa
sıst :ıleyhdarı kuvvetlerin iş birliği yap· 

maları lüzumunu ehemiyetle kaydetmek

tedir. 

lngilıerede: 
Londra, 28 (A.A.) - Alman babel'• 

alma bürosu bildiriyor: 

Sabah gazeteleri, fransız • sovyet 
paktının tasdikine dair haberi,· tebarüz 
ettirmeden ve bu hususta her hangi bil· 
tefsirde bulunmadan, kaydetmektedir· 

ler. 
Yalnız Deyli Meyi gazetesi, hadise-

yi aleyhte olarak tehir etmekte ve pak· 

bn Avrupa için ciddi bir tehlike olduğu 

düşüncesini ileri sürmektedir. Bu gaze
te diyor ki: Bu pakt, Avrupa'da yeni bir 

buhranın çıkmasını kolaylaşbracaktu·. 
Almanya, bu paktı, kendisini çember içi-

ne alan bir unsur olarak görmektedir. Ö

te taraftan bir çok franaız mahfilleri, bu 

pakt haberini çok derin bir şaşkınlıkla 
ve hoşnudsuzlukla öğrenmişlerdir. 

Romanyada: 
Bükreş, 28 (A.A.) - Fransız - sov

yet paktının fransız meclisince tasdiki 
burada iyi bir tesir yapmıştır. Hüküır.~t 

mahfilleri, bunu, Fransa'mn sulh arzu
suna yeni bir delil telakki etmektedirler. 

lıalyada: 
Roma, 28 (A.A.) - Fransız· sovyet 

paktının saylavlar kurulunca tasdikin
den behseden "Tevere" gazetesi diyor 

ki: 
Bu paktın tasdiki Avnıpa muvazene

sini baştan başa bozmuştur. AVl'upa bun

dan böyle kararsız bir bale düşmüştür. 

Fransa ve Rusyanm cografi vaziyetleri 

itibariyle bir çok devletler bu pakt ve 

paktın askeri ahkamiyle alakadardır. ln
gilterenin Akdenizdeki tedbirleri ve as
keri ittifaklara rücu hareketi son tesanti<! 
hislerini de imha etmiş ve herkese tam 
bir serbestlik vermiştir. 

D ş 
TÜRK - INGlLlP. 

TİCARETİ H KKl~TlA 

ı\ vam liamar'1ıs1ntla 
bir sual soruldu 
Londra, 28 (A.A.) - Avam kamara

sında sorulan bir suale yazılı olarak v~r
diği bir cevab ta B. Burgin demiştir ki: 

" - Türkiye ile İngiltere arasındaki 
ticaret anlaşması, tarafeynden biri feıı· 

hedinceye kadar devam edecek 
tir. Bu anlaşmanın tatbıkatında görülen 
başlıca güçlükler haldanda Türkiyedcki 
İngiliz ticaret odası dikkatimizi celbet· 
miştir. Bir müddettenberi gözden geçi
rilmekte olan bu güçlükleri ortadan kal· 
dırmak için lüzumlu görülen teklifler 
türk hükümetine arzedilmişti. Ticaret o
dasının ileri sürdüğü yeni fikirler, bir 
anlaşma için yeniden görüşülürse o va· 
kıt dikkate alınacaktır." 

Kısa dıs haberler 
' * Berlin - otomobil sergisini dün 

45.000 kişi gezmiştir. Şimdiye kadai ıer· 
giyi gezenlerin say11ı 65G.000 i bulmuf· 
tur. 

* Londra - Gelec~ yılın umumi 
geliri 1.448.089.714 sterlin tahmin edi
mektedir. Bu sayıda g-eçen yda göre 
17.87S.690 sterlinlik bir fazla vardır. 

* Madrid - Falanj Espanyol adnı 
daki fa§ist partisi kapatılmıfbr• * Belgrad - Skupçina, evelki ge
ceki toplantısında büdceyi kabul et· 
mittir. 

* Moskova - Dış işler komiserliği 
protokol tefi, japon büyük elçisini zi
yaretle bakanlarm öldürülmesinden 
dolayı hükümetin taziyelerini bildir
miştir. 

* Londra, - Hükümet, uırlar· 
danberi kiliaeye verdiği ve kilisenin 
bathca gelir kaynağı olan tahsisatı 

vermemeği kararlafbrmı§trr. 

* Berlin - Almanyanın Madrid 
büyük elçisi, Parla büyük elçiligine 
tayin olunmuttur. 

* Paris - Paris b~ piskoposu bir 
not. neşrederek yakında yapılacak 

seçim toplanblarmdan papaslarm u
zak bulunmatarmı istemiştir. 

* Varşova - Herhangi bir suç iş
liyecek bakan, mebus, senatör gibi 
yüksek §ahsiyetleri muhakeme ede
cek olan ali divan için bir kanun pro· 
jesi hazırlanmı§tır. 

* Moskova - Kazaya uğrayan 
merkezi icra komitesi sekreteri Aku. 
lof'a ameliyat yapacak olan İsveçli 
profesör tayyaı·e ile Moskovaya gc)

mittir. 

* Madrid - İspanya bankasının 
iskonto haddini yükselteceği yalan· 
]anmaktadır. 

* Şanghay - Altı bin komünist 
donan Sarı nehri geçip 100 kilomet~ 
re kadar ılerliyerek Şang-Siye taanuz 
etmişlerdir. Şang-Si ordusu kendile
riyle harb etmektedir. 

* Londra - Milletler cemiyeti bir· 
liğinin icra komitesi, habeş harbını 
hemen durdurmak Üzere petrolla be· 
raber bütün zecri tedbirlerin tatbikini 
istemeği kararlatbrınıştır. 

* Madrid - Dıt bakanı Sovyet 
dostları cemiyetinin bir delegasyonu
na, hükümetin bir an önce Sovyet 
Rusya ile sıyasal ve ekonomik müna
seu.::tler kurmaya taraftar olduğunu 
söylemi§ tir. 

* Berlin - Geçenlerde bir tüne. 
lin yıkılmasi~le ol~ kazadan suçlu 
bulunan demıryolu ıdaresi ve İhfaatı 
tirketinin yÜkaek nıemurlarının mu
hakemesine başlanmıştır. 

* Prag - Dıt bakan muavini B. 
Kırofta'nın asil olarak dı§ bakanlığa 
tayin edileceği söylenınektedir. 

* Berlin - Alnıan hükümeti, 
Laypzig panayırında eşya te§hir e
den yabancı alıcıların Laypzige gidit 
ve dönüş masraflarile teşhir masraf
larının Almanyadaki alcaklarma mah
sup edilmesini kararlaşbrmıttır. Ay
rıca alıcılar, mübayealarrnın yarısını 
bloke paralardan, Yarısını da döviz 
veya klirinr ile ödiyeceklerdir. 

l 

E ER 
ITAtYAN ... HABES HARBi 

~ 

Negüs -agır hasta mı? 
Havas, 

a<·ele 
hususi dol\:tonınnn İmparatot·nn 

olarak D(~~si~ ve çağırıldıi!ıııı 
• ha her V(l.rıyor 

Roytere göre, habeşler Akswn civarında bir 
muvaff akiyet kazandılar 

Roma, 28 - (A. A.) Havas a
jansı muhabiri bildiriyor: 

Picolo gazetesinin Cibuti muhabi
ri 11in son derece kaydı ihtiyatla kar
şılanan bir telgrafına göre Negüs'ün 
hususi doktoru, acele olarak Adis • 
Ababa'dan Dessie'ye çağmlmıştır. 

Bu gazete, Negüsün ya ağır su
rette yarah, yahud hasta olduğuna 
dair rivayetler dolaştığını ilave et
mektedir. 

Ceplıelerde vaziyet 
Londra, 28 (A. A.) - Royter 

bildiriyor: 
Habeşler, Aksum bölgesinde yeni 

hir muvaffakiyet kazandddanm id· 
din etmektedirler. Bu hususta veri
len bir habere göre, Habeş kıtala-
n, Aksum bölge.sinde bir kaç bin ki· 
şilik bir ltalyan kolunu bir kaç gün 
öııce, hemP.n tamamen yok etmişler
dir. 

l wlyanlarm Buia ovasındllki 
tedbirleıi 

Eritre kaynaklarından bildirildiği
ne göre, İtalyanlar, Buia ovasından 
geçmekte olan münakale yollarını 
mükemmelleştimıişler ve oralarda 
müstahkem mevkiler kunnuşlat'dır. 
Bu istihkamlar, ltalyanlarm yeni bir 
ileri hareketini kolaylaştıracağı gibi, 
muhtemel bir Habeş taarruzunun da 
önüne geçebilecektir. Aynı zaman
da İtalyanlar Amba - Alagi kervan 
yollarını tutmakla, Ras Seyyum ve 
Ras Kassa ordularını ancak cenubu 
garbideki güç ve fena yollar vasrta
ıiyle kendilerine lazım gelen leva
zımı tedarik etmeğe mecbur kılmış
lardır. Öte taraftan T embien bölge
sinin şimalinde yer alan bir İtalyan 
fırkası, Ras Seyyum ve Ras Kassa
nın, son zamanlarda Makalle'den ce-. 
nuba doğru ilerlemiş olan ltalyan la
talarmın yollarını kesmeğe matuf her 
türlü muhtemel hareketlerini kon
trol altında bulundurmaktadır. 

Anıalo bölge~inde ~iikıin 

Antalo bölgesinde kısmen yağan 
yağmurlar . sebebiyle kısmen de her 
iki tarafın son çarpışmalar sonunda 
yorgun bulunduklarından dolayı şim
dilik bir sükun hükümfenna bulun
maktadır. 

Adis - Abeba' da sanıldığına göre, 
cenubuşarkide İtalyan tayyareleri
nin faaliyeti, General Graziani'nin 
yeni bir taarruzuna başlangıç teşkil 
etmektedir. 

T<ıyyarelerin faaliyetleri 

Resmi olmıyarak bildirildiğine t;Ö
re, İtalyan tayyareleri Erga - Alem 
üzerinde uçuşlar yapmışlar ise de 
hiç bir bomba atmamışlardır. Bun
ların burada bulunuşu, İtalyan ku
mandanlığının Sidamo eyaletinde 
Allata istikametine doğru yeni bir 
taarruzda bulunmayı düşünmekte ol 
duğuna bir delil olarak gösterilmek
tedir. Allata, Adis. Ababa'dan kut 
bakıın ile 250 kilometre uzakta ve 
büyÜk göller bölgesinden Adis - A
baba'ya giden şimal yolu üzerinde 
mühim bir iltisak noktasında bulun
maktadır. Allata'nın takriben 200 
kilometre şimal şarkisindeki Girmir 
mevkii şiddetli bir surette bombardı
man edilmiştir. Bu bombardıman
dan çıkan manaya göre, Şebeli nehri 
boyunca hareket etmekte olan İtal
yan kolu, yakında, Ras Desta'nm 
mağlubiyetinden sonra lmi'nin cenu
bunda tahşit edilmiş olan Decaz Bey
ne - Mered krtalanru dağıbnağa te
tebbüs edecektir. Bir kaç gündenbe
ri Beyne • Mered müfrezeleri ile f. 

.--.~ara oCduğa ihti)'GI kaydı ile 
bildirilen habef imparatoru 

Haile Sela.ie 

talyan latalan arasında Dolhat dağ
lan eteklerinde şiddetli bir çete har
bi devam etmektedir. Habeş muha
ripleri, Şebeli nehri vadisinde büyük 
bir faaliyet göstermektedirler. 

l' eni doiian çocuğuyla bfrlil.·te 
ölen anne 

Dessie, 28 (A. A) - Royter bil
diriyor: 

Şimal cephesi ile V aldia arasında
ki büyük yolun İtalyanlar tarafın
dan bombardımanı esnasında Kob-
bo - Raya bölgesinde, kollan arasın
da bir gün önce doğan çocuğu ile 
bir anne, gerek kendisinin, gerek ço
cuğunun hayabnı çalılıklar arasına 
saklanarak kurtarmak isterken, bir 
şarapnel parçası ile ölmüştür. 

