
Dessie'ye getirilen italyan esirleri 

On italyan tankının nasıl. 
avlandığını anlatıyorlar 

Makallenin düştüğü, teyi.t edilmemek -
te, fakat bu bölgede i.talya.n.ları'! çok 

sıkıştırıldığı ,bi ldiril1nektedır 

Jtalyan e•irlerirtin eetirilmit of<iu iu DesBİe ,ehrinin havadan görünüşü 

(Başı 1. inci •aylada) 
ctmitler ve hemen hemen bütün ital· 
Y•nları öldürmüılerdir. Bunlardan 
ancak yüz kadarı kaçmağa muvaf· 
fak olmuttur. Habeıler, tanklarda ye· 
di esir yakalamıılardır. Esirler his: 
bir uzuvlarının kesilmemiş olduğu 
hakkında teminat vermekte ve ken· 
dilerine iyi muamele edilmi11 olduğu
nu ilave eylemektedirler.,, 

Londra, 12 (A.A.J - Röyter bil
diriyor: Bugün de habe!ler tarafın· 
dan Yeniden iıae olunan Makallenin 
alınması haberi herhalde doğru ol
masa gerektir. Adinbabada da buna 
İnanılmamaktadır. Bununla beraber 
muhakkak olan bir şey varsa o da .,ll 
mıntakada İtalyanların rnüthit suret· 
te habeşler tarafından sıkıştırılmış ol· 
malarıdır. Hergün, habeş kıtaları •· 
talyan kuvvetlerine hücum etmekte, 
y.nhut, İtalyan hatları gerisine akın 
tar yapmaktadır. Daha garpta, T 
kazze nehrinin şimal kıyısında kalmış 

·bulunan habeş kıtaları İtalyan karet· 
kollarını sıkıştırmaktadır. 

Tigre cephesinde İtalyan tayyaıc 

kuvvetleri her zaman hücuma ha711· 
bir halde bulunmakta, fakat tayyare
~r bombardıman için harekat yerle-
'ne geldikleı·i zaman habeşleri tay· 
\re hücumlarına karşı tahaffuz et
•ş ve dağılmış bir halde bulmakta· 
ırlar. 

Habeşistanın her tarafına son U.t· 

nıanlarda yağmış olan yağmurlar A· 
disababa mıntakaıunı fazla çamur 
tatmamıştır. Çünkü Rôyter muhabiri· 
'1İn bir telgrafı dün veliaht, habcş 
ıakanları, diplomatlar ve yabancı ga 
.ıeteciler önünde at yarışları yapıldr 
ını ve hıwanın açık olduğunu bildir 

rnektedir. 

Gene Röyter muhabirinin Adisa 
babadan bildirdigine göre, Bendegi 
na geçidi muharebesini bizzat gören 
ler bu muharebe esnasında 10 hafif 
hücurn tankının ele gecirilmesini şÖy· 
le anlatmaktadırlar: 

Tepelerde yer almış bulunan ha · 

beş nöbetçileri İtalyan tanklarının 
vadide durmakta olduğunu görmii~· 
fer ve hemen bunu la7.ım gelen yer 
lere bilnirmi,lerclir. Bunun Üzeı·İnt> 
Yiİ:r.lerce muharip gelmiş ve r:eceleyin 
yukardan aşağıva büyiik kaya parca 
tarı yuvarlamAk suretile geçidi iki ta 
raftan hrnklnra kapamııılardır ŞRfaı. . 

4a beraber habe,ler hücum etmiş ve 

tanklardan yapılan ateşlerin verrlii!ı 

büyült 7.ayiata rağmen nihayet tanlc 
lar ele geçirilmiştir. Tankların içinde 
bulunanll\rın bir kısmı olmü~ ve ÖtP· 

kiler de teslim olarak Dessit>ye gt".; 
rilmittir. 

R(iyterin De sie muhabiri dün it.nl . 
•an konsolo luk binasında bulunan 

dort :zabit. iki ktıc;ük :zabit ve iki nf' 

fer ile mi.illik, tta bulunmustur. Bur· 
far kenen tanklarının esir ~dilmel~ı., 
hndisesini 4Övlr Anlntmı:!'tarno·: 

,,_ Habeıler bu iki tankı yolde 

yürürken devrilmit olarak görmüıleı·
dir. Habeıler tankları sardalya kutu
su açar gibi açmıılar ve içinde aağ İ· 
talyanlar bulunca ıaıırmıılardır. Bi
ze teslim olmamamızı ve teslim oldu· 
ğumuz takdirde çok fena muameley]ı: 
karşıla!acağımızı bildirmişlerdi. Hal· 
buki bize gayet iyi muamele olundu, 

Vaziyetimizden çok hoınudu:ı:.,. 
Öteki esirler de aynı tarzda konuş· 

muşlardır. 

} ,.,, i bir lwbc~ l<utl"rll ::m m 11 ~ 

Adisababa, 12 (A.A.) - Ortada 
dolaımakta olan bir sö:ı:e göre Ne<:"l· 

şi, şimdiye kadar Dessie'nin şi~alin
de karargah kurmuş bulunan ımpa· 

ratorluk muhafız kıtalarının büyük 
bir kısmına cepheye hareket emrı 

vermiıtir. Şu hale göre Negüsün ya· 
kında Tigre cephesine gitmesi ve ha· 
beş kuvvetlerinin hu eyalet içinde ye· 
ni bir taarruza geçmeleri ihtimali val'· 

dır. 

Makalle civarında çetin 
harblar 

Adisababa, 12 (A.A.) - Şi. 
mal cephesinden gelen haberlere 
gôre, Makalle civarındaki muha
rebeler bütün şiddetiyle devam et· 
mektedir. Bu muharebeler bilhas
sa sehrin 20 kilometre kadar gar
bin~de cok sıkı ve cok ehemiyetli-. . 
dir. 

Habeşler, Makalle'nin 25 kilo
metre şimalinde bulunan Aharo'ya 
da hücum etmektedirler. halyan· 
lar, hali burada çok sıkışık ve fe
na bir vaziyettedirler. Yeni ve es· 
ki, bütün yollar yağmurlaT dola
yisiyle kullanılmaz bir haldedir. 

Garb cephesinden gelen ha
berlerden anlaşıldığına göre, So
mali orduları İtalyan ba~ kuman· 
danlığı yeni ehemiyetli tahşidat
ta bulunmaktadır. Kuvvetlerin 
büyük bir kısmı, Ogaden'den Ad
dur ve Lug-ferrandi'ye sevkedil
mektedir. 

/Jo/o lwmlmrdı11wnuıırı 

'"" 1.-i lmtı 
Adisabab.a, 12 (A.A.) - Cene,·re ar· 

ııuluMI kızılhaç merkezinden doktor Jü. 
no, Dolo ciavrındaki lsveç kızılhaç is • 

taıyonunun bombardımanı hakkındaki 
tahkikatını bitirmiştir. 

llulıt·~ t~·h:.iMni 

Dessie, 12 (A.A.) - Habeş hükü 
meti, hnbeılerin kmlhaç işaretini Har 

rnr'da mühimmat yığınlarını Örtmek ü 

:zere kullandıkları hakkında italyanlarııı 

çıkarmış oldukları şayiayı bir kere dahc 
kati surette tekzib etmektedir. Habe• 
askerlerinin ba:zı yerleri kı:r.ılhaç işar-etı 
ile kapny1p etrafına toplandıkları hak • 

ULUS SAYlFA. 3 

DIŞ HABERLER 
l(ıral Karol 
l'rf'lıs Mişclfo l"•nılH•r 

ı:ı·l~rcul'u gitti. 
Bükreş, 12 (A.A.) - Kıral Ka· 

rol ile P.rens Mişel, dün Belgrad'a 
gitmişlerdir. 

Bu haber, gizli tutulmut rom~n 
gazetelerine ancak bu sabah verıl
mistir. 

• Kıral mahfiller bu ziyaretin 
' ' . 

tamanıiyle ailevi olduğunu temın 
etmektedir. 

Belgrad, 12 (A.A) - Roman· 
ya kıralı Karol ile prens Mişel, ?u 
sabah mütenekkiren buraya gelmış· 
lerdir. 

Kendilerini istasyonda Yugoslav
ya valide kraliçesi Mari ile genç kı

ra) Piyer ve naib prens Pol karşıla
mışlardır. 

Misafirler kendilerini karşılıyan
larla birlikte' otomobille doğruca No-
visad av yerine gitmişlerdir. . 

Bu av, bu seyahatin tek gayesı -
dir. 

llau ııt 11w11•111 ruziyt•Iİ '"' olocal• ~ 

Trenlon, 12 (A.A.) - Af di
vanı, Hauptmann hakkında idam 
cezasının müebbet hapse tahvili 
muvafık olup olmayacağına bugün 
karar verecektir. Divan, bu tahvile 
muvafakat etmese bile Nev-jersey 
valisi B. Hauptmann'ın idam ceza· 
sının tatbikini 90 gün geciktirmek 
hakkına malik olacaktır. 

• -

Fransız parlamentosu açılırken 

( ;az•ıotf•leriu iç dur1111ı 

lıakk.ıııdaki fliişiiıu·cleri 
Pııris. 12 ( A.A.) - Parlamento top· 

lırntısının yaklaşmllsı dolayısiylc Paris 

gazeteleri, dikkatlerini iç \'aziyct» çevir
mektedirler. Bazıları, kabineye muhali! 
o!nnların hiddet ve şiddetlerin:n ilk ka· 

nun ayı ı;.onunda hiç te Y<itıŞmamııı oldu 
ğu düşüncesindedirler. 

Figıu-o yazıyoı·. 

'" Birçok radikalleı·, B. Lavaı ın bu 

ayın on dokuzunda Cenewe'ye gitmesi
ne mani olmak İstemekte \"e sol cenalı 

müntehaı;ı ile birleşerek kabineyi devir-

mek için bir gün bile kaybetmemek ar . 

zusunda bulunmaktadırlar. Sah günün

den itibaren radikal grupu, kararlarıııı 

almak üzere toplantılar yapacaktır. Hiç 

bir yeni hadise, bu isticali muhik gös · 
termeınektedir. Radikaller, büyük küçük 

bütlin meseleler hakkında İstizahlarda 

bulunl\caklardır. Bu hareket, 1935 so -

nunda yapılmakta olan hücumlar serisi
nin devamını teşkil edecektir. 

8 Laval'in düşmesi, onlar için intihn
b.,.ı bakımından bir zarurettir. Fllkat bu 

hususta §İmdiye kadar ekseriye&i temin 
.-tmiş değildirler.,, 

Pöti Jurnal'dan: 

"Radikal grupunun Cenevre'ye ha • 
ı·cketinden evvel başbakanı istizah et • 
mek fö:ere salı güniı aznsmdan birini 

tevkil etmesi muhakk.,ktır. Mevzuu bd.
solan mesele hulasatan şudur~ Cenev.-. 
de petrol hakkında yapılacak müzake -
ı·eleri Fransa namına gene B. Laval'in 

idare etmesi stiylavlar kurulunun elne
riycit kabul edecek mi, etmiyecek mi? 

B. Laval'in ne cevab \'el'eceğini bil· 
nıiyoruz. Bununltt beraber zannediyonn: 

ki bOylc hir istizıth htkriri verildiği tak
dirde B. Laval, bunun müzakereıini11 

ıchirini iı;tiyccektir. Başbaklln, bu ba w 

reketini haklı göstermek için, kabinenin 

iç. finans ve dış sıyasalarını taıvib edea 
reylerJe dolu olan ge~en iki parlameat. 
müukerelerinin süratle biı· tarihc:etini 
yapAcaktıı·.,, 

U \{;J ı\ 1 ~ il HEIUJ;:R: 

l ııµiliz/,.,. Kıbnsta luwa 
mt•rl.·t·zleri kuruyor·. 

Londn, 12 (A.A.) - lng.ittercı hl· 
kiiınetinin K•bru. adasında hava mer

kezleri kurl!lcağı rivayeti dolaımak• 

tadır. Hükümet Lamakada1u sivil laJ!ı 

yare meydanını satın almqtır. ı.-... 

sol Famagusta ve Kirenyada baaı tal\> 

laların hükümet tarafındar. atm a .. 

lmmak üzere ölçülmesine batlanmıt

trr. Nikosyadaki tayyare iniı yorinimı 

l)eıı iz koııf •·ransında de hükümet tarafından 

cağı zannolunmaktadır. 

atin alma-

JAl'O~ 1 >J~LI~(; E~l.°"E TA l .İ \1 \T GÖ~ t )ER1LUJ. \ lU Elt 1 K ı\ i"" 
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1 okyo, 12 (A.A.) - Doınei ajan • 

ının öğrendiğine göre yiikse.I< harb 
meclisi, deniz şubesi ile bakanlu mecli· 
sinin İmparatorun tasvibinden tonra 
Londrada amiral Nagano'ya gönderi • 
lecek talimat projelerini muvafık gör • 

mÜ§tÜr. 

bir kaç hafla kalacak ve konferans 
hakkmda iıahat vermek üzere bu
raya dönecekti." 

Ehemiyetle kaydedildiğine gÖ· 
re, B. Filips'in bu hareketi Japon
yanın silah beraberliği hususunda 
gösterdiği israrm ortaya kıkardığı 
konferansm dağılması tehlikesiy
le asla alakadar değildir. 

l:iiyiik fm~ist lwıı"''.' i 

Roma, 12 (A.A.) - Bu ayıu 
on sekizinde loplanmağa çağrılmq 
olan büyük Faşist konseyi, ancak 
1 şubatta toplanacaktt'r. 

llclf,;ilwda t·c.ı•nıi nWl4Jm bitti. 
Brüksel, 12 (A.A.) - Kıraliçe 1ııı..._ 

trid içjn konulmuı olan reımi matem 

dun kaldırılmı§tır. Maam fih arayd• 

bu matem devam edecektir. 
Aııahı ga<ıetcsine göre bu talimatna· 

melcrde reye müracaat suretiyle deniz 

teslihatının az.nmi haddi hakkında bir 
karar verilmesinin om.ine geçilmesi \"c 

tecavü:ıi deni2 clı7.Ü tamlaı-ımn tcslihatı

nm tahdidi müzakeresinde bulunulma • 

sı için ısrar edilmesi tavsiye edilmekte • 
dir. Bu talimat, deniz konferansının ak, · 
mete uğramaııı ihtimalini açıkça dcı-pir

etn}ektediı . 

Serdar Feyz Mohammed Hanın ziyareti 

Tokyo, 12 (A.A.) - Kabine, hu
susi bir toplantısında, Londra deni7. 
konferansındaki japon delegelerine 

gönderilecek talimat proJesmı ıtti 
fakla tasvib etmi§tİr. Proje, İmpara

torun tasdikinden geçtikten sonra, <1 · 

miral Nagano'ya göndeı·ilecektir. 

