
o dımız, andımızdu 

• 011 1uht·rl(Ari1niz iitiin
,.u ~"' fan1ızdadıı·. 

Heı·yerde 5 kut • 

· I. an -habe harbı, )mal cephesinde Petrol ambaI·2~0~ uıı<ı doğ u 

"ddefyle devam ediyor 11:1-~pt·ı·ler iiç ~u hatt.a ıoı ~ıa111) oı·lar 

İngilizler~ İtalyan notasının esazsızhğını söylediler f. 

tyırnl<lr, · •1 Ün 
.ıuren "v ı endileı·inin kazandıkla· 
n ı iddia etmekteler& d , habqler 

u harbın fa ıl &ili". olarak d•vam fit• 

tiğini bildiıiyorlar. 
Adisababadan bildir.ildigine •Öı·c, 

babeşleı·in bu harbın neticesine ;ti· 
madlıu ı vardır ve hedef Makaltedir. 

D:ger taraftan italyan kaynakla· 
rından alınan haberlere göre, eçen 
ah ünü habeı ordusunun en aeçil· 
mİf aakcrlerinden mürekkeb 25 bin 
kiıilik bir kuvvet Makallenin garbın• 
dan hücuma geçmitler ve kartılarında 

u mıntakadaki İtalyan kuvvetlerinin 

l'EI\. OH K 
KEMAL ÜNAL 

Cumuriyet, uzun tetkiklerden 
aonra 1930 yılında deYlet kaclro
aunclaki memurlatm tekaüdlüld• 
rini ,.eni bir ..... bajladı. T et
ldldercleki prensip, milletin Jiik* menfaatini aüreldi ye temiz 
bir emekle koru,ulara iyi bir 
JUm hazll'lamektı. Hayatlan
lll aımne hizmetine buredenler 
bilmeli idiler ki, artık çallfdlıy• 
cak bir yqa ıeldilderinde, içtimaı 
mevkilerine uysun bir y.,......clan 
mahrum kalmıyacaldardll', ıericle 
bıralracaklan dullarla yetimler. 
kendi bqlanna kazanma imklı11 ~ 
na kaYUfUDC&J• kadar peri'8n ol 
nuyacaklardır. 

Bu~iplerle -,. amme hizmeti siren, dnlet 
büdceaindeki memurlar düfiinül 
müftü. Kolaylıkla hatırlıyabiliriz 
ki hu hazırlık yıllarında inhisarla
na ve devlet demiryollannm idare 
fekli üzerinde henüz bir tecrübe 
denesi seçiriliyordu. Bunlara bi 
rer idare mecliai seçilerek anonim 
tirket fekli verilmifti. Filhakika bu 
müeueaelerin itlerini, birçolt ülke
lerde, imtiyazlı ıirketler yapıyor· 
du. Ticari mahiyette olan bu iti~ 
rin ıorülmesi için deYletinkinden 
ayn bir aiatem zaruri görülüyordu. 
Bunların memurlanna ıelince ni· 
hayet onlara da buna benzer aıü· 
euaelerin kaideleri tatbik edile 
bilirdi. 

Tecrübe yolları ıöatermİftİr kı 
ıerelc inbiaarlarda, ıerek demir ve 
clenizyollan sibi büyük qletme · 
lerde, bazı hususiyetler tqıyan 
bir deYlet idaresi bizim için 
en iJi bir •istemdir. lnk•labın ya 
rabcı dellaıı, ilk )'illana ~ 
rini 1enerek bize bu müetı•elerin 
itlemeei üzerinde bqanlı bir yol 
açmlfbr. 

inhisarlar, demiryolu ve deni& 
İfletmelerİ, bütün YUıflariyle bİ 
cleYleıt müe1eeıe1i olunca, burada 
çalqanlann tekaüdlükleri de, de• 
Jetin düfiineceii bir mevzu oldu 
Ancak hu müeueHlerin kadroları 
..... pıtlar içinde kurulmuttu· 
Banlann almakta olduklan maat 
lana cleYletinkinden ayn bir ilçü
.. idi. Şu halele hu müe11e111erin 
tekaüdlük prenaipi de, tüphe.iz, 
clnletinkiaden farklı olacalctı. Fil 
haJnh her üç müe11eaenin kamu 
ta7a 8UDUl&n tebad lrammu pro
jeleri ele, deYlet tebüd kanunun 
elan ayn hir mahiyettedir. 

Ancak bunalnD heptinia ele tu 
ana prensipin çerçevesi cllflD" ÇI 
kamqacaim• kabul etmeli;ris: 
A)'nl ,,.Jto tleollll ladntelini .ö
renlerin tele ıiwl 1-lıltm 6iri6irin 
elen l•lıl• olOIJlflS. 

Projelerde im mü•ı•elerin 
hizm t -~~ .......... hti 

(S-.J .... ..,, .. , 

c nalıını himAye eden ve kuvvet
li n evzil ı yerl mit bulunan ıki 
fmrlııah1r Eritr • aıw•t•İ l:mtnıu lal'dır. 1 

daha ondermi ferdir. ltalyan topçu
u hücuma kalkmıt bulunan habeş saf· 
larında ehernmiyetJi boıluklar yap· 

Dolo cepheaindeh• ~rp..-leı·den l.nri 

Habet Jaic ....... UD ficldeti kartı~ 
amcla il.-i italraa müfreıseleri iki fır
kahk "Janoai kittir•" re doiruçekil
miflerdir. ltalyaalar habetleri 1'••· 
lardaa ...,..le için ana '\'ataakaYY•t· 
ı-iH• miiiefekkil 'bir içüDc6 fmca 

llUfbr .. Fakat ..... ._...,.. tam••irl• 
clannamqbr. GeceleJİD laabetl• ltir 
mıkdar ilerlemif 'baluau,orlanb. 

Çartamba .. balar ima bir topçu 

h•aD'bimclan aoara italranlar muka· 

<Sonu 3. ancii MYI"'"' 

Cenevre, 25 (A.A.) - lngiliz 
delegasyonu milletler arası matbu· 
at önünde İtalyan notasm1 mevzu
ubabs ederek hu nolanm en esas
lı kısmının Akdeniz emniyeti hu
usundaki müzakereleri Milletler 

Cemiyeti paktı zihniyetine muha
lif gören f1kra olduğunu kaydet· 
miş ve bu iddianın esassız gulun
duğunu, Milletler Cemiyeti pakh 
nm 16 mcı madtlesinin birinci fık
rası gerekince bir aza devlet taah
hütleri tersine hal'ba başlarsa, di
ğer bütün aza devletlere karşı harb 
hareketinde bulunmut telakki e
dilmesi lazım geleceğini bildiY'
mittir. 

'.to~nlmı dt•1·l••tl•·ı 

Cenevre, 25 (A.A.) - lngifte. 
re, petrol zecri tedbirinin müessiri
yetini teddk edecek komitede tem
ıil ohanacaktır. Bu komiteye clele
ıelerini seçmeleri için, Franaaya, 
Belçikaya Ye en fazla petrol İltih· 
..ı eden daha yedi tekiz devlete. 
de çatrılar ıönderilecektir. ineç 

... aro abine ine ar ı hır cere an ba.5ladı 

Cumuriyet (• ıılı~~ 'İ., mer 
f edera~ onu eııi kahin 

e ~ c ahla, (•umuri 
ılamadılar 

el 

• 
Paris. 2& (A.A.) - Dün akfam, ar . 

mi,tir: 

"-Kabine, •uh 
telif putilere men 

sup olmak' hera 
ber. Franaa'mn fı· 

:Mansa. ve 11yasal 

menfaatlerini kol 
lamak Ye alı J 

Dlf halranc B · emniyeti aağlamak 
P. Bonlıur hususunda bep ay 

nı eadiM ile hareket eden kimselerden• 
lrurubnu,tur ... 

l.unıuri)el f't!phesiniıı kararı 

Paris, 25 (A.A.) - B Franldin • 
Bouilloa'vn bqkanhiı albncla bulYDan 
cumuriyet cephesi ver..U. olduğu hir ' 

rarcla: 

Yeni IHlfklren 8. Afber Saro 

temerküz laıllıineai, iiçiiacU cumwi,etiD 
lııunalup.-IMrİ 101 inci, Ye M Mtrii 

~TU 

plİst cıumun' etçi -
ı..-ı tolC..
nriittaldllerdea J, 
Ye nrf maıbıldl • 
terden de 3 kiti 
vvtlR 

Y•kabi-.La 
•al bhinesine ""~ Fr-clen 

(Sonu 3. iinc:i .ay#Ja) 

' u 
...... 

• • •• 
eorı>;ın go 

E 

ve Norveç de aynca çagrıl cakt,r, 
Cenevre, 25 (A.A.) - Zecrt 

tedbirler irtibat komite i reisi zec
ri tedbirlerin tatbikine nezaret &

den ekisperler komitesini 29 ikin
ci kanun öğleden sonra, 18 leır ko
mitesine petrol ambargosunun l&· 
irliliği hakkında rapor verecek

olan petrol ekisperler kom\teaim 
de 3 şubatta toplantıya ca.gınn 
ln. 

iiz J,iıı iııg ·ıiz 
n(;J,et IM·k]i or 

• 
Lonclra, 26 (A.A.) - ~ 

tahutunan buluncluiu v-.; .... 
ball'i dün aoiuk rüzıir Ye llreldl 
yajmur altında uzun müddet ı... 
lmıek zoruna rajmen 100 W. W. 
ti ziyaret etmiftir. 

Kıral aeldsinci E.._.... ile .. 
nesi Ye diler aile ele ıelenık il • 
kilca kadar zi7U'9lte buJ,.M ........ 
d .... Noneç kıralı ile laraHtell .. 

(Soı. J. ineii ..,, •• , 

udağge · ·çok 
güze oldu 

Oh ....... , bu ... ..,.. ...... . ...... " ........... ,. ........ . 
Toplaabn iktisat Vekili B. C.W •. 
p1, Ziraat Vekili B. MaWia Ed•u ... 
Ba:ran Afet we .__.. mıı••el..ta .. • 
tün lııarMhlar selmitlenli. Toplı•ll ... 
tün Mloa tuafmdaa lıtildil -.. llp. 
........ '-tlach. Sonra Uludai ........ 
hazırtıyanlann hap, Buna 1ia11° ' .. 
lci memnlarmdan Hıfm Ola a.bta ... 

(Sor. s. inci .... , 

il azı a 
. .. 

--
•• ur. 

" Kabine bahnıunm hilumum bau 
nu _.. hüküml..im a~ oa....k .ı 
iliİllİ " .,.. ~ lııalWildijioi Ye 
Wr taba ...... ti ihtiNalartrt tatmini~e 
Mtieel•llllÜt oWaiu-" kaydediyor. 

obinenin malıiyeıi 

.. Nasyonal sosyalizm Al
manyaya asırlık mahiye

tini iade etmiştir.,, ara an ··zı r üzerine 
1. 

analiz 

Paris. 25 (A.A.) - B. Alber Saro
nua bu def• kuflllut oldutu cumuriyet 

ACI BİR KAYIP 

li 
b alar öld .. 

Mali7e Vekilimis F...d Aira1m11a 
kbalan ald ~ B. E· 
tem Airab, birkaç dDlik bir ralaat
tuıbktaa IOlll'a din öile üerl ölmlt-
*· Usun J'lllar, clejerli .. temiz P· 
htmeaiyle ....&7e .... imiade lg.Mjni 
......._, olaa h faziletli ~clapn 

..... --- bir ..... ~ 
br. C-.uli Hıfia Öf)e .... ZI fla. 
caba,ram camiinde tolmthktaa .... 
bhhnlacakbr. 

8a Wbils lsa:r.ta. clola)'ı Mali,. 
..ırn;.ım. ....__ ,.........._ '·"!-· .... _..,.. ... ,....... 

/f,.qGR .. ~ Mlferat1 
_,.,.,. 8. GöbHl• 

KolooJa, 25 (A.A) Propa • 
.... ..... B. caw.. büyük bir 
........... elJlediii nutukta DM)o -... ~ ............ 

,..,., J. _., ..,., .. , 

l turr.ı öaleri \ 

Bir aüje veya objeye belli bir 
ad Yermebizin onu anlatmap 1•· 
flJ&D ıöaterici sözlere, sramer te
rimi olarak, ''ifarel ..latlan'' Ye 
"itaref umirlai .. derler. 

Arap pamerincle ve ona söre 
;yapılan Mi Otmanlı pamerle
rincle hem adat, hem samir rolü 
OJIUJabilen bu aözlere '"ifaret Ü
nal' adı Yerllirdi. Sonradan, :rap-
bklan role ıöre, ''6u """"'' fU eo, 
o 6ina. • .'' sibi bir batb adı ı&
termete yararlana ''İfarel alalı'', 
··6a I..~- ,.. •• •• • ,......,.. ~ır;o,semn 
tlo«anJar ... '' sibi bir adın yerinı 
bıtmut bulunurlana "ifaret zami 
n"" demek idet olmutbır. 