Sl Rt\''EUE Y.ENt 

K.\RIŞIKIJK.LAR --- --
Bir nümayişte virıni 

kişi yaralandı 

reni ltartfıldıklann çıkhğı Suriy.ede 
parlamentonun gürültülü bir cefaeai 

Şam, 28 (A.A.) - Söylenildiğine 

göre, fevkalade komiser B. Dö M~ 

Paris'ten, grevin beş gün içinde bitiril. 
meıi lazım geldiğini ilan ebnek için e. 
mir almıştır. Bu emir dinlenmezse nele. 
dilen umumi af ile fransız • Suriye and
laşmuı: yapılmıyacaktır. 

Burada dün yeniden talebe niftnayi§i 

olmuı Ye polis dairesi taılanını§br. Ni
hayet asker kuvvetlerinin yardımma haf 
vurulma11na mecburiyet görülmüı ve as
keı siWı kullanarak halk üzerine ateı et 

miştir. 20 kişi yaralı vardır. Bir çok aü. 
mayiKiJer tevkif edilmiıtir. 



SAYFA 4 

Halk evi Resim Sergisi 
lıimdiye kadar Ankara Halkevin· 

de bir takım resim sergilerinin açıl • 
dqmı gördük; fakat halkevlerinin 
dördüncü yıldönümü töreninde açı • 
lan bu serginin anlamı, önceki ser • 
si)erin anlamından çok ayrıdır; bu ter· 
sinin anlamı büsbütün kendine göre. 

dir. 
Ankara Halkevinin Ar Şubesi, re· 

aiın öğrenmek istiyen amatörlere bir 
atölye açmıştı; i~te bu sergi, o atöl • 
yede resim dersi alan yahud orada 
çalı§an, hepsi de ar şubesi Üyesi olan 
gençlerin eserleridir. 

Ar şubesi, sergiyi gezeceklere da
ğıttığı prospektüsün başında §Öyle 

diyor: 
" Sergimi_ halkevlerinin yüksek sa· 

nal davasının başarılması yolunda ilk 
hazırlık örneklerinden biridir.'' 

" Yeni Türkiye'nin aanat havası 

içindeki büyük sevgiye kendilerini 
wnnİ§ bulunan inanlı balkevi artistle· 
rimizin gelecek yıllar daha ileri eser· 
ler vereceğine bu sergi gÜzel bir bel· 

gedir.,, 
Seksen dört parça eseri taşıyan 

bu sergiyi ne küçük, ne de önemsiz 
ıörürüz. Az zaman içinde, yalnız 
ı.alkevi üyelerin bu kadar eser ye· 
ti4tirmesi övünülecek bir ittir. 

Bizde resim, modern anlamiyle, 
yarım yüzyıllık bir geçmiti olan genç 
bir ardır. Artistlerimizin sayısı da 
yüzü ya geçer, ya geçmez; bununla 
beraber içlerinde mesela Hamdi gİ· 
bi, batı illerinde de değerini tanıt -
mış olanları az değildir. Yalnız dik· 
kat edilmelidir ki artistleriıniz, daha 
çok, yerli bir ka§esi olan ulusal bir 
özellik yaratamamışlardır. Eserleri 
ar bakımından bir değer gösterir; fa
kat konu bakımından abstre sayıla

bilir. 

Ankara halkevinin bu aergisi ko· 
nuların konkrcliği, nasıl diyeyim, 
tamamiyle bizim iç yüzümüze doku· 
nan özelliği ile usta artistlerimizden 
ayrılıyor gibi geliyor bana. 

Ulusal ar, yalnız konuların yerli 
olmasiyle vasıflanmaz; kalori'nin 
bizim hava ve ışık çevremize uygun olma· 
aı da yetişmez. Bizim orak biçmemi -
zi, mesela bir fransızın orak biçme • 
ainden ayıran, yalnız orağın biçimi, 
aüaüpüsü değildir; orağın tu • 
tuluşu, kullanılışı da değildir. Orak 
biçmeği bize göre özelleştiren bir ta· 
\un psikolojik tavırlar vardır. Bunu 

duyan, eserinde bunu gösterebilen 
artist, resimde -ulusal bir üslub style sa· 
hibi olabilir. 

Ankara halkevi ıergisini gezdiği
niz vakit, benzerleri her memlekette 
bulunan manzaralarla karşılaıırsı • 
nız. Konularda yerlilik var; ar tekni· 
ği de deği~miyor; fakat konuların ifa
desinde, türke göre bir orijinallik 
vat ki iıte türk annr, öteki ulusların ar
larından ayırdeden budur. 

Halkevinde eser seren on dokuz 
artist içinde yıllardanberi fırça kul • 
lanan ustalar olduğu gibi, resme baş· 
lıyalı pek az olan genç kapasiteler 
de vardır; fakat hemen hepsinde, 
yeni bir Özellik göze çarpmaktadır. 
Hem konularda da bir takım yenilik
ler vardır, diyebiliriz. Sergiyi zengin
le§tiren, panorama seyreder gibi do
laşırken her eserin önünde yeni bir 
manzara ile karşı kar~ıya gelinmiş 

duygusunu veren bu konu tenevvü -
üdür. 

Halkevi resim sergisinin bende gö
ğüs kabartıcı iç duygular uyandırdı 

ğmı söylemekten kendimi alamam. 
Gençlerimiz, fırçalarını ilhamlarına 

ba~ eğdirebiliyorlar. Bu, yarınki türk arı 
için sevinilecek bir müjdedir. 

Ankara Halkevinin ar ıubesi, al -
Çetk gönüllü davranıyor; gelecek yıl
ların sergilerinde olgunluğu gittikçe 
artan eserler serebileceği umudunu 
gösteriyor. Halbuki bugünkü sergisi 
bile, küçük Chef d'Ouvre1erle sü~ 

lenmiş bulunuyor. Bu eserleri, yalnız 
baş gözüyle değil, gönül gÖzÜyle de 
görmek gerektir. 

Burada, serginin en çok beğenilen 
eserlerini söylemek istemiyorum. içle
rinde usta işi varsa, amatör işi de 
var; fakat bu amatörler de, aerdik · 
leri bu eserlerle ustalığa doğru yürü

mekte olduklarını gösteriyorlar. 

Bence, bu artistlerimiz Ankara 
halkevinin adına çalı§mış, o adı ar 
bakımından da yükseltmeği dÜ§Ün • 
müş olmakla, kendi paylanna ayn 
ayrı onur edinmeği düşünmiyecek ka· 
dar özgeçi göstermiş bulunduklan 

için, türke uyan ruh büyüklüğünü ye. 
rine getirmit oluyorlar. En büyük 
eserler, ad11z, ulu&al eserler değil mi· 
dir? 

Ankara halkevi, böyle çalıpnalda 
bütün halkevlerine ömek olmuyor 
mu? 

Kazım Nami DURU 

.1.\ııJ ara Defterdarlığından: 
ı - Tedavülden kaldırılmış olan gümüş mecidiye ve aksamının satı 

beher gramının 19 kuruş fi.zerinde viliyet merkezleriyle umumi 
müfettişliklerden satın alınması tekerrür ettirilıni§tir. 

2 - Mecidiyeler ve küsuratı binde sekiz yUz otuz ayarında 
olduğuna göre bunların beher on gramının bedeli ıs kuruş 77 san
tim yani kilosu IS lira 77 kurus bedel ile satın alınacaktır. 

3 - Elinde gümüş mecidiye "ve aksamı olup yukarıda göste
rilen fiat ve nisbct üzerinden satmak istiyenlerin her 11:ün ~eftcr· 
darlık veznesine müracaatları ilan olunur. (453) 1-728 

Çerkesköy Belediyesinden : 
10 Şubat 936 gününde kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer 

~rkesköy elektrik tesisatı eksiltmesine talipleri tarafından ya· 
pılan teklifler komisyonca haddi layrk görülmediğinden münakasa 
ve diğer şartnamelerdeki evsaf ve ahkam değiştirilmeksizin pa· 
zarlık suretiyle ihalesine karar verilınistir. 

Pazarlık 2 Mart 936 pazartesi günü saat 14 de Çerkesköy Bele· 
diye dairesinde yapılacaktır. 

Fazla tafsilat almak istiyenlerin komisyona müracaatları ilan 
olunur. (441) 1-708 
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Yabancı gazetelerde 
- - ' f 

okuduklarımız ; 
'-- - -- -

Son ital)'"an zaferi nden sonra harbin sonu ne olacak? ' 
Lö Jurnal gazetesinde Eduar Hel

•ey ya%tyor: 
Tigre cephesinde geçmiş olan ve 

İtalyanların Enderta savaşı adını ver· 
dikleri önemli çarpışmalar serisinin 
kati bir karakteri var mıdır? Bu 
harblardan, askeri sahada geniş İn· 

kişaflar veya aıyasal sahada ciddi 
neticeler beklenebilir mi? Bu sorula· 
ra verilecek cevabın daha fazla ha· 
vaların gidişine tabi olacağı söylene

bilir. 
Geçen sı.oncdenberi herkes biliyor 

ki Habeşistan, uzun bir yağmur mev
simiyle muvakkat bir müddet için ge· 
çilmez bir hale gelir. Arızalı, karışık 
her zaman için geçide az müsaid O· 

lan arazi, bu mevsimde yer yer aşıl
maz çağlıyanların döküldüğü bir ba
taklık haline gelir. Ne kadar iyi ci
hazlanmı~ olursa olsun, hiç bir ordu, 
c z.aman burada ciddi bir harekete 
girişemez. 

Bu yağmur mevsimi, pek munta. 
zam olarak, haziranda ba~layıp ey· 
Jul .sonunda biter. 

Fakat bundan evel çok daha az 
kati olan ve "küçük" yağmur mevsi
mi denilen başka bir devre vardır. 

Bu devre ı.ok intizamsızdır. Daha şu 
bat ortasında başlıyabilir, ancak nİ· 
sanda meydana çıkabilir. Bazen bu 
mevsim pek az hissedilir ve ancak on 
bet gün .. tevam eder. Aksine bazı se· 
neler, c&raJIZ olarak, "büyük" yağmur 
mevsimine kadar sürebilir. Ve bu ikı 
mevsim bu Auretle birleşmiş olur. 

Denn:k oluyor ki önümüzdeki bir. 
kaç hatta zarfında havaların vaziye 
L harblatın neticesini tayin edecek
tir. 

Geçen ağustos ve eylulde en salahi . 
yetli ağızlardan itittiklerime istina· 
den, daha bir tek silah patlamadan 
önce, İtalyan yüksek kumanda heye· 
tinin merhale merhale ilerlemek ni· 
yetinde olduğunu yazmıştım. 

O zaman harbm üç sene ıüreceji 
tahmin ediliyordu ve ıimal cephesin· 
de ilk taarruz devresinin hedefi 1895 
İtalyan kıtalarınm ilerle.mit olduğu 

son sınırlara kadar ilerlemekti. 
Bu, bütün Tigre'nin i§gali demek

tir. 

Bu hedet bugün pratik olarak el· 
de edilıt•i~ bulunuyor. Eğer havalar 
fena gitmezse, Raı Muluaeta ordu· 
lannın uğradığı mağlubiyetten sonra, 
ltalyanlarm oldukça kısa bir zaman 
zarfında Amba Alagi'ye ulatmaları 
beklenebilir. Şimdi bu dağdan ancak 
27 kilometre mesafededirler. 

Çok kuvvetli tabii bir istihkam o· 
laıı ve tepesi 3411 metre yüksekliğin· 
de olan Amba Alagi dağı, Desiye yo. 
tu üzerinde başlıca engeldir. Buraya 
sahih olan, ciddi bir güçlüğe uğrama
dan hiç olmazsa 30 kilometre daha 
<-enubta Asıyangi gölüne kadar iler· 
liye:.:lir. 

ltalyan kolonları Habetistan top· 
rağında hiç bir zaman bundan daha 
ileriye geçmemitlerdir. ltalyanlar 7 
iJkkanun 1895 de Amba Alagi'ye var
mıyh . ar fakat burada tutunomoıdılar. 

Az sonra geri çekilmeye mecbur kal· 
dılar ve bu çekilişin Adua felaketiyle 
nasıl neticelenmiş olduğu maliimdur. 

