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DOT FGNlT 
ADANA'DA 

Şehrin kurtulıqunun on dör· 
d ·· ncü 11dttönümü kutlandı 

Mıaniatan'ın Dıt Bakanı Feyz 
MohaDUned Han bqün Ankara
~· selmiftir. Kendisinde yabm 
dC.t bir devletin mümesailini de 
iil, eriin ve ileri Afpniltan d& .. 

........ · •S:!t:mll~:1r:11 

tayanı 
lete yeni bir ilerleme ve genlik 
devri açtıktan sonra, Dıı Bakanlı· 
iı kendisine verilmiftir. 

Kahraman Kıralm 1933 de, bu
Yük milli eserinin en verimli za • 
iDanntda, nasıl bir cinayete kur · 
~ Iİtmİt oldujunu biliyoruı,. 
• en.i Kıral Moh•mmed Zahir Han 
f~ tarihinde bahtiyarldc 

aem.1 açan u11 ... hapn,ıli baba-
.. Jerinİ bot ~
Klrid ~ de, eseri, bütün ba
t&tl*ilt ile yüriimelde devam et-

Giiaef Adcmada parlttan Wr ltö,e 

Adana, 5 (A.A.) - 8uırün aclall81ıW- 1 MWk-- -~· 
ramlarau her )'d olcla.ğu. Bibi heyecanlanma Mi.tün taaellii 
ile btlaclılar. Sa•hı.,m daha ilk taadei'dea ......,..... 
baJhk •• ,.PUiklerle clonatıbmt olaa aeluald.Na .anı.. 
~ Wr halk kalahabiı akmaya hatl••'!fb· (S... 2. •J 

• 
ltalya 

B.BUZVBLT 
Cumur başkanı kongreden 
h°"'utsuz salahıyet istiyor 

\Tafingtoa, S (A..A.) - Sıyual miifahicllere gön, 8. 
ttuvelt'in aruuluul vaziyet hakkmclalü aıözleri Amerik• 
..._. bafkamnm B. Mak Re)'D.Olda tarafmclan konıreye 
ftrilmit olan bitaraflık projeaiıü lüzamancla ne suretle 
tatbik edeceii huuaqnu a:vdmlatmaktaclır. 

Bu fınatla 8 . Mak Reynolda'un projeaiain şimdi meri· 
yet mevltlinde bulanan •itaraflrk ka..arnamainden cumur 
bafkanma hudadauz aalamyet •ermek •ktaamclaa farkb 
plclutu "" timdiki kararnamenin daha ziyade, bu bakım
dim arar edici mahiyette balmacluja taarih edilmektedir 
Yeni bitaraflik luıral'Dallleal aayeainde cumur htkans, "
..... cle'Ylfdere karfı harbda kullaadaltilecek olaa Ye an 
,.. ...... ltalar, pamuk •• aaire gibi ..... harla ....... 
..,. olmayan maddeler iizerme ambarıo ko,.,-ll •e)r• 
b,_....ak aalihiyetine malik olacaktır. 

C .... ar hatkanı, Amerikanm emniyeti ve bitarafbğJm 

-...in ea.ek veyahut çdunq bir harbm uza•aama •e ~
~- engel olmak makaadiyle bu aalahiyetlerini ~

laaac:akbr. Anauluaal 'bir aalapaazbk Çlkar.M ~- ._,.. 
kaamm bu huduclauz aalihiyetleri büyiik bir ehemiyet a-
1-.-lmr. 

Gene lt11 firaatla 8. RazYeltm otokratil/ ve mütearnz 
tnilletlere kartı Jicldetli bir dil kullanmıt •e onları harbm 
tek .......Oeri saJDUt olduiu habrlatdmalıı:tachr. (Sonu .1. te) 
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MISir Kızılayı, Dagabur 
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Habeşistandaki konsolo

slından izahat istedi 

GTJ 
Teo 

Fıkra: 

dil yazıl 

·D 



AYtFA 2 

. . 
san .. uru ya ıt 

J\laİıcrlı;. nı - Greta 
ö 

Şu 11ıralarda A nkarcıda goşterilen 
bir film, Garbo'nun "Renkli Peçe" si, 
bi:ı:.i yeniden film sansürü konusuna 
sevketti. 

Film sansuru, her memlekette ö

nemli bir devlet ödevi halini almıştır. 

Çünkü her memleket, filmin halk ter
biyesi u:ı:.el"İndcki tesirlerini anlıya

rak kendi halkını sevmediği bazı ah

lak ı:orüılerinden yahut sosyal ve po
litik propagandalardan korumak ce 
rekliligıni takdir elmiıtir. Bir filmi 
Avrupanın birkaç memleketinde sey· 
l'edcbilnıİf ilimse/erle konuıursanız 

aynı film üz.erinde her makasın baş
ka bafka parçalara dokcındugunu ôğ
renirsiniz.. 

Fakat bu türlu san•Ür yani •adece 
makas sansürü yahut filmin gösteril
mesini menetmek keyfiyeti, fukara ve 
vasıtaşız. memleketlerin bafVurduklo
rı çarelerdir. Zengin ve nufuz.lu dev· 
letler, film sansürünü, film müessese· 
lerinin genel direktör odalarında ve 
manÜşkri üz.erinde yapıyorlar. lngil
lcre, bu gibi memleketlerin başında 

gelmektedir. Dünyanın en büyük film 
pazarlarmdan birini teıkil etmesi, la· 
biatiyle bu müşteriye Jıarfı her tür
lü iz.:ı:.et ve ikramı, filmi çevirecek o
lan mal ahrbi müesseseye şart koşu· 
yor. 

lftC "Renkli peçe" filmi, boyle bir 
sansüre uğramış bir filmdir. 

Somerşet Maugham'ın tamnmı§ ro

mcmıııı okumuş olanlar, ortasında 

Carbo gibi bir sanatkôr dahi dursa, 
"Renkli Pese" filminden tiksinmİfler
dir. 

Romanda, W al ter' in karısı Kitty 

arıkan İngilizdir. Aşıkı T owmend bü

yük riitbede bir memurdur. • F;/mde, 

mı olacaktır. (Adis) analiz edilin
ce şu etimolojik şekli verir: 

Adis ağ ad is 

Yani sıcaktan uzak, yüksek. 
Habeşistan harita mda okudu

ğumuz şu has isimlerin de bu keli
~ne ile hısım olduğunu yine bu a
naliz yoluyla öğreneceğiz. Sümer· 
lilerin miladdan çok önceleri (Pe
luzyum) ve Babülmendep üzerin
den Afriknya geçerek Mısırda ve 
Habeş yaylalarında yerleştigini 
biliyoruz. O devirlerin yadigarla
rı .o]arak kalan yer adlarından 
birkaçı ile bu (alis) adım karşılaş· 
llrmak enteresan olacaktır. 

rfarı idi. 

Kelimelerin etimolojik şekilleri 
ıunlardır: 

Sıvasta: 
1 2 ı 4 .5 6 7 

A tis ag at is+ . 
Habeşte: 

Adiscl-

am ağ od ris-reğ--el-t anı. 
Adisya ag od+is+ig+ . -+ ag. 

(1) ağ köktür, mesafe, imti-
dad, yüksekliktir. 