Her teYe ayn ayrı ad takmak, 
yahut o yolda takılmıt adlan bel
lemek ıüçlüiünü ortaun kaldı
ran hu ıiateric:i lkleria dil ua
lbleriade ._. Wr .__, ._. 

dır. Hatti dilin ilk ........... .. 
her teYe •Jn &Jl'I M "'*••• 
önce imanların biyle ...,... a... 
rete yarar aesleri ,.ralbldan ,.. 
landa bir teori itile ileri,. .... 
müttfir [1]. 

Türk dilillde bu yolda kulla.... 
lan ifaret ehleri, ulmcla "lıa, ,.. 
... dan ibarettir. Bunlar, ..... 
çok ıüje Yeya objeyi ıa.tenaelde 
kullanılana "6anlar, fUnlar, .._,, 
olur. 

.. Not.: 1. - Türk ~ili bu lfUıel 
eöderincle çok zengındir. IDd.. 
Öro~ Ye ~mitik dillerde ··,..,.o aoz~ennın nüanalanm ..... 
terir tek aozle görülemiyor. O dil
lerde sadece bir itaret IÖsÜ, ,...._ 
• veya uzağa delaleti..., ıln. Mır 

(Sonu 2. inei l#qf8'•) 
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1 )urunı 
f c~uala ı' or ınu? ' . Pekin, 25 (A.A) - Şangpei ci • 

nnda bir otobiısün içersinde, bir 
t kım mechul kimseler, Nankin mer
kez icra k~mitesi azalanndan ve Nan 
kin hu, umetinin mongol makamlan 
nezdinde delegesi olan B. Nimaao -
t hsuerh'i öldünnüslerdir. 

Maktul prens T eh ile görüşmek
ten dönmekte ve Kalgana doğru git
mekte idi. 

Cin mahf1lleri bu cinayetin sıya -
al eheblerden ötürü işlendiği fikrin -

dedirler. Vak'a. maktulün pek ziya -
de vilen bir adam olmasından dola
yı mongollar arasında büyük heye -

n uyandırmışhr 

K ""' ii rı ;_.,, J ,.,. ilt•rli .'""'' 

Şanghay, 25 (A.A) - Ho!ung'
un idaresinde bulunan komümstle -
rin, Kveişov bölgesinin merkezi o: 
lan K veyşang üzerine yürümelen, 
t•abancı misyonerleri bu bölgeden 
çıkmağa ve garb şehirlerine sığmma-

a mecbur etmiştir. . 
Şiddetli muharebelerin vukuu b1l-

diri iyor. Zannedildiğine göre Hunan 
• tikametinde vuku bulan taarruz, 
imdi. Kuangsi hükümeti taraf;md:'"n 

gönderilen takviye kıtalan manfetıy· 
le durdurulmuştur. 

Ku,.~ılıldı ~il.·ii~·,·ı/,.,. 

Pekin, 25 (A.A) - Dış Mongo
IİQan ile 1ançukuo hükümetleri kar 
ılıklı top oynar gibi bir vaziyet al

tnq rdrr. Ayın 22 sinde Mo kova· 
d elen bir telgrafta, dış Mo~o
listan hukümetinin, ayın 22 ıınde 
kendi topraklannda bir ileri karako-

vaki olan taarruzu şikayet yollu 
mançu\ruo hükumetine bir protesto 
notas sonderdiği bildiriliyo:.. . 

H tırlardadır ki, daha dun Hsın
kin hukümeti de güya üç defa hudut 
bnna tecavüz edildiğini protesto 
mabadiyle mongol hükümetine bir 
nota göndermiştir. 

~ " • ' 
1t~t llu,· ra 

Uzak arkta büyük müda
faa tedbir1eri alıyor 
Mo \<ova, 25 (A.A) - Tasa -

Jansr muhabiri bildiriyor: 
Sovyet Rusyanm Uzakşarktakl 

müdafaası teşkilatlandmlmaktadrr . 
Moskovada umumiyetle, zama ~ 

nm Sovyet Rusya lehine çalıştığı fik
ri hakimdir. Bunun için Sovyet Rus
ya, Siberyadaki müdafaa teşkilatını 
takviye eylemektedir. Bir taraftan 
Uzakşark ordusunun mevcudu artı
rdıdcen cli~er taraftan bu orduya ya
nyacak levazımı verecek olan ağır 
endüstrinin "tezyidine çalışılmakta ve 
Amur nehri üzerindeki istıhkamlar 
da kuvvetlendirilmektedir. 

Bundan başka Maverayı Siberya
ya üratle ikinci bir demiryolu ya· 
pdmaktaclır. Daha şimalden geçen ve 
bir kolu Amur mansabmda Komso -
ıınoloski'ye vuacak olan bu demir • 
yolu insaatı sessizce ilerlemektedir. 

Yakınlarda Sovyet Rusya Blago
vesçensk mmtakasmdaki smmnı ka
pamıştır. Bu mmtaka, Mançuri~en 
imali Siberyava akın yapıtabıle 

cek biricik vadidir. 
Sovyet Rusya aynı zamanda ileri 

mu..t .. t .. "\ h~tlanm da takviye etme
fl duşun mektedir. İyi haber alan me
bafilde sö~ Jendiğine göre, Sovyet 
IRu y • son zamanlarda Moskovaya 
'elen mogol heyetine, bir mogol sı -
ıı:nr muhafız lruvveti teşkili için lazım 

elen subav kadrosu ile silah ve harh 
levazımı v:rmeyi vadeylenıiştir. 
~----· 

"'" "~"'",, ba;::ıcığı ı 
l hran. 26 ( A.A.) - Geçen ıalı gu· 

lU nray baş tesrifatçı ı ile dı. bakanı 
rn ;iliz dciligine giderek Şe!ıin ah haz

·t rinın ve lran hükumetinin bauağ· 
lı •mı bıtdirmişlerdir. 

Başlmkan ile meclis reisi 'lie muste· 
rlar da elçiligc giderek defteri mahıu· 

sa iıimlerini ya7.dırınıslan:hr. 
lran'ın Londra elcisi Ala cenaze me· 

raumine iıtirnk etmek ve Şehinşah na· 
11\ma bir çelenk koymak üz~re fevkala

• ,..,~i tavin erlilmirıtir. 

DIŞ HABERLER 
aro kabinesiııe karşı biı· cereyan başladı 
Cuıııuriyet (•eplı~ı.; i .. nıt~rl ez ve sağ t•eııalıla, •·uının·i,t t 

federa · 01111 'eni kahiuevi i)i l{aı· ·ılaınadılar 
f; • .1 • 

(BCl§ı l. inci sayfada) 

mn daha zjyadc sola maıJdir. 

Pariı;, 25 (AA ) - !leclısın merk 
ve sağ cenah grupları, Saro knhincsin 
kar§• daha ziyade soğuk ve hatta bawn 
dn hasımca bir taV1r takınmışlardır . 

B. Flanden'in batkanlığı altında bu 

lunan demokrntlar birliğine mensuh 

saylavlarla senatörler, aJtı müstenkif<: 
karşı ittifakla verdikleri karın-da, kabine 
de mevki almış bulunan parti üyelerini 

takbih ve bil.lkiıı, gn.ıpun imini almadan 

Saro hüküınetine iştirakten imtina c ' ıı 
\'C böy lece parti disip1inine riayet goı; 
teren azayı da tebrik eylemiştir. 

Bu kararda, bazı azaların diınp'" l 

karş ı gelmif, ve Saro kabinesine " nc."l1> 

kendi meıuliyetlen at tında, iştirnk ... • 
lemiş olmalarına esef edilmektedir. 

Paris, 25 ( .A.) - B. 1..ui M&rı. 

ba§kanlığı altındaki cumuriyet iedernı 
yonunun kabinenin aleyhinde rey \"era 

ceği zannedaiyor. 
Sosyalistler ise yeni kabineye karşı 

ne hattı hareket takibedecekleri hakkın • 
daki kararlannı geri bırakmı 1 rdo-.... · 

grup, kabinenin teşekkiıl tarzmdan la 
mamiyle memnun olmam ki bcnı.ber 
umumi sıyasayla ilgili bazı sebebler d •· 
layısivle o gene müzaheret edece\. · 

I· ı·wı.·ız b<umu ne di)<Jt 1 
Paris, 25 ( A.A.) Fransız basını 

aro kabinesinin bir parlamento knbine 
si olaca '•mla müttehit ise de sıy 51\ ı 

hakkında ayrı ayrı mütalealardadırl r 
Sağ cenah Flanden'in İtalyan aleyh • 

tarlığından dolayı endişe göstermekte, 

sol cenah da Flanden ve Pol Bonkur' · 
dan milletler cemiyetine kati bir sadık· 
lık sıva11nsı beklemektedir. 

K"ı,;,.,. ••ı•rıiş bfr c#.·:it•ı·i)·(·t mi 
alactıl;? 

Pariıı, 25 (A.A.) - Kıral Jorj'un ce· 

nazesi kaldırıldıktan ıonra, perşembe 

günü parlamentonun huzuruna çıka 

cal.ı olt\n Saro kabinesinin geniş bir ektic 
riyct ka?.J\nacağı tnhnnn editiyrn·. 

IJ. I· lw"J,.rı <foııfr 11/ıJ ur. 
Pans, 25 (A.A.) - Yeni dı işlen 

Bakanı B. Flanden dün öğleden sonra 
8. Lava: ile görüşmüştür. 8. La,•al bu
gün öclc üzeı-i ll. Flanden'e dış işleri ba· 
lmnlığını devredecektir. 

l nµiliz "<lZt!lf•ler·iwil•l.-i kll~ gı 
Londı-a. 25 ( .A.) - ''Deyli Telgr ,, 

gazete i, yeni fransız kabinesinin dı il• 

yasc d lnt;iltere ile sıkı bir e1 birliği i1 
ç lışa gı mutateasını ıleri sürerek dı • 
yor ki: 

''Saro hararetli bir milletler cemiyelı 
taraftarıdır ,.e Fland n de otedenben 
İngiliz • Fransız işbirligini istıyen biı 

devlet adamıdır ... 

' Morninı;: Pt)st,. gazetesi ıse, Fl n 
den'in. birçok nutuklariyle d sabit o' • :;ı. 
gu üzere lta.\ya ile bozuşmak arzunınd 
Laval'den geri kalmadığını ve bundan 
dolayı müfrit :zecri tedbirlere ·dilmesi -
ne kArşı duracağını yazmaktadır. 

.'Bu ga:r.etc diyor ki: 

" Saro kabinesi şimdiye akdar l.ava,. 

İn Cenevrede takib ettiği sıyuadan ayn 

bir sıyasa ile dünyayı hayrette bırakmı 
yacaktır. Cenevre'nin iki yanağına tatlı 

tatlı öpücükler konduracak. milletler c:e. 

ınlyetinde kollcktif emniyetten bahsede

cek fakat Frans mn cenubu prki huclu· 

~ ında 250 bin ki .. ilik bir f rn11z ..,- ı su

na tekabül eden bir anlaşmayt bozuuya· 

caktır ,, 

fl 4.1o.,., tıtfo •• 
VarfOva, 25 (AA.) - "KourJer Po

ranny., gazetesi Saro kabinesinden \,ab. 

sederek diyor ki: 

" B. Flanden, h bq hart. ile diıttii· 

u muşkil vaziyetten h lya'11 kur 

m kta daha z taka gösterec ti 

-taly ı -ha eş harhı, şimal re_ esinde 
bütün şiddetiyle devam ediyor 

U.\ ''J'ZU; K \K \IC 1: 

:\Jınaıı ~azt•t.ı.leri 

ne di} orh .. '!_ 

Berlin, 25 (A \ ) - iman ·111;~! .. 

lcri Dantz g hakkın l Mi~, tl •r ee~nı 

yeti konseyinin k arını m vr. hahıa 

<'tmcktedir. 