Havalar kıaa bir müddet daha iyi 
giderse Mareşal Badogliyo kıtaları. 

nın Amba Alagiyi ele geçirmeleri 
beklenebilir. Bu andan itibaren İtal
yanlar önceden tahmin edilmiş za· 
roan zarfında planlarını yerine getir
n ;~ olacaklardır. H~.ctıseler ne ka· 
da: mÜs"\i J olursa ol.cun, daha ileı-ı 

>'!<'çmeye teşebbüs cd<'cekleri sanıla 
maz. 

Geriye Ogaden cephesi kalır. Ge
neral Graziyani denildiği gibi Harrar 
üzerine yürümek emrini alırsa §Üphe 
götürmez bir teknik kıymete sahih o· 
lan türk generali Vehib paşanın '!1· 
birliğiyle habeş kıtalarına kumanda 
eden deca:z Nasibu, miid1tfaa vaziye
tinde kalacalrtrr. 

Harrar y-,hı çetindir. Daha Ciciga
ya bile varm '-lan, yani hedeften 2('-0 

t ilometre me~fede lfl\l)anlar, bir.a:t 
orgat'\i2c etrm ı: ie korkulu bir hale le.-. 
nulabilecek n1an çetin aırtlarla kıır~ı 
!aşacaklardır. 

*** 
Fakat olacak hadiseler tahmin e· 

dilmek istenirse iki unsuru hesabn 
katmak lazımdır: Evvela Duçe'nin, 
şüphesiz ki çok ~ey istiyen ve bu ilk 
harb devresini parlak bir muvaffalu. 
yetle bitirmeye ihtiyacı olan, hakim 
iradesi, sonra da habcş kıtalarının 

yorgunluğu. 

Habeş tarihinin bilindiği hemen 
üç bin senedenberi, memleket pek 
barbsız kalmı§ değildir. Fakat bu 
harblar bugünkü harba pek az benzi· 
yordu. 

Feodal ıef olan Decaz, Ras, hük
mettiği ndo.mları harb etmek için top· 
lardı. Yola pkılırdı. Köylünün sırtın· 
dan geçinilir, yolda avlanılır ve ta 
düımana raatlanmcaya kadar üç gün, 
sekiz gün, on be§ gün yürünürdü. O 
zaman c~aaretle, hiddetle, kahraman· 
ca, üç saat, dört saat, bütün bir gün 
çarpıtılırdı. Bazen ertesi günü tek. 
rar harba devam edildiği de olurdu. 
Ve &0nra İf bitmiş olurdu. 

Bu ananeler Habeşistan' da hala 
canlıdır. imparatorun Avrupa usu
lünde talim görmüş ve cihazlanmıı 
15 bin ki§ilik muhafız kıtaamdan 

başka, Negüı ordularının diier k.wm
ları bu eski devirlerin telakkilerine 
bağlı kalmıfbr. 

Ne olursa olsun, hadiselere toplu 
bir bakıt abldığı zaman, İtalyanın 
harbm bu ilk kısmını, milli izzeti nef • 
sini tabnin edecek kadar sarih bir 
muvaffakıyetle bitirmİ§ olduğu gÖ· 

rülür. 
Cezayir veya Faa'ı fethetmek için 

biz fransızlarm ne uzun zaman ui
ratmamız icab etmit olduğu habrla· 
nır ve harita yakından tetkik edilir
se, İtalyanların, metodla ve sabırla 
hareket ettikleri takdirde, bugün ve· 
ya yarın, askeri bakımdan bütün İs· 
ledikleri neticeleri elde edecekleri 
açıkça görülür. 

Bu sarihlik hadiseleri derin bir su· 
rette değİftirebilir. Yarın bir ses uz· 

l:ışmadan bahsederse İtalya, utanç 
duymadan buna kulak verebilir. Sulh 
~:utlarından bıri, birincisi gerçekleş· 
miştir. 

Bu da az ~ey değildir. 

İtalyanlar telef sayılarını 
Saklıyorlar mı? 

14 ıubat 936 tarihli Mançester 
Gardiyen gazetesinden: 

Pazartesi günü Avam kamara.sın· 
da İtalyan ve Habe§ kayıblarının mik. 
darı hakkında sorulan bir suale Bay 
Eden cevab veremedi. İhtimal ki ha
beşlerin kendi telefleri hakkındaki 

tahminlerine kıymet vermemek lazım· 
dır. Fakat ne de olsa, İtalyanlar, bu· 
nu bir sır halinde saklasalar da, kn
yıblannın aayısmı gayet iyi bilirler. 
İtalyanlar, kendi milli askerlerinin 
zayiat liatesini resmi olarak bildiri
yorlarsa da yerli kıtalardan ne ka. 
darı telef olduğuna dair hiç bir şey 
!Öy lenmemektedir. 

İtalyanlar umumi olarak üç tip 
yerli asker kullanmaktadırlar. Bir 
kısmı Eritreli ASKARl'ler, bir kısmı 
Somalili Dubat'lar, bir kısmı da Tra· 
blustan getirilmiş Trabluslu askerler
dir. 

Şimal cephesinde bir kolordu ta
mamiyle, ASKARl'lerden mürckkeb· 
tir ve bunlar İtalyan zabitlerinin ku
mandası altındadırlar. Öteki kolordu • 
larda da tabur halinde yerli askerler 
bulunuyor. 

Bunlar bütün kuvvetin üçte birin· 
den fazlasını teşkil etmektedirler. 

Cenubta bunların aaylSI pek belli 
değildir. Fakat Somali1erden, en a§a· 
ğı, bir tümen vardır; sonradan bir 
yerliler tümeni daha teşkil olunmuş
tur. Bunlar, kendi sırtlarına yükletil· 
mit olan ağır işlerden ve Sasa Baneh 
yakınlarındaki Ana.le kuyularında, 

bir de Şibeli ırmağı üzerindeki Ka· 
ranle'de iki mağlUbiyete uğradıkla

rmdan sarsılmış bir halde bulunduk. 
lan için yerlerine şimalden getirilen 
Trablus ve Eritre askerleri konul. 
muştur. 

Şimaldeki cesaretleri '\'e hüküme· 
te bağlılıkları su götünniyen Eritre 
Askari'lerinden 380 asker, geçen ay 
Dolo'dan yapılan ileri hareketinde 
İngiliz Kenya'sma geçmiıler ve ora· 
da İngilizler tarafından muhafaza al
tına alınmışlardır. 

Her ne kadar yerli askerlerin res
mi telef listesi netredilmemitae de a· 
rada aırada çıkanlan resmi bildiriler. 
de İtalyan aakerlerinin yanıaıra, on
ların verdiği ölü "e yaralı sayısını 

gösterir rakamlara da rastlanmakta· 
dır. 

Öte taraftan Roma'da. neıredilmiş 
resmi bir habere göre 3 iJktefrin • 
den 31 ilkkinuna kadar harbın ilk 
üç ay içinde yerli askerlerden 390 
kişi öldüğü ve 14 kişinin de kaybol· 
duğu bildirilmiştir. Eğer bu raporla
ra neşredilen gündelik bildirilerde 
verilen telef sayılan da katılacak o

lursa, yerli askerlerin şimdiye kadar 
verdikleri zayiat. şöyle olmıuı lazım-

Telriha: No. 25 

A_N K~ı:?_A 
Y~n: Norbert vem BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Burada ilk defa olarak, karşımıza, tür • 
k'ün "beka,, fikri ve ''beka,, iddiası çıkıyor. 
Buraya kadar, onun tek başına yahud aile 
veya soy içinde yaşayış tarzını, evdeki, köy
deki ve şehirdeki halini gözden geçirmiş ve 
bütün bunlarda "fena,; unsurunun hakim ol
duğunu görmüştük. Halife - sultan•ın şah • 
smda ise, "fena" ile "beka'', geçicilik ile ebe
dilik biribirine bağlanmış oluyor. 

İslam dininin türklerin yaşayışları ve 
milli karakterleri üzerindeki tarihi ve prag
matik tesirlerini burada bütün genişlik ve 
derinliği ile tetkik edecek değiliz. Bunu, 
"kısmet olursa., bir baska eserimizde yapa
cağız. Biz burada islami doğmalar ile bun -
lann tatbikinden hasıl olmuş hayat şekille
rine türklerin nasıl intibak etmiş olmalarına 
dair örnekler seçeceğiz. Türk milletinin gö
çebe aslı, bu intibaklara müsait davranmış· 
tır. Bazı noktalarda ise, islam dini, türk ru
hunun aykmlık arzulan ile mücadele etme
ğe mecbur kalmıştır. İşte bu mücadeleye 
mevzu teşkil etmiş olan noktalar, bizce, 
türk milletinin asli vasıflarını teşkil eden 
noktalardır. 

çinde her tarafından canlılık fışkıran fakat 
hiç bir mana taşımıyan dünyadan, insanı, 
"nirvana,, kurtaracaktır. Önasya'nm çöl din
leri ise, zümrüd gibi yeşil, bağlık bahçelik 
ve dört tarafında nehirler akan "cennet,, i 
aramaktadırlar. 

Fakat islamhğm bu dünya işlerine karşı 
nazariyede gösterdiği pisimizm, ameliyatta 
bira.z gevşer. Nitekim bunu bizzat Peygam
ber'in hayatında müşahede ederiz. Medine'
deki politik ve dini cemiyetin basma gecen 
adam. Mekke'deki titremııaler vt: ;;rrıenneler 
geçiren resul kadar pesivist değildir. 

Hayatın istihkarı. Muh"'Tlmed'in dinin
de esastır. Bu hassa, bazı papazlık ve askek'
lik hareketlerine sebeb olmustur. Bilhassa, 
hıristiyanlık ile karşılaştığı ·Suriye' de ve 
budist akidelerin artıklarını barındıran Me
zopotamya'da. Fakat Sünni islamlık, bu gi
bi temayüJleri, her defasında tasfiye etmiş -
tir. 

her öldükten hemen iki kuşak sonra Emevi
ler'in Şam'daki sarayı, sofu müslümanlar 
üzerinde adeta mekruh tesiri yapacak ka
dar hayata intıbak etmiş bulunuyordu. 
Bağdad'da oturan halifeler, gerçi Emevile
re nazaran daha mazbut bir hayat yaşatmak 
iddiasiyle ortaya çıkmışlardı. Ve koyu so • 
fuluk ile dini riya onların zamanında başla· 
mıştı. Böyle olmakla beraber, onlar da, ha
yatın icablannı, İslamlığın başlangıcında 
olduğu gibi, reddetmemişlerdir. 

İslamlığın ilk devresinde, hayatın icab
lan çoğaldıkça, bu islam dininin bir avuç 
adamın dini bir akidesi olmaktan çıkarak 
bir büyük devletin fikri ve politik temeli ol-
masiyle izah edilirdi. Fakat bununla kalın • 
maz, fıkhi münaka~ası yapılarak sünni'leş -
tirilirdi. Asketlik ve riyazet aleyhinde, oruç 
ile namazda ifrata gidilmesi aleyhinde, pey
gamber, kaç kere harekete geçmiştir. Kaç 
kere, kendisinin etten ve kemikten bir insan 
olduğunu sövliyerek hayatına herhangi bir 
mukaddcsliğin atfedilmes:ne itiraz etmiştir. 

Şimdi artık türkün eşya ve madde ale -
mini arkamızda bırakarak onun din alemine 
gireceğiz ve göreceğiz ki, devamlılık, mu -
hafaza, tradisyon ve karanlık bir önce ile 
karanlık bir sonra arasındaki bağlar yani 
onun dünyadaki yaşayışında arayıp da 'izine 
bir tür1ü raslıyamadığımız şeyler, onun din 
rı::~vasmda hep mevcu·1tur. 