(2) at ektir. Yapıcıhk, yapti-
rıcılık ve yapılmış olmakhk ifade 
eder. 

(3) is ektir. Anlamın olduk-
ça uzak bir saha ile alakasını gös
terir. 
Ağ at ( d) is ağatis 

adis yüksekliği geniş bir sahada 
(büyük mikyasta) yapan demek 
olur. 

Kelime bu hali ve şekli ile ta
mam değildir. Mücerrettir. Her
hangi bir yüksekliği ifade eder. 
isim yer adı olduğuna göre bir 
tepe ile yakından ilgisi var demek
tir. Netekim: 

Atiz (R~d. 1. 843 ve Divanüllu
gat 155) de iki tepe arasındaki de
re parçası ve yine atiz Radlof 1. 
460. Kırgız) ufak tepelerle örtülü 
ova olarak gösterilmektedir. 

Bu tamamlanmamış veya basit 
manada atis ismini Hnbeşistamn 
adisellam ve adisia adlarında ta
mamlanmış v daha kompoze ol
muş buluyoruz çünkü kelimelerde· 
lci dördüncü unsur loan: 

( 4) eğ anlamı bir siıje veya 
objeye irca etmekte. 

(5) el (V. l) ona JÜmul, umu
milik ve gayrişahsilik vermekte. 

(6) am kategorisine dahil ol· 

Kitty, avu turyalı Katerin, T oumaend 

de kı.içük bir ataşe olmuştur. • Çunkiı, 
fedakar bir İngiliz. doktorunun karı· 
sı ile büyük rütbede bir İngiliz. me· 

muru arasındaki sevişmeyi, İngiliz. 

sansürü, hafifmeşrepçe ve İmparator 
luh'un dışardaki prestiji bakımından 
tehlikeli bulmuştur. 

Romanda, doktor, karısının kendi
ni aldattığını görür ve bunu sonuna 
kadar affetmez.. Hattô karısını, kole
ralı mıntaka;>a beraberinde götürür, 
tutul un ve ölsün diye. Erkek onuru, 

hiç bir romanda bu kadar taştan )•on
tulmuş ve bu kadar bağıflamar. bir 
kin ile yuğrulmuş değildir. • Filmde, 
"happy end" kaidesi, romanın bütün 
ö:z.ünü feda ettirmiştir. Hol/ywood'un 

aşağılık :uvki Maugham'ın sıkı ve 
sert bir Örgü içine alınmış ide.sini, Ja. 
vanta kokularına boğdurmuştur. 

Romanda, karakterler mermerden 
işlenmiş kadar açık ve va:z.ıhtır. Baı· 
İnsan, affetmiyen kocadır. • Filmde, 
her şey ca,.bo'ya göre altüst ve düm
düz. edilmiştir. 

Romanda, çinli asker bir mira/ay
dır. Çinlilerin fenne karşı, cehaletten 
gelme İsyanları yoktur. • Filmde, İn· 

gili:z. doktorun çinli askere verdiği e· 
mir, avrupalının ırkçı hoyratlığını t'e 

nemrudluğunu daha iyi aksettirsin di
ye mir.alay Vu, general Vu olmuştur. 

*"'* 
Fakat l>iıtun bunların sonunda, or· 

tada bir tek cenaze görüyoru:z.: So

mer.set Maughaml 
Nasıl olur da onun ayarında bir ro· 

rnancı, adının ii:ı:.erine Garbo markalı 
ampulun :ı.ıyası düşecek diye, o güze
lim eserini Hollywood'ıın "et poz.arı''· 
nda satar?! 

Burhan BELGE 

duğu (ğ, y, g) gibi manayı tamam
lamaktadır. 

Adisya kelimesinde beşinci un
sur yoktur. Şu halde: 

Adisellam yüksekliği gayet 
geniş bir sahada yapılmış halde 
gösteren bir yer denıektir. 

Adisyada ise bu yükseklik dar 
sahadadır. 

Bu kadar öğrenmiş olmakla yi
ne bu manayı verip vermedikleri· 
nin kisinlikle anlayabilmek 1çın 
şu türl<çe kelimelerin manalarına 
dikkat edelim: 
Ağdırmak isadetmek, yukarı 

kaldırmak. 
Ağduk kudsi. 
Ağdan tavk, kemer. 
Her üç kelimede de {agad) yük

sek yüce ve alidir. Böylece anali
zımızın doğru olduğu açık ve 
kat'idir. 

Resim Sergisi Hakkında 
l'nwdll gozctc.~irıiıı bir yu:ısı 
Moskova1 5 (A.A.) - Pravda ga· 

2etesi, Emerim lgor Crabnr'ın, türk 
resim sergisi hakkında bir makalesini 
neşretmektedir: 

Makalede, bu scr~i türk · 'ovyftl 

münnaebetlcri tarihinde mühim bir 
hadise olnrak tavsif edilerek denili
yor ki: 

"S rsi, artistik kültür seviyesi iti· 
bariyle göze çnrpmakta ve hoşnudluk 
uynndırmnktadır. On seneyi heniİ7. 

geçen bir znman idndc bu kadar ehe· 
miyctli ilerleyişler elde edilebilecegİ· 
ni nslıı snnmamı§tık.., 

Makalenin muha1Tiri, Halil İbra · 

him, Çallı, Nazmi, Ziya, Şeref v~ Öte· 
lci ressamların eserlerindeki büyük sa· 
nalı t hlil ettikten sonra, sÖ7.lerini şu 
suretle bitirmektedir: 

"Türk resim sanatının henuz ne 
kadar genç olduğu göz önünde tutu· 
lursa, Türkiycnin kendisi için yeni O· 

lnn bu sahadaki başarılarından doll\· 
yı daha şimdiden müftehir olmnkla 
haklı olacağı İyice anlaşılır.,, 

Çankırıda hava hücümla
rına karşı korunma 

tecrübeleri 
Çankırı, 5 (A.A.) - Tayyare 

hücumundan korunma tecrübesi 
dün gece saat 19,30 da yapıldı ve 
muvaffakiyetle netice verdi. 

1 

ULUS 

.... 

IST AN BUL TELEFONLARI 

B. Cemal Hüsnü geliyor 
lstanbul, 5 - Bern elçimiz B. Ce

mal Hüsnü lstanbula geldi. Yarrn An· 
karaya hareket edecektir. 

Adana'nrn kurtuluşu 
lstanbul, 5 - İstanbulda bulunan 

adan ılar dün gece halkcvinde Ada
nanın kurtuluşunun 14 Üncü yıldönü
münü kutladılar. 

Keçiören kulübünün 
toplantısı 

Keçiören ku1libü azaları 15 gün • 
de bir yapmakta oldukları toplantı· 

lardan bu mevsimin ilk toplantısını 

bugün snnt 18 den itibaren yapacak 
hırdır. 

Yeşilay yıllık kongresi 
lstanbul, 5 (A.A.) - Ye§İlay 

kurumu bugün saat onda doktor 
Mazhar Osmanın başkanlığında 
yıllık kongresini yapmıştır. 

İdare heyetinin raporu okun· 
duktan sonra doktor Safiye Hü
seyin, Mazhar Usman, Fahrettin 
Kerim, İbrahim Zati tarafından 
içkinin insanlarda ki tahribatı hak
kında söylevler verilmiştir. 