Vaşington, 12 (A.A.) - Oış
isler müsteşarı ve deniz konf eran
s~nda Amerikan delegesi Fi\ips 
perşembe günü Amerikaya dön
mek üzere lngiltere'den ayrılacak
tır. 

B. Hull gazetecilere demiştir-
ki: 

" Müsteşarın Amerika'ya dö
nüşü evvelce hazırlanmış olan pla
na uygundur. Esasen Londra'<la 

kındaki İtalyan şayiasını da 
bulmakla\ ve yalanlamaktadır . 

manası~ 

Adis<tlmlm.wı luu a lıiicumu mu 

.w11ılfü·al.· ~ 

Adisababa. 12 (A.A.) - Bugün bu

rada imparatorun bir emirnamesi okun· 

muıtur. Bu emirnamede 20 ila 22 sonk.t· 
nunda bir tayyare hücumu ihtimali ol
duğu ilan edilmektedir. Bugünler, ha • 

be§ Epifani bayramı günleridir. Bu es . 

nada merkeze dini merasimde bulunmak 
üzere on binlerce halk gelir. 

1·,.,,; l1i1· lw .... tu µemi,,; 

Roma, 12 (A.A.) - Loyd Tirye.,
tino şirketi Cradiska İsminde yeni biı 
hastahane gemisini hizmete baş]atmıır.· 

tır. 20 bin tonilato hacminde bulunan 1 

1 
bu 'apur ltalyada bulunan hastahane 
"t:nıiler:inin en büyüğüdür. Cem;n"' 
754 yatak vardır. 

11ürk - <ıf gan dostl,uğıınu teyid etti 
~\\'(~ ~lİS\FlK nr~ \KS \ ? ... 

(Başı 1. irıci sayfada) 
~amimi alaka ve sevgi hisleri beslen· 
diği tekrar ifade olunmuştur. 

Görüşmeler esnasında iki memle· 

ketin sulh politikasına olan kuwclli 
bağlılıkları tebarüz ederek Afganh~· 

tanın da Türkiye gibi bu siya etin tn 
kibincte bütün memleketlerle ve bil 
hassa yakın komşulariyle en İyi mii 

nasebetler tesis ve idame etınek ga · 
ycsini esas ittihaz ettikleri ve bu yol. 

da azami hiisnüniyet ve azimle yürü 
mckten hali \calmıyacakları hakkıncla 
mutabakatı efkar hasıl olmuştur. 

lki kardeş memleket rabıtalarınıı• 
her zamankinden kuvvetli oldu~ıJ 

müşahede edilmi§ ve bu rabıtaları" 

tarafeynin nefine olarak bir kat dahP 
inkişafına çalışmak her iki devlet ri 
calinin itina ile takib edecekleri hat 
tı hareket olmılk üzere tespit edil. 
miştir. 

.~,.,.,fo,. l·'t•.v::: Moluwıtul•d llarım 
diirıl.-ii ziym·o1·tlt•ri 

Serdar Feyz Mohammed Han dün 

öğleden önce Dı~ itleri Bakanı 8. Tev • 
fik Rüştü Araı'la birlikte Genel Kur 

may Baıkanı Mareşal Fevzi Çakmağı 7.İ· 
yaret etmiş, öğle yemeğini de gene Dı~ 
işleri Bakanı ile birlikte Anadohı kulii
büncle hususi yemittiı·. 

Öğleden 5onra So\"yet Büyük Elçilı 
ğinde şereflerine hususi bir çay ziyafe. 

ti verilmiştir . 

'1iH<1ffrimiz tliüı ul.·~<mı ?:İtti. 
Afgan Hariciye Veziri Ekselan 

Seı·dar Mohammed Han dün nkşnm 

Anknradan !stanbula hareket etmiı 
ve iııtasyonda kar~dandığı gibi uğur· 
lanmıştır. Carda Cumur Rei 1iği baş· 
yaveri ve bazı bakanlar da bulun 

lSTc\~I ~l l. HAREKı:'T ETfl 

muştur. Baıyaver Atatürkün aelamJa .. 
rını Hariciye Vezirine teblii etmitti"• 

Misafir Hariciye Veziri rükubuoa 

tahsis edilen bir salonlu. va onla ı .. 
tanbula azimet etmektedir. 

Misafir Hariciye Vezirine Afgaa 
Büyük Elçisi Sultan Ahmet Han ve 
Türkiye Cumuriycti Kabil Büyük El· 
çisi B. Memduh Şevket refakat et· 
mektedir. Ekselans Serdar F eyz Mo
ham med Han Haydarpa a istasyo-

nunda lstanbul vali ve belediye rei&i. 
lıstanbul mevki kumandanı, merkea 

kumandanı ve emniyet müdürü tara· 
fından karşılanacak ve bir ihtir111 .. 

kıtası tarafından selamlanacaktwr .. 
Misafirler Haydarpaşa rıhtımına V•• 

nacşnuı bulunan Ankara motörüne t-i

nerek Tophanedeki deniz yolları tf

letmesi rıhtımına çıkacaklar ,.e ora .. 
dan rükublarına tahsis edilmiş butu. 

nan otomobillere binerek Perapaıa• 

otelind\'!, kendilerj için hazırlanan d•
irelerine ineceklerdir. Otelde bir miid 

det dinlendikten so'!ra Hariciye VeT.ı· 
ı·i İstanbul vali ve belediye reisini 7i• 
yAret edecek ve mevki kumandan• ·te 

merkez kumandanına birer \<art ~ı
rakacaktır. 

lstanbulda vaki ikametleri esn .... 
sında mis:lfirler bü rük müzeyi, Top.-

kapı at•<lyınr ve hnzineyi, Aya&ofya• 

yı, t'lskeri müzeyi. "Vknf müzesini vtt 
diğer tarihi abidelerle p <lbahçe cam 
fabrikasını, Beykoz kô ele, 3akır1'n) 
bez fnbrikn)armı Ce7eCekJer Ye 

hava müsait olduğu takdırde ndalA
ra kadar biı· gezinti de yap"Cl\kli\•·~ 
dır. 

T efyİ merasimi istikbal merasimı· 
nin aynı olacaktır. 
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Ş RKI AI DENiZ VE SIY ASI 
BUHRA KAR.,.ISIND ... L\ TURKlYE 

Biz mi me~ultiz? 
Buyuk Britanya ve milletler ce· 

miyctinin Habeşistan anlaşmazlığın· 

da güdecekleri politikanın nasıl in· 
kişaf edeceğini kesdinnenin heriız 

daha z.amanı gelmemi§tİr. Oha olsa 
tahminlerde bulunmak kabildir. 

ÖrÜ§Üne 8011'€1 buna kar~ı yapılabile
cek olan itir&:ılar az değildir. 

Atina'da çıhan ~ıarr re.smi Lö Me· 
11aje Daten gautesrnirı bo§ya%ı•ı: 

lngiliz gazeteleri, İtalya • Habe§ 
M.a-..·gasının Avrupaya da bulaıma.11 

:b12linde Türkiyenin alacağı vaziyete 
+11uu.i bir ehemiyet vermektedirler ve 
l unun iz.aha ihtiyacı yoktur. fngiliz. 
.»ytarlarına göre türk hükümetinin İn· 
'lıli:ı sorusuna ,.·erdiği ce,.•ab katidir. 
Turlıiye Milletler Cemiyeti paktının 

:16 ıncı madde.sinin tatbikine fili ola· 
'k yardım edecektir. Bu haberlere 

gore. Türkiye hükümeti ve askeri 
müşavirleri bu huausta tam mnnasiy· 
1 mutabıktırlar. Kamoy da, son yd-
1arda lngiltere ile Türkiye arasında 
ihusule gdmiş olan yakınlaşmanın te· 
~&hürlerini hoşnudlukla karşılamak· 
:tadır ,..e iki memleket arasında eski 
l!llu dostluğun gene bir hakikat ha1i-
1'ııt! geleceği kanaati artmaktadır. 

Türk hükümetinin her türlü ihti· 
mailere karşı hazır bulunmak için 
ttdbirler aldığı şüphesizdir. Son gÜn· 
lude Ankara Millet Meclisi hava 
l\u""'•etlerinin artırılması için fevkala
<le bır kredi kabul etti. Bununla be· 
,·aber türk gazetelerinde fikirler ol· 
dukça muhteliftir. Bu deği§iklik kol· 
jtılatif emniyet prensipinde değil, fa.· 
kat aulh için çalıımaların alacağı te· 
iıril Üz.erindedir. 

Ult önce şu tez. vardır: Türkiye, 
Milletler Cemiyetinin azası olmak iti
t ari ·le, bütün diğer memleketler gi· 

ba, bu yüzden hisae&İnc düıen vazif~ 
A•n görecektir. Çünkü Türkiye. Mil· 
ldler Cemiyetini her te) den Önce ıul • 
t1un korunması için çalııan bir mües 
11t ı.e olarak tanımaktadır ve dün)a· 
ıı n ı.elameti nammadır ki bu müe !e· 

ntnin kuv\•etfenmesi istenmektedir. 
a .. at sulhu korumak \reaile&iyle bir 

A.~deniz harbına i§tİrake 'e ltalya ile 
}ıub etmeye kadar gitmesi Türkiye 
ı umuriyetinin, bilerek eya bilmiye .. 
Tt:k. $ulhçu ıuyasaamdan vaz. geçmeaı 
el• mell Qİacaktır. Türkiye, inaanhğın 

Lıarine en kötü felaketlerin muıallat 

•debilecek bir iJte herhangi faal bir 
ıro u kabul edebilir mi? 

Bu teze göre, Türki;) c: cumuriyeti 
.tıu&nim ti, İtalyan · Haber anlatmaz· 
l i;mın daha baılangıçta ilan etmit 
'lduğu bitaraflığa ne olursa olsun de
vam edecektir. Diğer taraftan Millet· 
At:T Cemi~etinin aulhun konınmaıı 'Ç'e 
M lameti namına kendisine yükliyece
sı;i mecburiyetler, i§tirak edeceği ita· 
,ar ve çareler onu bitarafhğından 
~ıY.ı.maya kadar gotürmiyecektir. "Ca· 
y~miz dünya, sulhu, Avrupa su)hu
dur; gayemiz bütün mftnleketlerin 
•:ınniyet ve saadet içinde yatamaaı· 

dır; bu gayeleri korumak için, yirmi 
b.;, aene müddetle dünyanm berban 
l!J bır memleketinden fazla akmıf O· 

lııllio tur kkanını akıtmak büyük bir 

hata olur.,, Faknt geriye bitaraflığııı 

aoouna kadar muhafaza edilip edıle· 
miyeceğini ve bitaraflığın, herhangi 
oartlar altında, Türkiyeye en uygun 
ıı,.-an. olup olmıyacağını bilmek ka· 
hyor. Diğer tude büyük bir enerJıy· 
le •e huausiyle salahiyetli bir tarzda 
müdafaa edilmi§tİr. Mebus Yunus 
Nadi Milletler Cemiyetinin, kollektıt 
emniyeti temin için harb etmekten bı· 
le çekinmemesi gerektiğini söyliyor. 

Harb bir "azife haline giriyor. Millet· 
ler Cemiyeti, misal olacak surette bır 
def kararını ku,.·vete istinad ettir
melidir. Ancak bu suretledir ki ka· 
rarlarını kabul ettirebilir. B. Yunus 
Nadi ilave ediyor ki, Milletler Cemı· 
yetini bütün kuv,.•etleriyle müdafaa 
etmek fırsatını kaçırmak sulha itık 
olan memleketler için tamiri imkan· 
ız bir kayıb olacaktır. "Bir kelimey· 

le, harba. engel olmak için, milletler 
onunla mücadele etmelidirler. Bu ka· 
rıirm etrafında toplayacağı milletler 
İn aayıaı ne kadar çok olursa, harb 
tehlikesi o niabette azalarak günün 
birinde büsbütün ortadan kalkacak· 
tır.11 

Türk mebuau, lngilterenin, zecri 
tedbirler yüzünden İngillz. filosu te· 
cur\ize uğrarsa. ne vaz.iyet alacakla· 
rını yalnız Akdeniz devletlerine aor· 
mut olmaaıru büyÜk bir hata aayıyor. 
Soru yalnız Akdeniz devletlerine de
ğil, fakat Milletler Cemiyetinin az.a· 
ı olan ve zecri tedbirlere ittirak e· 

den bütün de,•letlere sorulmalıydı. 

Böyle bir tecavüz halinde, hadise ye
rine en yakın devletlerin daha ehemi· 
)etli, dalıa faal ve daha seri bir rol 
O)'lU)'acaklarını kabul etmekle b ra· 
ber, bu vazifenin Milletler Cemiyeti· 
nin bütün a:ıalarına dü§tüğü de fÜP· 
ht götürmez4 Hiç bir devlet .,Ben ha. 
dize )'erine çok uzağnn, §U halde mü· 
dahale etmeme lüzum yoktur., di)·e
mez. Bunun teni.ne olarak, bütün 
devletler, böyle bir hal k&T§ıeında, ne 
azife görebileceklerini araıtırmah

tbrlar ve her develtin, ne kadar uzak 
obıraa olaun, kendine göre bir i~ bu· 
lacağı da muhakkaktır. 

Bu dütünceler, aahibinin tahsb e
ti ve Türkiye cumuriyetini idare e· 
denlere olan bağlılığı dolayısiyle lıu· 
usi bir kıymet alıyor. Alman gazete· 

terine göre Türkiye ile lngiltere ra· 
aında yakmhk o kadar ku~·etlidir ki 
kabında türk lutalarmm Mısıra gön· 
derilmftİ bile gözetilmittir. Gene bu 
ıazetelere göre, Türkiye buna bir 
karıılık olmak Üzere tozan muahe· 
deainin boğaz.lar hakkmdaki hükmü
nün ilgau vadini İngiliz. bükümetİn· 

den almqtır. Fakat bu habere muva
zi olarak aalahiyetli türk mahfilleri· 
nin bugünkü meıelelerle boğazlar re
jimi m~lw arasında bir bağlılık bu-

lunmnuığı hakkında söyledik leı-ini 
kaydetmeliyiz. 

Türk hükümeti, boğazlar meselesi· 
ni, zecri tedbirlerin tatbikinin alabilP· 
ceği vaziyetten müstakil olarak ger· 
çekle~mesini takib ettiği bir i§ addet
mektedir. 