İslamlık, fikri ve coğrafi menşeleri iti • 
bariyle, dünyadaki hayata karşı "pessimist,, 
dir. Bütün diğer mütekamil rlinJer gihi, o <la, 
bu dünyadaki hayatın karşısına biitün vu
zuhiyle ve tam zıddı olarak, öteki dünyayı 

koymaktadır. 
Greklerin güneş içinde gecen hayat tel -

akkilerine göre, ''hades,, gölge ve karanlıkla· 
rm diyarıdır. Budizm'de tropikal sartlar İ· 

Medine devresi. nasıl dünya İ§lerine da
ha cok ehemivet verilmesini ~art kosmuşsa, 
ha~lı seferlerinde ele geçen ganimetler. bu 
ehemmiyeti büshütün arttırmıştır. Peygam- Sonu var 
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.. 
Tokyoda vaziyet yıne ... 

}{arıstı 
~ JAP0'.'4\ .\DA K 'Kl~IKLIK L..\ R 

c Başı I ınc' sayİ ada) 
( B"fl 1. ınci aayfada) 

~bay, 28 (A.A.) - Asilerin u
mumi binaları bof81tmak istemedikleri 
ve b-lmn1ık binalarmm civarında bütün 
Myriİ seferin tatil edildiği japon kay· 
naldanndan haber verilmektedir. 

Tokyo, 28 (A.A.J - Asilere bir ül
timatom aönderibnif, öğleye kadar tes· 

lim olmalan bildirilmiştir. 

Deniz ~"kerleri harekete hazır 
Tokyo, 28 (A.A.) - Deniz bakanı 

Amiral Osurni, vaziyeti deniz bakımından 
gözden geçirmek üzere, yüksek deniz su· 

b&ylarını bir konferan.a çağırmıştır. 
Tokyo körfezine gelen birinci filo ge

milerine mensub askerler harekete ha-

211' durmaktadırlar. 
Saat yarımda, yani asilerin teslim ol-

maları için kendilerine verilen mühletten 
yarntl saat sonra, ,ehir sükunet içinde 

görünüyordu. 

Askeri bir dikıaıör mii. 'I 
Londra, 28 (A.A.) - Tokyo'dan ge

len ve henüz teeyyüd etıniyen haberle
re göre 1931 den 1934 senesine kadar 
aü baıu:nlığı etmiı olan general Araki 
Hlreri bir diktatörlük kunnuştıllr. 

Donanma. kara ordusunu 
tenkid ediyor 

Tokyo, 28 (A.A.) - Japon mahfil· 
lerinin tebarüz ettirdiğine göre, bir ami
ral, aıkeri makamlar nezdinde teıebbüı-

te bulunarak bahriyenin çalı.ık bir uz
laşma hareketi aı·zusunu beslediğini bil· 
dirmişt.r. Ueniz mahrilleri. orchınuo a· 
siler karşısındaki zaif ve merhametli 
hareketini tenkiJ etmektedir. Ayni mah
filler eaki amirallerin genç subaylar tara· 
hndan öldürülmüş olmasından dolayı 
hiddet ve tiksinti içindedir. 

Askeri.er vuziyete hilkinı 
Vaşington, 28 (A.A. - Tokyodan 

gelen emin haberlerde, sadık veya asi, 
askerlerin mutlak surette duruma hak;m 
oldukları bildirilmektedir. Esasen bu 
iki grup arasında bü}'ük bir fark da yok· 
tur. Her ikisi de ihtiyarlar kabinesini 
ortadan kaldırmak suretiyle sıyasanın 

cereyanı üzerinde tesirli bir nüfuz kur
mak istiyor. Bu hal başbakanlık sarayı 
üzerinde çekili olan isyan bayrağını gören 
sadık kıtaların niçin asilere ateş etmek 
istemediğini izah etmektedir. Bu akşam 
sansör çok sıkı idi. Filo Tokyo önünde 
demirlemiştir. Küçük kruvazörler ile 
torpido muhripleri, Tokyonun mahallesi 
olan Şibauraya kadar ilerlemişlerse de 
karaya pek az silahlı çıkmıştD'. Bunlar 
deniz bakanlığını muhafaza ediyorlar. 

Dış bakanlığımızın tru;iyesi. 
Japon başbakanı amiral Okadanın ve

fab dolayisiyle dış i§ler bakanlığı prota. 
kol genel direktör muavini Kadri Rıza 
japon büyük elçiliğine giderek Türkiıe 
hiikümetinin taziyetlerini bildirmith'i· 

Halkevinde komite seçimleri 

A.r ve gösteril komite leri taplanh halinde 

Halkevinde dün de komite seçim

lerine devam edilmittir. Saat 18 de 

seçimleri yapılacak olan şubelerin 
k~yıdlı Üyt.leri kendilerine verilen sa

lon ve odaları doldurmuş bulunuyor

lardı. Tam saat 18 de komite başkan· 

ları iki yıllık çalışmalarına aid olan 

raporları okuyarak itleri etrafmda 
~özler söylediler. Bundan sonra seçi· 

nıi idare edecek başkanlar seçilerek 
intihaba başlandı. Dünkü seçimde 
kazanan arkadaşların isimlerini ya· 
zıyoruz: 

dır: 519 ölii, 468 yaralı, 35 kayıb. 
Bundan başka bir defa müphem 

•Urette "320 kiti ölü ve yaralı veril· 
diği'' kabul edilmiş, Dolo hareketle· 
l'İııde ise büsbütün müphem olarak 
Y'Üderce ölü ve yaralı olduğu bildiril· 
lb.İftir ki bunları da yekiiııa kabnak 
ll:tnndır. Yaralanan yÜzlerce aıker
den birçoğu da, sonradan ölmüttür· 
Bunıarı da hesaba katalım: Bütün bu 
hulacağıınız rakam, gene teleflerin 

••aıniaini bize veremez. 

Remıi bildirilerde milli askerlerin 
telef ntikdarı hakkmda verilen ra• 
kabJ.lara inanmak kabil olsa bile, yer-
li akı 1 .• 3 er er hakkmdaki rakam ara ıti• 
bıad etmek pek müınkün deiildir. 
llQ. takını küçük çatqmalar olmakta 
ve hunlar bildirilirken bunlara giri· 
Şen y l" .. 
1 

er- ı askerlerin telef aayııı aoy-
erırnernektedir ki bu suretle ortaya 

c;-rkan h k.k. • k • k. a ı ı yekunu bulma ım an· 

Ar komitesi 
Resaam Refik Epikman, beykeltra§ 

Nwret Suman, mimari Hur§İl, tezyi
ni Bayan Perihan Müzik Hulusi Kar-

sel. 
Gösterit komitesi 

Bayan Nahid, Mecdi Kut, Arzu
man Nureddin, 1-Jüseyin Şevket, Bed-

ri Yıldırım 
Sergi ve müze 

Ulü, :ıvukat F~hmi, Haydar 
dugün saat )5 de spor, halk ders

han~leri kitAbsr:.• ay komitelerinin se
çimleri yapılacakbr. 

sızlatmaktadır. 
Dolo yakmlarmdaki hareketlerde, 

ki bu harblarda italyanlar, halıeıle
rin bin asker telef verdiklerini söy. 
lemitlerdir, İtalyan zayiatı bildirilme
mif, bundan başka Anale kuyusunda 
ve Karanle'de de ölü ve yaralı sayı. 
u resmi bildirilerde aöylenmemittir. 
Cenubta yerli asker lerin bütün zayi
atını, Dolo'daki 0 yüzlerce ölü ve ya
ralı'' bertaraf edilecek olursak res
mi İtalyan bildirilerine göre yalnız 

37 kiti olarak kabul etmek lazımge
liyor ki bu, hakiki yekiinun, olsa ol
sa, küçük bir kesrinden baıka bir şey 

değildir. 

Bütün haberlerin sansürden geçti-
ği bu harbta kolayca tahmin olunabi . 
lir ki yerli askerlerin cesaretleri, kah
ramanlıkları, İtalyanlara ve medeni- ı 
yete bağlılıkları kendilerine pek pa
halıya malolmustur. 

aktif kuvvetlerin faaliyette bulun
ması demektir. lşte bu faaliyetin 
muhassalası arsıulusal sahada Ja
ponyayı her şeyden üstün kılacak
tır. Japonya için imtihan saatleri 
gelmiştir. 

Tokyo sokaklarında dağıtılan 
bir broşürde "İmparatorluk, bü· 
yük devletlerin günden güne kor
kunç hale gelen manilerine rağ
men pek büyük bir teşebbüse gi
rişmek yolundadır. Tarihte geçmi
yen bu işitilmemiş müşkülat bir 
çok (Etatiqu.e) tecrübeleri ihtiva 
etmekte olup Japon imparatorlu
ğunun ya daimi refahına ve ya
hud da mahvına müncer olacaktır. 
Japonya iki bin yıllık tarihinin 
parlaklığına yenilikler ilave için 
tam bir kahramanlıkla buna gale
be çalışacaktır,, deniliyor. Harbı in
sanlığın yükselmesi için tıpkı ba
zı hukuku düvel muharrirleri ve 
Molteke gibi yalnız meşru değil 
zaruri gören bu sosyal (Darvinist
ler) in inanları bütün kararları 
katidir. Eski partilerden muhafa
zakarlar bunlarla birliktedir. 
Memlekette muhtelif partilerin 
daimi kavgaları milli müdafaa 
bünyesini zayıflattığı için bunlar 
yalnız bir parti isterler. "Milli mü
dafaa" dış işleri menfaatlarmdan 
başka Almanya ve ltalyanm ken
dilerine daha sempatik görünme
sinin sebebi, bu iki memlekette 
hakim olan esasların kendilerine 
yakın olmasıdır. Her şeye hakim 
olmak istiyen japon darvinizmi 
milli bakımdan çok hodbindir. 
Kendilerini Mançukoda bir halas
kar gibi kabul eden beyaz ruslar 
az zaman sonra yeni idarenin ye
ni çehresi karşısında yerleştikle
ri memleketi adeta terke mecbur 
olacak haldedirler. işte esas doğ
malarını bir iki kalem çizğisiyle 
anlatmağa çalıştığım yeni fikir 
diyet meclisi seciminde bir zafer 
kazanmıştır. • 

Yeni mecliste 662 azası olan 
bu parti, hükümeti iskata karar ver
mişti. Bunların iddialarına göre 
hükümet Minobe meselesinde ef
karıumumiyeyi zafa düşürmüş, 
Milli endüstrinin inkişafını milli 
müdafaa meselesiyle denk tutama
mış. Ziraatçileri ve küçük ticaret 
erbabını koruyamamış. Çin mese
lesinde derin ve şümullü ve kuvvet
li bir siyaset kullanamamıştır. Bun
dan başka uzak şarkın barış duru
mu mesuliyetini üzerine a
lan hükümet ne burada ve ne 
de deniz silahları konf eran
smda bir muvaffakiyet elde 
edememittir. Hulasa hükü
m et partilerin dileklerini yapama
mış, ve partileri tamamile ihmal 
etmİ§tİr. işte bu noktalardan ağır 
surette itham edilen {Okada) te
merküz kabinesi bu gürültüler kar
şısında bir parlamento oyunu ile 
itimatsızlık takririnin verilmesine 
meydan vermeden nıeclis ictimaını 
bir kaç ay sonraya tehir ettirmişti. 
işte japon nasyonalistleri hükü
metin bu manevrasına kanlı bir 
surette cevab vermiş oldular. 

Elimiz.~ gele? h~vadislere gö
re temerkuz kabınesınde henüz bir 
?e~işiklik yo~~r. Fakat bu parti 
ıktıdar mevkıını doğrudan doğru
ya eline alırsa ve yahud da kabine 
bunun manevi nufuzu altında ka
lırsa uzak şark vaziyetinden her
halde endişelenmek gerektir. Her
halde bu parti, uzak şarkta ve Çin· 
işlerinde tarihi mukadderatını de
neyecektir. Bu~u.n doğuracağı ihti~ 
latJarm dehşetını düşünmek bile 
zordur. Bakalım berşey gibi bunu
da zaman hal edecektir. 

N. A. KOÇOKA 

Bingöl ve Hakari 
valilikleri 

Bingöl valiliğine mülkiye müfetti . 
lerinden Şefik. Hakan valiliğine Van :a. 
Jj muavini Mithad Kemal tayin edilmiş
lerdir. 