"BcrlınC"r Lokal-anz i :er" dıy 
"Millctlcı Cemi-~ ti on yi t 11 

clı .ı karar Dnntzic ile rmlletler c mı ·tı 

arasında ç k.rn ıhtı• .:a h.iç de .lse ıu 

' l.katen bir son venni ti Bu tici! 

uL.un örüşmelerle elde dilmiıtır Cörüt 
meler sırasında Dantzig delegcl n illet 
lcr cenııyeti namına ıddetli bir bu:yık 

altında bulundundmu tur. D nb!İlf ır 

tahkik komisyonu gönderilmek, tM> 

çimler yaptınlmak ve hatta beynelmİ·· 

le! bir polia teıkil olunmakla tebdid e
dilmiıtir. Htttbuki Dantzi: su1hu ha· 
riçtcn veya dahilden tehdidi taf dinndt' 
müdahale hakkmı vennelttedir. S. ise, 
son günlerin büyük diplomatik l.are
ketinde mevzuubahis değildir 

'"Berliner Tageblatt., ıuet-e i fOY~ 

yazıyor: 

"Konaeyin kararı bilhassa fU ok.
tadan ehemiyetlidi~ ki Dantıi e nrelcc 
dü~ünülmüş oldugunun hililm.:ı • lı; 

bir ültimatom verilmemittir Bund.ıo 

do!ayi bu karardan memnun o 

zımclır. Ancak tura mt ela kay~ 
lazrmdD" ki, aon elim müzakerelerde hu
lunmalc konseyin ~ v zife.i ve dtı 

halda idi.,. 

Kreuz zeitung uetea tofle Ylt· 

ziyor. 

Milletler yetiıun ban ı 

artlar albncla meseleyi el aldığı oa 
önünde tutuluna coriilur ki, milletJcr 
cemiyeti bizzat kendi batasiyle kaybetti 
v·i otoriteyi b çok ındi n fle v 
malamalı utemiıtir 

B. Gönın .. LS 

GENE KONUŞ1U 

"Nasyonal sosyalizm. Al-
(l!ap. 1. inci aylada) 

bil taarruza geçmişlerdir. ltalyan piy 
desi hücuma alkım ve bunun neti· 
ceainde ço1': kanlı &iıngu muharebe
leri olmuştur. Bu esna<la italy n ha,·a 
kuvvetleri habeşleri mitralyöz leşin 

temadiyen oğüs göğUse harbedilmi~ 
ve hemen hemen yalnız kılıç ve ıün
gü kullanmak mecburiy~ti baad ol-

ım,ııtur. Savaı, geceleri dahi dunna· 
mııtır. Habe§ fedailerinden teıkil o
lunan hücum kıtalan, yolu müdafaa 
etmek üzere i.tatlyanlar tarafından 

kurulmuı mitralyozleri iki blokhan: 
hücumla zaptetmiılerdir, Bu müıtala
kem mevkilerdeki İtalyanlar ölmiif
tür. Harekat, babeılerin muxafferi
yeti ile neticelenmİ§tİr. 

, manyaya asırlık ırnahiyeq 
tini iade etmiştir.,. 

tubnuşlardrr. " 
Piyade harbı perşembe babı tek· 

:rar başlamıf ve İtalyanlara göre bn 
harbı kendileri kazanmışlar ve habeş 
)erden yÜzlerce esir almuı•aTdrr. 

Habeşlerin şimaideki 

zaferleri 
Desaie, 25 tA.A.J - Royter ajan· 

aı muhabirinden: Şimal cephesinde 
yukua gelmiı olan büyük muharebe·· 

ye ilı.:;ili buraya gelen• haberlerde bu 

muharebenin habeşlenn tam bir :ı:afe 
ri ile neticelenmiş oldugu 'e habeşle 
rin on agır top ile yüz mitra•Joz f 

dıklan bildirilmektedir. 

Habeşler, ital)an taarruzunu pus 
kürtmüş, İtalyanları Üsşulharekelerı 

ne atını§ "e çok müstahkem iki me\' 
zie girmiş olduktarıns öylemektedi ... 

ler. 

Adıs.ıDcU•ıt, 25 lA . . ) - Son gun 

lerde Tembıen'de ve Makalle etrat ın 
da vukua elen buyuk muharebe 

hakkında habe kaynaklarmdan veri· 
len tafailata ore, üç un ıçinde mii 

----·----
Ml~I HU'\hl 

.K Hj t\I. Hl llK \ 1 

'
7 af flt·ı lar kain ne 
kııı-nıuyorlar 

• 

' 
Kahire, 25 (A.A.) - Buradaki ka 

naata göre, Vafdın kabineyi kurmak· 
tan istinkaf etmesinin, yurddaılarm 

el birliği ile ve İntizam içerisinde bü 

riyete kavuımak için çalrımak eme· 
Jinde bulunan efki.n umwniyenin e· 
hemiyetli kısmında hoınudsuzluk U· 

yandırmak ihtimali vardır. 

Bu vaziyet, kıTalm ödevmi kolay· 
laıtmyor gibidir. Kendisinin kabine 
kurmağa memur edebileceii fahSİ· 
yeder İçerisinde Ali Mahir ve Mebmed 

Mahmud Paıalarm da isimleri geç
mek tedir. Mehmed Mahmud Paşa fi. 
b er a tlerin başkanıdır. 

KJR \iJ 1 

ü rtJ~u .... -----
iiz 1 tiu iııgiliz 
11()),et bekliyor 

(Bası 1. inci sayfada) 
beraber idi. Bu sırada halkın zi
yareti 15 dakika durdurulmuştur, 

Heyetimiz Belgraddan 
ğeçti 

Belgrad, 25 {A.A. t - Mute
vaffa İngiliz kıralı beşinci Corc'un 
cenaze merasiminde Türkiye hü
kümetini temsil etmek uzere Lon
draya gitmekte o1an heyet Belg
rad istasyonundan geçerken, Yu
gusla vya hükümeti adma proto
kol şefi, parlamento adma iki meb
us ordu adma da bir general i'e bir 
binbaşı tarafmdan çok samimi ve 
dostca bir urette kal"şı1anmış ve 
uğurlnnrnı"tır · 

frrım.ıutluktan µİllt•c1>kl'-•r 
Tiran, 25 (A.A.) - Kıral Corc

un cenazesinde Arnavudluğu tem
sil edecek olan heyetin başında 
kıralın yeğeni prens Salih buluna
ca'ktır. 

Cenup cephesinde Raı Deata UY• 

votler · Gannledoria yakınındaki dağ• 

lık ernziye çekilerek orada vazi,.et 
almışlardır. Negelli'nin İtalyanlar e
line geçtiği burada teyid olunmakta
dır. 

Mareşal Badoglio'nun 
yanma giden yabancı 

zabitler 
Viyana, 25 (A.A.) - Viener 

Zeitung gazetesi, İtalyan huküme
tinin daveti uzerine Avusturya 
milli müdafaa bakanlığı erkanın
dan general Boehme'in berabe
rinde bir japon, bir Amerikan, bir 
Macar ve bir Arnavut zabiti oldu
ğu halde mareşal Badoglio'nun 
genel karargahına gitmek üzere 
Cenova'dan vapura bindiğini ya
zıyor. 

Adisababa, 25 (A.A.) - Roy
ter Ajansı muhabirinden: 

Makallenin pek yakınında id
detli hir muharebe devam etmek

tedir. 
:··················--········-··--··-··-····--...···-... ·-··--·········· .... 
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ANKARA8ı 
Tiirki~c· hakl..nula ynzılart kitaplarm .. a)ı,;ı gittikçt 

tuaktadır. 

Türkiye artık yalmz t• i du yulur değil. 
Kcndtinden her tarafta ko ım~ulur 

e birçok menı1t•ketlerde d c 
Kendi!o\i "örnek" tanılan 
Bir mt·nılekeı olum tur. 

'S 

rt- ! 

Bundan birkaç ,,ı önce, A \: nıootur} amn nkara elc::ilik mii"'· : l te nılığını yapmış olan N. , .. Bi schoff'un "Ankara" sı, hakkı- i 
. mızda yazıhm kitah1ar ara ın•I a en orijiııalJt·rinden biridir. i1 
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(8011 1. inci u1letla) 

ki munffakiyetlerini b ycletia:tm 
sonra demiştir ki: 

" - Abnaoyadaki 111asal Wd . 
şafta fevkalade uğraıan yabancı g ... 
zeteciler kendi memleketlerinin ftzi 
yetleriyle uğrapalar daha iyı edtder. 
Sokaklarda İ§ \eıkilab müfrezeleri .. 
nin ve ordunun geçişleri görüldükten 
onra AbnanyÜla hiç bir feyİn cleğiş.

memekte olduğu iddia edilemez. B"" 
günkü Almanyanm bundan Uç sene 
evelki Almanya olmadığını herkes 
bilir. Nasyonal sosyalistlik Almany -
ya uıdık mahiyetini iade etmiştir 
ve Almanyada askerliğin Hitler tara

fından yeniden tesis edilmi olduğu 
yüz aene sonra da heyecanla hamla~ 
nacaktır. ,, 

B. Göbeb, dış sıyasaya aıt mes .. te. 
lerden de bahsetmiş ve Alm nya ha
beş işindeki kati hitarafh ım "'' ; d 
ettikten sonra "maamafih bu bita · 
raflığın bizim kuvvetimizin b r fo~ .... " 
si o\duğu göz önunde tutulmaltdtr , 
c! ·'\tir. 

Propaganda bakanı. sozlenm .ly 

le bitirmiştir: 
" - Size temin ederun la, on se-

ne sonra bugünün sefaletleri llizim 
en tatlı hatıralammz olacaktır. O za" 
man muvaff alciyetl n niz herkes ıçin 
bir hakikat halim alnıt olacab.1ır .. , 

30 ikfod kıirımuı lm:ırlık 

Berlin. 25 (A.A) - Nuyonai 
sosyalizmin Almanyada iktidan ele 
aldığı günün yıldönümü olan 30 
ikincikanunda kr yardım cemit eti 
tarafından yapılmakta olana ilan • 
len fakirlere yirmi iki milyon nwla: .. 
lık yardunda bulunulacaktır. 

Çağrı 
Gumruk ve İnhisarlar Encümeni 

( 27.1.193ô ) pazarteal rüftU ••t ( ı• ) da topluaacaktll'. 
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{)rtasarktan bir misal 
Yabancı gazetelerde okuduklarımız~ -"" 

Bu nıuvaff aki.yPt in eıı büyük şerefi 
dış sıyasasını kontrolu altında bulun

duran ~4.tatürkle Doktor Arasa 
ait olm.ak icab eder » 

Lcı Repüblik gaz.ete.sinde Piyer 
Dom inik yazıyor: 

İtalyan ordu şeflerinin en cüretka· 
rı ve aym zamanda en sömürgecisi o

lan general Graziani - ki Libya'da 
biı·çı.;k seneler kalmıştır - manl.kan. 
kendisini, yağmurlar mevsiminden 
evel Harrar şehrine kadar götürebi
lc:cek bir manevraya •;İrişmiş bu 1 umıyor. 

Tigre'den daha kolay olan arazi
njn nevi, ve kamyonların kullanılnrı bir 
kere daha hatırdan çıkarılmamalr

dır. Görünü,e göre, general Grazia . 
r.i fransızlarm sömürge harblarmda 
birçok defalar tatbik ederek muvaf
fak oldukları bir usulü tecrübe et
mektedir. 

______.l 

bul ediyorum. Bununla beraber, mu . 
vaffakıyet mümkündür. ve bu buaus
ta aldıgımız haberler sarihtir - ile"i 
harekele durmaksızın devanı edile
cektir. Manevranın iik kısınının y11.pı
hşını gördük ikinci kısmına yakında 
şahid olacağız. 

lrak'ın Milletler Cemiyeti Genel 
Sekreterliğine başvurarak önümüz-
41eki toplanbda görüşülecek olan 
Irak - lran ihtilafmın listeden çıkarıl
masını İstemesi orta şark memleket
lerinde yerlesmekte olan dostça mii
nasebetleri yeni bir delil \'e misalidir. 

Bu ihtilaf, Şattülarab nehri üzerin
de bir sınır anlaşmazlıgı idi. Bu tür
lü anlaşmnzfıklar, her ne kadar, dost
ça kotarılamaz şeyler değilse de bir· 
çok milletler bu gibi hususlarda ken 
di aralarında anldşamamakta ve U
laslar Cemiyetine kadar başvurmak 
tadırlar. Bu sebeble Irak ile lran'ın 
doğrudan doğruya konuşmalar yapa
rak kendi işlerini halle karar verit· 
leri ehemiyetsiz ve küçük bir hadise 

telakki edilmemelidir. 
Fakat bunun ehemiyeti, bundan 

da daha büyük ve ileridir. Türkiye, 
inan, Irak, Afganistan esasları Ce
MTrede karar1aştırı1mı§ olan bir ade
mi tecavüz paktını İmzalamak Üzere· 
dirler. 

Bu dört devlet hem ekonomik men 
faatleri, hem de din birliği dolayısiy
lıe aralarında sağlam bir blok yapı 
yorlar ki garbta aynı vaziyette bulu
..., devletler, aynı ,eyi yapmakta a -

eh. kalmı!'lll'lrdır. 