Esasen türk hükümetinin bu husus· 
taki düşüncesi, meselenin üç yıl önce 
Cenevre'de ortaya atıldığı ve garb 
devletleri ve hususiyle lngiltere tara
fından reddedildiği zamandanbcri 
malumdur. Bu red, yalnız andlaşmala _ 
rın hükümlerine dayanılarak yapıl· 

mıyordu. lngiliz gazeteleri askerlik
ten tecrid cdilmİ§ bölgelerin gerisin
de Türk hükümeti tarafından alınma~ 
olan tedbirlerle boğazların birkaç aa· 
at içinde çok kudretli müteharrik mÜ· 
dafaa vasıtalariyle techiz edilebile· 
cek bir hale getirilmiş olduğunu yaır:ı· 
yorlardı. Bu haberlere göre, boğazla
rın silahsızlığı, hakiki olmaktan faz. 
la nazaridir. 

İtalyanlar altı ayda ne 

kadar sevkiyat yaptılar? 
Alman gazetelerinin United Press is 

tihharat aerviııine atfen Portı.aid'den al
dıklan bir telgrafta Süveyt kanalı şir . 

ketinin resmi istatistiklerine göre 25 
hazirandan 25 ilkkanun 1935 tarihine 
kadar Süventen geçen İtalyan harb 
münakalatının bilançosu şöyle teabit 
edilmiştir: 

Kanada yolu ile Akdeniz.den Kızıldc
niz.c 445 nakliye vapuru geçmiştir. 

Bu vapurların hamuleleri: 
246,361 Aaker ve amele 

24,287 Katır 
770 Deve 
1,481 Nakliye arabaM 

268 Tayyare 
40,343 Ton cephan~ 
39,655 Ton kömür 

33,490 Ton odun 

44,496 Ot 
11,775 Çimento 

4,491 Ton kükürt 
19,000 Et 
13.309 Ton alkollü içkiler 
1,660 Ton kibrit 
29,009 Ton dinamit 
7,483 Ton yangın bombuı 

250,757 fon silah 
29,573 Ton benzin 

9,565 Ton petrol 
27,820 Ton mazot 
8.298 Ton makine yağı 
9,000 Ton jçme auyv 

Terı iıtikamete de ayni :ı.aman içinde 
kanaldan 338 gemi geçmittir. Bunların 

tatıdığı 35,697 haıta ve yaralıdır. Bu 
nakliyat için tediye edilmiş olan reamin 
miktan 1,423,508 İngiliz liraı( ve 15 ti· 
lintir. 

Sulh teklifinin İngiliz parlamento· 
su tarafından reddedilmesi üzerin~ 
Eden ve Ne,·il Çemberleyn söyle· 
dikleri şeyler de bu meseleye bir cc· 
vabı diye aayılamaz. 

Tabiatile, meçhul imkan çerçeve31 
içinde tatbik edil~cek olan zecri ted· 
bir politikasına devam edileceğini 

işitmek de yetıniyor. Zaten, sulh tek
lifinin daha ilk anlarda kar§ılafdığı 

güçlükler dolayisile, ltalyanlat·ın 

"hayır" demeleri hayret uyandırma· 
mı§h. Fakat, bu"hayır"ın Parisin ca
nını sıkmı§ olmasına rağmen, gerek 
İngiliz. hükümeti. gerekse Fransa. 
yalnız zecri tedbirlerin tatbikini değil, 
ayni zamanda aulh imkanlarını da göz 
önünde tutmak gibi işi birden yük
lenmişlerdir. 

Bu arada, Akdenizdeki Rigiko'nmı 
yalnız İngiliz. donanmasına yüklenme· 
mesi için, bir çok tekillerde görüşme
ler yahut da aondajlar yapılmıttır. 

Şurasi kaydedilmelidir ki, lngilte· 
renin, meaela, Atina, BeJğrad ve An· 
karada yaptığı sondajlar, timdi ve
rilen baz.ı haberlerde aa.tıldığı gibi, 
Sir Samuel Hor çekildikten aonra de· 
ğil. aulh teklifinde bulunulma:ı.dan 

önce yapılmı~tır. 

Karada ve denizde alınacak ted· 
birler hakkındaki fran&ız • İngiliz gÖ· 
rÜ§melerinin tarihi de yeni değildir. 

Bu görÜ§melerin büyük bir gayretle 
ve muhtelif sahalarda yapıldığı da 
İngiliz ve fransız gazetelerinin yazı
larından anlaşılıyor. Anc...k, herkes de 
bilir ki, Ren nehrini fngilterenin mırı 
olarak ileri süren Baldvinin sözleri 
de eskidir. Bu sözlerin §Üphelenilerek 
aöylenmesine sebeb olan kayğular da 
yepyeni değildir. Bu sözlerin hava aİ· 
lahı ile ve daha doğrwu, Avrupa kı· 
tasındaki hava kurumlarının lngiltere 
tara(ından kullanılması ile alAkadaı 
olduğu, kati olarak bilinme&e bilr~ 

tahmin edilebilir. 

Bu husuata ga..ıetelerde yazılan 

~ylerin hemen hemen hepsi de. Lond· 
ra tara(ından yalanlanmakda olma· 

aına rağmen, bu yalanlanmalar, belki, 

emri vakilerle dolu olan görütmelenn, 

teferruat, mübaleğa ve yanlı§ tefin·· 
terine taalluku olabilir. Fakat Ren 

sınırı parolaaile hiç bir alakası yoktur. 
Hatta, böyle, a-ııkeri yahud hava 

tekniği dam§rnalannın, Lokarno and· 
)a~aaı ve dolayııiy)e hava hattı etra· 
fında yapıldığı (bilindiği gibi, geçen· 

)erde, İngiliz büyÜk elçisi de bu huaus

la Hitlerle görü§tü.) hakkında gazete· 
ferde çıkan mütalealar bilet hayret U• 

yandırmıyor. Bu münuebetle, alman 

Ancnk1 Lodra yalanlanmalnrı, ın• 
gili:z Dı§ l§leri Bakanlığında tıt!h!İt. 
edilmekte olduğuna bir işaret diye 
kabul edilecek oluraa, yalanlama d• 
sayğı değer bir keyfiyet olab\fü ')\t 

kadar var ki, bu telakki biz.e, her ıeY,e 
den Önce, çok optimistçe bir telakki 
gibi geliyor. Çünkü İngiliz hükümed 
bu söylenen fikirlere karşı, her h<illde 
kayıtsız davranmamıştır. 

Bugüne kadar LonJra'da, Ainıa .. 
ya'nın tekrar bir kolJektif sistemin~ 

katılmasına ımL Al'I ve. el~k bir polili"' 
ka güdülmek ;:ı<en •• digı temin edildi, 
Ancak, bir taraflı nndlaşmaların ve 
itt.ifakı andıran tar ... ım pnktlarının1 
Almanyada, l>O) le bir mesni teşri'd 

için en büyük bir engel diye tel ... k:d 
edilmekte olduğunu, İngiliz hüküm.,. 
tinin de bilme!>i lazondır. Bundan ba.19 
ka, La'\•al'in kendini müdafaa içıd 

parlamentoda söylediği nutkundan da 
öğrenilmi tir ki, fransız. başvekili 

maalesef heli, Minetler Cemiyeti 
prenaipi ile ittifakı andıran ynrdını 

paktlarınm telif edilebileceği ve bu 
irtibatın önceden olduğu gibi, şimdi 
de Milletler Cemiyetinin gayesini te§
kil etmekte olduğu kanaatindedir. 

Büyük bir rol oynıyan askeri ma
hiyetteki te§ebbüder, (Habetiatan aD
laşmazhğmda fngilterenin :Akdeni• 
donanmuma taalluk etmedikç ) 
fransız in&İyatiEl ile yapılmaktadır. 

Hakikaten Milletler Cemiy ti tara• 
fını tutuyorla.na, bunla.t'dan çıkacak 

akıbetlerin Londraca tahmin edileml• 
yeceğini ve bunun sonucunda da in .. 
giliz.lerin memnun kalacaldannı ak• 
lımız. almı) or. 

Fakat, et i ad<eri ar~ularını bu 
itlere bağlamak için. fransn:. diplo-o 
maaiainin Akdeniz görütmelerini bir 
vesile diye kullanacakları daha on• 

ceden ~ez.ilmi~ti. Bu münaaebetl ile. 
ri aürülen bürhan ıüpheaiz. ki ıudurı 
Eğer bir çarpııma olacak oluraa, A 1· 
manyayı kıpırdatmamak için Ren•d 

bir feY yapmak genktir. 

Laval "ayi kom\uluk" tan bahscttU 

bu "iyi kom~ulult" Almanyaya biJı 

mütearrız 'ı:Uh vennelde mi ifade 

ediliyor? Yo'&ua, habe., anlaşmulığt• 

na, zecri tedbir pollti'-'aaına, ingiliııı 

donanmasının tehlik~ye ıokulmasına 

aebeb., olan Almanya mıdır? Amiral• 

lerin, generall~rin kafa patlatmaları .. 

na, ciddi bir VAziyet karıısında yal• 

nız ba§ına ke.lıp ~ .. tmıyacağını anla· 

mak için, (ngiJtuenin Avrupanın ber 

bucafma b~vv.rmaema aebeb olUI 

biz. miyiz 7 Ve: nihayet Franaa'nın te. 

reddüd etme~inden dolayı biz mi uu:• 
sulü:ı? 

Fra.nklurter Saytung'dcınt 
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Yirmi üç yaşında bir delikanlı idim. Al·\ ÇEJttJ BERLEYNİN HA TJRALARJ 
bir diplomat, kendini! ona muhalif olanlanD 
sosyetelerinde göstermemesi lazımdı. 

n.ıancayı ve alman politikasını mümıiün mer-
tt:he oğrenmek, yaşayış tarzlannı anlamak NO: 1 Türhçe)ıe çeviren: Hikmet TUNA 

rnaksadiyle 1887 yılının şubatında Berlin'c 
gittim. Bir kısmını Türingen \rilayetinin kahyor ve ertesi yılın şubatında İngiltere
Fıiruihroda şehrinde, bir kısmını da memle- ye dönüyordum. 1914 de bir ziyarette bulun
kt.>timde ailemin yanında geçirdiğim, yazın mak için programımı hazırlamış olduğum 
rncak aylan müstesna, bütün yıl Berlin'de halde, o vakittenberi bir daha oraya gideme

dim. İkinci Vilhelm'in Berlin'ini hiç gönne
öiğim gibi, cumuriyet Berlini ile de tanış
madım. Öyle sanıyorum ki, eskiden bildiğim 
ehirin, yalnız dış manzarası değil, iç karak

teri de, tekrar tanıyamıyacağım derecede de
gişmiştir. Yalnız Prusya'nın hü.kümet mer
kezi olduğu zamanlara göre, 1887 nin Ber
lini, gerek dış görünüşü, gerekse adet ve an
aneleri bakımından pek çok değişmemişti, 
1870 harbının arkasından gelmiş olan spekü
lasyon dalgasından ve bu dalganın finansal 
çökilntüsünden yakasını sıyırarak yeniden 
kendini toparlamıştı. Tekrar eski ve sade 
halini almıştı; Paris'e ve Londra'ya alışmış 
olan bir yabancı üzerinde, bir taşra şehri te
r;iri yapıyordu. Sosyete denilen şey de, he
men hemen yalnız zadegan ile ordunun za
bitlerine inhisar ediyordu; ağır endüstri he
nüz sahneye ~rlanamıştı; yüksek finansın 
hem serveti ve hem de ehemiyeti büyüyordu 
ama, saray bu yüksek finansı temsil edenle· 
re, içlerinden biri müstesna, yüz vermiyordu. 
Bu istisna gören şahsiyet ise Londra'daki 
RothschiJd (Roçild) milessesesinin alışveriş 
dostu idi. Bu 2at, t870 harbmdan sonra. 

Fransamn verdiği harb tazminatım, başka 
otoritelerin imkan içinde görmedikleri yük
sek bir tutarda tesbit edilebilmesine büyük 
yardımı dokunmuş olması dolayısiyle, Bis
marck (Bismark) ın takdir ve tevec:. -
cühünü kazanmış olan Bleichröder (Blayş
röder) idi. Bleichröder, kendini en yük· 
sek mahfillerde gösterebiliyordu; fakat, ba
na anlattıklarına göre, sarayda verilen balo
lara kıziyle birlikte gittiği zaman dans ede
cek kimse bulamıyan matmazel ile dans et
meleri için subaylara emir vermek mecburi
yetinde kalıyorlarmış. 

Sınıflar biribirleriyle içli dışlı olmıyor
lardı; sanat ile edebiyat, yalnız Veliahd ile, 
aslı ingiliz olan karısının toplantılarında 
takdir ediliyordu. Sıyasal ayrılık çizgisi de. 
çok bariz bir şekilde çizilmişti. Bir gün. Bri
tanya Büyük Elçisine: 

- Bamberger'i arasıra görüyor musunuz? 
Diye sormuştum. 
- Hayır; çünkü bu memlekette, onlar, 

biç bir zaman hükümet kuramıyacakların
dan, muhalefeti tannnamn da hiç kıymeti 
yok; bundan başka. muhalefetle tanışıp g5-
rUşmck, yüksek makamlarc:l da kötii bir te
lakkiye uğnyor. 

Cevabını vermişti. 
Bb;marclr.m efaatine kavusmak istiyen 

O sıralardaki Bedford H crseği'nin kızla
rmdan biriyle evli olan Britanya Büyük El• 
çisi Sir Edvard Malet'e bir tavsiye mektubu 
getirmiştim. Sir Edvard ile Lady Ermynuudli 
(Ledi Ermintrud) ve o sıralarda büyük elçi
lik müsteşarı bulunan Mister Scott (Skot:İ 
başta olduğu halde, elçiliğin öbür azaları <la 
beni büyük bir nezaket ve samimiyetle kar· 
şıJadılar. Şimdi Lord RenneJJ ol Rodd (Lord 
Renel of Rod) olan Rennell Rodd ile del 
dostluğum o zaman başk.dı. 

Eski mekteb arkadaşım Reggie Listet 
(Reci Lister) ile de dostluğumuzu o zaman 
yenileştinniştik. Ne kadar yazık ki, belki 
günün birinde, dış isler hizmetinde en yük• 
sek mevkilere kadar yükselmesi ihtimali o
lan bu arkadaşım. Tanca'da elçi bulunduğu 
sırada, parlak kariyerinin daha başlangıcın• 
da iken. vakitsiz öldü. 

Acaba J...ord RenneJJ. Potsdam'daki göl 
kenarında bir villa kiralamış olan Scort1ar
da bulunduğumuz bir pazar gününü. banyo kaı 
binesinde soyunacak yerde, kayıkta soyunup 
yıkandığımız ve umud edildiğinden az gi .. 
yinmiş olduğumuz günü. hanrlıyonnu dire 
diişünüyorum. 