- - JWdJU.,...•ssaa o su•• 
l' azılarınuzm çokluğundan 

··Topyekun harb'' te/rikamızı 
bugün koyamad1k. 01.-uyucu
lorımıztlan öziir dileriz. 

r.-AYFA ~ 

ANTON B lJKNER 
YAZAN: PROFESÖR MAKS OV ER 

Viyana enternasyonal Brukner cemi veti baskanı 
ili. . ~ 

''Birinci" C - Moll, 1868 de Linz. 
şehrinde ilh defa otuı·ak çatındığı za. 

man, orkestranın yetmemesi yüzun· 
den, üstadımız. memnun olmamı~tı; 

hatta, hendi kudretinden kentli bile 
fiiphelenmİfti. 

1869 da hazırladığı bir D . Moll 
senfonisini, biz.zat kendi•i sıkı bir 
tenkidden geçirdiği gibi, yapmış ol· 
duğu ( B - dur) senfoni taslağını da 
aynı muameleye tiibı tuttu. 

Mütehassıslar onun göz.ünü o ka· 
dar yıldırmışlar, kendisine, büyük 
gÜçlüklerden, ''birinci" sindeki fan
tezisinin saçmaladığmdan, o kadar 
çak bahsetmişlerdi ki, günün birinde: 

"Adamakıllı bir tem yazmak için, 
kendime de artık itimadım kalmadı.,, 
demiştir. 

ikinci senfonide (C - Moll) Bruk. 
nerin mümkün olduğu kadar sade 
yazmağa çalıştığını her bir faslın par
çaJ.o.rma tamamı tamamına bir smır 
sizdiği.ni görüyoruz ki, çak lasdaları 
olması dolayısiyle, mü:zisiyenler, bu 
••erle alay ederek, ana "Fasılalar 
senfonisi,, adını verdiler. 

Oçüncü aenlani (D - Moll), yani 
"V ogner aenlonisi,, , üstadı, biz.e tam 
ıuur içinde göstermektedir. 

"Romantik,, (dördüncü, Es - Dur) 
ve ~edinci senfoni (E - Dur) 06doku
zunctl' ile birlikle, üstadın en çok 
yayılıp benimaenmiş eserleridir. Be
finci senfoninin ( B - Dur) finalinde, 
Brukner, on dok~uncu curan senloni 
miUiğinde en büyük ve hacim itiba
riyle en e•tUlı bir ton tesiri yaratmıf
tu. Ne çare ki, mukadderatın traje
diai, bunları, ana orkestradan dinlet
medi. 

ikinci senfoninin, metni itibariyle, 
maaleael •birinci" gibi pek seyrek 
olarak ço.lınan "altıncı,, ( A - Dur) i
le karabeti vardır. Güçlüğü ile tanın
mıı olan "sekizinci" (C - Moll) ela, 
daha yakın .zamanlara kadar aynı en
cam.da idi. Tanrnmq tenkidciler, 
bu esere, "on dokuzuncu asır mü. 
~inin tacı,. adını vermiflerdir. 

Mak• Emanuel dö Baviyer'e ithal 
eclilmif olan Kuvintetto ( F • Dur) ela ı 
aenfoniler ayarındaki kıymetler sıra-

sındadır; bu da sanatkarın biricik o. 
da mı..İzığı e:.endir. Bu Kvartct'in "A
dagio., su btle, IJrukner'in ölmezliğini 
guven allırıu cıtı.ıoğa yeter. 

Brukner'ın Vıyanadaki Faaliyeti, 
müz.ıgın mahiyeh hakkındaki telak· 
kilerrn o kadar koyu materialisçe bir 
ruh taşıdığı bır devre rcutlamaktadır 
hı, o sıralarda salôluyetli tenkidciler
den olan Eduard Hanslik, ''müzik, ses 
çıkaraark hareket eden bir lormdur.,. 
diyecek kadar ileri varmıştı. Bütün 
kofluğuna. rağmen, bu biçim kritikler 
bir mektep halini almıştı; çünkü, bü
tün bunlar, bilgıye değil, parlak bir 
dialektiğe ve ha~layıcı bir mizaha da
yanıyordu. 

Müziğin iç mahiyeti olması lazım 
;:den ve, Brukner'i.n veriminde en gü
zel şekliyle tebarüz. eden metafizik 
tarafı, bütün bu tenkidlere bir tez.ad 
teşkil ediyordu. Brukner'in yüceliği 

ve dehası, kendisinin etik'indedir. 
Kendini çeviren yüce duyguların tesi• 
riyle hareket eden, yeni çığırlar açarı, 
clehanm ta kendisidir. 

Her hakiki büyük sanat gibi, 
Brukner'inki de, günün sanatı değil

di. Onan insan ve sanatkar olarak hu. 
susiliği, Ytıfaclığı devrin telakkileri. 
ne göre modem olmayqmda, 11e da
ha :ziyade, devrini aıarak gelecek ne· 
sillere, deruni rulı kıymetleri yarat
masındadır. Nitekim, Brukner eser
lerinin her çabnıft, kendisinin sanatı 
ve heybetli olan ruh yüceliği hakkın
da yeni yeni likirler verm~ktedir. Fa· 
kat hala bunu kavrayamıyanlar, ıu 
sözleri bir defa düşünsünler "Eğer l[Ü• 

nef lfıiında, çehreyi göremez.sek, ka
bahat ışıkta değil. göz.lerdedir.,, 

Bugünkü maçlar 
A1ıkara Ayalitopu Kttrulundan: 

Ankara gücü alanında 29.2.936 cu
martesi günü yapılacak Uk maçları: 

1 - Çankaya- Güvenç spor genç ta • 
kımlan saat 15 de,yargıç izzet (BeıiktaşJ 

2 - Muhafız gücü - Ankara gücü 
ikinci takımları saat 16.15 de yargıç~ 
Necdet (Altmordu) 

Pazar· günü maç yoktur. 

f ~vhan Urayindan : 
4 Numaralı çarşı caddesinde 310 metre tulde (11067) lira keşif 

bedelli toprak Kale Bazalt taşından· yaptırılacak parke kaldırım 
in~atı evvelce yan edilen 20-2-936 perşembe günü saat 16 da iha
lesı x~pılmak uzere ka_palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise 
de surule.n peyler haddı layı.kda olmadığından ihalesi yapılmamıştır. 

Beledıye menfaatına daha uygun görülımsi hasebiyle (2490) 
numaralı kanunun 40 ıncı maddesi hükmüne tevfikan ikinci eksilt
me pazru:lığa çevrilerek yeniden ilana konulmuştur. 

Katı ıhale 9-3-936 pazartesi günü saat 16 da Belediye salonunda 
pazarlık sur_etiyle yapılaca~ından isteklilerin yüzde yedi buçuk 
olan (830) lira 3 kuruşu havı muvakkat teminat makbuzu veya mu
te~r bank~ mektuplar! ve ticaret odası kayıt makbuzlariyle fenni 
ehl~yet vesıkaları üzerınde olduğu halde ihale gün ve saatında Be
Jıedıye ~onunda hazır bulunmaları lazımdır. Şartnamelerini gör· 
mek ve ız~at almak i~t~yenler her gün Belediyemiz Fen işleri Bü-
rosuna muracaat edebılırler. (438) 1-704 

Evkaf Umum Müd11rlüğünden : 

Evkaf 
No: 
46 

Cinsi Mevkii 
Dükkan olarak kullanıl- Koyun pazarı 
m~. üzere furun . çarşısı 

78 Degırmenden bozma bına Firenk özü 
217 Bostan Çankırı kapı 
80 Bostan Gülheran 

Muhammen aylık 
kirası 

Lira Kr. 
saraçlar 25 

8 
10 

3 34 
74 Bostan Üc; taş kışla önü 5 
76 11 " IJ JI U U 5 -

Yukarda cins ve mevkileriyle muhammen kiraları gösterilen ev-
~~fa ait altı parça emlak kiraya verilmek üzere 21-2-936 ~ünden 
ıtıbaren on gün müddetle açık artırmaya konmuştur. İhalesi 2-3-
P36 pazartesi günii saat on beşte evkaf apartımanmda Varidat ve 
Tahsilat Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden senelik kira be
delinin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat alınacaktır. Tutmak 
ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin ihale saatine kadar 
'-e- eün mezkur müdürlüğe a-elmeleri. (412) 1-665 

Ge lil)olıı RP-lediye Reisliğinden : 
1 - 20-2-936 tarihinde ihale edileceği evelce ilan edilen Geli

l>?lu Elektrik tesisatı tekrar ve eski şeraitte 20 gün müddetle ek. 
sıltmeye konulmuştur. 

~ - Geliboluda yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle 
eksıltmeye konmuştur. 

3 - Keşif bedeJi on yedi bin beş yüz lira olup yüzde yedi bu· 
çuk muvakkat teminatı (1313) liradır. 

~. - B~ i~e aid ~lan, ~enni ve hususi şartname ve sair evrakı· 
nı gormek ıstıyen1erın Gelıbolu Belediye Encümenine m" t 
~L U~~· 

~ - E~sil~e 10.3-936 salı günü saat on yedide Geliboluda B • 
ledıye Daıresınde yapılacaktır. e 

6 - Kanıına ~ygun olar:ur verilecek teklif mektuplarını saat on 
altıya kadar en • umene v"rılmsi sarttu. (440) 1-705 
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F ODBAF SERGiSi 

Bugün Sergievinde Celal Bayar 
tarafından açılıyor 

öUm Genel Direktörlüğünün 

''Türkiye tarih, güzellik ve it memle· 
keti,. adını tagıyan fotograf aergiai. 
bugÜn Sergievi salonlarında 15.30 da a
çdmaktadır. Evelce yazdığımız şartları 
taınnak prtiyle, memleketin her tara
fından igtirak eden amatör fotograf· 
çalar için büyiik salonun orta kısmın· 
da yer ayrılmııtır. 

En kuvvetli propaganda ve tanıt
ma vasıtaları aruma giren fotograf. 
tan, faydalanarak zengin bir tabiat, 
qıiz bir tarih ve bakir iş alamlarnnı 

nefsinde toplayan yeni Türkiyenin 
karakterini dünyaya tanıtmak için 
muayyen bir programla bir müddet -
tenberi çalıtan Baa1n Genel Direktör
•lüğü, bugün 5000 den fazla ve bir 
mütehaası& ve sanatkar gözüyle se . 
çilmit fotografı olan mükemmel bir 
arşiv hazlt'lamıı bulunmaktadır. 

Y armdan sonra, on beş gün ıçın 
Sergievi salonlarmda göreceğimiz ser-

gi, bu hazırlanmıı fotografl~dan se
çilen bir kısnndır ve yeni Türkiye · 
nin endüstrileımesi, hammaddeleriy
le tarihi eserleri ve tabii güzellikle · 
ri, inta faaliyeti gibi y\İrdwnuzun 
orijinal taraflarını göstermektedir. 

Büyiik salonun sağ tarafmdaki ilk 
fotograflarda Türkiyenirı türlü tarih 
d-.v;rleri'lden 1<alma eşsiz eserJeriy-

ıe gerçekten bir "tarih tnemlekeh, 
olduğu anlqılmaktadır. Bu kıınnda yuı 
dumuzun bilinen ve çok gôrülmüt ar
keolojik eserlerinden başka, timdiye 

kadar pek az görülmÜ§ fakat aynı 

değerde olan birçok güzel sanat eser. 
ferini de görebiliyoruz. 

Tarih eseri.erinden sonra pitoresk 
manzaralar, köylü evleri ve köylü tip· 
leri sıralanmıştır. Bu kısımda tabia
tın özenerek yaratbğı Türkiye'nin 
benzeri olmıyan güzellikleri, eviyle, 
barkiyle türk köylüsü, güler yÜzlü, 
size bakmaktadır. 

Az öteye lstanbul'un; her biri Ö· 

nünde durmadan geçilemiyecek ka · 
dar güzel seçilmiş manzaraları sıra
lanmıştır. Bunların yanına " Tütkt· 
ye'de sular,, resimleri yerleştirilmiş .. 
Denizler, göller, çağlıyanlar, nehir · 
ler ve bunların üzerinde hayatlarını 
kazanan türk denizcileri ve deniz 
ürünlerimiz ... 