Bu muvaffakıyetin en büyük ~ere· 
fi kendi dış sıyasasını sıkı bir surette 
kontrol altında bulunduran Mustafa 
Kama! ile onun Dış Bakanı doktor 
Aras'a aid olmak İcab eder. 

Evvela Sovyel Rusya ile bir ittifak 
akdetmekJe İşe başlıyan Türkiye, (bu 
İttifak 1933 de yenilenmiştir) kendi
si merkezde bulunmak üzere emin ve 
saglam bir blok yaratmak için de
Vl'lmlr bir surette çalışmıştır. 

1934 de doktor Rüştü Aras'ın gay

retleriyle imzalanmış olan Balkan 

paktı Türkiyenin garbta emniyetini 

sağlamış, şimdi yapılacak olan Asya 

paktı da bu dairenin ~rk tarafında

ki çevresini tamamlamak Üzere bu

lunmuştur. Bundan sonra yalnız Bul

garistan ve Akdeniz aralığı kalmak

tadır ki Türkiye bunu da sağlıyabil

mek için Lozan muahedesinin yasak 
ettiği Çanakkaleyi tahkim etmek di
leğini göstermektedir. 

Türkiye, dostlarla çevrilmiş bir va
ziyette bulunduğu için Akdenizdeki 
düşmanlarına karşı daha az sinirli bir 

gözle bakabilir. 
(Mançester Gardiyen - 17 sonkcinun 

1936). 

General Graziani, her ne kadar 
çolsc de, motöı·li.i k..ıvvet1crin har .. k 
tine nisbeten müsaid bir bölgede ha

rekete geçmiştir Bu bir kamyon 'e 
petrol meselesidir, ve İtalyanlar bun
dan mahnım değiller gibi görünüyor. 

Buradaki harb sahası., bin kilomel· 
re genişliğınde ve bin kilometre de
rinliğinde, büyük bir kısmı çöl, suyu 
pek nadir, az nufuslu bir yerdir, fa
kat burada İtalyan kıtaları, yerh 
mahsullerle beslenrniye mecbur olan 
habeşlerden çok daha kolaylıkla iaşe 
edilebilirler. Yüksek mıntakalara a
lışmıt olan habeşlerin, bu alçak yay
laların ikliminden hiç olmazsa İtal

yanlar kadar sıkıntı çektikleri, ve az 
zaman önce kendileri tarafından fet
hedilmiş olan bu yerler halkının ha
beşlcre pek taraftar olmadıkları da 
ilave edilebilir. 

Madagaskar'<la, general Dii§en, se
fer heyetinin hastalıklar yüzünden 
kırıldığını görerek, hafif bir müfreze 
teşkil edip Tananario Üzel'İne yolla
dı. Şehirden doğru hatla 150 kilomet· 
re mesafedeydi. Müfreze ilerledi ve 
sefer heyetinın o zrunana kadar ver
diği kayıpların yirmide birini bile teş· 
kil etmiyecek kadar az kayıplarla 
şehri zaptetti. 

General Moaniye, 1911 de bazı 

fransız unsurlarının içinde hapsedil-

miş olduğu Fas şehrini kurtarmaya 

memur edilmişti. Çölde hızlı bir yÜ

rüyüş. Tam bir muvaffakıyet. Bir se· 

ne sonra Manjen'den Merakiş Üzeri

ne seri yürüyüşte aynı muvaffakıyet 

kazanıldı. Dördüncü misal olarak da 
belki general Guro'nun 1918 de Şam 
Üzerine yÜrÜyÜ~Ü zikredilebilir. 

Habeşlilerin yaman cengaver ol
duklarını, Harrar'ın önündeki mevzi
lerin tahkim edilmiş bulunduğunu, 

İtalyanların, tankları, topları ve gaz
larına rağmen burada akamete uğra
maları muhtemel bulunduğunu ka-

Graz.iımi partiyi kaybedebilir; 
Harrar'ın önünde, çok kuvvetli mev
zilerle karşılaşacaktır; fakat kazan

dığını farzedelim. ltalyanların bir ay 
zarfında Harrar'a girdiklerini farze
delim. Buradan tekrar ç.ıkacaklnrına 
ınanır mısınız? 

Çok iyi malumat sahibi olan ve 

Romadan gelen bir İtalyan ziyaretçi

si, birkaç gün önce. bana, Grazia -

ninin her neye malolursa olsun ve kJt

biJ olduğu kadar çabuk Harrar'ı zap

tetmeye memur edildiğini söyliyordu. 

Şehir alındıktan sonra İtalyanlar bu

lundukları yeri tahkim ederek habeş
lerin bıkmasını ve diğer devletlerin 
keyfini bekliyecelder, veya barba aon 
-verilmesi için dostlarının tavassutunu 
rica edeceklerdir. 

Ya.zar bundan sonra Harrar'ın 

İtalyanların eline düımesi demek A· 

disababa - Cibuti demiryolunun ke

silmesi demek olacağına göre bu de· 

miryoluna Jökiılmüı olan bir milyar 

/Tanklık lraMı1' Hrmoyeııinin ne ola

cq1111 ııormaktotlır. 

Bay Edenin mektu hu dola, ı~iYle 

Bu sahada kumanda eden habcş 

şefleri bir yandan Harrar valisi ge
neral Nasibu'dur ki yirmi yıl ônce 
Yanya müdafaasını yapmış o)an türk 
generali Vehib Paşa da kendisine mu
avinlik etmektedir. Bu son ikisi yerle
rinden kımıldamamışlardır. Buna kar
ş.ılık, Ras Oesta, ihtimal ki kendini 
göstermek acelesiyle, esasen harbı 

istiyen bir düşmana karşı ihtiyatsız
ca ilerlemiş görünüyor. 

Alnıanya sömürge • • 
ıstı yor 

18 .sonkcinun 1936 tarihli Deyli 
Herald'dan: 

Bay Eden'in Vorvik'de dün gece 
.110ylemiş olduğu söylev, bir müddet

ten.beri arkadatları arasında görülen 
gev§ekliği, az çok, ortadan kaldıra
cak mahiyettedir. 

Birçok kaynaklardan gelmi§ olan 
bir tak1m haberler son günlerde kö
tü bir propaganda havası yaratmıştı. 
Bunlara göre büyük Britanya, öteki 
milletlerin ne yapacağmı gözetliye 
cek, onlarla birlik hareket edecekti. 
Kendi kendisine hiç bir ite kalkıta
mıyacak, Milletler Cemiyetinin passif 
bir azası olarak kalacaktır. 

Halbuki timdi clıt bakanının söz
leri bu havayı deiiftİrmİftİr. 

B. Eden, geçen yd içinde Cene-vre
ye Britanya imparatorluğunun reh-
1.erlik etmekle övündüğünü söylemif, 
lnwilterenin aulh davasmda Önayak 
.ımasma büyük bir önem vermek ge· 
rff:tiğini anlatmı,br. 

Dış Bakanı, gene bu ruh içindeo 
gelecek pazara Cenevreye hareket ve 
hu aıyasaya devam edeceğini vadedi
yor. 

Bu sesin bütün inglizler tarafından 
tasvib edilecefine fÜphe yoktur. Hat
ti yalnız İngilizler defil, Milletler Ce
miyetine bağlı olan öteki milletler de 
böyle düşüneceklerdir. 

Ortada öteki azalara İngiliz aıya-. 
aanı dikte etmek meselesi yoktur. Bu. 

AıVtiJ IJrianJ 

nun gibi, Öteki milletleri İngiliz t-ıya 
ıı;asmı takibe ikna veya tazyik etmek 
:ibi bir mesele de yoktur. 

Fakat Milletler Cemiyetinin kendi· 
sini felce uğratmasına göz yummak 
da doğru değildir. 

Bu &ebeble İngiliz delegasyonunun 
hareketi büyük bir tesir uyandırmak
tan geri kalmıyacakbr. Onun için 
bundan kaçınmak Milletler Cemİyf!ti
ne ve sulh davasma bir ihanet sa) ıl

mahdır. 

Bay Eden, bu yolda hareket et
mek yolunda herhangi bir mesuliy·eti 
vuklenmekten de geri durmıyacak· 

tır. Doğru olan da budur. 
Bundan batka iyi ve doğru olan 

iki esas daha vardır. Bunlardan birisi 
u.ldırganhğm sürüp gitmesine m.Ü&a.· 

ade edilmemesi, ikincisi de konufma· 
larla bu i,lere Milletler Cemiyeti ta
rafından bir yatıştırma çaresi bufun· 
masadır. 

Şa halde Milletler Cemiyetinin en 
tezelden yapacağı İf, ltalyan aaldrr· 
l!"anlrğıru durdurmaktır. 

Birçok defalar söylediğimiz gibi, 
zecri tedbirler bu makaadla yapdma.lr 
tadır. Bunda da gaye, saldırganı, aal
dırışlarnıı durdurmağa mecbur ede
cek halde aıkıttırmak, sonra kendisi
ne hiç bir fayda vermiyecek bir sulh 
yaptırmaktır. 

Böyle bir tedbir alınınca, bunun 
herkesin menfati namma elden gel-

Her ne de olsa, general Grazia . 
ni İmparatorun damadının kuvvetle. 
rini yolundan temizliyor veya geri sü
rüyor görünmektedir ve bilhassa, 
Harrar üzerine bir yürüyüş esnaamda 
italyanlarm Mogadisiyo ile ir~ibatlan
nı ani bir taarruzla keııebilecek olan 
en tehlikeli hasmına kuvvetli bir dar
be vurmak istemiştir. 

Muvaffak olduğunu farzedelim; 
bu takdirde general Graziani hare -
ketlerinde aerbest kalacak ve hakiki 
hedefine doğru yüriiyebil~cektir. Bu 
hedefe vanlması için itaty .. r )arın g •• 
reken. zamandan mahrum olduklan 
mr 1&11tlıyor? 

diği kadar çabuk ve tesirli olmau za
ruridir. 

Tesirsiz ve danışıklı zecri tedbir
lerin tatbikinde hiç bir fayda yok-
tur. 

Milletler Cemiyetinin bu i'i J•P&• 
cağına yüzlerce emare vardır. Fakat 
gerekli olan nokta, bunun tezelden 
vapılmasrdır. 

Bundan dolayı bütün lngihere, B. 
Eden'in sözünü tutmasını ve ltalyayı 
bir an evel sulh yapmağa mecbur e
decek tazyikler yapılmasını bekle
mektedir. 

Piyer Brosolet La Repüblilde ya
.ı;ıyor: 

lngiliz ve fransız elçilerinin alman 
dış bakanlığanda yaptıkları tetebbüs
lerden sonra, fransız - ingiJiz uzlat
malarına kartı alman gazetelerinin 
hücumları biraz sükun bulmuş görü
nüyor. Bazı Berlin gazetelerinde, ge
çen hafta bütün Nazi gazetelerini İ§· 
gal eden temlere hiç rastlanmıyor de
ğildir, Almanyada Lokamo andlaı

masının ihlalinden şikayet etmekten 
büsbütün vaz geçmit değildir: Bütün 
bunların şimdilik geriye bırakıldığı 

ve fransız meclisinde İngiliz - fransız 

paktının kabulü sırasında hücumların 
tekrar başlayacağı söyleniyor. Hiç ol
mazsa §İmdilik, Ren ötesi gazeteleri
nde bir mütareke batlamış görünüyor. 
Hadiseyi objektifçe, ho9nudlukla fa
kat fazla hayale kapılmadan kayde

delim. 
Fakat aynı zamanda kaydedelim 

ki, Almanyada franaız • İngiliz görüı
melerinin uyandırdığı gürültüler bir
az sükiin bulur gibi olduğu emada, 
doktor Cöbbela bir batka cepheden 
hücuma geçmiştir. Deutschlandhalle· 
de söylediği nutukta, timdiye kadar 
ancak bazı deniz mahfillerince ifade 
edilmiı olan istekleri tekrarladı: Al
manyanın yakında tekrar sömürgeler 
istiyeceğini bildirdi. Ve bu suretle, 
Avrupa diplomasisini, gelecek seneler 

2arfında, korkunç güçlüklerin içine 
dütürecek olan bir meseleyi ortaya at· 

b . 