Kongre, kurumun eski adı olan 
"Hilali Ahdar" ın "Y eşilay" ola
rak değ_iştirilmesini ittifakla kabul 
etmiştir. 

Yeni idare heyetinin aeçilme· 
sinden sonra kongre ulu önder 
Atatürk'e, Başbakan ile sağlık, lç. 
işleri ve İnhisarlar Bakanlarına 
tazim telgrafları çekilmesini itti
fakla kararlaştırmış ve toplantıya 
son verilmiştir. 

İncir - Üzüm satışları 
İzmir, 5 {A.A.) - Şehrimiz 

borsasında bir hafta içinde 5 ku
ruş 30 paradan 16 kurusa kadar 
4862 çuval üzüm satılmıştır. 

M"'vsim baı;lanuıcmdan şimdi
ye kadar satılan üzüm mikdarı 
484.537 çuvaldır. 

6 SONKANuN 1 --
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iz nir .. "'iiltiir Parl{ı 

Yazlık ve kışlık yüzme havuzlan, paraşütle atlama 
kulesi, anfiteatrı Atatürkdevrim ve sağlık müzeleri 
ile herkesin geleceği bir kültür meydanı olacaktr 

İzmir kültür parkının ayın birinci 

günü yapılan temel atma töreninde 

Şarbay Dr. Behçet Öz, kültur pnı·k 

için aynlnn yerin niçin seçildiği ve 

parkta neler yapılacağı hakkında et· 

raflı biı 5Öylev vcnnİl}lİr. Şarbay bu 

11öyl~wind demiştir ki 

"- Kültür park şu gördüğünüı 

geniş yangın yerinin 360 bin metre 

murabbalık kısmına yapılacaktır. Ni
çin bu yeri seçtik? lzmir:in Bayındır

lık planında ayrılan park yeri 60 bin 
metre murabbalık idi. Gelecekteki ih

tiyaç için bu mikdarı az bulduk. Be
lediyenin henüz satılmamış arsaları· 

nın da ilavesiy]e 60 bin metre ~urnb
baını 360 bin metreye çıkardık. Bu 
yer lzmirin dört tarafından kolaylık 
la gelinebilir merkezi bir vaziyette 
dir. Erkek ve kız liselerinin sağda v 
aolda birer tabii hudud teşkil etme· 

ııi, Cnzi ilk okuluna ve işçiler mahal
lesine yakın oluşu kültlir pıtrkın ma· 
na v ehemiyetini nrtırmaktndır. Ya-

• 
kında gene buraya hudud ohı.rnk bü-
tün Egenin gene kızlarının yeli~t.'<!eği 
kız sanat enstitüsü binası da kurula· 

caktır. Burası geçen senelerde kor
kunç ve hastalıklı bir man~ara gÖs· 

teriyordu. Şimdi cana yakın bir ova 
halindedir. Park tamamen meydana 

çıktıktan, eğlence ve spor yerleri ha
zırlandıktan sonra seyri ve gezilmesi 
doyulmaz: bir hal alacaktır. 

Güzel ve modern evlerle :;Üslenen 
yeni bir caddeden geçerek buraya 

geldik. Yer yer yükselen bütün bu 
binalar son dört yıl içinde meydana 
gelen cümuriyet eserleridır. fzmir, 
bunları ekonomi aleminin en sıkıntılı 
zamanlarında ve kendi parasiyJe ba
şardı. Cumuriyet mahall~i adını ver
diğimiz: işçi evlerinin bulunduğu sn· 
ha, hükümetimizin iyi tedbirleri ile 
rahata. knvuıan halkımızın gelecekte 
göstereceği yeni hamlelere en güzel 
bir işarettir. Şehirlerimizin yabancı 

parasına ihtiyaç göstermeden modern 

bir bayındırlığa kavuşmaları türklİrt 

b yındırlık huswundaki özlü varlığı. 
nı herkese göstermeğe kafidir. 

NiÇiN KÜLTÜR PARK DEDiK? 
Son beş yıl içinde lzmirde park 

ve yolları oğaçlnma işi gözleri doldu
racak kadar çoktur. Yer yer çocuk v 
halk bahçeleri yapıldı. Mezarlar par
ka çevrjldi. Fakat bütün bunlar bu
günün nüfusunun ihtiyacına kıifi de• 
ğildi. Halbuki biz bugünü değil, nÜ• 

fw.u gittikçe çoğalan yarınki lzmirl 
ve onun çocuklarını düşünmek zorun
dayız:. Yalnız ağaç yeşilliği, park süsü 
yeni neslin ihtiyaçlarını karşılamıyor. 

Yeni nesli hazırlarken birçok yenilik
leri de göz önünde tutmalıyız. Küçük 
çocuklar her ya§tn bu parktan fayda
lanacaklardır. Geneler sporun her çc• 
şidinin tadını burada tadacaklardır. 
f:tçilerimiz ve her sınıf halkımız gü-
7el, öğretici ve temiz eğlencelerle ça
lışma randımanlarını artıracaklardır. 

Bir çeşid nebatlar bahçesi halini nla· 
cnk bu geniş parkın arasına yer yer 
verleştirilecek terbiye ve kültür bina· 

lan küçük. büyük, zengin fakir her
kes için faydalı olacaktır. Kültür 

park yazlık ve kışlık yüzme havuzla
rı. paraşütle atlama kulesi, tiyatro ve 

konferanslar için anfiteatrı, Atatürk· 
d~vrim ve sağlık müzeleri ile herke-

sin ko up geleceği büyük bir kültür 
meydanı olacaktır. lz:mir kuarı yal 'UZ 

lzmir'in ve Türkiyenin değil, Akde· 
ni:r:in de en muvaffakıyetli ve en İ§• 

lek kudn olabilcce" bir yer tutmu~ 

tur. Büyük .bir servet ve gelecek va

deden böyle bir kuarı dnr ve büyü

mesi kabil olmıyan bir yerde bıraka· 

mazdık. Onun için 1936 kuarın n kültür 

park iç.inde hazırlıyoruz. Başlc nan İ 

zor ve ehemiyctlidir. Fakat, partimi• 

zin bizlerde yarattığı samimiyet, a

henk, feragatli çalışma yolları, bü· 
yük önderimizin her zaman içimizde 

dolaıan ve yanan büyük nşkı, Başba· 
kanımız ismet lnönü'nün dnima gös
terdikleri yüksek yardım ile hmiı• 
bu i~i de başarı ile bitirecektir. 

ADAN ADA 
~~-----·4•~·.-----~~ 

Konya şarbayr geliyor. 