Beşinci grup "Türkiye ormanları,, 
dır. Burada güzel Türkiye'nin çeşit

li ağaçları, balta görmemiş orman . 
ları görünüyor. Dağ yamaçlarındaki 
fundalıkların bile kendine mahsus, 
orijinal bir güzelliği var. 

Ormanlram yanında §ehir manza
raları sıralanmıf. Cumuriyetin mem • 
lekete aşıladığı inşa ve baymdırhk ht· 

U L U :::> 

• Güzellik, Tarih ve • 

zını objektif o kadar eksiksiz ve mu· 
kayeaeli olarak $tralamıtbr ki, bura· 
ya, "Türkiye'nin baymdn-lık tarihi,, 
de diyebiliriz. 

Salonun ortasına Atatürk'ün To · 
rak tarafmdan yapılım§ olan büstü · 
nün büyÜk kıtada bir fotografı ko · 
nulmugtur. Bize erkinliğimizi ve bu 
güzel yurdda şerı ve nıesud ya§ama · 
yr, ona doya doya bakmak ve övün -
mele mutluluğıunu veren aziz şef'in 

fotografmın sağına ve soluna yeni 
Ankara'nm güzel eserleri yerleştiril. 
mittir. Atatürk Ankarasmı, bu dekor 
içinde daha güzel ve kurulanın bü · 
yüklüğünü daha iyi anhyarak seyre
debiliyoruz. 

r.ümüşhane, Giresun, Bursa, Mar
' Amasya gibi, bütün memleketin 

türlü köşelerinden alınmış güzel re • 
simlerden sonra Y alova'nm ve Kaph
caların, insanı kendine çeken manza· 
ralariyle serginin tarih ve güzellik 
kısmı bitmektedir. 

''Türkiye: iş memleketi,, nin ilk 
sırasında zirai maddeleri görüyoruz. 
Afyon, pamuk, buğday. pirinç ve son· 
ra meyvalanmrz: Şeftali, üzüm, li -
mon, muz, incir, nar, fındık, elma, 
armud, kaysı, ayva ve saire.... Tür • 
kiye'nin dış ticareti bu iki seri fotog
rafa sığdırılmıştır. Fotografın ıyıyı 

ve güzeli tanıtmak için ne kuvvetli 
bir telkin ve propaganda vasıtası ol 
duğunu, bu güzel fotograflarr göı· · 
dükten sonra anlamamaya imkan yok· 
tur. 

Manisanın asma fidanlıkları, İn • 

cir nakliyatı, hmir limanından ibra· 
cat, incirin kurutulması, Antep'deki 
fıstık ağaçlarından fıstıkların top • 
lanması, türk tütünü, türk fabrika • 
larmda çalışan kızlarımız, yeni Tür. 
kiyenin iş heyecanını canlandırmak • 
tadır. 

Yurdun en büyük servetlerinden 
biri olan hayvanlarımıza ayrı bir yer 
ayrılmı§tır: Hayvan cinslerinin ıala • 
hını bir dava olarak ele alan cumu 
riyetin kurduğu haralarda yetişen 

cins at ve inekler, tiftik keçileri, ko· 
)'Ulllarmıız, ördek, ve kaplumbagaya 
kadar hepsi, güzel pozlar halinde, 
burada vardır. 

12 inci grup olarak "Türkiye'de 

el sanayii,, ni görüyoruz: Çiçek koy

mak için üzerine çiçek iılenen Kütah

ya çinisi çok güzeldir. Halı dokuyan 

türk kadını, tezgahta çalışan kız, 

yÜn yumakları; dünyanın her yerin

de sevgi ve takdirle karşılanan türk 

el sanatlarını meydana getirenlere 

hak kazandıkları kadar bol bir yer ve

rilmiş. 

Bunun tam yanında büyük devlet 

endüstrisi ve makineli sanayi yer al

mı§tır: Adana milli mensucat fabri · 

kası ve Kayseri koınbinasma aid bir. 

çok resimler var. Dut dallan arası

na gizlenmiş İpek böcekleri, kozala · 

rm ayrılmasına aid fotografiler, Bur· 

sa İpek İ§ fabrikası, ''türk ipekçiliği" ni 

gösteriyor. 

Bundan sonra gelen üç grup, cu · 

muriyetin kurduğu Üç büyÜk endüs· 
tri ıubesini gösteriyor: Şeker, kömür, 
ve demiryolu. Eski§ehir şeker fabri-

kası, şekerlerin 

şeker deposu, 

r..reğli maden 

ambalajlanması, toz 

sömi kok fabrikası, 

ocakları, Zonguldak • 

.n manzaralar, Eskiıehir şimendifer 
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İş Memleketi 

fabrikasındaki h hayatr, memleke · 
timizin aanayile§en hüviyetini tanıt

maktadır. lzmir deri fabrikuı, lapar· 

ta gülyağı fabrikuı. Kars kaf&I' pey. 

niri fabrikası ve Bursa konserve fa'b

rikasındao birçok resimler, memle 

ketin her tarafmda belirmeye başlı· 

yan verimli iş hayatının birer eseri 

bal inde göze çarpıyor. 

Mekteblerimize aid türlü resim · 

lerde kültür hayatmıızı görüyoruz. 

Her grupun altında güzel dövizler 

vardır. Basın Genel Direktörlüğünün 

verimli çalışmasmm yeni bir eseri o

lan sergiyi gördükten sonra fotog -

rafçılığm güzel sanatlar araamda yer 

aldığını ve tanrtdması arzulanan her 

hangi bir şeyin onun inandırıcı ve can

landırıcı varlığından müstağni kalamıya• 

cağını kabul etmemek mümkün değildir. 

Sergide fotografların altma konan 

lejantlar, hadiseleri ve resim seri· 

lerini kolaylıkla takib etmek imkanı

nı vermektedir. Orta kısma konulan 

amatör fotografçılarm gönderdikleri 

fotograflar arasında çok güzel olan 
ları vardır. 

* * " 
Resimlerimiz sergiye konulmak Ü· 

zere lotografl~r arasınc.i,;ı yapılan tas. 

nilin dqmda kalanlardan bir kaçıcl.ı.r. . 
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Devlet Demiryollan ve limanları wnum 
müdürlüğü satınalma komisyonu ilanları 

tJ,AN 
Muhammen bedeli 17500 lira olan 250 ton mazot ıo. • 3 • 9~6 la· 

lı gilnü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ıdare bınasm• 
da satın alınacaktrr. . ·ı 

B · • ek istiyenlerin 1312,5 liralık muvakkat temınat ı e 
u ışe gırm kl'fl . • .. t 14 30 a 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve t~ ı erını aynı gun saa • 
kadar komisyon reisliğine vermelerı lazımdır. . . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daır~s!nden ve 
Haydarpasada tesellüm ve Sevk müdiirlüğündt>n ahnabılır. ( 418) 

1-688 1-
İLAN 

M h bedeli 77500 lira olan lokomotif yedekleri 9._4.936 
uba~e~ saat ıs 30 da kapalı zarf usulil ile Ankarada 1dare 

perşem e gunu · 
binasında satın ahnacaktrr. . . 

B · 'rmck istiyenlerin 5125 liralık muvakkattenunat ıle 
u ışe gı kl'fl . . .. t 14 30 a kanunun tayin ettiği vesikaları ve t~ ı erını aym gun saa . 

kadar komisyon Reisliğine \•ermelen lazımdır. Şart.nameler 385 ku· 
ruş mukabilinde Ankara ve Haydarpa~a veznelerınde satılmakta· 
drr. (392) 1-693 

İLAN 
Muhammen bedelleri 5i500 lira olan bir muzaaf tesirli ve yir· 

midokuz basit makas 10 Nisan 1936 cuma ~ünü saat 15,30 da kapa· 
Ir zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır._ . 

Bu ·şe g"rmek istiyenlerin 4125 liralık muvakkat temınat ıle 
kanunu~ tay;n ettiği vesikaları ve te~liflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisvon Reisliğini" vermelerı lizımdır. . . 

Şartnameler parasrz olarak. Ankarada Malzeme daıresınde ve 
Havdarpasada tesellüm ve S"vk Mi''l'iıliiğünden daP.ıtılmaktadır. 

(394) l--696 
İLAN 

M h bedel ·, 8274 75 lira olan 55165 kilo muhtelif perçin u ammen • ı f ı .. 
çivisi 26 Mart 1936 perşembe günü saat 15,30 da kapa ı zar usu u 
ile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. . . 

B • • k ı"stı'yenlerin 620 fil liralık muvakkat temınat ıle u ı e gırme • · . . . .. 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve te~lı~crını aynı gun saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vf'rmelerı lazımdır. . . 

Şartnameler parasız olarak, Ankarada Malzeme daıresınde ve 
Haydarpaşada tesellüm ve Sl•vk Mii<liirliiğiinrlen <lağıtrlmaktadır. 

(427) 1~698 

İLAN 
Muhammen bedeli 19371 lira 19 kurus olan 106 kalem matb~ ev· 

rak 16. 3. 1936 pazartesigünü saat 15 de Haydarpaşada Gar bınası 
dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarf usu· 
Jile satın alrnacaktrr. 

Bu işe girmek isti yenlerin 14521iı:3 84 k~ruş~u~ m~vakkat .. t~~ 
minat ve kanunun tavin ettiği vesaik ıle teklıflerını eksıltme gunu 
saat on dörde kadar komisyon Reisliğine teslim etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtrlmak· 

tadır. ( 439) _.!~-----

Emlak ve Eytam Bankası ldare 
l\f e(•li indeıı : 

Esas nizamnamemizin79 uncu maddesine göre hissedarlar umumi 
Heyeti alelade olarak 30 mart l 936 pazartesi günü saat 11 de Anka· 
rada, bankamrz merkezinde toplanacağından hissedarlarımızın mez
kfir tarihte toplantıda bulunmalarını dileriz. 

Gene nizamnamemizin hükümlerine göre, kendi namlarına veya· 
hut başkalarına vekaleten en az yirmi hissesi olan hissedarları'!1ız'!1 
bu toplantıya İftirakleri ve vekile~ bulunacak olanların kendılerı
nin de hissedar bulunmaları gerektır. 

Buna hakkı olanların toplantı gününden en az bef gün önce his
se senetlerini merkez veya şubelerimize makbuz karş~hğında ~ere· 
rek giriş kartı almaları ve başkalarına vekalet vermek ısteyen .. hisse. 
darlarımızmda birer örneklerini bankamızdan alacakları vekaletna
meyi doldurarak yine bet gün önce girif kartiyle birlikte merkezi
mize vermişbulunmalarr gerektir. 

lüzakere oluna<·ak İşler : 
l - 1 dare meclisi raporu 
2 - Murakipler raporu . . . 
3 _Bilanço ve Ur ve zarar hesabının tastiki ve idare meclısının 

ibrası 

4 - Murakiplerin intihabı. . . . 
S - Murakiplerin ücretlerının tayını (485) 1-778 

f armara (is~Ü Bahı·i K. Satın al
ma Konıi. vonuııdan : 

Tahmini bedeli M. Teminatı 
Cinıoi Kilosu Lira Ku. Lira Ku. 
Sığır eti 25.000 5500 00 412 

7
5
5
o 

koyun et 15.000 5250 00 393 
0 Kuzu eti 2ı.OOO 5600 00 420 . O . .. 

Yukarda yazılı sığır. kuzu ve koyun etınin Q mart pazartesı g~nu 
saat ıs de İzmitte Tersane kapısındaki üüsübahri. satın.alma komıs~o 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağından ısteklıl_c: buna aıt 
tartnameyi komisyon Reisliğinden bedelsiz olarak ala~ılırle~. Tek
lif mektuplan ihale günü saat 14 e kadar Komisyon Rıyasetıne ve· 
rilnıelidir. ( 423) 1 • 681 

P Mu .. dürlüiünden : . T. T.I~vazım LJ 

İdare ihtiyacı olan üç nevide 100 ton galvanizli demir ~e! kapalı 
Urfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23 - 3 • 936 tarıhınde. ve 
aaat 15 te Ankarada P. T. T. U.Müdürlüğünck toplanacak kom1s • 
}'onda yapılacaktır. . . 