O gün, kırat ayle~inin yaptığı bir kaydi 
partisiyle karşılasaralı.:. sacrnp kafmıs, ve d~ 
layrsiyle büyük bir heyecana kapdmıs1ııt. 
Mis Scoıt, yıkanırken k'rnse tarafından ~::;.. 
riilmediğini iddia edecek mev .ide idi ama, 
villasmm bulunduğu ~olfaktan, polis. ild 
hafta aynlmamıstı. (Sonu var) 
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Molotof' un Nutku Spov. 
~ . 

Atlı Spo ·un gezıntısı 
• 

A l clu• nkü bini..1nde bulunanlardan bir hısım 
t ısporun r 

frz binicileri nraı!lndn bayanlar dn \'ar • 
(Başı 1. inci sayla.da) . 

ti "j urtlardn saklı olan tilki bırdenbıre dı. 
nalıverilmiş ,.e bunu hisseden köpeklerin lnglliz ve Non•eç elçileriyle Tarım 
llvn doğTu ko~malariyle biniciler de dört Bakanı Ba:r Huhlis de dünkü avda bu • 

u lla tnkibc baılamışlardır. Jurunıışlardır. 
Muhafız poligonu ırtlannda tilki On bır buçukta Y cnişehir yolu İlt> 

ıin yaknlanmuiyle av nihayet bulmuş • kulübe donülmü§. Batbakan lnönü Ye: 
+tır. niş~hir koprüsünden binicileri sclimlı-

Çok zevkli 'e neşeli olan dunkiı ava ) arak a) r1lmı tır. Azalara kuliipte sıcak 
hüli anın da gelmeleri ııyrı bir ne~t: 1 d' t~} kr ikram edilerek yor~nluk arı lJI· 

.,., §U"ef vermiıtir. · 1 h le-ndirilrnİ(tİr . 
Kırka yakın kulüb az.asıy e mu n_·_ .. , ---

Lik maçlarının dokuzuncu haf tas~ .... 
Altınordu \'e Ziraat enstıtusu takımla • 

Dün Ankara lik m.'lçlarının 9 uncu 
t-..Jtuı idi. Rüzgarlı bir ha,·a, :ıe,·kli bir 

futbol günü gcçirrneğe mani olmuıtu. 
o kadar ka1abalık değildi. 

l"- onc Demir spor • GüHnÇ r.por .... , . 
kı:uıılaıblar Sonuncu kalmamak az.mın· 
tlt an bu iki kulübün, genç takımları 
4u nda geçen çetin bir mücadeleden 
~orua Demir ıpor O) unu 1 - O kazandı 
Alnlc.arcı ~iiCii - Jürıhka/t> ı!iicii 

Bundan sonra Ankara Güc:u • Kınk· 
"We Gücü maçı yapddı. Sun!! 10. O 

kara Cücü ku.andr. Bu netice pek ta· 

bj~ idı Fakat iyi bir porcu zihni .. etiyl ' 
t '~ hafta Ankara alanında gorduğÜ· 
"'1Ü2: K.rnkkale Güçlüleri de takdir et · 

rı ara ında hususi bir maç yapıldı. Yal· 

nız birinci devresi oynanan bu m.."\ÇI Al· 
tınor~lular 2 • 1 kn:ı.ıındılar. Yüksek 
tshül mekteblerinde ıporun yerleştiğini. 
"c e"-i neticeler 'erdiğini görmek bizi 
çok ~emnun etmektedir. Zirant Enstitü· 

sunun geçen yrl kayak sporundaki mu· 
,;affakİ) etini futbolda da göstereceği 

,üpheıizdir. 

Gt•111.;ler birliği· Altuwrtlıı 
Cumart ıi gunü Gençler Birliği 

Altmordu genç takımları arasında ya • 

pılan tik maçını 3 • O Gençler Birliği ka 
z.anmııtır. Gençler Birliğinin genç tak 

Ankara gücü . Kınl:ıkalc maçından h~)f'Canh bir an 

mı giız.d oyunu ile nıızarı dikkati çek • 

mittir . 
:n ~\. liu:mdIT. Bundan ba§ka her maçta 
.,_,:-ndılerindc bariz bir terakki görmek • 

h 12.. Bahara doğru bugiınkiı neticele • 

ırın K.ınkkale lehine çok dep~eceğini 
llt1nu aruz. 

A.lımurtlıt -~irmıl t•ıı.~titii.l<ti 
Dun Mıntııkıı binıt$1 önündeki alanda 

.fltmordu - Giiı·tm"-·:qwr 

Cunuırteıi ikinci takımlar araaında 
,.apılan maçta Altınordu ikinci takımı 
Gü,;enç Spor il<inci takımını l • O )."en • 

mi~tir. 

İstanbul lik maçları 
btanbul 12 (A.A) - lstanbul 

.truntalta ı futbol lik maçlarına bu • 
Ktin de devam edildi. ij.a,•a çok gü· 
::r.d, sahalar azami derecede elveri~ 
li idi. Oynnnan maçların şampiyo • 
ıuanm alın ~azısı ti zerine tesir ya • 
'~cak ehemiyette olmalarına rağ • 
men giizel havadan İ!tifade eden 
bir kalabalık, her üç stadda da ol • 
dokça ~hemiyetli bir ) ektin tutu) or· 
W..J. 

f ı•tıt•rlmlın• ... ıwlında 
ilk maçı Vefa ,.e lstanbulspor ta· 

lınnl. n yaptılar. Maç ba~tan sona 
~ dar canlı ve hararetli oldu. İki ta· 
'1.nn da bütün eneri:sini kullanması· 
TUii ıra~en a) ı kazanmaya mU\ af· 
fo_lt olamıyordu. Nihavet fsta.nhul • 
por ikinci devrede bir sa) ı çıkardı 

" maçı 1-0 galih bitirdi. 
llunci macr F enerbahçe • Su ley • 

manıye takLmları )aptıla.r. Fenerbah· 
~ va su kadro ile çıkmı~tı: 

Bedii . F ıml. O .. han · R~d. f, 
"4d ('.e, ad • Ni vazi. Şaban. Ali Rı-

aci Fikret. 
S ... ~mımjr,.rıer \runetli ral.ııl> 

lerine karşı tahmin edilmiyecek ka • 
dar giı1el bir miıdafaa kurmuşlardı. 
Bu tanda o kadar muyaffak oldu • 
lar ki. Fenerbahçeliler tamamen hü
ciım aıi) etinde oldukları halde. bi
rinci de,.rred ancak bir tek gol çı
karabildiler. 

Siıle) mani) e müdafaası ikinci 
devrede de gevş~edi ve Fenerliler 
bir gol daha çıkararak maçı 2-0 ga
lib bitridiler. 

'f Cl it- i nı :ı '"""' "" 
Birinci maçı Fener Yılmaz ile A-

nadoluhi~.an oynamı~ ve berabere 
kalmı~r. 

Guneş - Anadolu maçını Güne~ 
2-0 katımmıştır. 

Gr.:l. ta.s< rr.ı~ · Hilal maçını Gala
ta.saray 5-1 kaz.anmıştır. 

.ere/ stadıntfo 
Be~ lerheyı • Ortaköy maçını Be)'· 

lerbeyi lrazruum~tıır. 
Beyk02 · T opkapı maçını ~) • 

ko:ı 10-l kaznr~tu. 
E~ üp. - Beşıkt~ maçını Beşikta§

)ı ~r 2-0 ~-.r:::n.Jıttr. 

B. 
B. Molotof'un Sovyet merkez icra komitesinin ikinci toplantısında vermİ§ olduğu ehe
miyetli nutkunun, geri kalan parçasını bugün okurlarımıza sunuyoruz. B. Molotol nutkunun 
bu kıımında Sovyetler Birliğinin ltalyan • Habeş anlQ§ma:.lığında Milletler Cemiyeti aza· 
•ı ıılatiyle takındığı durumdan, bazı emperyaliıt devletlerin yol açtık/an harb tehlikeıinJen 
ı>e Kız.al ordunun vazifeleri nelen bahaetmiıtir. 

Hitlerin bu beyanatı Sovyetler kon· 
greainde küraü üzerinden aöylenildi· 
ği andanberi alman hükümeti So'")'ct 
Rusyay& kartı bu ilhakçı planlardıın 
vazgeçmek hususunda hiçbir teıcb· 
büate bulunmadıktan baıka bilakis 
sükutu ile yukardaki Hitlcrin bcya· 
natının meriyette olduğunu tasdik et· 
mi§tİr. Bu bizim için hayret edilecek 
bir ıey değildir. Nasyonal sosyalist· 
çiler planlarında azami derecede ıl · 
ri giderek hazırlıklarına, bütün d~n 
yanın bildiği gibi, bilhas&a bu İstika· 
mette devam etmektedirler. Bu ilhak· 

çı propaganda Almanya sınırlarının 

dışında da yeni taraftarlar buldu. 
Komşu Polonyada alman &erırıaycsiy· 
le nynı türkuyü so) liycn her çeşit in 
san daha şimdiden gorülmektcdir. Bu 
düşünceler gene komşu Finlandiyanın 
bazı unsurları için de yabancı degil· 
dir. Bunlar da hergün biraz daha em· 
pCr) nlist \'C en mütecaviz devletlcr-c 

tevcih etmektedirler. 
Herkes bili)or ki alman fatialligi 

yalnız ilhakçı planlar tanz.imiyle ık· 
tifa etmiyor. Pek yakında harekete 
de gt.-çmeye hazırlanıyor. Memleketi 
bir ordugah h. line getirdiler. Bu İ5e 
Almanyanın Avrupa. merkezindeki 
vaziyeti dolayısiyle Rusyadan başka 
m mleketler için de tehlike teşkil et· 

mcktedir . ., 

~m·yt•t - juımn nı ii 11<1 ... P-l>ctlt•ri 

B. Molotof, Alınnn)anın bu dıt ı· 

yasaaına karşı ik1 memleket arasın· 

dakı ekonomık munıı.sebetlerin ınkİ· 
§af etmekte oldui,runu kaydettikten 
aonra Japonyaya geçerek demişt1ı 

ki: 
"- Sovyet Huı;ya Mançurideki \.İn 

§ark dcmiryolları hakkındaki anla~· 
ma) ı imza etmekle ımlh aşkını v ba· 
rıa ni) etini iabat etmiştir. Sovyet Rua· 
) anın amelı diğer bütun roe$Cleleri dt: 
Japonya ile bir aureti lC11'1o'İyeye bağ 
ıana.bilmışur. Ancak :,o, )"el Rusya ı 
le Japon)a aıo.sındaki aı;ıl meM!le hal 

ledilmemit bulunmaktadır: Japonya 
:;ovyct RU!oya.nın bundan üç aene önce 
lıir adcmı ıecavüz. paktı )"apılmaı;ı 

teklifine bır türlü yana§mak istem•· 
yor, Bu h11reket ancak şüpheli sa· 
yılabilir. l>iğcr taraftan sınırlarımı 
:zın japon, Mançuko müfre:.ı:eleri tara· 
fından çiğoenmeai de sürüp gitmek· 
tcdir. Sonra §Unu da kaydetmelıyım 

ki, So" yet Ru~yanın Tok) o büy uk el· 
çuıi anlagma:ı.lıkların tetkik ve halli 

rçin bir rıu · japon • mançuko ınıı 
komisyonlarının kurulması hakkınd9 

bir proje tevdi edeli altı ay olmll§· 

cur. fakat hala japon hülc:ümeti bu 

projemıı:e c~· tab Yennemiştir. Ortadn 

muhakkaK Lir 'ey 'D.r&a o da §Udur: 
Uzak şark ta tıınırlarımız bo) unca a 

teşle oynanmaktan va:.ı:geçjlmiyor ve 

japon askerı hiLbİ sınırlarımıza gcr .. k 

doğrudan doğruya gerek ba~ka devlet 
lerin topraklarından bo"una yald"~· 
ma~ a çalı~ıyor. Son z ıa.nlarda, Al 
manya ile Japonya ra.ı.ında bir , 
keri anla;ma yapıldığı "' Polonya. 

nın da bununla ilgili olduğu haberi 

rı çı~tı. Bunda bizim için b klenmP 

dik hiçbir şe:r )Oktur. J ponya da tıp 
kı Almanya gibi sebebsiz olarak mı\ 

Jetler cemıyetinden çıkıp gıtmemıştır 
Onlar elleri serbe~t bulunmak ve an· 

atılması kola)' ~bebler altında bunu 
'nµmı*lardır. Bu iki de, let dış sıyatı'\ 

farı itibarile biitün dünyaca en mut•• 
en\ i:1 de,•let olarak telakki edilmek 

tedirler. 

Almnnyayı idare edenler ara'lırn 

safdil insıınları kandırmak için Al 

man) a ile So') et Ru ~ a arasında $1-

nır olmadığını ileri ı.üriı~ orlar. Fakal 
biz bili\ aruz ki. bazı ecnebi de\ lf't 

~rin teş .. iki) le Alman'a Baltık d n•· 

.:ıınd .. hakimi) eti ele ı;.lmak için c,.niı· 

!r) or "e So' ret Rus~ a ile genış sınır 
l11rı olan Polon) a il hususi irtib tlar 

'\- a:ı.ıl.ır:m ~oklu~undnn romanı· 

rm:n k- 'nm:-uhk. i\ıirr ılikrh .. 

kuruyor. lıte bunun içindir ki, biz ge 
rek ıark gerek ga.rb aınırlanmız.da 
müdafaa e&erimi:ı.i mükemmel bir ha· 

le koymalıyız.,, 
Son seneler :zarfında müdafaa bakı • 

nundan çok §eyler yaptık. Fakat mem • 
lcketimiz.in gulh içinde yaıaınası ve aos· 
yaJizm alanındaki muvaffnkiyetlcrimizın 
müdnfası meselesi mevzuu bahsoldugu 

znmnn elde edilen neticeler üzerinde 

durup kalınayu .. Bunun için lazım gelen 

geliri muhakkak surette bulmak ve dev· 

let biidçeıinin memleket müdafaasınn cıit 
kısmını bu seno mühim surette fazlala, . 

tırmak elzemdir . 
Trun bu sırada B. Stalin, başkanlık 

dh·anı kürsüsüne yakla§IDI§ ve kendi i 

surekli alkışlarla kaqılanmış ve "ynfa,, 

s sleri biribrini takibeylemiıtir . 
B .Molotof sözüne devam ederek de

miştir ki: 
·•- Kuvvetli bir iıçi \'e köylü kızılor· 

dusu kunnuş bulunuyoruz, Şimdi d bu 

ordunun ıadık ve itlerini bilir savaıçılar· 
dan mürekkeb olmasrna daha büyük bir 

gayretle çalıımamıa: lfutımdrr. Ordumuz 
kadrosunun ehemiyetini arttırmak için 

lu:ı.ılordu kumandanlarına şahsi rütbelcı 

\'CTdik. Ancak böyle bir k1:1.ılordu, sulhu 

ve So,•yet Rusya aınırlarını layik oldu

ğu gibi ve ıerefle müdafaa edebilir. Kztl· 
ordumuzu ileride gittikçe daha kuvv t • 

lendircccğiz ""e aynı zamanda bütün 
memleketler halkına ararulusal aıyasad 
güttüğümüz hususi prensiplerimizi de 

hareketimizi anlatmak ve sulhu müdafatt 
etmek için de her imkandan istifade e· 

deceğiz. 