Se1ırin kurtulusunun, on , 
Konya, 5 (A..A.) - Uraya ait 

mali işlerin başarılması için uray
ca fevkalade toplantıya çağmlan 
şar kurulu, şarhaya bankalarla 
yapılacak anlaşmalar için tnm . n
lahiyet vermiştir. 

dördütıcü yıldönümü kutlandı 
'(BQ§t 1. inci sayfcula) 

Saat 9 da milli sava§a ittirak et· 
Jmİ§ olan yaya, atlı birçok köylü ba§ta 

olduğu halde binlerce halk Adananın 

tarihi büyük bayrağını alarak eller 

üzerinde taJımak suretile valiliğe gc • 

ıirdi. Burada toplanmış olan on bine 

ynkın adanalının co§kun gösterileri 

arasında bayrak valiliğin büyiik bal

konundan aşağı doğru sarkıtıldı. Bu 

tören bittikten sonra geçit resminin 

ve büyüle törenin yapılacağı cumuri· 

yet alanına gidildi. Orada ve Atatürk 

parkının önündeki caddede krrk bin· 

den fazla insan toplanmı§h. Tam saat 

on buçukta süel bandonun çaldığı ve 

halkın bir ağızdan söylediği istiklal 

marşı ile törene baılandı. Tören §İm· 

diye kndar olanlardan daha çok he

yecanlı geçmiştir. 

Niğdenin genç saylavı B. Cavid 

Oral aletli bir nutuk ile Adana gava· 

ıının büyüklüğünü, çekilen ıstırapla· 

nnrn derinliğini ve Çukuravalılarrn 

yigitliğini anlattı. Hatip sava§ta hem

§erilcrinin uğradığı birçok acıklı ııah

nelcri anlatırken yüzlerce insan göz 

yn§ını tutamadı. Bundan sonra genç 

§nİr Kamuran Bozkır Adana için yaz· 

dıÇı şiirini okudu. Bu sırada birçok 
1 
sinema ve fotoğraflar alındı. On bir• 
de geçid rcıımi baıladr. Bir saat süren 

geçitten sonra halk dağıldı. Saat 3 de 
büyük gün ıerefine urayda büyük bir 
kutlama töreni yapıldı. Bu akşam hal· 

kevinde bir balo verilecek ve fener 

alayı, gece şenlikleri yapılacaktır. 

Şarhay bayramdan önce başln
dığı konusmaları bitirmek için bu 
hafta Ankarava gidecektir. 

Adananın kurtuluıunun 14 Üttcü yddönümünü Öteycün halkevindc hutla
yan "Toros gençler birliği'' nin küçük iki vitrin içinde, mcm.ckct mcılı:mllr'
rini tcıhir ettiğini dünkü sayımızda yazmıştık. Vitrinler içrnde birçoh çeı>rrl 
portakal, limon, turunç ve bilhassa bu güneş yurdunun başlıca sPrv..ti nlarl 

pamuk kozası ve çe;ıiti va bir balya pamuk cözleri alıyordu. Şeker lıom. ' 
da ııardı. Toroslular müsamerelerinden sonra gelenlere birer de portcıknl clcı· 

ğıtmışlarclır. Resimde görüldüğü gibi, ortadaki sütunda, bu ilin emsalsiz. gü· 
zelliğini canlandıran Fotoğraflar asılmı~tı. Sergi dün ak .. ama Tuular halkcvm 
t1elenler tarafından seyredilmiıtir. · 
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B. Ruzveltin nutku etrafında 
Cunıur başkanı kongreden 

lıudutsıız salalıiyet istiyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

u; 'l'wı'ın IJir im.~ lwtht'.'ii 

Paris, 5 (A.A. ) - Amerikan cu · 

mur ba,?kanı B. Ruzvelt'in heyanna
rneı;İ Üzerine fikir yürüten Lö Tan ga.
Lele:-.i diyor ki: 

"Birle~ik Aınerikcının 1914-1918 

de oldugu ~ibi hakkr ve hüriyeti mü

dafaa etmek İçin Öteki devletlerin ya

nıba:ıında :.ilaha :.arıldığını tahmın 

etmekten vaz geçilir haklarını müda
taa eden ve varlıkları ve i~tiklalleri 

için çarpışan milletler - tecavüze kal
kışmış devletler gibi - Am~dkanın 

harba devam için zaruri olan malze· 

me ve maddelerini tedarik etmek im

kinından mahrum kalacaklardır. 
Böyle bir va:r.iyet, her türlü taar

ruır. ve tedafü harbının şartlarını esas 
lı suı·ette değittirecek mahiyettedir. 
Bütün ınilletler, hal ve ,artların sev
kiyle, lüT.umunda Amerikadan al
makta olduklarından kendilerini müs
tağni kılacak .şekilde endüstrileşmek 

yoluna gireceklerdir. Bu hal i:ıe, otaı·· 

. İYİ tf'şvikten ba~ka bir şeye yara-
nıaz . ., 

Romt1 ,-~.,'{,,.; m(lhfilleriuirı 

d ii .5ii ru·eleri 
Roma, 5 ( A.A.) - Resmi mahfil

ıer, B. Ruzvelt'in beyannamesi hak

kında düşünce beyanından çekinmek . 
tedirler. Bununla beraber İtalyan ef

karı umumiyesinin bu beyannameyi 
e-lverİ§Iİ bit· surette karşılamı.ş olduğu 
sanıhpaktadır. İtalyan efkarı umumi. 
vesi, Amerikanın sulh zamanında 
normal bir nisbet içinde petrol çıkl\· 
rılma.sına izin verileceğini tahmin et
mektedir. 

Ote taraftan, amerikan petrolünün 

İtalyan ithalatının altıda birini teşkil 
etmekte olduğu ve İtalyanın şimdi \s. 

tikbali emniyetle görmesine elverişli 
mikdarda ve stok halinde petrolü bu
hınduğu s(iylt>nnrn\ctedir. 

"1 1 '1 I 'lti.l. 1 il ,_, ' ,_, İ q ~ u.J.· 

lwl, $, uufo 11e di,n~r? 
Berlin, 3 (A.A.) - '"Korespondans 

Politik ve Diplomatik,. gazetesi yazıyoı·~ 
Amerikanın butün ,,ıyasası, Alman 

Yanın harbın başlangıcından beri güt • 

mekte olduğu ~ıyaaaya uymaktadır. Bıı 
ıyasa. oı-taya çıkmış bir harplan men -

faat temin etmek yoluna gitmemektedir 

Sıyasal rnahfillert: göre, yeni bitAraf. 

lı.k projesi, yeni bir bitaraflık telakkisi 
ortaya atmaktadıı l<i şudur: 

Bir harb çıkarsa suçlularla !luçsu;.ılaı· 
arasın<Ja iark gözetmemek. 

lli/l.,ıf •. ,. ct•mi.n•ıi 11wlıfilleı·iniu 
dii ·'!ii ıu·ı·/,.,.; 

Cenevre, a ,A.A.) - Beynelmılei 
rnahfıller B. Ruzveltin kongreye olan 

l>eyannarnesini gayet eheıniyetli biı
ve:1ika olarak telakki etmektedirler. 

Bu mahfiller, Amerikanın milıel 
ler cemiyeti aza:>1nın kollektif emni 

yet e~erine hiç bir suretle karşı gel
mem~si ıçin yaptıgı büyük gayreti 
takuır edıyorlar. Son zamanlarda 

kon. ey in ve kon;.ey tarafından kurul~ 
rnu-ı ol a n 13 lerin anlaşmazlık ve 18 

: 1:1 J!ecı·i tedbiı-ler komitelerınin ne is
tikamete dogru gidecekleri merah 

edıliyordu . ~imdi ise, milletler cemi· 

yeti azagının ve bılhassa bir kararın 
ınesuiiyeti Üzerlerine düşen alakadaı
bliyı.ik devletlerin B. Ruzvelt tarafın· 
dan izah edilen yollardan ne derece
ye kadaı mülhem olacaklarını Öğren
tı•ek kafi gelecektir. 