100 ton telin muhammen kıymetı 13.500 Jırad!r. . . 
Taliplerin 1013 liradan ibaret teminatlarını ıdaremız veznesıne 

teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen mutebe~ banka te
lllinat me.ktublannı ve şartnamede yazılı belgelerle tek1ıf _mekt~p· 
ı.rını ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkur ~arıhc 
tc~düf eden paazrtesi günü saat 14 e kadar sözü geeçn komısyon 
reıaliğine vereceklerdir. . " .. . . 

Şartnameler Anurada Levazım Mudurlugli ıle tstanbulda Le· 
vazım Ayniyat muavinliğinden parasız verilecektir. (463) 

. 1 - 773 

~nkara sliye Birind Hukuk :\lahlu·mesinde-o: 
Ankaranın Kurtuluş mahalJesinde Vigitler sokagında (8) sayı

lı evde Ahmet oğlu İsmail: 
kar d t oturan Abbas kızı Kiraz tarafından aJey -

hinize .;:ız aynı a re; ek davası açılmış ve bu baptaki arzuhal 
•ureti 10 sa.~ma vef nda aaevab verilmek üzere size gazete ile ilanen 

gun zar m a c 6 ·· .. t · 
teblig edilmi ti Ve muhakeme gününde 15·1-93 gunune ayın 
ediJn:ıiş ise dş b .. 

0 
de gclmediğinizden mahkeme 16·3·936 pa-

~artesi saat l~ eutfı:k edilmiş olduğundan bu ~ün ~a~e~ed:!u-
urunanız veya bir vekil göndermeniz ak5i takdırde • ' ' • U· 

nunun 401 ve 402 inci maddeleri .mucibince mahkemtnıze gıyaben 
hakrlac:a~ı t bl. ~ ı-~- '·aim ohnak üzere ilan olunur. ( 480) g c ıg ma-.. .. ma ıı< 

1
_
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ULUS SAYFA 7 

PAZARI 

Banka. ı 
AD 

Türk Ticaret 
Meclisinnden : 

Konya 
ldare 

Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden : 

On yedinci senelik hissedarlar umumi 
toplan tısı davetnamesi 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası Hissedarları Umumi Heyeti 
senelik toplantm 30 mart 1936 pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Işıklar caddesinde Banka Merkezinde yapılacaktır. Esas mukave· 

lenamenin muaddel 24 Uncü maddesi mucibince iştirake salahi' 
tar olan hissedarların 26 ıncı madedeye tevfikan toplantı günün· 
den liakal iki hafta evvel duhuliye varakası almaları lazımdır. Ve
killerin de hissedarlardan olması meşruttur. 

Hissedarların duhuliye varakası almak üzere Banka Merkezi· 
ne veya şubelerine müracaatlarını dileriz. 

l\lüzakere Rıızna nıe ·i 
1 - 1935 senesi muamelatına ait İdar<: Meclisi ve Murakabe he· 

yeti raporlarının okunması 
2 - 1935 senesi bilançosu ve kar ve zarar hesaplarının tetkik ve 

tasdiki ve İdare Meclisinin ibrası 
3 - İstifa edenlerin yerine İdare Meclisince seçilen azanın tasdi

ki ve miiddetleri bitenlerin yerine aza intihabı. 
4 - 1935 senesi miirakip iicretlerinin tayini ve yeniden iki mü-

rakip intihabı. 1-7 58 

Aııkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisvonu ilanları 

BİLİT 

Kıtaat ihtiyacı için 300000 kilo ikinci nevi fabrika ununa 15.2.936 
cumartesi günü talih olmadığından kapalı zarf usuli ile ikinci müna
kasası9.3.936 pazartesi günü saat ona uzatılmrştır. İlk teminatı 2925 
liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
iştirak ede~~kl~rin muayyen gün ve saatten bir aaat evel kanunun 
32, 33, 34. uncu maddeleri mucibince zarflarını vermiş olması lazım· 
dır. Münakasa Erzurum kor satın alma komisyonunda yapılacaktır 

(388) 1--628 

Ankara B~lediye Rei. 11;;.; Hanları 

.. TILIJK \RSALAR 

1 - Yenişehirde olup aşagıda ada ve parsel numaralariyle mik
tar ve muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazıh arsala
rın mülkiyeti açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Muhammen B. Muvakkat teminat 
Ada Nr. Parsel Nr. Metresi Lira Lira K. 

1149 39 530 2120 159 00 
40 342 1368 102 60 

,. 41 345 1380 103 50 
42 563 2252 168 90 .. 44 370 J850 138 15 

•• 45 375 1875 140 63 .. 46 380 1900 142 50 

" 47 385 1925 144 38 
48 555 2775 208 13 

1152 32 320 1920 144 00 
" 33 440 2640 198 00 
3 - İhale 16 • 3 • 936 pazartesi giınil tam saat on beşte } apıla • 

caktır. 

4 - İstekli olanlar ihaleden evvel muvakkat teminatlarını vezne· 
ye teslim ile mukabilinde alacakları makbuz ilmühaberini komis • 
yona verecek ve bu suretle arttırmaya iştirak edecektir. 

S - Bu arsaların bedeli nakden ve peşinen ödenecektir. 
6 - Bu arsalann şartname v~. haritalarını görmek ve daha ziya· 

de izahat almak istiyenler her gun Hesap İş. Direktörlüğüne mü • 
racaat edebilirler. (486) ı-781 

ıvıuıı Mudataa Veka!etı Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
BİLİT 

1 - 71 kalem Tıbbi ecza a· 
çık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin bisilen ederi 
2565 lira ve ilk inanç parası 192 
lira otuz sekiz kuruştur. 

3 - İhalesi 10.3.936 salı giınü 
saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesini görmek is· 
tiyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek 
lerin de 2490 sayılı kanunun 
2, 3 inci maddelerinde istenilen 
bilğilerile ihale günü M. M Ve· 
kaleti satınalma komisyonuna 
vermeleri. (397) 1-641 

BlLlT 
KALÖRİFER. Cebecide As· 

kert hastanesine kapalı urf uıu
liyle kalörifer ve aıcak su tesisa
tı yaptırılmak üzere ekısiltmeye 
konmuıtur. Keıif tutan: 16409 
lira 58 kuru§tur • .Keşif ve ıartna
meıi bedeline kal'JI inpat ıube
sinden verilecektir. İhaleli: 17 
mart 936 &ah günü saat on birde
dir. İlk teminatı: 1230 lira 72 ku· 
ruıtur. Eksiltmeye girecekler2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde· 
!erinde istenen belgeler ile birlik· 
te teminat ve teklif mektuplarını 
havi zarflar ihale saatinden en 
geç.bir saat eveline kadar M. M. 
V. satın alma komisyonuna ver-
sinler. (471) 1-775 

İLAN 
1 - AıkerJ Baytar okulu içın 

yalnız kuma_şı vekalet tarafından 
verilmek ve diğer bütün malzeme· 
si müteahhide aid olmak üzere 
altıDıJ tane kaput panrlıkla dik
tirilecektir. 

2 - Kaputlar Ankara lev.azını 

eşya ambarında ve ambar müdü· 
rünün gözü önünde dikilecek ve 
t~lebe üzerinde iki dafa prova e· 
dılecektir. 

3 - Verilecek kumaşa karşı· 
lık olmak üzere müteahhidden 
ayrıca teminat alınacaktır. 

4 - M uhammcn bedeli beher 
kaputa 13 lira biçilmiştir. 

5 - İlle teminat 58,5 liradır. 
6 - Pazarlığı 2 mart 936 pa· 

zarte:si ~ünü saat 10 da. M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

7. - İsteklilerin pazarlık günii 
komısyonda bulunma lan. ( 482) 
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Ankara Lel azım nıirliği 
ahnalma Komisyonu 

bini an 
BlL1T 

. 1 - Muhammen bedeli 1000 
lıra olan Duophil marka istinsah 
~inesinin prtnamesi değiş· 
tırilmi,tir. 

2 - Şartnameyi eörmek için 
fen kalemine gelinecektir. 

3 - İhale, 13.3.936 çarşamba 
günü saat 11 de fen direktörlü· 
ğü odasında açık eksiltme ile ya· 
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 75 li 
radrr. (451) 1-713 

Radyo mütehassısı 

Arıyoruz 
Talip olanlar 399 numaralı 

posta kutusuna mektupla müra-
caat etmeleri. 1-779 

;.; 

10 Mart 936 tarihine müsadif salı guniı ictima edece
ği Cumhuriyet Uluı Ye Ekekon ıazetelerı1e- mukaddema 
ilin edilen Konya elektrik Türk Anonim şirketinin aleli 
de heyeti umumiye ictimaı heyeti idarece görülen lü:ı.uın 
üzerine 30 mart 936 tarihine miııadif pazartesi giiniıne 
tehir edilmittir. O gün Konyada hükümet alanındaki tir
ket binaıında saat onda loplanılacaktır. Hissadaranın ha
mil olduklan hı11a aenedlerini ictnnadan or: gün evveline 
kadar makbuz mukabilinde tirl<ete tevdı ed"'rek dühuliye 
verakaaı alm&ları ilan olunur. 

Ruznamei ffuAık rat 
1 - Meclisi idare ve murakıp raporl?. rmm okunması 
2 - Senelik pli.nçonun onayl&nmaıı 
3 - Yönetim kurul ve mürakıhın ib s 
4 - Yeniden bir murakıbın uçilme!-,le ucretinin tes

biti. 
5 - Müddetini bitiren uyelerden B h:hmet Giıle 

Recep Bakkal başı Mustafa Çopu, M ı~t"" fa paksoy Hu 
seyin Alptekin yerlerine 5 iivenin yen· d . nr>'rresi. --7 4 

Harita Geıı~) J)irektörlü~ndeıı: 
1 - Şartname erı yrı rı yapılmı 

giı kıta Erat ve h ) ılar ıç şa ı< 
ye-m açık ckciltme ıle satm alın, caktır. 

2 - İstekliler şartnameler gôrm k 'cı <. i:t 

gireceklerin a , gıdaki yazılı gün ve a tJerde te 
te makbuzları le Ccbecıde H r ta Genel d rekto., 
mbyonuna gelm 1 ri. (431) 
Muhammen Mm: k t 

bedel Cinsı teminat 1h e .mhı n aat 
Llra Llrn 
3000 Sade yag 225 Cı ma 
ızoo .Arpa 165 
900 Ot 67 
350 S m 26 

Soğuk a~falt in~ a. ı 
eksiltme~ i: 

Bura rba ~ lığıııclaıı ~ 
Çekirge cadde ının sogu asfalt inŞ<t ı ı K oı. zarf ulıy e 

e.ksiJtmeye konulmu tur. Uzunluk 2389 e gen· ı (Bordur ve par
ke dahil) 5,5 metredır. Ke ıf bedeli 29 487·69 ır dır Eksiltme ev
rakının takımı 150 kuruş karşılıgında Muhasebe u esinden alın -
bilir. Eksiltme ve üstenne t"i 9-3-936 pazartesi gunli sa t 15 de 
Uray dairesinde komisyon odasında yapılaca.kur. Muvakkat tem -
nat 2212 liradır. Eksiltmeye girecekler, en az 20 'K'lometre Asfalt 
yaptıgına dair vesıka ve bu gıbi işlerdeki ihtisasını gosterir vesaik 
ve askeri 50,000 Jıra mali kudreti olduguna \•e kendisi Muhendıs 
olduğuna dair vesika göstereceklerdir. Teklif mektupları 9·3·936 
pazartesi günü saat 14 de kadar Urbayhga makbuz karşılıgında ve
rilmesi ve istekliler aynı gün saat ıs de vesikalarıyle komi yona 
gelmleri ilan olunur. (442) 1-707 

Tarih, ili), Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğüııdt~ıı: 

1 - Tarih, Dıl, Cografya Fakültesi isin otuz takım erkek el· 
bısesi, 10 takım kostüm tayyor 15 takım hademe elbisesi (Ceket, 
panta1on, kasket) ve 15 adet palto açik eksiltme ile mübayaa edıle· 
cektir. 