\it,:i11 millf•tler Gemiyl'fİnt' 
girdik'/ 

Milletler Ceıni)·etine giriıimiz, IO\'• 

yetlerin beynelmilel &ıya1c·uı ile diğer 

kapitalist devlet aryasaaı araamda bu • 
günden itibaren hiç bir esaıh prensip 
farkı kalmadığı manuını ifade etmez. 

Tersine olarak, mesela İtalyan • ha • 
beı harbı gôstcrmiıtir ki bu farklar ,•ar
dır ,.e büyüktür. 

Habeş • İtalyan harbı, tipik bir ,,(). 
mürgc emperyaliıt harbıdır. halyan 
faşizmi, açıkça Habeıistanın ilhakı 

ve bu memleketin bir İtalyan koloni· 
ai haline getirilmesi aıyaıaaınr mÜda· 

faa eylemektedir. Umumi harb ao· 
nunda aömurge ganimetlerinin dağıl· 
anası esnasında haklı muamele gÖr· 
mcdiği telakkiainde bulunan İtalya, 
Habcşiı;tan aleyhine sömürgelerini si
lah zoru ile fazlalaştırmak üzere yeni 

bir barba başlamı§lır. F a§İ&t ltaly~, 
bu meselede, dün) anın yeni bir taksi
mi şnmpi)onu olarak il ri atılmış bu· 

lunmaktadır ki bu, büyük hadisclı.!ı· 

ve Avrupa kapıtalist aınıflarınn bir· 
çok &Ürpnzler doğurabilir. Faşist J. 
talya hükümcti, aynı zamanda, ötekı 
emperyalistlerden ve milletler cemi 

yetinden, kendisinin aömi.ırge hücu 
munu müdafaa etmelerini istemekle 

dir. 

IJii~·iil: tlerf,•tlcr ı·ı• lıal>ı·~ hurin 
Devletlerin, İtalyan • habeş harb• 

knrşı:ıında aldıkları vaziyet, bunla,~n 
hakiki sıyasalarını göstcrmektedır . 
Burada en onoe ''e en ziyade bü uk 
dc,•letleri ele almak lazımdır. llk ba 

kı§ta bu de' !etler arasında, &ÖmurJ:• 
ilhakı sıyasasrnn karşl arnlarındn ou 
yük prcngıp farkları olduğu sanılır. 

Halbuki hakikatte hiç de böyle degil 
dır. Arada go:ıüken sathi fark, hcı 
~eyden önce, büyük devletlerin mil 
letlcr cemiyetinde aza olmıyan df'v 
!etlerin büyümeleri işi ile muhtelif §t: • 

kil \"C sur ltc alakalı ve mcnfaattaı 

bulunmaları keyfi) etinden doğmak 

tadır. Bu de,.letler arasında, şu ,.e,ıa 
bu za) if memleketin istiklalini ken 

dilerinin ııomürge pAylnşmasındııkr 

menfnatlerinin üstünde tutanı yokt••r. 
hal) an • ha beş hl\rbında yalnrz 

So''Yel Rutı} a, be.r türlü emperyalizm 

ve somürge ilhakı sıyasaı.ınn. yab.ın· 

cı, bamba;ka bir prensip va7.iyetini 

haiz bulunmaktadır. Yalnız So' yf't 

Rusya. aynı :ı.amanda milletler cen,ı· 

yetinde de aza ole..n Haheşitıtanın • • 
tiltli\li ve muti k hukuk müsavili{ii 

prenııipine dayandığını &Öylemi QfJ 

milletler cemiyetinin, ne d muhtclil 
kapitali&t de,·letlerin bu iıtı1dali tı 

hukuk mü riliğini ihlale doğru t. 
den herhangi bir hareketine yardıq, 

edemiyeceğini bildirmiıtir. 

Sovy t R~yayt, milletler cemiyeti 
znsı batka. büyük devletlerden pren• 

&İp bakımınd n ayıran bu aıya , o.re 
ıııuluanl alanda büyük bir chcmiyel 

almıt bulunmak dır. 
So,•yet Ruııya. milletler cc.miyctiu. 

de, devletlerin i•tiltlnli ve en küçüğü, 
met.ela Habe iııta.n da beraber olduğQ 

halde, bütün devletlerin hukuk mü a• 
viliği prensiprne aadık bulunduğunu 
ilan etmi~tir. So r t Ru5ya, aynı z .. 
manda, milletler cemiyeitne gİrmC$~ 
den istifad eder k, pratik aland eıa 

peryaJitıt tecavüze kar41 olan ıyaMt.a 

ııınr da gÜtınÜ~tür. 

Milletler cemiyeti ı;e lwbe:a harbg 
Milletler <.em.İyeti, bünyesindeki 

bütün bozuklu lara rağmen, hd 
kundakçılarıru\ mütecavizler k~· 
§ı fren azif •ini bir dereceye ka~ 
ifa etmektedir. Me&els. İtalyan • ha. 
bq harbı k~ımda kafi tedbirler al. 
rnadığı için mill tler cemİ)•eti tenkic) 

olunabilir ve tenkid olunmalıdır dtı. 

Şunu da kabul etmek lazımdır ki mile 
letl r cemiyeti, bu harbm önüne ge 
mek için hiç bir teY de yapmamıthh 
Fakat §UDU da görmemezlik ed m ~ 
ki, milletler cemiyeti, çalı§m &ındae 

sulha yardım edenleri değil, fakal 
mütecavize yardım edenleri işkal et. 
rniştir. Sovyet Ruııyanm ltalyan • hlia> 
beş harbı hakkmd mill tler cemiy• 
ti kararlarına h le cemiyet tar fıtı 

dan mütecaviz olarak ta man ltaly.., 
ya kartı alınan ~lronomik zecri te 
birlerin tatbikin İ§tİrak edilme ini, 
bu balırmdan mütalea etmek la:rmırıı 

drr. 

Umumi harb tehlike3i artıyor. 
ltalyan • habe§. harbı gÖ teriyor ld 

bir umumi harb tehlikesi gittikçe d .. 
ha ziyade fazlalatıyor. Ve bütün A• 
rupayı gittikçe daha aıkı aurette aanıo 
yor Bu harb, bugün ancak ba91amıto 
trr ve bugün, bu harbın ne zaman ,,. 
naaıl biteceğini kestirmek mümk6-
değildir. 

Fakat italy n fa,i:uninin bu oyuna 
bütün vannr yoğunu koymuı olduto
nu kim görmez? ltalyan devlet adam
larının, ltıı.tyanrn kalkınmaaı yoluna. 

dahili ekonomili ve kültürel inkiıafta 
deiil de, eni ~mürgeler için y pı

lacak bu teblillelerle dolu harpta gör
meı.i keyliyeti, yalnız batına bu me 
le hakkında bir fikir dinmek için tO. 
-ıumu kadnr beliğdir. Bugun kapit • 
liat memleketleı- a% çok &on )'ıllnrm 

ekonomik kriz.inden çıkmakta olduk• 
farı bir zamanda bile bu memleketler, 
kendi tırnrrlan içinde kuvvetlerinin \n. 
l.:i!lafı imkAnma inanmıyorl11.r. Anc•lr 
bu bakımdan, yeni emp rvalist ~Öo 

mhrge harplannrn açılacağı kabul ~ 
lunabilir. Ve İtalyan • h be.ş harbrnm 
derin ve euı1.lı sebebi de•buradadır. 

Alnıan;>a. Japunyu V(' lwl) u 
Japonya., Almanya ~· şimdi de J. 

tnlya, bütün dünya empcr) alit.t dt'"• 
letler arasındaki leni bir kl\rrsıkh~•n 
ilk safına çrkmı lardır ve) ahut y rın 
çıkmak için hazrrl nmcıktndırlar. 

Yukarda 1Ql\1 g ç n bu üç de,; 10 • 

tın dış aıyaaa faaliyeti doln ısiyle ~u 

veya bu derece müteeı.air olmarnıı 

devlet yoktur. Bu anruluMI \'aziyelfP .. 
Sovyet Ru<ya.nın mesuliyeti pek bÜ· 

~·üktür. 

Yeni bir emperyalist harba gıre-. 

cek ohı.nm boynu, kt'ndi ilhakçı pllln· 
ları daha me dana gelmeden, kop

muş olacıı.ktır. Emper~alistk-rin h"\•lt 

ığınlarının SC\ ird knlmaları hakk•o· 
daki diı~unc erinin esıtiden bir k~re 
olduğu gibi, iç bdd~ni1m \en biı
anda dogro çı ma ı ihtimali de var
dır. Bizler idn. halk kiitlelf'rinin hıı· 
kiki istelderinir. n~ otdı ~ UJ\U anl11f• 

malt gijc de "'ild r Bır P.enf! hiliYOni"a 
ki, emoerva) ~t rn mi ketler.in halk· 
} rı dn her ~ti· i?htt~çr plA.nlar& ve 



. 
kmit kağıt f aln·ika. ·1 

İn~aatı çok ilerledi 
İ!lemeye batladıiı zaman Tur· 

kiy~ kijıt lhtiyacmın fl 50 sini 
temin edec""k olan lzmit kagıt fab
rikft.mızın inta ve montaj çalıtma
ı~ .. ı hararetle devam etmektedir. 

Fabrikaıım kağıt yapacak kıs
mı tama~n bitmiı ve i~lemeye 

hazır bir vaziyete g lnıi~tir. Bun
dan başka kazan, direktörlük bina-
ıu, Laboratuvar binası in,aatı da 
sona ermi,, tamirathane, muvak

kat santral ve iltisak hattı çalışma
ya başlamıştır. 

Su alma istasyonunun. yani siız
Jll"', dlırulma ve huumba dairele
rinin inşaatı ay sonunda bitecek 
ve montaj işi altı hafta siırecekt;r. 
Türbinin montajı da şubetm ilk 
haftasınra bitmiş olacaktır. 

Fabrikanın su ihtiyacmı temin 
edecek olan dereden fabrikaya 
kadar boru döıenme iti bitirilmiı
tir. Aynca demiryolu hattmm al-
tından bir geçit yapılacaktır. Bu 
ıeçidin projeai hazırlanmıt ve dev
let demiryollarile bu hususta ge
reken anla9ma yapılmıştır. 

Fabrikanm martta çalıtmaya 
başlıyabileceği tahmin edilmekte
dir. 

ULU 13 SoNKANUN 1936 PAZARTESi 

Be yıllık endüstri programımızın tatbikatı ilerliyor 

Ereğli labrihasında iplikhaneden bir gÖrÜnÜf 

Sümer Bank tarafından Konya E
reili' ainde kurulmakta olan pamuk
lu dokuma fabrikasının yapı inpeıtı 
bitmittir. Almanya 'dan getiril mit O• 

lan makinelerin montaj iılerine faa
liyetle devam edilmektedir. Fabrıka
nın henüz tamamlanmamı§ olan kıs
mı kuvvei mWıarrike aantrallarıdır. 

Ereğli fabrika11 hem buhar, hem de 

su kuvvetile çalııacaktır. Fabrika te· 

siaatının bulunduğu yerde buhar sant

ralının yapı itleri devam ediyor. Bu 

santraldan, ancak en kurak mevsimde 

faydalanılacak, senenin bütün diğer 

kısımlarında, Ereğli civarındaki iv· 

riz deresi kaynaklarında su toplamak 
suretile elde edilecek çaglıyandlln 

Ereğli fabrikaaının boyahanf'sinde ad1uatierung salonu 

kuvvei muharrike temin edilecektir. 

Bu kaynaklar :zengindir ve burAdan 

alınacak elektrik cereyanı cok ucu.ta 
mal olacaktır. 

Fabrika, Ereğli istasyonunun ya· 

nında bulunmaktabır. Ve bir iltisak 

hattile İstasyona bağlanmıthr. Su 

ihtiyacı doğrudan doğruya yakından 

geçmekte olan dereden karıılatıll• 

CAktır. 

Endüstri tesisatından maada falt4 

rika mıntakasmda memur evlermia 

intaıı iti de ilerlemektedir. 

Ereğli Fabrikası ti.ılbend, patiska 

gibi İnce dokumalarla ince pamuk ipe 

liği yapan ilk türk fabrikaaı olacakta'. 

BlJRSA MERiNOS F ABRIKASI 1 )ünkü kon ·er 

Bet yıllık endüstrilefme programı
mızın dokuma kıamında Kayseri ve 
Nazilli pamuklu kombinalarından 
aonra yüniplik İmal edecek olan Me
rinos fabrikası gelir. 

Bursa'da kurulmakta olan ve te· 
meli Başbakanımız tarafından atılan 
bu fabrika saf kan Merinos yÜniyle, 
memleket koyunlarmın Merinos da
m'rzlıklariyle birlettirilmesinden elde 
edilecek yarı·kan Merinos yününü it
liyecektir. MemlekeJimizde bugün 

bilbaua faşıst emperyalistlerinin plan 1 
larına tamainile yabancıdır. 

Kı:.ılordwwn t:(tzi/.•si 
Fakat bizler, Sovyet Ruıya işçileri 

kendi eserimizin müdafaasında kendi 
kuvevtlerimize ve vatanımızın müdaf,.. 
asında her ıeyden önce kızıl ordumuza 
dayanmalıyız. Emperyalistler tarafın -

dan memleketimize c1ı~ardan gelecek 
her banii bir tecavüzü men için her tür· 

lu tedbirleri alcağız. Eier buna rağmen 
bize hücum ederlerse, İcızıl ordumuzun 

itunları layık olduğu gibi püıkürteceğin· 
den ıüphemiz yoktur. ihtilalci köylüler 

ile birlikte hareket eden rus İKİ sınıfı, 

omuzlan üzerinden mülk sahiblerini ve 
kapitalistleri atmış ve eski çarlık impa-

ratorluğunun içindeki bütun milletlerin 
halasına yardım etmiştir. Şimdi, Sovye 

Rusya işçileri, iş birliğiyle, yeni bir ha· 
yat kurmakta ve hakiki surette mesut 
bir devreye dogru gİtDl ktedirler. Hal • 
buki buna rağmen Sovyet Rusya'daki 
serbest milleti ri zor kullanar k kuvvet-

mevcud olan safkan Merinoıların sa· 
yısı 14 bin batı bulmuıtur. Bandırma, 
Mudanya, Balıkesir ve Trakya mın· 

takalarında mevcud 750 bin baı ko· 
yunun Merinoslaıtmlması Tarım Ba· 
kanlığı tarafından planlafhrılmıştır. 