'' 111111: lıal:J.-mdu l:n·esıfo,,,,. 
bir nızısı 

Moskova, 5 (A.A.) - lzvestia ~a 
:ıetesi, B. Ruzvettin kongreye olan be

yannamesi ile bitaraflık hakkındakı 

Yeni ame rikan kanunundan bahsede . 
rek diyor ki: 

"Bu iki vesİkR , harb tehlike~in i 
hakiltaten anlaya n ve Amerika için 
nisbeten mahdud bir daire de de olsa, 
dünya hacliseleı·inin gidi şindeki mane

vı ve maddi nüfuzun muhafazası ar· 
2 usundan mulhe mdir. B. Ruzveltin 
gittikçe büyüyen harb tehl:kesine kar 
şı uyanık bulunulması lüzumuna daiı· 

olan sözleri sulhu muhafaza etmek is
tiyen bütün memleketlerde akissi~ 
kalamaz. Buna kar,, bu sözler harb 

tehlikesi yuva ~ı h a line gele n veyahut 

harb etmiş olan mc ml ekle rde şiddet

le çınlıyaca ktır.,, 

Dört tayyare satı~rnda 
doğan güçlükler 

Va'iington, 5 (A.A.) - Dış işleı· i b ı 

kanlığı, Bolivya'ya dört bombardıman 

tayyıu·esi - ki geçen yaz Pen.ılular tam 

hndan yakalanmı'itır - satmak teşebbli -

sündt: bulunmuş olmakla itham edilen 
Kurtis adındaki tayyare şi ı·keti aleyhin 

deki takibatında u~raınakta olduğu gü<:

lüklerh: uğl'a:}maktadır. 

Nevyorlı malıkeıne!eri önünde yapıl

mı~ olan takibat, Bolivya konsolosuırnn 

beraber çah~mamaııı yüzünden durmuş
tuı·. 

Dış i~leri b~kanlığı , bu i~in yeni bita 

raflık kanununu ali\kadat etmekte ol . 

duğu v< yalnı7. cenubi Amerikaya değil . 

aynı zamanda Avr..ıpa'ya da şümulü h.t

lunduğu diiıtüncesindedh. Yapılan tah -
kikat, Kurtis şirketinin bu satışı kendi 

~beterinden biı·i v a~ıtasiyle yapmış ol

duğunu meydana çıkannıştır. Dış İşleri 

bakanlığına göı·c Nevyorktaki Bofj, · ı 

konı;oloı;unun da bu işe parmağı karış 

mıştn· 

r ,indherg l(ardi f lf' 

Kcın.'lile l>ı!rtılwr Kartlif y(ıhw111-
clo /,amlaf 1.-iiyiim• yc,-l,,,~ec,•I.. 

Londra, 5 ( A.A.) - Albay ve 
Madam Lindberg, çocuklariyle 
beraber,bu akşam otomobille Kar
d;f e gitmişlerdir. Buradan doğru-

Şarl Lindberg 

ca, Madam Lindbergin eniştesi 

Bay Levelin Morgan'ın oturmakta 
olduğu landef köyüne gitmiş 
lerdir . 

Kendilerinin Kardiften geçtik
lerinin kimse farkında olmamıştır. 
Lindberg ailesi bu köye yerleşe
cektir. Burada belli olmayan bir 
zaman oturacaklarmı söylemişler 
ve taciz edilmemelt:ı ıni halktan 
dilemişlerdir. 

Hauptman ayın on dör
dünde idam edilecekmiş 

Nevyork, 5 (A.A. ) - Deyli 
Niyüs gazetesinin yazdığına göre, 
Hauptman'm avukatları, idam ce
zasmm 14 sonkanun gecesi infaz 
edileceğinden haberdar edilmiş
lerdir. Avukatlar, Nev jersey af 
divanına verilmek üzere acele, ye· 
ni bir tahkikat istidası hazırlamak
tadırlar. 

Gene aynı gazeteye göre, Lin
dbergin kaynanası Madam Dvight
morrov ile küçük kızı bilinmeyen 
bir istikamete doğru hareket et
mişlerdir. Bunların lngiltereye git
mekte oldukları sanılıyor. 

Gazetenin ayrıca yazdığına ba
kılırsa, son zamanlarcla Morrov 
ailesi bir çok tehdid mektı.ıbları 
almıştır. 

(:irı l'e jllpon miirw:wbeıf,•ri 
yol 11 rıa ~İrİym·. 

Şanghay, 5 (A.A.) ·_Santral a

jansının bildirdiğine göre, Nankin v~ 
Tokyo, Çin - Japon münasebetlerinin 
tanzimi hakkında mutabık kalmışlal'• 
dır. 

ULUS SAYIFA 

DIŞ HABERLER 
' 

• 
ltalyan taarruzu yakın 
T<ı11ya.reler boınbardınıan ve keşifleri artırdılar 

'(Başı 1. İnci sayfada ) 

ve bu suretle İtalyan münak.,fatınr leh· 

dit e ttikleri haber verilmektedir. 

Tayyareler hiç bir noktayı ihmal et 

meden iıttik~etfta bulunuyorlar. H-.be~le ı· 
biı· kaç uçağm. Habeıtiııtanın limal batı 
~mda bir köşe olan Volkait bölgesindeki 

Baft~yı bomb~rdnnan ettiklerini bildi -

riyorlaı . 

Oymaklar tayarelere tüfekte ccvab 

vermiıler ve bir tayyareyi ;1.le-vler içeri · 

sinde yere indirmişlerdir. 
Tayyarder dün Mısır· habe~ seyyar 

hastanesinin bombardıman ff:dildiği ye -

re yakın bulunan Daggabur ~ehrini :ııon 
haftalar içinde ~ık sık L.İyaret etmişler -
dir. Bu şehir cenup cephesinin doğiJ Cf:

nahı Üzerindeki habeş ınüdafadsrnın e -

hemiyetli biı ileri merkezidir. 
Bununla beraber, habeşler <laima, tay 

yaı·elerin ı>ek ~t?yrek olarak ölüme ~ebeb 
olduğunu , çünkü oymak adamlarının 

yeraltı ıui! ınaklarında ve siperlerde us -

talıkla gizlendiklerini iddia ediyorlaı· · 
ltalyan taaı·ru.1.unun pek yakın old .ı {!u 
sanılınttktadıt. Çunkü Soınaliden gele·ı 
habt>rler kıyılara kış yağmurlarının b:ı:? 

Jadığtnı ve yağmurun yavaş yava:ı şiına 

le :sirayet edeceğini, bunun da çam ı r. ı 

saplanmadan ;>nce ~üratli bir toaı·ru .: 

yapmak isterlerst>. ıtalyanların çab..ı.k 
hareket .-tınesi la7.ım geleceğini bildir 

mektediı . 