Doktor Göbbels bu isteği, Alman
yanın ekonomik vaziyetine istinaden 
ileri sürdü. Ve bunu yaparken de Al
manyanın bugÜnkÜ ekonomisinin çok 
karanlık bir tablosunu çizdL işsizliğin 
birkaç aydan beri artmıf olduiunu 
itiraf etti. Alınanyanın ham madde
ler tedarikinde karıılaştıiı güçlükle
ri kaydetti. Ve B. Musolini gibi, hazır 
yeyici milletlere kartı proleter millet
lerin davasmı müdafaa etti. itte, Ne
el münasebetiyle alman devlet adam· 
ları tarafmdan söylenmit ve Alman· 
yayı, bir kanıddık dünyasında bir 
saadet adası gibi tasvir eden nutukla
ra hiç de aynuyan sözler. Bu aözler, 
yirminci asır başındaki alman felae· 

fesini de defittinnektedir. Almanya 
o zaman kuvvetlilerin hakkım istiyor. 
Bir iatila politikallDI 9lefTU göstermek 
için insan her zaman bir veaile bula

biliyor. 

Alman aömürge isteklerinin dayan

dığı eaaalan münakata bile etmiye

lim. Pratik meaele, Almanyanm 191~ 

de kaybettiği sömürgeleri tekrar al

ması (çünkü ancak bu mevzuubahı o -
labilir) hakikaten ekonomik vaziyeti
ni düzeltecek ve bu ıurede Almanya
nm bugünkü isyan zihniyetini sakin· 
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rüst olduğuna tam bir itimad besledik. 
Yalnız birbiri arkasından değişen frans1z 

kabinelerinde on iki dafa başvekil olmakla 
kalmamış, sıhhi sebebler yüzünden geri çe
kilmek zorunda kalıncaya kadar, hiç kesiksız 
yediyıl dış işleri başında bulunabilmiş olan 
bu Briand nasıl bir adamdı? Benim olduğu 
kadar Stresemann (Strezeman, nın da tan1 bir 
itimadını kazanmış olan bu şahsiyet !timdi? 
milletler cemiyetinin, her zaman en kuvvetli 
şahsiyeti ve bazı bakımlardan, bu cemiyet 
mefkuresinin canlı bir mümessili olan bu zat, 
ne idi 1 
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ARlSTiD BRIAND 
(ARİSTİD BRİY AN) 

Aristide Briand, harbın dehşetine şahid 
olmnş, dulların, babasız kalmış çocukların ız
dırab feryadları, ruhunun en derin noktala
rında tesirini yapmıştı. 

Sulh, onda hakiki bir iptila halini almıştı. 
O, yorulmadan bu gaye peşinde koşuyordu. 
Kendisinin Quai d'Orsay (Ke d'Orse) de 
bulunması, fransız politikasının, bir sulh po
litikası olacağına bir garanti sayılıyordu. 

"Ben bakanlık ettikçe, harb olmıyacak
tır!" 

O, dünyaya, işte bu sozü verdi. Bu sözüne 
ne kadar sadık kaldığına, dünya ve alem şa-
hidtir. · 

Ben, dış bakanı olduktan sonra, 1924 ilk
kanununda Romada toplanmış olan milletler 
cemiyeti konseyine gittiğim zaman, Bri
and'Ia ilk dafa karşılaştım; derhal kendisi
ni itimadım kazanmağa çalıştım ve dolayı
~ile. onun sayesinde. memleketime karşı 

Fransanm ıtimad ve sempatisini tekrar elde 
eımeğe uğraştım. 

Çünkü bugün de olduğu gibi, o zaman da 
şu kanaatte idim ki, Almanyaya şerefinin ia
desile A vrupanın yeniden canlandırılması, 
yalnız ve yalnız, bu karşılıklı itimadın muha
fazası ve uluslarımızın mesai tesrikinde bu-
lunmasile müınküdür. J 

Anlaşmamazbğın neticesi, Rur'un işğali 
olmuştur. 

Evela, Kolonyanın, ondan sonra da and
laşma müddetinden beş yıl önce, Ren vila· 
yetinin tahliyesi, anlaşmamızın bir verimi i
di. Briand. fikrime istirak etmis ve be
nim fedakarlığıma. ı 924 de derhal karşılıkta 
bulunmuştu. 

Ertesi yıl o, basvekil ve dış bakam olmuş
tu. Ben dış bakanı buluncluğum müddct~e, 
birtikte çahstık ve dostluğumuz çok samimi 
bir şekil aldı. Birihiriınizi, cok yorucu görüş
melerde denedik: h<>r hiti-·ni7. ifüürünün ter 
temiz bir dii<ince t· ~w· ı M 'e h ... r cihetle dii 

Briand, bünyece, orta boylu, geniş ve ör.e 
doğru eğilmiş omuzlu, basık göği.islü iclL Ila· 
şına, sanki sık ve kır saçtan bir ta~ giymiı;ti. 
Ekseriya müstehzi şakalarla ı5Ilda7an göz
leri gibi teshir edici olan güli.ımsemesi ile, 
çirkinliğini giderdiği iri dudaklan vardı. 
Bir parça çarpık olan ağımın hemen hemen 
yarısını pos bıyıkları örtüyordu. 

O, islah edi!eıniyecek derecede biT' alay
cı idi. Bu huyunu tleğiştirmek veya büs .. 
bütün ond~n vazgeçmek, elinde değildi. 

Güzel nükteleri, alelade ımlsrmda oldu~u 
kadar, ciddi mün~kne ... terdn da dt:daklan ara
smd2n sıynl~p çıkı:mıı. 

(Sor-u "ar, 
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l lu la~ gec_·c!Si çok 
µ;üz<--J )Jd u 

( 8"f' 1. irıct 11.a.;yf ada) 

c ın açıitt ve makııadını ani ttı ve al· 
Mı\la.ndı, An\..11r11 Kız liseıi direktörü B. 
Sami Burca'nın bilhau kurtuluj ıü · 
nünden •om Rioi tarihi, mebus Oıman 

Şevki Uludag d.. •·Uludağ,. nakkınd. 
tt.ahat v~rdilet". Sonra Bur nan ıcçme 

manzaraları projduıiyon1a öıterildi e 
bunu Bursanın birçok huıuıiyetlcnni 
göıteı·en filim takib etti. Bu arada len

i re Bursa'nın kestane fekeri dağıtıldı. 
Oıınan pehlivan, Bekir, Mehmet ve 
kadatlan tarafmd n Bursa oyunları oy· 
nandı \ e milli tarkılar söylendi. Bundan 
onra bursnlılann coşkun gösterileri ile 

Atatürk'e <:elal Bayar ın imzası ile bir 
ııaygı ve candan bağlılık telgrafı çekildi 
davetlilere Bursa mallariyle yapılmı~ 'liit· 
rinler gösterildi ve Hnlkevinin çay ı · 
lonuna geçilerek müzik, dans v milli 
oyunlarla geç vakte kadar eğlence devam 

etti. 

Buı 11 lılann bu toplant111, eısiz '-· r 
güzel'ik \'C unutulmaz bir gece oldu. 

t z 

lqtırerck auJhu kuvvetlendirecek bir 
aur uıup olmıyacağım bilm tir. 

imdi guraaı da aıikirdır kin To-
o veya KMDerun'a ne d prk Ahi· 

kaaına hib olmak Almanyanın r • 

f hma bir fayda vermez. 
E ki alman sömürgeleri modern e

konomiye lüzumlu olan pamuk, pet· 

rol, m denler gibi büyük madenlerin 
pek bol olduğu yerlerden de değildir· 
ler. Şu halde Almanyanm en lüzum· 
lu maddeleri tedarikind na ıl bir 
mü pet tesir yapabilirler. 

Görülüyor ki AJmanyanın &Omürge· 
l rini geri lmaaı 1&r i Avrupa üze· 
rindeki iıtahlannı azalbnıyacaktır. 
O iıtahlar ki bugün aulh için en büyük 

tehlikeyi teıkil tmektedir. Doktor 
Cöbbela'in iateklerinin, gösterdiği ae· 
beblere rağmen, memleketinin gele 

cek tqcbbüıler için otorite ve ku' veti • 
ni artıracak bir itibar talebinden baş· 
kabir fey değildir. Ve bu hal, Alman 
propaganda bakanının gösterdiği yo· 
la gitmek için fazla cesaret verici ma 

hıyette değildir. 

Şüphesiz ki, mesele Weimar Al· 

manyası ile bambatka olurdu. De· 

mokratik ve aakin bir Almanya ile 

bambaıka bir tekil arzederdi. Sulha 

bailı bir AJmanyaya sömürgelerını 

iade etmekle, bir yara sarılmıf, bir 

smur lunhtı tamir edilmif, dünkü 

ıtiıpa•lar .......... ~alonl&flll& ko 
laıfatllnhmt ol.caktı. Ba IÖIDÜl'r• 
'-• lurpn Wr kwoel iracluiyle Ü· 
.... ., .. ~ .... edil-

.... ucak lunlan talarik edihnit 
h ... n bn.tlm.lrilmit olar. 
S. •hacla oldaja ribi bitiia • 

Wanla, w türlü teıebbial.-i köti
ı ' hıtic... taMJ'laaalNlecek bidia 
.... lwi öacedaa ekimlije mablaim 
edea teY• Hitlerizmia bütün Alman· 
J'•J'• J'&Jd•i• iatila sihni1eticlir. OçWa· 
ci Ra~h Almaa1aaa, ae keadİaİllİa. 
..... dit- ...... ta.ia ~ 
lawtaramıyacaldan bir ...-.li ÜU

,.inde tA .. maktacbr. 

ULUS 

B. Bitlerin bir fransız gazetecisine söyledikleri 

'' 1h anca m vaz ne 
ve adaletleri doğacaktır ... ,, 
« ıı lu BerUııde günün nıe~eJe ·i deği1diı·» 

Paris, 25 (A.A.) - Pari Soir ga

zel ıi, B. Hitler'in kendi ayları Bayan 
Titayn ile olan mülakatını netret

mektedir. 
Bayan Titayna, Hitlerin diploma· 

tik formüller arknamda gizlenmek ts· 
temediğini e fran ut mili ti ile .am 

Dünya hadiseleri karıısında Alman.)'u· 
nın durumunu anlatan B. Hitler 

mı, açııı.Ç41 goru§nıek ar ... usunu bu· 
lundugunu lebaruz ettırdikten sonra, 
Almanyanın buyuk fetıne ıu tar:zda 
hitab ettiğim anlauyor: 

- fran&ız, her ıeyden e'licl harb· 
d ıı çckınır, fakat bu nefreti ile bır· 

Jikle bir ııarb ihtimalini de goz önun· 
de tutar. Sizin ag:ıını:zdnn, Almanya 

nın sulhçu bir dıt sıya&a takib etmek· 
te oldugunu öğrenmek isterdıın.,, 

B. Hitler, buna ıu ce,,.abı ~ennıt· 
tir: 

Sulhçuluk keJimesmın Fran.a· 
dakı manası Almanyadaki ınana.sın· 

dan batkadır. Almanya., mılletin esa• 
haklarından vaz. geçmeği vaa.d eden 

bir sulhçuluğu tanıyamaz.. Bızce, sulh 
çuluk her milletin yafanıak tabiı hak· 
kına yani yafamağa deger bir ha) at 
geçirmesi prenaipine dayanmalıdır. 

Her kim aulh ıaterae, evv~la bu halıt.iLı 
taaımabcbr. Harbı iatiyen bll' tek al· 
IDAll yoktur. Soll harb, bize 2 milroe 
ölü M 7/> milyon yan.ıya mal OlDlllf 
tur. Hiç bir zater, bu kıymeti dolu· 
ram.az. Hangi deYlel adama, bqun. 

buWa .,ir eruı llazu•bilir? O de 
ancak bir IUlau alman olmak U.. 
iki milJOD kifilik bir erazi kazanım.ak 
IÇİD, ..Wetia ıoz bebeii olaD iki .A
yon seaci feda ebnek bir deliliktir. 

. -4ıman milletinin lacıkları 
lnMD maatıjl, böyle bir harbm •· 

le1bindedir. Yenay muabedeai, bir 
iatila11 Ye maDeYİ )tir saferi teJicl .,. 
leıaittir. Fakat her zaferin sa]Clf aolf. 

talnr1 vardır. bır milleti a{.ı.gı goıı.· 

t nnek ve onu hacil bir me,,·kie ıok· 
mak katiycn dogı·u degıldir. 1870 de 
Almnnya, yalnız maddi bir :ı:aferle 

iktifa etmİ§ \'e Fransanın § ·rehne do· 
kunm mı§lır. insan vicdanının dille 
ti, parti menfaatlerinin ushinde tul 
mıuıı lô.zıın gelir. Her milletın, kendı 
sınırları içinde, kendi imanına, kendı 
adatma, kendi nnanelerinc ve ekono· 
mik vazıyctine gore, ya§amaga hak 
kı vardır. Bir kısım milletlcrı, otekı 
kısım milletlerin afoyhine olaı·ak ıyı 

hır vazıyetc çıknnnak man. sızdıı. 
Çünkü bu İnsan ccmiyctinın muva:ı 
nesini bozar. Sulh ise ancak muvaze
neden ve binnetıce adaletten doğar. 
Bu aulbu kuracak tedbirlere gelince, 
inaani hialerle, anlııyıı hisleri ile 'lie 
bir z zekô. ile bulmak çok kolaydır. 