Pamuklu endüstrinin kurulması üze· 
rine naaıl yerli pamuk istihsalimizin 
ferrni kaidelere göre ıslahı iti ele alın· 
mı§sa, Merinos fabrikasının kurulu
şu da, aynı tekilde, memleket koyun· 
culuğunu ulah ve inkişaf ettirecek 

leri altına almayı ve batımıza yabancı 

kapitalistleri musallat etıneği düıünen 

emperyalistler hala vardır. Fakat biz 

bunlaı·a diyeceğiz ki: ''sayın baylar, va
kıt geçti ve sizler çok geç doğdunuz.,. 

IJi~ dt• bir ıı<1l.·iıler •••• 
Zamanında, bizler çetin bir yabancı 

asken müdahaleleri devresi geçirdik. 
Fakat o zaman zayıfbk, aç idik ve te • 

miz havayı hakkiyle daha teneffiaı et 
memiştik. Fakat o zaman dahi devleti · 

mizi yıkmak niyetini güden bu emper · 
yalist plinl.tr gürültü ile yıkıldı. O za · 

mandan beri memleketimizde vaziyet 
battan bata değiıti. Milli ekonomi, bun· 
dan on ve yahut on beı yıl Öncekine hiç 

benzemiyor. Endüıtrinin her önemli ıe· 
bekesinin yeniden kurulmasına çalıtrlı· 

yor ve bu yolda tekniği hükümlerine 

ram eden ve onu İ§ verimi bahsinde iler
leten yeni adamlar doğmuş b:ılunuyor. O 
zamandan beri memleketimizin en geı;ı 
kısm,,.olan koylerde hayat radikal suret· 
te değişmiştir. Kolno:r.ların kurulması 

bir amil olacaklar. Tarım Bakanlığı 

bu hususta gereken projeleri hazırla
mıtlır. Bu projeler, Merinos fabrika· 
mızın yakın zamanda bütün hammad· 
desini içerden temin etmesi hedefini 

gözetmektedir. Bu ıslah çalıtmalarıp· 

dan sonra fabrika hammaddesinin 

yuzrle sekseninin memleket içinden 

h··nin edilebileceği şimdiden tahmin 

edilmektedir. Çok ince Merinos yÜnu 

olan diger yüzde yirminin de memle· 

kulakların mahvedilmesi, 
kuvvetlendirmittir. Hayat 

soıyalizıııı 

gÜzelleımı 1 

ve• Sovyet Rusya milletlerinin önündt 

mesut ve kültürel bir hRyatrn kapıları, 

her zamandan daha geni§. açılmıştır. Fa 

kat buna rağmen dünyada hali Sov)·eı 

Rusya'yı parçalamak ve ilhak etmek e· 
melleri güden ve kurulan yeni dünyay. 

kör bir kin güden adamlar vardır. Bun
lara ne cevab verilebilir? Muhakkak ola. 

bir şey varsa o da bizim dünyaya bun 
ların müsaadesi olmadan ve muhakkat. 

surette bunlaran istekleri hilafına gel 
mit olduğumuzdur.,, 

B. Molotof'un bir çok keı·e alkışlar • 
la kesilen bu nutku sürekli ve gürültı.ilıı 

tezahürler arasında bitmiştir. Herkes n 

yağa kalkmış ve bir ses, ''yasasın So\ 

yet Rusya marefalı Voroşilof,, diye ba· 

ğırmıştır. Bu sesi uzun ve SLİrekli alkıs
lar takib eylemiştir. 

Bundan sonra başka bir eş '"ya a 

sın Stalin,, demiş ve bunun üzerine bu 
tün slllon alkış ve te7.ahı.ir ıle çınlaını tıı 

• 

kette temini işi de ayrıca dütünüle· 
ceklir. 

Bursa Merinos fabrikasının iğ sa
yısı 16340 çift bükme iğ sayısı da 
6790 dır. Senede harcıyacağı hanı· 

madde 3 milyon kilo yapağıdır. Bü
tün imal olunacak yün ipliği 1.100.0(lfi 
kilodur. Fabrika işlemiye başladıktan 
sonra yerli yünlü fabrikaları çok in
ce iplikler müstesna, bütün iplik ihti· 
vaçlarını Bursa fabrikasından temin 
e''ebileceklerdir. 

~O\\ ETLER H1RLICl·NUE: 

."'im•.n•t/4•r birliğimlt• mulıturi~·ı·ıı 

lwi;:; bir <_·int-:ı•rwler mınllflmsı 

l.·11r11lu~·m._ 

Moskova, 12 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Merkezi icra komitesi "muhta· 
riyeti haiz bir çingene mıntakası" 
kurmak fikrindedir. Ruıya'da a
~ağı yukarı 61,000 çingene bulun
duğu söylenmektedir. Düşünülen 
tedbirlerin bu nüfusun hakiki mik· 
tarını tesbite yarayacağı umulmak
tadır. 

.'inıuli Mo~olisıun(1" 

Moskova, 12 (A.A.) - Şimali Mo· 

olistan batbakanı B. Cendun ile sü 

l 
bakanı 8, Demid ve Mogol heyetinin 

diger azalan dun Ulanbator'a gitmi1· 

lerdir. 

İki haftalık bir aradan aonra, C... 
mur ba,kanlığı filarmonik orke&tra• 
kış konserlerine Maestro PraetoriJ'ct • 
sun idaresinde dün devam etmittirı 

Programda Musorgakinin "Çrplak 
dağ Üzerinde bir gece" isimli parça~ 
Maks Bruch'un sol minor keman kon .. 
serinden prelüd • a, Adaıio - b, 6na 
le • c, Mozart'ın Mi Bemol majör ,;en• 
fonisinden adagia ve alegro, andante 
conmota, minuetto ve finale parçalan ,, 
ve nihayet W agner'in Die Meiıtft'l-

ainger von Nürenberı'in prelüdü var
dı. 

Gerek Musorgakinin modet"n , .• 
hareketli müziği, gerekse Wagner ııa 
en güzel ve canlı parçalarından bın 
olan prelüdü orkestra tarafından bu
yük bir muvaffakiyetle çahnmıf ve 

çok alkı§ toplamı§tır. Max Bruch'u• 
keman konserinde, viyolonist Wi.nk .. 
ler, bize çok anlayıfh ve artist bir ıc
ra göstermittir. Konserde Batbakanı• 
mız, Parti Genel Sekreteri, Milli Mu
dafaa ve Kültür bakanları ve kordıp
lomatikten birçok sima1ar ha:zw in ... 
lunmuşlardır. 

Orkestranın yakında halkevind• 
konserlere baılaması için halkevi salıır 
nesinde gereken tadilat yapılmaktaN 

dır. 

Bu suretle konserlerin şimdikin

den daha kalabahk bir dinleyici yt• 

ğını tarafrndan dinlenmesine imkA• 
verilmiş olacaktar. 

Bolu halkevinde gazlar 
hakkında konferanslar 

Bolu, 12 (A.A) - Dün Halke
vinde doktor Arif Yaman tarafın .. 
dan zehirli gazlar ve korunma çare
leri hakkmda bir konferans veril -
mistir. 

. Konferansçı dinleyicilere zehirli 
gaz ma"ke ve süzgeçlerini göstere
rek izahat vermistir. 

Her hafta cu"'martesi günleri hu 
mevzu iizerinde konferanslar verile 
cektir. 

Halk konferansa buyük bir ala • 
ka göstermiş ve konferansta büyük 
bir dinleyici kütlesi hazır bulunmUf' 
tur. 

Zonguldak halkevinin 
çalışmaları 

Zongulda'k, 12 ( A.A) - Halke
vimizin bütün tubeleri birbiıleriyle 
yanşırcasma bir hız ve canlılıkla kıt 
çalışma programına geçmişlerdir. 
Aynca kış konferansları da lcsbit e -
dilmistir. 

B~ gece 800 d~n fazla bir dinle
yici önünde programın ana hatlan 
hakkında paıti ba~kam bir konferaru 
vermiş, temsil kolunun gösterdigi 
"Himn1etin flglu,, pi) esi, ar kolu .. 
nun \'eı-c:liği kcmsP-r cok başarılı oldlt 
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20,000 lira /' 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
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-t 14 kişi} e on bin 
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rfürkiye Ziraat Ba11kası 

Merkez Müdürlii~iinden: 
Z. t Bankasının tasarrufunda bulunan, Ankarada A

rraa tif. ·1 ruf 
:nafal't4bar caddesinde memu~lar koopera ı namı e m 
bin.- kM>alı zart usulile satılıga ç.ık~ı~ur. . . 

Bina 240 metre murabbaı arsa üzenne ınşa edilmış olup 
bodnun katı, zemin katı, birinci. ikinci, üçüncü kat olmak 
üzere beş kattan ibarettir. . . . .. .. . 

. Bodrum katında kalörifer daıresı ıle komur mahzenı. 

dört büyük anbar. . .. .. .. 
Zemin katında bir bü) ük magaza ve hır modurluk oda-

s~ birinci katta be~ oda, bir biıyük .~ıon, kor.idor, halalar .. 
İkinci ve üçüncü katların her bınnde s~Jnze-r oda ve bı-

rtr büyük salon. karodir. hel3Iar va.:dıı .. 
Binanın yüksekliği 19,50 metredır. Bma ~adanalı ve bo· 

yalıdu. Zemin kaundaki dükkanın döşemes1 karo mozayık 
ve bütün katlar döşemeleri Hnolvomdtır. . . . 

Binanm her tarafında lambalarla te(hız edılmış elek-
trilr ve lralörifer tesisatı vardır. 

Satış 28.1.1936 sah günü saat on alnda Ziraat Bankası 
11erke.z müdürlüğünde yapılKaktlr. . . 

Satış taksitledir. Bedelin dörtte biri peşin. dörtte biri 
9~ senesi sonunda mütebal<i kalan yansı da 937, 938. 939 
yıllan sonunda olmak üztte üc; miisavi taksitte tahsil edi
leeek ve bu müddet zarfında bina !Nmlraya ipotek kalacat<
tır. 

lstekHterin beş bin liralık depozito akç~lerile birlilm 
ıekliflerini havi zarflanm hu tal'ifııe ·kadar Merkez MiJ. 
di.ırlücüne tevdi etmeleri ve şartnameyi tedarik içia de 
Merkez ve f stanbuJ Ziraat Bankalarına müracaat etntc!le-
ri ilin olunur l-5765 

Er,;İnc·an .fandarnıa Er okulu 
satın alma koıni~ 'lnundan: 

J 

1 - Okul eratının 936 sc::u-:si '/. inci lranund.,n 30-9-936 gayes)ne 
udar ekmeklik Un ihtiyacı olan yıU elli bin 'lıı:ilo $..1-936 günleme
cınden itibaren on beş gün müddetle kapalı zarf nsuliyle eksiltme. 
y~ konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20-1-936 günlemec~ tesadiif eden puanesa cB
nu saat ora beşte Er:z.ıacan Ş~baylılı saloDmıda komisyonu tarafın· 
daıı Cl'3ğıda yazılı şartlar dahilinde yapJlacütır. 

A. - ihale istizana bagh olup Anbrada Jandarma Gend llo.. 
mutanhgındaa sorulduktan sonra vaprlacaktır .. 

B - İstekliler şartnameleri ve nümuneJnı Jandarma okulasın-
dan parasız olarak istiyebilirler. . 

C - Elrailtmeye gircc klmn 2490 sayılı artırma. ebıltlM lı.a.. 
ıwaaaun 2 3 iincB maddesine tevfikan (Ticaret odaamdan 935 ı.a
yJdfı w ~erden tasdikli ikametgah H"Mdinj ~ lfi met, 17 inci 
...tdem mucibince bir lrilosunun 17.S truruı Gzeriaden beleli mu
lı -.u olan ~nni altı bin ikiyü~ liranın ttminat akçesi olm i1ri 
bin sekiz vüz altmış sekiz lira 75 kuruşa aid makbuz ve yahut bQ.n· 
1ııa teminat mektuplamıı g6stcnnek mecburiyetindedir. 

3 - fste1ılilerin teklif mektuplarını ihale vaktrndaıı bU &aat in
ce .e ağzı kırmızı mumla mühiirlö olma.Jt şartile satın alma komis.. 
yonu başkanlığına tesımı e~leri teklif mektupları posta ile gön. 
derildiği takdirde bu saata ltadar gelm~ dıt rarflann mühiir mumu 
2Je bpatılmış olması şarttrr. 

4 - Bu busuı hakkında izahat almak hmyenlerin okul s trn al 
ma lfom vl"Jnn R 1.-:>nlr m=' miir rıtıtt'lan ilan olunur (8) 1-57 

Kara• .. ahe)' Haı~ası ~µ~lprlü~den: 
J rada yetiten 1934 doguınlu dört. baş. safkan ıngıhz ·tayının 

11leni artırma usulile satışı 23jKanunueani)936 perşe:zıbe g~ü ~t 
onbeşe uzatrlmıttır. Temina:ı mu~k3!e .~ıarak (yüz .. yeımış) lıra 
alınacaktır. lttek1iltrin temınatlanl~ tairblrte eatış gunll Bantla 
lınlımmaları ilan olunur. (375't) 1-.59 

Umnnıi miidiirliiğiinden: 
l -· Ankarada Anafartalar caddesmdt: yaptırılacak S\ımcr llıank 

merkez binasının muhammer. ke~if t;e-Oelı 42.990 lira olan bodrum 
döşeme betonunun alt se\ iyesirJn altmda kalan temel baf:ıyatı v~ 
ve inşaatı vahidi kıyasi fiat estısilt: ve muhammen keşıf bedelı 
376.330 lira olan yukarda sozü gt;çen seviyeden yukarı kı~ım (te

~ miz su pis su, elektrik, kalörifer, vantilasyon, telefon tesısatı, a.. 
c:ansör ve kasa madeni aksamı hark toptan g~uriı ol:::.ralı eksılt· 
meye crkarılmı trr. 

2 - Bu i e ait evrak şunlardır: 
a _ Mukavele projesi 
b - Eksiltme ~artnamesi 
r • F~nni artnameler 
d _ Metraj ve keşif hula&<ı ettHli 
e • İnşaat listesi 
f • Projeler 

lst;yc::nler bu evrakı 21 lira mukaoılınde: Sıımt'r Bank Anlı•mı 
şube&inden alabilirler. 