H o ite,~ lı ii J..·ii ,,wıi mitletlf',. ,.,.,,, i -
yetinirı ccıılu•lert> whldlı lu!:n•ıi 

~ümlt,ı·me:ııirıi i~tiyo,-. 
Cenevre, 5 (A.A.) - Ha be, hükü

meh miJletler cemiyetine baş vurup, 

iki düşman ordunun ne l\uretle !>ava~ 

makta oldukları hakkında bitaraf biı

tıthkikat yapılmasını iste-mi11tir. 
Habf!'~ hükümeti, harb kanunları· 

nın İtalyanla.- tarafından naıııl teca· 

vu;1,~ ugramakta olduğunu haber veı·

m<t"k u;in :onderdiği birçok notaları 

hııı ıırlntmak tadır. 

Habeş hıikLiıneti, bu tahkikatın l~ 

ler komitesi tarafından yapılma:;ını 

dilemektedir; zira ltalya hükümetj 

imha harbına amansız olarak devan\ 

ed~cegını ga:r.etelerJe bildirdiği ZCl· 

man, va.J:iyetin heyeti umumiyeı;ini 

go:.r.den geçirmeye gene bu komite mt!' 

mur edilmişti. 
Habeş hukumeti, bütün Afrika 

kıtasında hatır ve haya1e ~elmiyen 

vahim neticeler doğurabilecek ve ha

brası doğu Afrikada ::1ulhun geri gel 
mesine ebedi engel teşkil edecek o 

lan iıcıklı :eyl~rin önüne geçilmesinı 
milletler cemiyetinden rica etmekte 

dir. 

Mısır Kızılayınrn 

bombardımanı 
Adisababa, 5 (A.A.) - Sondaki· 

kada bildirildiğine göre Daggaburda 
İtalyan uçakları tarafından bombar

dıman edilmiş olan seyyar sıhiye oto 
mobilleri. amerikan kızılhaçına ain 
olmayıp Mı~ır kızılayına aidmi=?. 

Adisababa, 5 (A.A.) - Dünkü t~
l"ihli resmi bir tebliğde deniliyor ki: 

"Kızılhaçlara karşl, taarruzlar df"· 
vam ediyor. Bu sabl\h dü~man uçak

ları tarafından bombardıman edilmil} 

olan seyyar -.ıhiye otomobili büt\;n 
süel kamplardan çok uzakta bulunu· 

yordu. Atılan bombalar, büyük hasar· 

lar yapmıştır. Bu otomobilde iki mı· 
sırlı doktorla doktor Rafael ve a.sis 

tanları, ingiliz B. David Stokes ile B. 
Davlc:ins bulunuyorlardı 

/ 

Uuur lwmbllrtlınwrı lwl.·l.·uıtlu 
i=alwt i~tedi. 

Kahire, 5 (A.A) - Daggabur 
bombardımanı haberi gelince, hükü
met Habeşistandaki Mısrr konsolo . 
sundan izahlar istemiştir. Konsolos 
harh hattından uzak olan Mısır he
yetinin bombardıman edildiği ve fa
kat yalnız maddi zararlar olduğunu 
bildirmistir. Hükümet hareketini ta
yin için ~yeni ve açık haberler bekle· 
mektedir. Öte taraftan, sıhhi yardan 

komitesi Cenevre ve mil\etlerarası 
kızılhaç cemiyeti nezdinde protesto
cl~ bulunmuştur. 

llnln·~i.'(ımufo .Hıbant·ı lwsımu•h•ı 

('Opulıym. 

Adisababa, 5 (A .A ) - Yaban
cı hastaneler adedi gittikçe artmak
tadır. Holanda heyeti Adisababada 
Dessieye hareket etmek 1üzere oldu
ğu gibi Norveç ve Finlandiya heyet
leri de yakında Habeşistana gele -
cekleı·dir. Keza İngiliz kıZllhaç heye
ti de buraya gelmek üzeredir. 

İm ımı·,ıtonı n bom l><ırdomm for 

lwl..·kuulttld lu~.v111w.tı 
Adisahaba, 5 (A.A) - Resmi 

bir tebliğe göre, İtalyan uçakları 
Makallenin cenubunda Ambaalagi 
üzerine bir çok boğucu bomba at. 
mrşlardır. Uç tayyare de Debnatı 
bombardıman etmiştir. 

İmparator, Havas ajansının dele
gestne şu beyanatta bulunmuştur: 

" - Süel hareketin şimdiye ka
dar aldığı şekilden çok hoşnuduz. 

İtalyanlar tarafından gaz kullanıl 
ması, italyanlar tarafından muhar 
beye bi.ztm henüz tanımadığımız y 
ni bir uı1ı.ıır katmaktadır. Bununl 
beraber bunun düşman için mahsü 
bir fayda teşkil edeceğini zannetm 
yoruz .. , 

İtalyanın beklediği sull 
teklifi 

Roma, 5 (A.A) - Rejime Fa 
şista gazetesi, Laval - Hor teklifle 
rinden sonra İtalyanların, ingilizlc 
rin herhangi bir yeni sulh tarzı hal 
linc önayak olacaklarım düşünme 
gülünç olacağını yazarak diyor ki: 

' 1 İngilterenin ortaya çıkaracağı 
her proje daima şiddetli İtalyan dü 
manlığı kokacaktır ve bundan dola 
yı daha ev el reddedilmelidir. Bize 
herhanıri bir barıs teklifi ancak ha
beş im;aratoru ~e yahut Milletler 
Cemiyeti tarafından yapılabifü·. Bu
nun için de Milletlel' Cemiyeti evel
emirde hakkımızdaki n\utaarrız hi.ik 
mü nü İptal elmt>lidir . .. 

- .. ······-----
~larleu l)itrilı 

Krzrnm t;fllrnmwıuulou l•orl.·tui!u 
idrı A nwrilı.·<tdwı arnltrcalmu.~. . . . 

Londra, 5 (A.A.) - Royter ajansı-

nı.1 Hollivuddan bildirdiğine göre, ta · 
'lınmıs sinema artis t i Marlen Ditrih , 

Marll!n Ditrih 

Amerikada oturma masrafı ile vergi· 
lere ve altı ki~iden mürekkep muha· 
fı:ı kıtaınnın gerektirdiği masraflara 

dayanamadığrndan Amerkadan ay

rılmak niyetindedir. Marlen Ditrih ÇP.· 

virdiği her film için 180 ila 200 bin 
türk lirası almaktadn·. Kendisi kızı -

nın kaçırılacağı hakkındaki ilk tehdit 

mektubunu bundan iki yıl önce almt~ 

ve o zamandanberi kızının muhafa· 
zasr için yanında 6 kişi bulundurma

ğa başlamıştır. 

Yunanistanda iki tedbir 
Atina, 5 ( A.A. ) - Gazetelerin 

verdikleri haberlere g öre, hükümet l 

mart i:.yanı Üzerine azledilen memur· 

larm yerlerine iadelerini esas i tiba
riyle kararlaştırmıştn-. 

Atina, 5 (A.A.) - Başbakanın 

başkanlığında toplanan ekonomi mii
dataa meclisi, çifçiyi tütün ürününii 

tahdit etmek lüzumuna kandırmaya 

karar verm~tir. 