Bugün AJmanyadn 68 milyon İnaan 

vardır. Bu 68 milyon kişı, yemek, gı· 
yinmek, barmınak ve yaııırnak iste· 
mektcdirler. Dünyanın biç bir mua· 
hedesi, bu hakikati değiştiremez.,, 

Bu arada, Bayan Titayna, Alman· 
yn<la yapılmakta olan nufu& .ırltıl'· 

maaı sıynaasının tabii surette genişle· 
meğe ve binnetice harba varacağını 

söylemi§ ve B. Hitler buna cevaben 
demiştir ki; 

I l.-i 11evi miUcı 
Dünyadaki milletler iki nevidir. Bir 

kısmı b c rikli 'lie yüksek hasletlere 14 • 

hib milletlerdir, Bir kısmının ise böyle 

hasletleri yoktur. Bunlardan birinci in • 
mın ekseriyetle arazisi az.dır. Halbuki 

öteki kısmın elinde İilenmemİf geni§ • 
razi vardır. Avrupa devletleri birinci kıs· 
ımı dahildirler. Şunu göz önünde lubna· 

lıyız ki bu bakımclan A\•rupa devletleri 

anı!arında hazan ka" galar olmasına rağ
men bir tek camin bir tek aile te~kil edeı 
ler 

Gazeteci bu sırada: "demek, Alman· 
yanın daima arlan nufuıu .) üzünden 
müstemlekeye ihtiyacınız var,, derniı ,e 
B. Hitler buna ,u ceubı vermi,tir: 

" - Sız de a.) nı tanda dü,ünmiyor 
musunuz? Eğer dığer milletlerin vicda. 
nında muvaıene ve adi.1et fikrine yol ve
rilir ıse, bu itin maddi cihetlerı kolayca 
bal!ounabilir. Beni timdi en ziyade met· 

•"' eden 191, düny .... fU appdalıi 
kikati an1-1a ... ,._, olmaaıdır: ~ 
letıeria iyi niyeti, fikri m.......- Wr i~ 
birtiii ...,. ..... ptinMılidir. - ' .... 
retle Almua,a •• Fnma için. .... 1Jü. 
tün İDlllllİJelİa İJİliii İfİll, AYnlplMla re 
fahıa riald ......... elzemdir • ., 

Kominiam.,. B. BiılN 
8. Mitler, komiiaiam meseleai .... 

lunad ıanlan aöylemiftir: .. - J.,..,..,. Wmm. BiallütiD 

..... it fl'aİtİ alb .. Wtin dia7a pi. 
, ....................... ricucle ptiri1 
ınektedir. SoyY9t Raayadla ela bir sün 
vazi1et 1tö1le olacaktır. J)l;;..,. .. 

........ 

ıa< au I'- r ı· 

i h ·· r·k a 
daha kuı·utıı du 

Enkiıehir aıt· 

ma ınvaıı bölge
&inin merkez ııu· 
besi içinde bulu· 
nan Kurtini ba· 
taklığını kurut
m k iç.in 1932 yı· 
lında ıutma ıavn

fl tarafından 5 
metre genİ§Iİktc 

nçılnn 5,500 met· 
re uzunluğunda
ki Kumarcı ka
nalının zamanla 
bazı yerlerinin 
bozulduğu v e· 
velce kurutulan 
Kurtini bataklı- X-umarcı kanalından bir gorünu4 

ğmın da bu yüzdl.. rnr meydana 
geldiği görülmüıtiır. Bu kanal 1,6 

metre derinlik ve 12 metre g nişlik

te olmak Üzere ve ba§tan ~a ı aılma 

mücadelesi tarafından açtırılmıı, bu· 
nun için de 35.000 metre mikabı top· 
rak kazısı yapılmıtlır. 

Kocaeli tılma vaşı bölacım.n A· 
dapaz.uı 9ubesi içinde 4,6 metr gc· 

nitlik, ve 2,S metre derinlikte tlçıia 
1,000 metre uzunlu unda bir kanal 
ile burada bulunan 1,200,000 metre 
murabbaı büyiiklüğiindeki Akçmn'I' 

bntaklığı kurutulmuttur. 

PetroJ ambargosuna doğı·u 
Balkan Autantı vt~ 

Zecri tedbirler etrafında 
iiçüJ~ AııJa "ı . a 

neler düşünüyorlar? 
Cenvrc, 25 (A.A.) - Z eri tedbir

lerin tatbikini kontrola memur komi· 
tenin mütehassıslan, bu ayın 29 unda 
lsveç delegesi B. Vestman'ın baıkan· 
lığında toplanacaklardır. Havas aj n· 
r muhabirinin öğrendiğine göre kü· 

çük itilaf ile Balkan itilafı devletleri 

delegeleri, son günlerde, milletler ce
miyeti koridorlarında cemiyet muko.· 
vdenamesinin on altıncı maddesinin 

tatbikinde ya,,·aıhk gösterilmemesi 
gerekeceği düıüncesinde bulunmuı· 

lardır. Bu devletler delegeleri, komi· 
tenin halya ile milletler cemiyeti ixa· 
amdan olan bau memleketler arasın· 
daki ticari mübadelelerin artmau 
ile de uğrapnaaı lıuauıunda ıararda 

bulunmuflardır. Küçük anlapna ve 
Balkan anlafması devletleri, ftalya· 

eğer l&omuni:ı.m Almanya'da muvaffak ol
aayda. Bu ~eri ae..ı... .. ima fe 
........ dojvraaldı. 

A nuıuryaya •elince 
Alaaaıaya ile ••.aablr'J ... llirletm 

...... _ .... 8. Hider.. 5 hri .... 
fetmittir: 

"' - ..._...., a.tiı tle .-.... srelıti ........ 
.. Hids, .-.............. ...... 

..,.._ .,., ,..., ....... ın- • Al-_,..79 ........ -- ettipıi ....... 

.... deniftir ki: 

''-Bunda ittedild.i siW ..,abat 
edeWlir •• ıöderi,.le ... "lir ki Al • 
runya, aülnin •• nium içinde p1qnak.. 
tadır. Aym zamanda hazim aulla .,.aı . 

Dın İ mi geçen on altıncı madd yi tef. 
air eden notasını da t tkik tmi9le~ 

dir. Bu devletler delegeleri, hali h • 
zırda bu notaya cev b erme e Jü. 
zum olmadığı mütalea ını uırd tmiı· 
lerdir. 

Zecri tedbirlerin ıiddetl ndirilme· 
ai meselesi il uğraım ya memur mÜ· 

tehauıaların 3 ıubat tarihind top· 

lanmaları İcab etmektedir. Anc k bu 
mütehauıaların ıubat ayının ortala· 
rmdan evel bir takım tekliflerde bu
hınmalan beklenilmemektedir. On 
aekizler komiteai de diplomatik Ye 

aüel bidiaelerin Ye &)'Dl zamuıda a• 

merikan konıreainin ittihaa edeceii 
hatb hareketin tuiri albnda ancak 
bu tarihlere cloina toplanbya pjln
lacak ve1a çapılmıyacakbr. 

muzu, eulla ~ faaliyetimiai de ...... 

celılerdir. Bitin arzum budar 

Mahlwi• __... ..,_ ..,..,_ 

B. H5th iw +• tıı PJ9l iJi ıl ... 
WHk...._,.. .. ,,t-.. ı' '• 
..,, 1 ••••••• ,....... .... 

8-.ldMir. 

Bir tefsir .... .................... ., .... --- ~ ~ 
ıe11 ............ ___ ..... .... 
.ehlinde,..- ....... ., ..... ..... 
reqJd.inamHflik'-he'dr-.ta ... 
kümet. Kamwt.ırdaa ............ 
binde bul..._..tar. 

lJ ti .tıt' un runuuu: Tefrika: 91 gülerdi. Her hiuini Pz!emekle geçmış uzun 
hayatından artık bıktıgı için, timdi. birden
bire düşüncesini anlatmak sevdama dtiştl: 

Bu ~ırada, fuayyedc, koridorlarda, salon
da yem nazırların adlan, gevşek bir kayıt
sızlık arasında, ağızdan ağıza dolaşıyordu: 

da övüyor: sizin en mtisika1 kadın oldafuna
zu aöyliyor. Fakat, darling, bahçedeki an 
sa1kmılar sizi unutmamlfken o mi mm1 a
nu~ilir? Onlaim çiçekleri döldllmlt dalla
n ıızm yokluğunmla ialiyorlar. Oh 1 darliq 
onlar da sizi hep esefle amyorlar. 

Kırmızı Zanbak 
Yau: .taıol FRANS 
TOrk~ye ~ına: Nasuhi BAYDAR 

Sonam bir güıilltü salonu dolduruyordu. 
Orkestranın önünde. üçüncü mrada, ayakta, 
her zamanki yerinde duran ıeneral Larivyer, 
general dö La Briı'le kODUfUYordu. 

- Yakında. ihtiyar doetum, tıpkı aeain 
gibi yapacağım. Turen'e çekilip bahçevanlrk 

edecejim. 
O, hayatın yakin köteıınde bo§luğun gö-

ze çarptığı kederli bir saatinde idi. Ganm'e 
mildahenede bulunmut ve Garen de onu çok 
kumu bularak. harbiye nanrhğma miyop 
ve hayalperest bir topçu generalini aeçmiıti. 
Hıc; olmazsa şimdi Larivyer, Garen'in dost
ları Bertiye d'Eyzel ve Marten • Bellem ta· 
rafından ihanet görüp bir tarafa bıralrt1mıı 
obnumm sevkini tadıyordu. Kdçtik gözleri· 
niD biltün knışıklariyle buna gillüyanla. Gls 
leriam kenarındaki azayafl ~.bu ha
' ' .,ı,::ılarla karş'rlıyorda. O profilden 

- Görüyorsun ya, La Biş'im, bizi bunlar. 
pahahya malolan ve hiç bir değeri bulumnı· 
yan sivil ordulariyle nurl ııkıyorlarf küçük 
ordular en iyi Ol'dulardır. Bu, bu İftell anb
yan Napolyoa'un dütünceai idi. 

Heyecanlanan, gideri yaşaran ıeneral 
dö La Bit içini çekerek: 

- Dofru, çok dofru, dedi. 
Koltuğuna dönmekte olan MonteSIBi 

önlerinden geçiyordu. Larivyer Ol)a elini u
zattı: 

- Diyorlar ki Monte11ii, Garea'i ais mu
v~fakıyetsizliğe uğratmı .. mız. Tebrik ede
nm. 

Moatesaüi hiç bir siyasi harekette bulun
mamq olduğunda __. etti. O ne aıelRJI, ne 
senatör, hattl ne de Ovu'da mnuml cemi
yet azaamdandı. Ve salana gaz gesdirerek: 
1 da Bakınız, Larivyer, IU lafdaki alt kat 
d":!_ :~:~1, esmer, açlarr yanaklanna 

V56 .. _...,, bır emner Jmdm var. 
Ve ı•lrin, kudretin realitelerini tadarak 

verine~ 

Başvekillik ve dahiliye nazırlığı Bertiye 
d'Eyzel; adliye ve dinler, Luvayye; maliye 
~arten Bellem. Henüz tayin edilmemİf olan 
tıca_ret, harbiye ~~ bahriye nanrlan dışmda. 
b6tün nazırlar bıliniyordu 

Perde, Tanrı BaH.<'ün meyhanesi üzeri
ne açıbnqtı. Talebeler ikinci koro)'U .ay11. 
~orl~ ki Madam llarten, uçlan bafl"m 
~enne toplamııq. beyaz elbisesi kanad ıek
linde kollarla ıüılenmiş ve konajm, sol me
meye raatlayan kısmına yakuttan, pm1 pınl 
parbyan bilylk bir anbak yerleştirilmiş :... 
larak göriindil. 

Mis Bel, arkasında yeşil kadifeden Kıra
liçe An biçimindeki elbisesi ile oınm yanma 

~u. ~ Özebyo Albertinelli della Spı
na ile nıpnlandıktan sonra çeyiz takmıını 
mmartamak üere Paris'e gelmişti. 