-> - Eksiltme 14 şubat 1936 c.umarıtsı gıinu S01at _ıc.3{) da An. 
karada Ziraat Bankası binasında sr.ı~.tt Bank mt:rk't',ıındekı koma;. 

vonda vapılacaktır. 
4 -·Eksiltme kapalı .ıarf urnlilt ; ap.ıl.ıc.ak.ur. 
s - Elrsiltmtye girebilme>'.it isin istekfüttın: 

a _ 20522 lira 62 kunış. muvakkat teminat v~rmelerı, 
b • Ehliyeti fenniye vesikası ibraz etm~Jen 
ı:: • 2490 numaralı kanun m'1cihinc.e< temınat melttub~ Vt'ttnt· 

}ih. ı· b" banka tarafından veı-ilmiş 419.230 hrahk· ':ıu ge sa ıyet ı ır v •• • b. 
işi balen yapabilecek mali iktida::-d~ oldug.uırı mubcj yın ır ~-
hadetname ibraz ermeleri . 
B maddesinde anılan ehliyeti fu.nı vetika~ı ba,n.lta tarafın,lm 

teşkil edilecek bir heyet tarafından verikc~ktır. ı 
~ İstekliler bu gibi biiyük işleri muvaff~yet~~ bı~~rouş oldu\da· 

rına dair vesikaları en geç eksiltme tanhınden uç gun f\el hu tıe-
yete ibraz etmeğe mecburdurlar. . . 

6 - Teklif mektupları yukarda ) azılı .gu~ ve ~attan hır s.ad.l 

rve'lin t kadar miınakasa komisyonuna verılmış bul~W?alıdı~. Pos. 
1 ta ile gönderilecek mektupların nıhayet ihale saatıncıen hır saat 

evel l!elmis ve zarfın kanuni şt Kilde ıtaııatümı$ olması laımndu 
,.. 06< 

Un Fabrikası Kirası 
r\ntaJ~~a \ 1 aliliği.nden: 

Ma~1ch 
l - Vilayet 1dQrei Hu!>usıyuine aıd Antalya iskt:lt:sın«lt nh: 

um bitı~inde kain Un fabrikasının üt yslhlr kirası 4-12..935 tan· 
hinden .; ~bat 936 .annine rastbyan ear,..ID agfuıü saat lf Ş(' ka.. 
dar kapah artırmaya lronuhıı~tm 

Bu fabrika günde yirmi ila otuz ton buğday ugiltür. Unu Ame· 
rikan ıınları nefacetindedir. Fabrik n rı l>n vdhJr kirası (15 000) Ji. 
radır 

(Fabribrun baş de-ğirmencisı ılt ılu değirmencinin \ lıkları 
ldarei Husnsivecc verilecektir). 

P.tadde 
2 - Kira anırma şarmameei İzmir. btanbu1, Aolıraıa, Adaruı 

vilayetlerine gönderilmiştir İstelımer bu vı"J!yetlerden alıp okuya· 
bilirler. Vilavetimiıe milrıııcaatlerı halinde de adrf'slerine parasız 
gönderilir. 

M-. ldt 
3 - Artırma 5 ~ubat 936 ı;arşamoa gunü ..aat 15 d~ Antalv;;; Ve:. 

lılik odasında vilavet enciımeni b1 zurunda olacaktır. 
M.ıd~ 

4 - Artırmaya gireceklerın muhammen fiç yıllık bedelm yfizde 
yedı buçuğu olan üç bin \ıiiz yetmiş beş lira muvakltat teminat ver. 
melerl Jbımdır. Teklif melıtnbunnn -ve teminatı muvakkate makbu· 
runun srflanması 249(). sayılı artırma, eksiltme 11e ihale kano· 
nunun "'kapalı zarf usuliyle Mtı:rma ve ekaiıtme• ah\..lnuna ~öre 
yapılmalıdır. Bu ahkama uymıvan tekl·fler kawl edilemez. 

Mıtılde 
s - Teldifnamcleı yuli.ıd; yazıl ~ giın vt uatına kadar 

Antalya Valiliğine gönderi~hdir. ., 
Madde 
6 _ llu.aklı:at teminat olarak- 249{) aayılı ununda yazılı lav. 

metlerin laerbangi biri ka'bal etlitir. (3657) 1-3626 

ANTRASE YACI 
Y~dikulc Gu Şirketi, )letro Hu. Tünel mt'ydanı 

Bey9ğlu - htarıbul Tel. 44800 
KışıA meyva ağaçJarıom YedıkDlr Gazhanuindr katraxun 

taktirinden elde edilen: 

ANTRASE YAGI 
mahl&16 il~ tedavi edip onları boc.t:'lt.ltrden, kurtlaruan '\ E&1ır 
parazitkr~ kurtarırsanı.ı yamı ylıziınüz güler, mah!ul kurt· 
suz ohn: 

Pazla malümat için ıot.zlriir firkete aıilracaat. 
1-65 

Ankaı-a Hukuk Fakültesinden: 
Cinsı Enu t"n çok Tahmini Tutan Muvakkat 

fiyat teminat 
Ekmek ı.sooo 20000 12. 2400 180 
Et 7.500 JOOOo 40 4000 300 
Yogurt 1000 1200 20 240 18 
Süt soo 700 u JOS 7 W'/,50 
Yumurta 10000 15000 2,5( 375 28 1Z50 
Taze Fasulye 1800 lOOO 20 400 .so 
Taze Bamya 200 300 l5 45 3 38 
Kabalr lOIO 2008 ıo 200 l5 
Balda 400 500 8 40 3 
Maydanoz 1000 1500 2 30 2 25 
Limon 5000 5500 2,51 187,50 14 00 
lspanak 1500 2000 5 100 ' os Tomates 150 ıooa 10 100 "J 50 
D. Biber 300 400 20 80 6 
Patlıcan '300 1500 15 225 16 88 
Yaprak 100 125 ıs ı:- 7~ l 41 
Prasa 750 ıooo 8 80 6 
Lruına 250 300 ıo 30 2 ıs 
Semizotu 200 250 15 3'1,50 z 81 

:An.tı:ara Hukuk Pakiıltesi için Mayıs 36 nihayetme ~ ah-
ORak etlan vubrda ieimleri hizalarında miktar ve iıyatıariyJe » 
tan ve ~ttv•kbt teminatlar;ı yazıb erm 20 gln m6ddetk açılr Ü. 
ıiltmeye bnrftuttur. lsteldllerin 29 ikincı ilAmm 936 çarpmiıa w&-
..... n de IDÜracaatları. (64) 1-138 

1 

Ae:lliye \'ekaletindeu: 
Kapalı zarf usulile eksilune: 

• - Temyiz mah cmesme yaptırılacak 12 otne tdt ~87 parça 
.Mobıly& ve mefruşat kapalı zar! usuJilf' rksıJtmeve kon lmu tn 

2 - EksiltıneJ c aıt evrak şunlardıı 
Resmi şartname, Umumi ve hu .. usi ş .. rt a;ntJ Mohih a rc:sımle

ri muka~ele projesi. 
3 - Tahmin edilen toto J 33,970 lire olur muvakkat tcmtnat 

mikdı;.rı 2548 liradır. 
4 - Eksiltme 20.l.93t pazartesı gunil ioaat 15 de Ankarad:a Ve

kalet bmasr ıçinde top anan eksiltme Jro:nısvonu tarafmoan 2490 
sayıh kanun dairesinde y pılacaktır. · 

5 - Eksiltmep girec""k isteklilum te.ıthf mektup1:ırı lle art-
namede ) azrlı belgelen ve banka mekrnplanndan hu ıı:a teminat ~ 
larak rr ... lsandıklarma yatırılacak nakit 'l<C dığer eshamm makbu..> 
larınr kanunun tarifi d ıresinde eksiltmenın aı;ı m <:1aatrndan hiı 
saat eneline kadar sır., numaralı makbuı m ılıncle om'SH>ll 
reisliğine vermelerı lazımdır. 

6 - Tekliflerini Postil lle gönderecticl(nn bu ... ne K dar ve. 
tişmck üzere iadeli teahhutlü mektup şekhndc gondernıeleri cal• 
olup bu halde dış zarfın mühür mumu ile iyict: kapatılrr: ı o?mam 
ve isteklinin adı ile adrtcinın açık yuılması .tilzımdır. Postac'! ı~ 
ki olacak gecikmeler kabul ediJmiyeceği gibi, .gerek }'.IQSta ile 6 ·)1l

dcrilecek \ e gerekse dogrudan doğnıya t~vdi ediJecC'k tt"k i'J,.rdeıı 
kanun dairesinde verilmem.ş olanlar rt'ddedılıı 

7 - Şartname ve tdt rruatı malr.andrkl rT'?A t~vdi \ 1: nhıkilht lın. 
de ahn cak (170) kuruşlı k makbuz muk bı ır ı Ank'lr:ıda Vek·ıet 
levazım miıdürlügündt>n tSTanbulda !\ ılı'1t- lt>v:l.7 nı 'JlC'mı rluı:ıın-
dan alın bilir. (19) 1-56 

1 - Muhammen bedL' ( 500) lir2 Hafit lıent: 1 D.1 ktorlu.,il 
AkiımiılatörlHin Şariı icın bir ·adet b r · r n: rıt;;n ~ «İ t ne 
ilt satın alınacaktır 

Z - Şartnamevi görmt-11. için her .. ur .t t c l•mcve ırcc rı:le
rin de (r) lira 50 kuruc t"'min:?tı muvalrket ll'~kh l:ıriJ., "'>5-1.'>36 
cum.ırtesi günü saat (1{ da Celıt-ci,; Ha .. ,, .. (i ., njre • rlı Jl 
satmalm:ı komisyonun ı...,eı,. .. ; r ç, rın 

i\11; 111 i sa '· a 1 i 1i~iıı'1,... t t: 
Kapalı zarf u :;uJile e1p~1) tme ilanı 
1 - Manisa - A kh ıx. \olunun 3~ ı.. . 42 t 8t>O mcı kilomet

re len ar smdakı esas1r t mırat i~ınin l .~ı 'lltsı 3 kanw u&cln de 
yapıle.caı~ur. Vaktınd< Bc~kanlLg. r· ıen )alı zarflar 2490 sa. 
ydı kan..mun 32 inci m ;ld .. 'i1ndek rtl r •ore ha ırlanmadtgın-
dan eksıltmenin }'tnı '?lesınc ruret } .. l rı mu~tur 

Bu ışın mevcut <a r amevc gor rrıı n bedeli l5040 lıra 
54 'kuru tur. 

2 - Bu İŞ(' gırece-;ı: o aı mutc hid n ('ı · a~ı vo un hc.:ndek. 
banket. lraldırım Silim] • vesaırt' k s m an fennen U. ım olan ıte• 
kilde noksansız tamam am. k iiıere ı gotiıru r btdel tı.:klıf etme
SJ şarttır O zerine ıha ~ l pxlan miıt hhı n ılıcı t Jen sonra hiç 

bir suretle hat zammı \:t ı.a"·ei kc ·ı ı t• ek htı tKı olmıv c ktu 
3 - Şartname vesau evrak 125 K ru br-del muka ı• de- Nafıa 

Başmühendisliginden alınaoilır 
4 - Eksiltmesi ikınd "nunun I ıntı c .. 'rkl gunu ı.aat on bır 

~ukta Manisa Hükumet konagında v1hıvt't damı tnctimen oda. 
smda }aprlacalrtır . 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 18 8 lır 4 kuru:;ıtur. 
6 - Elısiltmeve gireceklerin z400 sayılı kanunun 32 ınci mad

desine: tevfikan h,1zırlryacaklarr zarf içine hu yılın ticaret odası 
vesilmsını da koymaları da şarttır. 

7 - Kapalı zarfların ikinci ltanunun ı 7 ın c;uma günu saat on 
buçuğa kadar Manisa daimi odasında reiırliğe venlmesi şarttır. 

'8 - l\ı!ilte-ahhitlerin gerek teklıflerini we gerek kapalı zarflarJ. 
nı kanun; şeraite uygun olarak hazırtamaları menfaatları iktiza. 
amdandır. İlan olunur. (39) 1-94 

P.T.T. Bina e Levazım 

müdiirlüğiinden .. 

1 

ldau ıhtiyacı için gumrük anbarında teslim prtilt dört bin Hn 
muham.:nen lrıymetli mikdar, tip, marka ,,e evsafı şartnaınclerinck 

yıu.1!1 on dokuz kalemde iki yüz elli üç parça Akkü ve pil levan• 
mı He J21'1Q kilo bamızı kibrit, otuz kilo Anti asit boya ve 30 mrtre 
lbtü bonunm 13..2.936 tarihine ruthyan pnfelDbe gilnü saat 15 
de açılı: ebiltme ile milnabsası Anlrarada P T. T. U. Müdürlük 
m5bayaa komisyonunda y'1pılacaktır. 

İsteklilerin 300 liralık muvakkat teminatlarını idare vezneail\9 
yatmp alacakları makbuz veya kanunen muteber Banka teminat 
melttubu ile 2490 sayılr kanmuın ikinci ve DçUncü maddelerinde ya
zılı vc:ıikalan ile tayin olunan tarih ve uatta mezldir komlıyona 
müracaatları Uzundır. 

Paraaı- -.mlecek şannaımler Ankarada Levazım Müdürlilğiin
den. 1stanhulda T.evaznn Ayniyat Muavinliğınden alınabilir. 

( 3748) 1-112 

y KUrUA{ 



SA\ U:A S 

linivalt 
l,aınl•a~ı 

Dünyanın kulağı ·au 

R.ADYONUZlJ 

PHlllPB"MINIWA 
ite 

Y cnileştirlııiz 
Ankara ıubemizi ziyaret edmiz. 

PHILIPS 
MUUWAlT 

Bankalar caddesi No: 4S 

TÜRK PHİLIPS 
LİMİTED ŞİRKETİ + 

latanbul - Galata, Frenkyan han. 
Telgraf: FHlLIPS-lST AN BUL 

ao senelik bir tecrübe mattsutüdur. 

Her nevi kol ve cep saatlerı 

Kontör•er, Kronoeraflar 

Sıı;tor •aatıerl 

a.,ı"* natçllwde Htılır 

Jandarnıa genel ){onıutanlığı ııka 
c~a atın alıııa komİsY oııuııdan: 

• 
ı - Ankarc; Janaanna ve polis mektebinde yapılacak ola.n 

(46458) lira (60) kuruş ke~if bedelli mutbak ve çamaşırha~e. te ı. 
atı 29·1.936 çarşamba günii saat ( 15) de kapalı zarf ıısullı ıle ek. 