) rıncmi.tıllmm =ecri ıedbirft.r 

lwkl.-rnd(ı bfr le:jeblıi; sii 

Atina, 5 (A.A.) - Yunan hükü 

metinin ltalyaya karşı tatbik edilmek 

te olan :zecri tedbirlerden zarar gör
müş olan bazı yunan ihracatr hakkın· 

da kolaylıklar elde etmek maksadı ile 
Fı·ansa ve İngiltere hükümetleri ne :r

d inde lt•şebbüslerde bulunmuş olduğ u 

. öylenm ektedir. 

l 1llJJOslw· sullı istiyodm. 
Atina., 5 (A.A.) - Kilise erkan11tm 

vermiş olduğu karara göre, Atina baş 

piskoposu, papaslara sulh davası it-• 

hinde bir beyanname göndermittir. 

J )eniz konf •' rau~ı 
Çalışmalarına yeniden 

başlıyor 

Londra, 5 (A.A.) - Japon A
merikan ve İtalyan delegasyonları, 
deniz konferansı çalışmalarrna de
vam etmek Üzere pazartesi gunu 

Londra'ya döneceklerdir. 
Bu delegasyonlar emniyet esa

sına dayanan bir uzlaşmaya var
mak imkanı olup olmadığını anla
mak ve olmadığı takdirde keyfi
yet meselesini görüşmek üzere 
görüşmeleri hızlandırmak lüzu
munda müttefiktirler. 

Bulgaristan:da 
lfof..·edo,,ya komi/(lcılurıru 

lwl dl f'tlt(I 1.· 1';ill 
Sofya, 5 (A.A.) - HükW..t net

rettiği bir beyanname ile, Bulgari&

tanda, kanuni izin almı~ olan bütüa 

Makedonya teşkilatlarına, 20 kanu
nusaniden önce yeni idare heyetleri 
teşkil eyleme)erini bildirmiştil'. Bu he· 
yetler, iç işlerİı bakanlığı tarafından. 

tasdik olunacaklardır. Bu beyanname • 

nin ı;ebebi, kanuni teşekküllerin ba
şından bütün eski Makedonya komi

tacılaı·ını kaldırmaktır. 

l,(i~ t'Ctlitf!tı i/,·i im nmı 

Sofya, 5 ( A .A.) - Bakanlar ku

a·ulunun biı· kararı Üzerine hareket 
eden iç işleri bakanlığı, bulgar milli 
lejyonu federasyonu ile Rodna Zaşçi

ta faşist teşkilatını lağvetmiştir. 

Bulgar milli federasyonunun 1{) 

bin kadar azası varJı. Ve bunlar has
satan üniver:-.ite talebesi ile lise tate
belerinden teşekkül eylemekte idi. 
Rodna Zaşçita ise 1933 denberi e1ıe

miyeitni kaybederk ikinci safa geçmit 
bir teııkilattr. 

.+.iov)t'l - llr11t.:1wy wıla~11w::.lıf.fı 

milleıl,•r <:t•miyt•tirult• 

Cenevre, 5 (A.A) - Milletler 
Cemiyeti mahfilleri sovyet - urugu

ay anlaşmazlığının. konseyin 20. 1. 
936 toplanbsında gündeliğe girece
ğini .ve fakat umumi bakımdan bu 
devrede derin tetkike bağlı tutulma-
sı şüpheli olduğunu bildiriyorlar. 

Çünkü Uruguay bu işe ait izahat 
vermek istiyecek ve Sovyetler Bir!t
ği ise m ünasebah kesmek ıjbi a~ 
bir karara esas teskil eden dosyayı 
hazırlamak için şÜphesiz mühlet is -
tiyecektir. Bundan dolayı konsey, 
Moskovanın şikayetinden malum:\t 
alacak ve işi tetkik için küçük bir 
komite teşkil edecektir. 
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Dünkü spor hareketleri Fran ~ada 
Ankara'da Lik Maçları 

Oun 16 hnftnda bitecek olnn, ''k 

:ınaçl::ırının yarısı tamam1andı. Çok gü -
ııcl bir futbol havası vardı. Tatil gün • 
!erini açık hnvada geçirmek istiyenler -
den birçoğu Ankara Gücü alanına gel -
znişlerdi. Saat 12,30 da hakem B. Ö~ -
rin idareıiıu.c Ceııc!cr Birliği - Kırık
kale Cücu birinci t.1kıınlnrı kartılattılar. 
Kırıklrnlelilcr, Ankaramn tekn:Jc bir ta
kımı ol n Gençler Birliği kar~ısında, se
batkar bir oyunla maçı 2 - O knybettiler. 
Gençler Birlı •İni çok nefessiz bulduk. 
T"kıınlnr: 

Gençler Bırligı - Cihad, Keşfi, Ha
lit, Kemal, Ihsan, H. Ahmet, Selim, Sn
lahaddin, Rasim, Niyazı, İhsan. 

Kırıkknle Gücü - Mekki, Yaşar . 
Cahid, Akif, Hikmet, Seyfi, Rezzak, 
)'ehmet Ali, Ahmet, Ziya Salahaddin. 

ikinci maç Altınordu - Çankaya ara
•ında idi. Bu maç çok güzel \'e heyecan
lı oldu. Çankayalılar ilk önce 2 gol 
lıazandılaı. Herkes sayıların daha arta • 
cağını umarken Altınordulular bir gol 
attılar. Sonra ikinci devrede bir gol da

ha yaparak beraberliği temin ettiler. 
Fakat bir penaltı ile tekrar yenilmiş va
ır.İyctc geçtiler. Takımlar: 

Albnordu - Cihad, Ziya, Mehmet, 
Jerfi, Sedad, Murad, Resai, Servet, 
Muzaffer Mustafa, HAiim. 

Çankaya - Cemal, Naci, Fuad, Ab 
laaı, lakender, Ki.mil, Nihad, Abduş, 
Fethi, Ömer, Osman. 

Muhafız Gücünün av 
binişi 

Muhahz Gücü dun bu yılın üçi.incü 
... v binitini yaptı. Binicilerin ıayı11 ıck
aen varıyordu. Tarım Bakanımız Muh. 
Jis Erl,ın n de ııporcular arsında ıörii • 
nü yordu. 

Saat ond.ı hareket başladı. Amele 
~mrtımanları yanından geçilerek Bal • 
ıat köyune do~ ru gidildi. Söğütözü çift. 

ligi chnrında köpekler avın izini kovala-
111ağa başladılar. Birn sonra tilkiye ye-

1İfcn kopeklcrlc, can korkuıu ile kaçan 

lıurna~ hayvan arasında çetin bir Y•nf
ma bafladı. iki tarafı sanlmış olduğu 
halde, yakalanmak Üzere iken gene bir 
de

1
ik bulup aıynlıyordu. O kadar güzel 

lrotuyoı ki bazı köpeklerin nefesi kesi • 
liyordu. O kadar unutmaz dönüıle.r, çark
lar Yapıyor ki kendisini önlemeye çalı -

tan bazı atlıların yuvarlandığını •Örü • 
yoruz. Yedi kilo metre kadar aüren u-

zun bir kotudan sonra nihayet iyice sı • 
laıtrnıftı. Dört tarak-atlılar ve köpekler· 

le ııarılmııtı. Zaten artık koşacak hali 
d kfllmamııtı. Fakat çevik hayvan ge . 

ıae de kolay kolay ele geçmiyordu. La -
irin sonunda beş a•tı köpeğ-in dişleri ara 
•ında can 'erdi. 