Kermesin hareketleri ve gürültüleri ara
ımda: 

- Darliıig, decü, siz Floranaa'da baım
ıu.zı deferine inanaük saklıyan bir dost bı
raktınız~ profesör Anigi. Sizi en gizel tan-

Teres ce'ftb wrdi: 
- Onlara deyinW ki ben Floranaa'daa 

)'afmaMml inecliiim bir hama ıetirdim. 
Locmım dip tarafmda, llöayö llartea • 

BeDem. fikirlerini Jezef Springer ile Diivlre-

dy~ töyle izahde~y~: "Fl'IDla'nm ~11 
unyanm en egerli ımzuıdır." Sonra tö 1 

diyordu: .. Yapılacak teY. yeni vergilerle~ 
ğ~ büdce fa~lal~yle imha etmektir." Ve 
bö~lece malıye iflerinde ihtiyatkirlığa mea 
ledıyordu. ı 

Mis Bel devam ediyordu: 

- .Oh! ~tin~, Fiezole'dekı san salkım
lara dıyeceğım kı siz de onlan esene amy 
ıunm ve yakında gidip tepecikleri tmriltiLt_,, 
onlan gene göreceksiniz. l'"akat ben e. 
ıonıyorum: Paris'te Mösyö D~ 
yor mus1:1°uz? ~en onu wk 1 
Oh! darlıng, Mosyö D ·:jartr'm~%1~!lt'1~t=Jri~':ı-~'!J 
ve ıariflikle dr. ludur 1 
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(154) 

' r ıl .. c Jctrr 
J-2"7 

1 Aaziz i 11; a ' lı !!ı 11 d a 11 : . 
:f l.ı~ı.ı lh) • bel:ır \olunur bınncı lcilomt trc. ındt: yaprlauk 

o. rkı t~~ döş<.mcsi 31 ı C.36 t rıhmt rastln.r c gbniı at on 
be e k. lİZt kapalı :ıarf usufü h t' .siltm \'t ko ı m tur. 

l Keşif hedt-lı l 7910 lıra olup mU\akk t temın tı 1343 lıra l5 
kuruştur 

3 Bu ı t aıd ~artname Vt evrak şunlardır. 
A } ıltn c ;ırtnamt sı 

B N ka"t:le proıı ı 

C N fm ı 1 n şt:raıt. umumılt:SJ 
Ç ln t daır fın ıı annalT'c 
D Hu u i şannamt 
E Kf if cctvdı. fıaı cc:tvdı, metraı cetvclı 
ı Pro1c. ı:rafik 
1 h\ enler bu şartnamelen "c t vr kı hcdd~ız olar lı E1 r.ı. nafıa 

ha~miihrnıli liı,ir ılrn al. bilirler. 
4 - Ek iltm ye ıştna ttmek ıı;ın b~ bın lir :ı rmnındt hu u 

met te.ıhhiıdltrini mııvaffakivn!t· oitirdiginc daır r ılr b ten1..1lle ı 
, rttır. 

5 - E.ksıltmt: daımı encumen d .. ıresınde vapılıicaktır T klıf mek 
tııb arı hirinci madded' v •. .ııu sa. tttn bir s;ıat e f'l vıl" et daimi en 
cumrn reıslll{ine H·rilc rc:ktir Proje ile gönderilen mt'ktubl. r da nı • 

et b"nncı maddede ı-azıh saate kadar P,t'lm~ olması f' dı ı:. rfm mn 
hur mumu ile iyir< k?n.ıtrlmıs olmaSt l .. znndır. Pocc t;ıda olnc.alr t' 

cıkmder kabul edilmez 

6 - T>:ih:ı f .. •J.,_ t:ıf ·mı almak 1 tıv~nıenn vtli:IV t daimr cncfimt' 
mnc v< vıl, vu r: .. fra lıaşmühendirJi~ne miiracaat cı lem ltri ilin 
l]unur . (, ?2) ! 2<1' 

n f < a r a u 1 u ı ı e 

la hi h 1 ii!i n d <: ı: 
l 

1 Hası ntnın muhtelıf u'b l rinc aıt 24f kalt al tı tıbbı. 
y ıs ;c ı nu anı 936 tarıhinden itı r<"n on bt' gun mnddetlc 
palı za"f t ılu ıh: <: siltmevc ko ulmuştur. 

l - Bt'ddı muh"'ınmem 7637 ın .. dır Lı tt t: ev f, ş.: tf4 mr:
lerını ~ormck için İstanbul da c:ıbhat ' e ıçtımai mu venet mlid r. 
liiğu H Ankar.,dada hastam: b tabıblıgin mur a t edılecektir 

J - Ek iltme 31 kanunu nı 936 cuma gı nO t ond Ank 
nıımıırı~ h t ne ınd pılacakur 

4 - E ıltı c gırm i tivenkt 573 lıralık tt mınat vt teklıf 
m ktııl u il<: mfiracaat etmelidır 

S f klif mektuplan yuk rd<- uçuncu m dd de: l azılı atteı: 
bır at t l om \O ' ril rt'k r. akbuz illhruıc .... lrtır (96) 1-207 

benıi 

l 

,. ' . .. 
• azını ı .n 

, 
..-1llll ( 

a ı a: rn l. m 
ıntrkt zınuz ıçın ga} rt 1} ı. stcnogr fı t: • ktılogmfı 

ı> rno dsktilo alınacaktır. Talıpl rin •anunus;ını 36 onu~ 
b nat ve~. tahriren umum miidürluı;c veta J., nbul u. 

t.' '1l p· ra. t l rı. l--2 6 

af ıa ıa.a arıiıAın atl: 

Ug"f'Çt'n umum 

rnıfımı ~. kltdılm1 ı. 

OJS No. lu kanun mı b•nt; d'ınn.ı m h!nd 
rının vt}a ta dıkJi • ı rEth rıle ihr.~ , w· ._ 

.A. o .. nile hıısouh~l vaı"'ltao o t:ı 

Dt>' · l ç; Dıt>mtf) o! l cı rı 
mudü.rluf!lı sat ı n'1ıma 1• 

t L "" l 

_in 1 ıır 

. l:rnr. ı- tHTt ı ·von4 r dar1l . ~ r 

1. ııruı rd ı lt 

t dmu \< • ı1 cı 

bdıcnudrr 

13 :i l·ıh 

.f:.. ıkara Beledıye 
1LJ 

'l - l 
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[ r ... ınlern 

Jtı tu t Kıh.nıLı 

( 1ll ll~ 

lU ., 
y 

16' 
11 
5 

I ~ 

ıı. 1;:> •• nn , ı 

nıısyoncfat 

p.11 ıs ı , ı 

Vt:ri lh. 'f 

ıu·ıı• ve ?.ı\ ' ı t 

<:lnunur I' Vt 5 m ıd• • 
nı• z Cıı glıt 

k ,nq"YOI mııt .l(.ı tl.ı 
( l'l7, ı.-....,1: 

J lan!a:r 

' " llt. t l ı f ıh ı p·.ı . 

Ô:rdC>klr.nt oı 
~ - l bıı1ı.: lO ~ub .. t St:i p .... üI t tı gum. rı.1.11 1 m uııd &.A- v ı •. rn 

Dnr-1rtôrlı ğh odnsnıd omi yor~ huzurund .. yüp ılımıktır 
4 - İı.ı ttldi oJanlal' ttmir. tJ n n ltı.-ııt .. ;:ıt ı n l.\r <'V'Vı' Vt :U\f y; 

"'l'mı1~ olmnlhlı:rlnı 

t; - · Srırttıdllt:tıİ hu r .. lt\ Hm d ltktorluv,uudı guruıe tııJıı 
(1 3\ 1- t 

!!' lnnlttıı ı yı rntrı 1· ı:rt1 ctılt Tıt t •'t , r 1 
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•o oıı 1111 ıııqınıııolliinıı l'l" mııuııımto 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisvonu iladları 
İLAN 

Mıi1ı nıi.idafaa. guıel kurmay ve Cebeci hastahanc:.inin ihti~a~
laı .. na , Tfedilmck iızere 300 Tl)ll yerli kok ltömUrli 29.1-Q36 tarthi
~e miifmdif çarsanılıa günü saat onbc~te kapalı ı, rfla eksiltm"ye 
ıo:ont.lnıu~tur. 

ı. Kömi.ırun tut<trı 91~0 !ıra olllp t<.'mınatı ınuvakk<ıte:-;İ 686 li-
r.a 25 kuTustur. 

s~rtnamesi komisyonumuzJan her giın gôrülcbilir. 
4 - Eksiltmeye i:;;tirak edeceklerin teminatı muva~kate mak· 

hLI v,_.y<J bank mektupl:ı.rı iJe teklif mektuplaLil11 ~aV) z:ırflarmı 
·anuııl sı:.kil<le tanzim ederek münaka:;anın yapılacagı belh saatten 

en a bir :;aat evveline kadar komisyona vermeleri ve saat onbe tf' 
Ankara :t:vazım amirli~i "atm alma komio.;yontına ~elmeleri . (61) 

1-131 

İLAN 
; - - Garnı/.on clahılındeki kıtaat ve nniesı:.c..,at eıatımrı ihci yaı: 

.aıımı ..,, ı fedilmek üzere 25 bin l<ilo nohut 27-1.936 tarihine ınii"a 
dif pazaıtesi günü sa~t on1Jeste .:l(;ık ck:.iltmeyc konulmuştur. 

2 - Eksiltme Ankara kvaznıı amirliği satın alma komisyonun · 
da yaı-ı•'<'ccık sartname'.';ini göı mck istivenler nwzkiıı komisyomlr: 
her gfüı görebilirler. . . 

3 - 25000 kilo noJıudun tutan :.1750 lııa olup 1lk temınatı 2l:SI lırn 
zj km ustur. Eksiltmeye iştirak edecekl~rin teminatı muvakk.ltı: 
-nakl•ıı;d~n He birlikte belli c:.aatte kcımisvona gelmeleri. (62) 1- 11 · 

İLAN 
ı - Garnizon hayvanatının ihtiyacına ::;arft.dılnıek iiıere yiliuin 

dlo arpa 5.ı:.935 tarihine müsadif ~arsamha giini.i saat 11 de kapah 
urf ususli :ıe eksiltmeye konulınu\ituı. .. . ..... 

2 - Şat tnamesi komisyonumuzdan her gun ~ara:ız. gorulur. . 
& - Yiizbin kilo arpanın teminatı muvakkatcsı 52:ı lıra ı;e bedelı 

7000 liradıı. 
4 - lsceklilerin belli gün ve saatten en az bil ı;aat eveline kadar 

teminatı muvakkatc makbuz ·ıeya bank mektupları ile teklif mektup
laı mr havi zarflarınr kanuna uyğun bir şekilde tanzim ederek An
karı• levanm amirliği c;atın alma komic;yonuna vc·rmeleri (134) 

l - '244 

İLAN 
-- Garııızon eratınm 1htivaclannıı ı.arfedllrnek uzcıc 20 lin 

dlo zcytın yağı 28.1-936 tarihi"ne-milc;adif salı giintl saat 15 de lrtı. 
·1alı zarfJD eksiltmeye konulmustur. 

2 - Cksiltme Ankara levazım amirligi satın alma komisyonun· 
da yapr'r.caktır. Şartnam<:'sini görmek istiyenler komisyonumuzcltın 
her gü., görebilirler. 

3 - ?0000 kilo zeytin yagının tutarı 10000 lira olup temi112tı 
muvaldrntesi 750 liradır eksiltmeye iştirak edeceklerin münakasar.tn 
yapılacagı belli saatten en az bir saat eveline kadar teminatı mu· 
vakkatc makbuz veya barut mektupları ile teklif mektuplarına havı 
zarflarım kanuni şeklinde tanzim ederek komisyona vermeleri H 

:ıaat on este komisvonda ha7.Ir bulunmaları. (63) 1-123 

R(;lc'1iy(' 1'1-(~(·Jisi :rci~liğin(lcn: 
Belediye Meclisi 1 suhat 936 cumartesi günü ı:;aat 10 ela kanuni 

toplantısını vcıpacagmclan Üyelerin 'Relecliyeye gelmeleri ilan olu· 
nuı. 

Rüzname: 
1 - Encumeıı intıhaLı 

2 - Atlı spor kulübü :-uyundan para alınmaması hakkındc Be. 
etliye reisliği müzekkere~i. 

3 - Yeni!iehirdeki binanm fırkaya terkinden dolayı ılvönkunılu 
ba lrnnlıgmm teşekkıırü. 

4 - Kaymakamlık kadrosundan müheııdı~. nıemur, şot0r ve a 
melenin şimdiden h.tilıclam ohınfüığun, dair Beledive reic;lı;_inın 
tezkeresi. 