. iltmeye konulacaktır. 
2 - Teminat bedeli (348440) kuru olup 233 kuru karşılığına 

aşağıda komisyondan alınabilir. 
Genel, fenni eksiltme artnameleri. keşifnamc. mukavele pro· 

• 1csi, iki plan. . . . 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerın ılk temınat sandık maklıuı. 

ırey.ı banka mektubu :ve şartna~ı:~e yazılı belgeler içi~.de bulunan 
te'kllf mektublarını eksiltme gunu en geç saat on dordc kadıu 
komisyona vermi~ olmaları. (68) 1-149 

G . 
azı l~ğiti 111 f~nstitiisii 

dirt~kt(~rliii!iiıulPn · 
~ 

g _ ! _ 193u tarihinde açık eksiltmeye konulan muhammen bede
li 2025 lira ve te-minatı 304 lira olan ellıise kumaşlarına verilen fı
yat U}gun görülmediğinden bu ayın 20 inci pazartesi günü saat 
ıs de okullar .. agısmanlığmda tekrar eksiltme yapılacaktır. 

(69) ı~ıso 

HUQllllll il- lllll 1 MI Rllllllllll!lll Hüll!tllll!Ml•l<llllıııtlttl•lllQI~ ~H~llflW~~u il ıuı 111 111 mı 1 
Aıı .~ara Levaz1m Amırhgı ~atın ı 

-~·· 

Alma Komisyonu ilanlan 1 
tLAN 

Bergamadaki kıtalar için şactnanıesinde yazılı evsaft.t 370 ton 
arpa stı.tın alınacaktır. Kilosuna be· kuru· kırk santim tahmin edil
miştir. Muvakkat teminatı ı498 lira 50 kuruştur. Eksiltme 23-2. ka
nun _ 936 perseml.ıe günü saat onbeşte Bergama<la uzun çar ıda sa. 
tın alma komi&yonunda kapalı zarfla yapılacağından teklif mektup
larının saat ondörde kadar komisyon başkanlığına verilmesi. 

(45) 1-99 -------
Aıı1iaı·a valiliğinden: 

Mahallesi Sokağı Cinsı Umum Metruke Müştemilatı 
No. No. 

Boyacı Şaml· oglu Al~ Ev 15/5346 2.9~ Oç oda hala mut.bah 
Yukarda yazılı evın icarı mukaddema talıbıne ayda on beş lıra 

bedelle ihal· edilmiş ise de teahhüdünü ifa etmediğinden ihalesi 
feshedilerek evin icarı yeniden açık artırmaya konulmuştu. İhale 
21.1.936 salı günü saat ıs te yapılacaktır. isteklilerin şeraiti öğ. 
renmek ve pey si.ınnek ü:r.ere sözü geçen tün ve saatte 7 lira 20 k.u· 
ruşluk depozito makbuzu ile defterdarlıkta kurutan satıs komı · 

onuna tnüracaatları. (7) 1-46 

UbUS 13 SONKANlıN 19:>6 f AU"t< I E) 

Doktor ~~ı 
l-11 i ıni Ko aı· :: ' ~ 

Cebecı Hastahanesi Cilt. Saç 
Zührevi hastaM:l:ır 

Mütehassı 

~ Balıkpazarında Polis nokta.

1
~~ 

1 ka~ısmda. Çıkrıkçılar vo· 4 

kuşu alt ıasmdaki evinde • 
~. Hastalarını her gun öi?leder ~ 
~4 nrıra kahul etfeı ~~ 

Telt'fon ':!'iW ~ 
'"~~~ .. ~ 

(;(iz 
• ha talıkları mutehassısı ~ 
f 

ltaif (yiiriiıı ~. 
~ • Sabık Eskıschıı aı;ken has. 

tanesi göz hekimi ,.~ 
Balıkpazan Çıkırıkçılar yo· 
ku u alt beışmcla eski jandaı · 

ma ko:nut::ınlığı binasında 
No. 4!\ 

Öğleden sonra hastalarını 
kabul ede-r. 

Doktor 

ı\li l\l:u·uf r 11\7~1" 
DEHl. ft~gNGI VE HEl.~U 
ÔU'Kl.UÔlJ HASTA 1 I Kf A ~I 

MÜ f'EHAg$1SI 
J'abakhane cadrl.-.,.ı ı • .,•nacı '\ ı 

·ıntas okak No 17 Hastalaı ın 
hergiin Q 13 v,. 15 W ve- k:ı•hr 
ka"ıııl t'•lnt 'T'nl 1 .... 1 nn<( 

- __ ,, saz:s r;w 

OSRAM ' VI\ ~ 6in. 
ZA J;Ef1.İ I 

OsPm '!\bonıtııvarları uzun ara malanLrn sonra nıhayct yeni biı zafer kazandılar ve çifte ı;pirallt 
OS R • "..· 11 •• ıanthı>sıııı me\'dJna getirdiler. OSRAM "D,. lambala rı adi !amlıalara naıara' niLdl lO 
daha . e.yan sarfederek daha çok a}•dınhk verirler. Elektrik sar fiyatından ika\•et denler mut :ı.. 
k .. çıfte nıralh OSRA'M "D •• Iamba1anm kullanınah8ır1ar. 

OSRA 
l-S43Z 

1 
. 
~ 
~ 

'-l,~·11 1 ;ıloı·d,.rf,11 1 111111 • ~ 

\liiılifdii;!ii ~atırnılnrn ~~ 
Komi .. , nt• 11 ll:"ınları 

''Hllı ~lmlaluu \ t•l.:i'alı ·tı 

~ulıımhutt KcttHİ") ottu 

lffrn1urı , 

dlLlT 

TOPHANEDE JSTANBUL LEVAZIM AMİRLICI 
SATINALMA KO MiSYONU ILANLARI 

İLAN 
1 larbıyc okulu için J 7 ton :;cı. 

de yagı 31.1-936 cuma günü aat 
ıs de Tophanede Satınalma ko 
misyonunca kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli beher ki. 
losu ıos kuruştur. İlk teminatı 
1338 lira 75 kuruştur. Şartname
si Komisyonda görülebilir. t tek 
lilcrin kanuni vesikalarile beı a
ber tekliflerini ihale saatından 
bir saat evvel Komisyona verme. 

fLAN 
idareleri İstanbul Levazım l'\

mirliğine bağlı Kıt'at için 60 l '" 
toz şeker 30 ikinci kanun ·,,; 
perşembe günü s:ıat ıs de Top ıa. 
nede atın alma komisyonunrl.t 
kapalr zarfla alınacaktır. Tıuı
min bedeli beher kilosu 27 kulu 
25 santimdir. İlk teminatı t U6 
lira 25 kuruştur, Şartname ve ııü.. 
mune i komi \•onda görülehilir. 
İsteklilerin kanun\ v~sikalar·le 
teklif mektuplarını ihale saatm
dan bir saat evet Tophanedr 

28 TON IiUHlJA MERMl 
SANDICI SATIŞI 

Tahmini bedeli UJO Jiı·a olan 
yuka~da mikdarı vaıılı hurd.1 
mermi .. andığı 15.1.936 tarihıh 
de çar amba günü s.tat 14 te l
çık artırma ile s.ttılacaktıı. is
teklilerin muvakkat teminat ola•ı 
yirmi Jir lira ve 2490 numaralı 
kanunun ~ ve 3 tincü nıJddelerin
de yazılı vesaikle mezkfır gün v · 
saatte 'komisyona müracaatları 

(50) 1-124 

l)ainıa gtAnç 
dainıa µ:iizt·I 

KANZUK 
Bal~an1İıt krt~ıni 

b:lli sent:lik bıı maziye malik 
ve diinvanrn her tarafmdf tak. 
dir kazanmJS ı:üze ilik kremidir 
Cildinizin güzellik ve tazelh:ini 
daimı> muhafaza eder Balsamin 
krenıı memleketimizin kibar me 
harllinde rağbet görmüş cildi bh 
kremdir. Cilleri ve buruşuk lan 
izalı> ederek tene fevkalade bit 
caziı•I' b'.lhsec~er. RuhnUvaz ko· 
kusu ile ~wrıca öhret kazl'nmış 
tır. Riılsamin kremi kativen ku. 
rmnaz 'ı'c ninizin latif tazeli~i. 
ni, cildinizin rario taravetini an. 
cak krem Balsamin ile mevcfana 
cık,rahilirsiniı. Bir dcfg Batsa. 
min ~ullanan baska krem kulla· 
namaz Tamlmıs itrivat macaza. 
tarı l.le '•iivük ecza ev1erinclr. hu. 
lunlll 

lmtl\i\I 

hı'lıııri falılı Rı(I" ATI\ Y. 

Unıuıni n<'şı h ııtı İdaı l t.den 

Yazı işlrri mlidürü N a~uhi 
Bı\ YDAR. 

Çankrrt Ct!ddesi civumrla 
1 

Yapı: Akköprüde Sıhhiye de
posu vaıiında yapılacak bina ile 
inbik mahalleri inşaatma kapalı 

zarfma istekli çıkmadı~mclan ye· 
niden kapalı zarfla eksiltmeye 
konmu~tur. Keşif tutan: 6611 iL 
ra 38 kuru tur. Keşif ve sartna
mesi bedeline karşı inşaat komi -
yonundan alınacaktır. İhaleo,;ı 

25 - l - 936 cumartesi günü saat 
on]Jirdedir. 1lk teminatı: 495 li
ra 85 kuru!ltur. 

Ek iltmeye girmek istiyenler 
l490 ayılı kanunun 2, 3 üncU 
maddelerinde istenen b~lgeleri ile 
birlikte t~minat "'e teklif mektup 
!arını havi zarflanm İh<\le saatm. 
<lan en geç bir saat evveline ka -
dar M. M. V. satın alma komis -
vonuna versinler. (37) 

1-106 

Kiralık hane 
Rus sefarethanesi arkasınd:ıl:i 

bağçah yeni evin 3 oda. banyo 
matbah tarası havi Ust katı 1-..ı 

· ra1ık olup içindekilere müraca:;ıt 
1-129 

~~~~~·~ı·~ 
.. 

4 il~ N ~~HTLAIU •4 

.,~ Beher Beher l 
~ Savda Santimi a\'ıfa Santim ~ .. . 
~ ~ 

~ 2 300 s 200 4 

4 ı:;o ' s ıor 
6 80 7 40 
8 30 kuru tur. 

1 - He'lm işlerine ve venı 
çıkan kitaplara nid ilanlı:ırdan 
% t:; tenziUit vapılır. 

Z - Zavi il~n bedelleri m•ık 
tu vuz otu:ı kuruştm. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen 
mc. vefat ve katı alaka ilanla 
rmı'lan maktuan beş lira alımı 

ı\UONF.: ~ HTl.ARf 
Miidd~t. Dahilde H::ıı · ıı 

leri. (375) 150 · 1-151 

il.AN 

İd:ırcleri İstanlnıl levazım 
amirliğine baglı müessesat içi.1 
65 ton s;,ıde vağı 17 /ikindkiinun 
936 ~ünü saat 15 de Tophanedr 
s<'tın alma komisyonunda kap.ılı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli beher kilosu 107 
kunı:;tur. llk teminatı 4727 l ı. 

50 kuruştur. Şartı amesı 348 ku

ru mukabilinde komisyondan alı 
nır. 1 ı:; eklilerin kanuni vesikata
rivle beraber tekliflerini ihale sa· 
atinden bir saat evvel komisvona 
vermeleri. 361 (8140 

l-!\761 

tın alma komis\'onun:ı vermete-
ri. (374) (135) 1-141 

"ltLlT 
Ankara levazım amirliKınc 

bağlı kıtaat ve mile sesat hay -. 
vanları için Ankaraya kadar mık-
1İ\'esi alana aid olmak üzere 360 
ton arpa ve}•a vulaf 17 /l 936 
cuma t;inli saat 1 S.30 da Ton 
hanede satın alma komis,·omıııda 
kapalı zarfla eksilttn~\·e konul -
muştur. Tahmin bedeli 29160 li
radır. İJk teminatı 2187 lirarhr. 
Şartnamesi 146 kurus m11knh;1i ı-' 
de komisvondan alınır. 1ste.k1ile -
rin kamı vrııikalarh•'e tt'kli!le
rini ihale sa tinden bir saat •,. -
veline kadar lcC"lnıicı.voı.a vf'rme -
ll'ri 357 IR1 rr . 1- .'i7"T~ 

f<.'!iistacelen iki yüz on be adet Normal yazı makin ı satın alın. 
mak füı~ere kapah zal'f1a cksiltmeve konmuştur. 

Mü•1ayaa olunacak makinanın arandığı zaman yedek ksamı bu
lururıası. Milli Müdafaa Veltaleti Fen \'C San'at Umum Müôürlü. 
ğüıı.i;n evsaf raporunu haiz olması şarttır. 

Müddeti tesellüm tarihi ihaleden iti\>aren azami 15 cundüt. 
rıfohammen kıymet 24000 liradır. tstektilerin ıs~ . tirahk m_u 

vdltkat teminat mektuplariyle birli~te 22-1-?36. tarıhı~e te~~.uf 
~,lrn çarşamlıa f!İİnü saat 15 de Mahve Vekaletı Kırta-ıv· Mudur. 

- 1 n nıHtt-cı.e-kkil l<nmhwnn:ı n-;;,.ı-r::ı:ıtları fS' 1-fit 

n1 iidii rlii~iiıu 1c·n 
Ankara Ceza evinin 21-12-935 tarihinden 31-5.936 tarihine kil<lar 

beheri 960 gram itibarile beş ay on günlilk (168.960) kilo hirınd 
nevi ekmek 21 Kanunusani 936 sah günü saat on bc'ite Anknra 
Cumhuriyet Müddei umumiliğinde mütesckki1 komisron odasında 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu tur. Tahmin edilen bedeli -19.430· 
lira -40. kuruştur. 

Şartnamesi her gün Cebecide ceza,evi müdürlüğundc gürü~ebi. 
lir. İsteklilerin -1457- lira .28- kurustan ibaret muvakkat temınat 
makbuı veya mektubu ile kanuni belgeleri ha1ri teklif mektuplarını 
eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar komis\•on başkanlığına 
vertY1t>1t'rİ (17) 1-64 

ı: SİNEMALAR • 1 
(:YEN( f 

BU GECE 

Piyano paganinisi ismini verdiren 
meşhur macar piyanisti franz 

Litz'in hayatından bir safha 

AŞK RÜYASI 
Tatlı bir mevzu - Büyük bir mu

siki bediası 

BU GÜN BU GECE 
[KULÜP] 

filmlerin en heycanhsı t.n 
muazzamı 

KARA YILGI 
Paul Muni - Karen Mor\• v 

Her kesin görmesi lazım hn •, 
şaheser 
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