2 - Muhammen Bedel: 
a) C ket ye1ek 'c pantolondan mliekkep bir takım erkek t Jc. 

be elbisesinin kumaş, malzeme ve imaliyesi birlikte muham ı en 
bedeJi 30 liradır. 

b) Ceket ve etekten mürekkep bir takım kostum tayyonın u· 
maş, mahcme ve imaliyesi bırlikte muhammen bedeli 26 liradır. 

c) C"eket, pantolon ve kasketten mürekkep bir takım hademe el· 
biuesiııin kumaş, m lzeme ve imaliyesi birlikte muhammen bedc.:li 
ıs lirad1r 

d) Bir tane hademe paltosunun kuınaş, malzeme ve imalı} e ı 
birlıktc muhammen bedeli 14 liradır. 

3 - Şı:rtnameyı görmek İ'"tiyenler E\:kaf apartımanmda Faku • 
te idaresine muracaat ederler. 

4 - Münaka a 9-3-936 pazartesi günu saat 15 te Maarıf Veki· 
Jeti m•ktepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

~ - 122 lira 25 kuruştan ibaret olan ılk teminatın münakasa gu
nU ısaat on dörde kadar Mektepler muhasebeciliği veznesine yatır-
ılmış olması lazrmdır. (379) 1-633 

Ak~aray Azmi Milli· 
irk ti idare Türk • 

nonım 

Mecli inden : 
Şirketımiz umumi heyet senelik toplantısını martın 30 uncu p~ 

zartesi günU saat 15 te Ankarada Ziraat Bankası İdare merkezi b" -
nasmda yapacaktır. Hissedarların hamil oldu klan hisse senetlerin· 
her yerde Ziraat Bankalarına tevdi ederek mukabilinde duhuliy 
varakası makamına kaim olmak iizere alacakları makbuzlarla yukar· 
da yazıh gun ve atte toplantıya gelmeleri rica olunur. 

i\lii7Aıkt~rat ruzname. i aşağıda 
azı1ıdır: 

ol 

1 - 935 senesi mumeJAtı hakkında 1darc Mec i J ve mur~ • ra. 
porlarımn okunması. 

2 - 935 senesi bilançosiyle kir ve arar hesabının tasdik o 
İdare Meclisi aznının ibrau. 
• . 3 - Müddetleri biten ve iıtifa eden azalann yerine yenide a 
ıntihab:, 

4 - 936_ senesi için bir murakip bir de )edek murakip fot b 
ve 935 senesı muralıip ücretinn tayini. 1-"14 



lJ L U S SAYFA 8 29 ŞUBAT 1936 CUMARTESİ 
~------------!"!!!"'!""'!""'!'""'"--------------------~--------~==--------------------------·~----··--------~--------------------------------------..;;.--------------------...:...-
•+rıtıTLTfTır+Tırıtır.LTLrırıtı+ı;:ıjLx1x1xixlk::tLTLTLf<LTLTLTLTLTLTıTLT.Itıxı+ı;g:.;• 

Modern bir Mobilya 1 
Modem evin başlıca şartıdır. 

Şık ! Sağlam,! Ucuz! 
Çeşitlerimizi görmeden ev eşyanızı tedarik etmek aleyhinizedir. 

Sümer Baııl{ 

YERljİ MALLAR PAZARI 

inhi~arlar tlmum 
1\1iidürlüğüden: 

1 - Sıvasta yaptırılacak 15.500 lira 71 kuruş keşif bedelli Tuz 
ambarı kapalı zarf usuliy1e eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 10 Mart 1935 salı günü saat 11 de Kabataşta İn
hisarlar binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1152 lira 55 kurustur. 
4 - İstekliler ihaleden en az bes gün e,;vel İnhi::;arlar İnşaat 

Şubesine gelerek diplomalı Mimar ve Mühendis olduklarını ve 
evvelce 10000 liralık yeni resmi bina yapmr~ olduklarım mukave
le ve kabul raporu ile isbat ettikten ve ehliyet vesikası aldrk· 
tan sonra 76 kuruş mukabilinde keşif evrakını istiyebilirler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale günü tam saat 10 a ka
dar komisyon Reisine makbuz mukabilinde verilmis olmalıdır. 

(937) 1-695 

Umumi Heyet daveti 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden: 
İdare meclisi Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi 

hissedarlar umumi heyetini 29 - Şubat - 1936 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on beste Belediye salonunda 
senelik adi ve saat 16 da fevkalade içtimaa davet eder. 

l ('timaa istirak icin hissedarların hisse cüzdanlarını 
ibrn etmele;i tazımdır. 

Adi içtima müzakere ruznamesi 
l - 1935 senesi idare meclisi ve mürakıpler raporları

nın okunması 
2 - 1935 senesi bilançosunun tasdikile idare meclisinin 

ib' ası 
3 - İnhilal eden idare meclisi azalıklarma yenilerinin 

int'babı 
4 - 1936 senesi müraktplerinin intihabı, ücretlerinin 

tayini. 
5 - Ankaradan infikak eden hissedarlar hakkında ya

pılacak muamelenin tayini. 

Fevkalade içtima müzakere ruznamesi 
6 - Şirket esas mukavelenamesine ilave edilecek mad-

deler. 1-573 --------
Hıısusi otoınollil le ullaııanlarla 

hiitün sof örlere 
' 

Ankara Belediye R.eisli-
ğinden: 

14-1-936 tarihli yüksek vekiller heyeti ka
rarına tevfikan resmi, hususi ve taksi oto
mobilleriyle kamyonlar şehir içinde azami 
40 kilometro süratle gidebilirler. Bu sürati 
geçen şoförlerden ·para cezası alınacağı gi
bi süratli gitmeyi adet edenlerin ellerinden 
ehliyetnameleri istirdat olunarak şoförliik 
yapmaları menedilecektir. { 474) 1-7!11. 

l-\.nkarada Jandarn1a Gent~I l(o. 
mutan lığı SatınaJına l(omisyo
uunclan: 

l - Çe~it ve numaraları sartnamede yazılı (8.800) Geyim Nal 
açık eksiltme ile 2-3-936 pazartesi giinü saat (15) te satın alınacak· 
tır. 

i - Nallarm tümüne (2537) lira (50) kuruş değer verilmiş, 
ilk tcminatr (190) lira (32) kuruştur. 

3 - İstekJiler sartnameyi parasız komisyondan alabilirler. Ek
silt meye gireceklerin ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile 
ek~iltme gün ve saatinde komisyona baş vurmaları. (332) 1-572 

Heybeli ada deniz harb mektebi: 
ve lisesi komutanlığından: 

Kiralık 
Yenisehirde Hiialiahmer mer

kezinin 'karşı sırasında, asfalt 
cadde üzerinde kaloriferli ve 

her türlü konforlu 49/ 1 numa
ralı Foto apartımanında kiralık 
daireler vardır. Kapıcıya müra
caat Telefon 3002 ve 2002 

·t 
~~~ 

hastalıkiarı mütehassısı 

Raif (;iiriiu 
Sabık Eski:-.ehıı askeıi ha!> 

taııesi göz hekimi 
Bahkpazarı Çıkırıkcılar yo 
kusu alt basında eski jandtıı 

ma komutanlığı binasında 
No. 4.S 

Öğleden ,,onra hastalarını 
l{abul erll'ı 

Doktor 

!\I i !\larnf (1n,-~ı· 
DERt, FİRENGI VE BELSO 
CUKLUCU f.JASTALIKLARJ 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi hasmda Al 

trntaş sokak Nn 17. Hastalarrn 
hergi.in 9 - 13 ve 15 20 ye kadaı 
kahul ecl!'r Tı 1,.rrın · l"ClR 

Depon.uz,la ıı iyı Kaı 
köy kömürü perakende kilosı 
üc buçuk, toptan üç kunıs o 
:ı:ıradır. Tel; :!791 

ZAYİ 
213 No; otomobil plakasını 

kaybettim hükmü yoktur. 
İstasyon insaatr mühendisi A

rif Hikmet 
1-782 

ZAYi 

27 No: ltı Ankara belediyesin
den almıs olduğum söför ehliyeti· 
mi zayi ettiğimden hükmü yok
tur. 

Sanayi caddesinde Giılseı en 
sokak No: 3 evde söför Hacı Ö 
ıner oğlu Mustafa. 

1-772 

S:.H·la ı·ı 
> 

d()kiil~uı.Aı• 
. -, 

j, / ~· 
(~·~.? ~ 

1'0MOTEN KANZUK 

Sac Eksiri 
.:> 

Okulumuz revirinin sıhat ve temizlik islerine bakmak Üzere 40 S , açların döki.ilmesine ve ke. 
lira ücretle diplomalr bir hasta bakıcı kadın alınacaktır. pt·klenınesine mani olur. Korno· 

Getireceği evrak sunlardır. jen saclanT' köklE"rini kuvvetlen. 

Sa trlık Apartman 
Çıkrıkçılar yokı...sunda n 'I , 

~eraitle bir apartrmaı satılıktır. 
Kınacı han işevi Tel: 3 7 14 

1-715 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkr ATAY 

Umumi neşriyatı idaı-e e

den Yazı lı1leri Müdürü Na· 
suhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevi.nde basılmıştrr. 

.......................................... ······· 

' ' 
~ 

TUAIC 
ANTRA/iTi 

' • 

Ank~ara EJektrİI\: Sirk.etinden: 
~ 

~chck<· hat1arıncla ) apılacak kontı·ol l-e tauıi -
rattan füiirii Yeniselıird'• \tatiirk ca<ltle.,;;i ilt• Bo -. 
nıonti ara..,ndaki höJ~f·nin öniimiiz<leki 1 mart 

1936 pazar giiııii saat 8 den 16 J'a kadar cereyan
ı-;ız kala<·a~mı "a) m ahonel(•rimize hiltliririz. 

l-783 

Ankaı·a \ 7 aliliğinden : 
Hazineye ait olup satrlması tekarrür eden konsol, hah. saat, do· 

lap, masa, ve sairenin pazarlıkla satış ihaleleri 16 ve 19 mart - 1936 
pazartesi ve perşembe günleri saat on üç bu~ukta Divanı Mulıase • 
bat dairesinde kurulan satış komisyonunca icra edilecektir. 

Satış bedeli nakden ve peşinen ahnacaktrr. İsteklilerin sözü ge«;en 
gün ve saatte mezkür komisyona mürncaatları. (454) 1-774 

EWEL 
PAZARLA/21/1/Z / 

Zl.YARfTİ Ul1UT/'7AYl/I 

SUMER.BANK YE~Lİ MALLAR PAZAS!LARI 

• 
SiNEMALAR • 

( YENİ 1 BU GÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 
{KULÜP] 

A - Nufus kağıdı dirir ve hesler. K'ımoien sacla· 
B - Mahalli polisten musaddak hüsnühal kağıdı rrn gıdasıdır. Tabii renklerini ,V1 A R İ E T T A 
C - Sağlık bakanlığından musad<lak diploma bozmaz Hit; f ı :r dhası vardır f ennetle Mac Donald - Nelson Eddie 

LOKRES BORJİYA 

D - Calıstığı yerlerden bonservisler. Koınoı"en kanzut- sac eksı·r1• ma. 1·1. F k . l Edwge Feuillere - Gabriel Gabrio E Ok 1 ' aveten o s ıurna : (Nice de ya-
, - u ~dan gö:sterilecek şerait altında asgari iki sene müd- ruf eczanelt'rle ıtrivat mağazala· l k lorjiyalar devrinde Romanın zulüm 

detıe calrsacagına dair noterden tasdikli teahhüdname. rmda bulııntır. pı an arnaval, Olimpiyat oyun-
Not İste.kliler okulca sıhhi muayeneye tutulacaktır. istek- L!NtMANTOL KANZUK: Jarmda tehlikeli ;;~inaj müsaba- ve sefahat hayatrm, çevrilen saray 

!ilerin pazawan ba~ka her gün Heybeliadadaki okul komutanlı- ROM ATf ZM ANIN T< ATT kaları, Canne şeh'rinde yapılan entrikalarını tasvir eden tarihi bir 
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