5 - Buzı fasıllar arasında munakale ıcra..,ımı daır encumen ka re r 
6 - Otobüs bölgelerine asııacak ilan t.ırifclcrinden alınacak i.ı r 

r t tarifesi hakkında encüm"n kararı. 
7 - Otobi.i:::ılere takılııcak ilan ve rekltırnlrııclaıı .ılınacak iıcıcı tc 

rifesi hakkında encümen karan (192) 1-320 

nka ı·a (:eza ... vi ı'liidiiı·liiğiiı1tl,·u: 
Ankara ccıa cviııın 21-12-935 tarihinden 31-5-936 tarihine ha 

dar (beş) ay (10) günlük ekmek ihtiyacı it;in 21.1-936 tarihınclt 
ciÇılan kapalı zarf usulile Münakasaya bit istekli zuhur etmiş ise 
de teklif edilen fiat komisyonca yüksek görülerek mezkur ekm(.' 
,.,in aynı serait altında ve yukarda yazılı tarihten itibaren 21 ~iiıı 
arfında pazarlıkla alınmasına karar verilmistir. 

Taliplerin (1457) lira (22) kuruş teminatı muvakkate .ıl{çc:;•. 
veya banka mektubu ile birlikte her gün saat 15 te Ankara Cumlnı. 
riyet mi.iıldei umumiliği odasında miiteşekkil komisyona ve serditi 
anlamak iı.ıere Ce~eciclt- hnpi,.ıınc nıüdiirlüğiine mi.iracaatl:ırı ilan 
olunur. ( 155 ı · 1-313 

f( ı rs• .. h i r ı ı rl •avlı ~·ı ı ı(la n: ., . 
Kırı:ıchir ilinin 75 lira u..:n:tli uray muha:-.iblıgi açıktıı. Hu ..ıc-

et 1936 yılında maaş olarak bfülceye koırnlacagındarı menıur:n lcrı. 
nununun 4 iinci.i madrlesindtki ·eraiti haiz oJanlardaıı. hcı:ap i 'e 
rinde bulunmuş olanların evrak• miisbitclerilt· şubat baslan~ıı: n 
kadar Kırşehir Urbaylıgın.: bas vurmaları ilan olunur. ( HG ı ı Hı 

ııkara rl'apu 1'1 iidiirlii~~1u<lt·tı: 
Aııkarauııı clelıh:r tepesı mcvkiincit l/2051 t:ski 4 /2 y~ııı umuır 

sayılı tarafları eski Hacı İbrahim. Aziı, Tarık vt Ahmet yeni ha. 
nıurkar Ahmet, Cavide ve Nevhide ve petek oglu Ahmeı ile malı 
dut bağın tapuda kaydı olmadığm<l<uı kadın kız zade Asım vcr~ı:.; •• ,: 
Refika Osman ve H<ıtice tarafından tapuya tescili istcnilıniştıı. 
Bu yerin mülkiyı.:ti hakkrnda tahkikat yapılnıak illere· 7-2-936 <:11· 

ma giinü t;aat 15 de. yeriue memur gönderilcccginden bu yerele· bc.
;ıim hakkım var diyt-nlerin e1lerindeki i:ıelı.relerile tapu dain:sincll 
ve yahut aynı giinne verine gidecek mt'mura haşvuru)ma~ı lıildi 
rilir. {190) 1-321 

.\n]{ara 'l'apu . lii<liiı·lii~-ilıuf<-'ll; 
Anki.lranın Kı.ııl yokus mcvkiinde kain vı.:rginm 17/ 5 11üır1.,:ı 

:o. srncla yazılı tarlanın Odaba~rh AJi vrn .. sesi i.arafıı!cfan ı:.cnetsi.
t '>ftrnı fcıttan tescili i-;tenilmi<: olduğundan bu yerin mtilkiyl ti bak
ı. 1<hı t .. lıkik:ıt J apılmak üzere 10-2-936 pazartr.E.i günü s2<ıt lO da 

. \ "ıine ıncıımr gönderileceğind.-n bu tarladil bl'ııim hakkını var di. 
!11erin ell~ inde 'ıel elt;rle bernl:ıtr Aııl.ara 'T'apu dairsin" yahut 

t · in ,..<l 1 1 ~~·'1r'e •1rri:-c ~ia .. ct-1c ntl'ın~ıra hı.ş ·vuıwnlaı ı hilrlhiliı. 
(185) 1-317 
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iHi 1üdnfmt \'ekiHeti 
NduwhnH Komİ'")otıu 

ilfrn~m·ı 

BİLİT 

1 - Beh1:ı kalemi 2.500 tım•• 
olan yedi kalem muytabiye ka~ 
palı zarfla ekı;iltmeyc konulmu ·. 
tur. 

2 -· Hepsine biçilen eden on 
altı bin iiç yiiz yetmi~ beş lira
dır. 

3 - İhale::;i 8 Mıbcıt G3h cumaı 
tesi giinii saat 11 dedir. 

4 - Şartname parasız olarak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alıı:ı.ıı. 

5 - Eksiltmeye girecekler 122c: 
lıra 15 kurusluk ilk inanç para!- ı 

mektup veya makhuzlaı iyle bir
likte kanunun 2 ve 3 ünci.i mad· 
delerindeki vesikaları havi teklil 
mektuplarım ihale saatından biı 
saat evvel M. M. V. ı:ıatmalma 
Ko. na vcrnıt'lNİ. (1241 1-239 

H i l.!T 

Helıcı kı !osuna lıicılcıı c. 
deri 189 kuru::; olan yirmi ita O· 

tu:.: bin kilo sarı salıunlu kösele 
kapalı ıcırfla t ksiltm<·ve konuı
muştur. 

l - $artnaıne t!b5 kuru~a M 
M. V. Sa. fı.I. Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeve pircı·ckler 
4085 liralık i!k incınç paras1 mek. 
tup veya makbuzlariyle kanu
nun 2 ve 3 tindi maddelerinde 
yazılı lıel~elerle birlikte teklii 
mcktuplannı :ihale günü olan 5 
şubat 936 çarsamba günü saat 11 
den b1r :.aat evvel M. M. V. sa.. 
tın alma Ko. na vermeleri. (123) 

1-238 

KALÖRi.FER .KAZAN lA\ ki 
TAMtRl; iki defa acık eksılt. 
meye kona;:ı ve istekİi çıkrnıv:.ırı 
Genelkurmay binasT ka1örifer ka 
zanlarının tamiri :işi bu deta na 
zarlığa koıımustur. Ke5H hede 
1i: 2922 lira 25 kurustur. K sif 
ve .artnaıncsi lıedrline k<ırşı ·n . 
saat subesinden alınacaktır. 
teminatı 219 lira 17 kurustur. İ 
halesi 28-1-936 salı giinü saat nn 
birdedir. Pa1,arlığa gireceklcı 

2490 savılı kınumın 2,3 cü mad 
delerindt: istenen belgelerle 1

lH 

likh vaktmcla M M. V. s:ıtıı> 

alına ~('ımi."vnıı una ırel<;\ n lt•ı 

·1 ııplıa ıwd4 tı..a;ıııl•ııi 1 4 

'uzıııı \uıirli~i ~:11111 
\lıı ın f\ omi .. ,cııııı 

iT.AN 

le: ıeluı 1stanbu1 Levazıııı A 

rnır · ~ •ııt· bagh Kıt'at ıcin 60 t m 
toz s ·~eı .~O ikincı kanun U6 

p•r .., m ıt. ı::-iinli saat 15 dt Toı)ha. 

nent scıtın alma k0mi0;y1111un " 
kıt~•,1lı .ı:arfl., almacaktıı. T il 

min 't'd ... 1i be: her kiloı:.u 27 kuı u~ 
.l .1 "-<'lltinıdiı. İlk temınatı 1), 

lırıı 2~ kıınıstur. Şartname v ou. 
ınune i komisyonda görülelıilıı. 
lsttklılcrin kanuni vesiltahıı ·le 
teklif mektuplarım ihale 5aHm 
dcın hiı c;aat evd Tophanedf , • 

tm &im 'wmisvomına vcrmele 
ri OP~ ı (135) 1-14 ı 

• ul " ' ' >;h l " ı 
ıSH~OUl 

s., ı tu TUo leyıtın 1? Ho ds 

$ 4 1 ır 

Nıtqa:ı mı:r zlya""t1ı edın ı • 
y.a ı 1 1ı ,,. olıı u.rlfemlıl 

:t,ylııı 

j~ arn oı· 
l aı ı~tı n ıne.1.urı bıı tıırk 1n

S<ı<1t vt ııa tıa mühcndiısı. vapı 
v ı ıcıvı'lclıı lıl-r işlcrık meşgul 

ol ı nıüı·o.;~t'"'clercle ı;aı:ıie arıyor 
!1r T c:ız. aııııaıı ve ingi!iz lisan 
'arı 1 vakıtt r ffrfeı:anslaı 1 vaı. 
c1ıı. 

Adıt:- · A S 1-'o"'ta knttı'-U 24<ı 
Ankara 

f 
lı .ı} a.! ~ahibi \'C Başmu 

r.rıui Falih Rıfkl ATAY~ 
l r .ıı~ i reşıiyatı ld:ıre eden 

\ • ı ı i }LI. Mtlcli\rt! N~subi 
f>.ı\ '/Of.:R 

!ı 

1 ,, 
ı . 

!, ''··' 

Ç.ml>ırı ~:ıddes/ clvaı wd ~ 
B s-rırnl!vinde fııur,mrı;.· 

1 

&J xw 2 • M PP Z 40 

ı ş 19 

Ankara 
-tarafından terti·p ·edilen 

l\IUAZZ 

'cınck ... (~ Ji a 
J 

BiR EG ~E. CE ~ECE~ [ 

Me\rt~uı yer·ler 200 Jkiş1Hl~ ti ır. 
\'er . hileıde11·iııi ·~İn1did.~rı atı ıııııız'" 

içJiiler: 1·,~·~~ıiJatl ılarif e 

Daima sabit dauna 
tabii 

Ju \rantiın 
8a(~ hovıclll .. r J , 

,,... . _ 

I 

1n5ıhz ka T' uk ec ane"ı tabo.. 
nıtu va rlannda hazırlanan i uvan.. 
tin sac boyaları :tnnztn vf' zehirli 
ı:mıdclelerden '.anıamen an olup 
saç1.na talıi] ırenk1erıni bal1seöeı·. 
T ııvant in ~ac lıoyalan kumral ve 
sivalı olarnk 11<i tabii renk u-:e· 
rinch tcrtib ec1ilmhıtit 

Grıvet tabi ' 11e sabit ol.ırak te
min ı:dılen renk yıkanmak ve ter
lemek hatta clenize girmek sure.. 
tiyle <le cıkmaz. En ciddı ve em· 
oivetli markadır · Eczanelerde ve 
ıtrivnt magı:.za)anndan aravrnız. 

l(iral ı)\. 

Gec-e elbisesi mecburidfür .. 

Evimiz Hava Gazı tesisatı şubesinde miistahdem suleymın ut:
tanın vazife ine nihayet verilmiştir. Süleym:ın u tanm evitni:ıtttt: 
alakasının kesildiğini ve evimiz namına hareket edemiyeceğini. trn•t 

zarı dikkate alarak kendisine hiç bir vechile tcdiyat ya,pılmarna.qıo .. 
~ayın mit terit •rlmi~ ilan ,.deriz. 

1-323 

ııl:-aı·a P .] .l, 
Ankara • Kay:ı-en telefon devre,i ınşa,,ma ınulrtazi 317-' tcıı• 

Jşıkldr crıdesiııdc lınar Müdür· çam direk kapalı zarf usulil ile K. Hamamda eksiltmeye lron 1.-ı 
tiiğü karşhmd;ı Rifat apartınıa• muştur. Bir diregin muhammen bedeli 525-420 kuru~tur, M'.ıtWlir .. 
nında dört odah l•iı da;rc kira.. kat teminat 1007 lira elli kuruştur. İsteklilerin sa.rtnameyl g~rrı\c1t 
hktır. fstiyenleı iist kata ın.üra- ·üzere K. Hamam P. '!'. merkezine v.: baş miidürlüğürnü btiro!Kı ıııı. 
ı-;1~1 et<:İtılr>r ' 1-322 nıürmmatlnrı. (1fi1) 1- ..,f.O 

· as • ME33 a ~- ··w • J 3 1 - • 

SiNEMALAR 
g 

' [ 
{ 

YENi 
BU GUN .BU GECE 

Lilian 1-faı·vey-Touiflo Canui
nat'nm 

MONTEICARLO GECELERİ 
Ate~in ve aşk filmini 'll1'lltlaka 

göt·ünüz 
Fı·~u•sııca ö-ıli.l 

LI BAKA va HARUNkt:Sl"J." 

BU GECE 

:tacera E · raı· - .Korku 'e heyec;t'llı• 
filmi 

F cankrnştayıun nişant:rsr 

Cttniaodm:uı: 80R IS fKıllil .OFf 

Türkçe biiı.y.iik ~r.k op~r-tth 

MI 