Koşunun bitiminden sonra Söğütözu 
siftligine gidildi Açık havada neşeli ko 
nuşmalarla çay içildi ve dinlenildi. 

Muhalr~ Gücü sporcularının dünkü binişlerinden bir enstantane 

Macarlar Galatasarayr 
nasıl ye:ıdiler 

lstanbul, 3 (A.AJ - Şehrimizde bu. 
lunmakta olan macar Üypeşt takımı ikin
ci maçını bugün Taksim stadında Gala
tnııarnyla yaptı. 

Merasim kısa sürdü. ilk maçlarınd,.. 
ki kndrolannı aynen muhafaza eden ma
carlnr baflama vurutunu yaptıkları za.. 
man Gaaltasaray'ın fu tekilde dizildiği 
görüldü: 

Avni - Lütfi, Rqad - Suavi, Fahir, 
Hayri • Salim. E,vak. Gündüz, Salahad
din, Danyal. 

18 inci dakika. Calatasarayın sağdan 
bir inişi. Salim kale çizgisi önünden to 
pu çevirdi. Arkasından yetiten Eıvak, 
plise bir şutla ilk golü yaptı. , 

rüldü. Orta muavin yerinde Fahir"iıı ye 
rine Nihad oynuyor, sağ iç mevkiine d. 
Adnan geçirilmiş bulunuyordu. 

Macarlar gene hakim bir oyuna baş· 
lndılar. Bu oyun ilk semeresini on birin
ci dakikada verdi. Macarların orta mu
hacimi kaleciyi de atlatan bir kafa 1.·uru
şu ile takımına üçüncü golü kazandırdı. 

27 uncu dakika: Macarlar, sol açık
larının bir kafa vuruşiyle dördüncü 'Bolü 
yaptılar. Bir dakika sonra da sol içleri, 
nadir görülür dercede güzel bir ıutla. 
otuz. bet metreden beşinci golü çıkardı. 

Zaman zaman tek kale haline giren 
bir oyun seyrediliyor. Macarlar, seyir
cilerin :ıevkine doymadıkları bir oyun 
oynuyorlar. 

Oyunun bittiğini ilan eden düdük Öl· 

tüğü zaman macarlar S - J ş:"alib olarak 
sahadan çıktılar. 

MuhalıagüçJ.üler tlünkü 6iniıte toplantı yerinde 

Üypeşt'in Üçüncü Maçı 19 uncu dakika: Macarlar batlansıç r· 
v"rufunu Galatasaray kalesine kadar 

indirdiler. Ye sağ iç, Avni'nin dııan lstanbul, 5 (A.A.J - Üypeşt takunı 
çıkmasından istifade ederek beraberlik üçüncü maçını bugün Peralı oyuncular
golünü yoptı. 

Oyunun bundan sonrası macarların 
kati hakimiyeti altına girdi. 

34 üncü dakika: Macarlar soldan bir 

İniı yaptılar. Sağ iç çok .. natki.r fut -

bolculara mahsus bir kolaylıkla süzel 

bir ırol çıkardı. Ve birinci devre 2 • 1 
macariann lehine bitti. 

la takviye edilen Galatasaray takımiyle 

yaptı. 15,20 de maç baıladığı z.aman ea. 
Jatasaray'm şöyle bir takım yaptığı gö

rüldü: 

Yanakis, Vlaııtardis, Lütfü, Kadri. 

Suavi, Salim, Etvak, Gündüz, Bombino, 

Caponi. 

Muhafız Güc-ü ile Atlı spor ku'übü • 
•Ün eJ ele vererek yürüttükleri binicilik 
yakın bir gelecekte Ankaranın ~n çok 

a7.ası olan bir sporu haline geleceği mlt· 

laakkaktır, ve bu spor hakkr olan bu yeri 
•lacaktır. ATLl 

ikinci devre bafladığı zaman Gala 

tasaray takımında baz.ı değişiklikler gÖ· 

12 inci dakika: Macarların orta mu

avini sol açığa bir pas verdi. Sol açık 
topu içe geçirdi. Gene içten aldığı derin 

1 

bir paslcl fırlayarak lopu a\ut çizgisi 
uzcriııden ortaladı. Sağ iç, guzel bir atı
lışla topu yakaladı ve bir kafa vuruşu 
ile, kaleden fırlayan kalecinin kolları a-
ı·asından takımına ilk golü kazandırdı. 

22 inci dakikada, Gündüz'ün ceza sa
hası dahilinde sıkı bir şarja uğraması 
ınacar kale11inc bir penaltı cezası veril -
mesini İntaç etti. Bombino, bu fınattan 
istifade ederek beraberlik sayısını çıkaı·· 
dı. 

Birinci deHe bu vaziyette ve 1 - 1 
beraberlikle bitti. 

İkinci deHc başladığı 7.aınan Galata

saray takımında bazı değişiklit.lcr yap -

mış bulunuyoı·du Taze kuvvet dort giin 

içinde iiçüncü maçını yapan mncar tn -

kımını bir hayli müşkülata diişürüyor • 

du. Fakat 8 İnci dakikada, Lütfinin bir şnr· 
jını şiddetli bulan hakem penaltı cezası 
verdi ve macarlar galibiyet gollerini bu 

suretle kazandılar. 

Oyunun bundan sonrası tamameıı 
ınütevaz.in geçti. Büyük bir enerji ile 

oynayan sarı-kırmızı takım macarlarrı 

fazla sayı yapmak imkanını '\'eremedi ,.c 
oy.un bu suretle 2 - 1 Üypeşt'in galibi -
yetiyle bitti. 

İstanbul Lik Maçları 
Fenerbahçc stadında: 

Birinci maçı Vefa - Beykoz takım
ları yaptılar. Beykoz güzel bir oyundan 
sonra l - O maçı kazandı. 

ikinci ve son maçı Fenerbahçe ve 
Eyüp takımları oynadılar. 

Fenerbahçe bu maçı 4 • O kaz.andı. 

İzmir Lik Maçları 
lzmir, 5 (A.A.) - llk maç Demir 

Spor - Burnova arasında idi. Demir 

Sporlular bu maçta güzel bir oyunla bi
r karşı üç sayı ile galip geldiler. 

1 kinci karıılaıma lzmir Spor ile Şark 
ıpor arasında idi. lzmir Sporlular kola) -

lıkla Şark Sporu 3 - O yendiler. Son maç 

Altay ile Altınordu arasında idi. llk 

devrede Altay, Allınordunun on kiti ve 

:ıayıf olmasından İstifade ederek üç gol 

attı. lk.inci devrede Altınordulular cid 

den güzel bir oyunla Altay'ı çember içi

ne aldılar. iki gol atmaya muvaffak o · 

lan Altınordulular 2 - 3 ile mağlup ol -
dular. 

Şebin Karahisarda spor 
Ş. Karahisar, 5 (A.A.J - Halke,·i 

şpor kolu be§ kilometre mesafede Tam

z.araya dağ yolundan ve yaya yürüyüş· 
le bir gezi yapmıtlardrr. Üyeler burada 

çok güzel geçen bir av eğlencesi tertib 
ederek iyi bir gün geçirdiler . 

Kab alaka 
Mağazamızda çalııan B. Osman 

Özbeğin müessesemizle ali.kasının 
kesildiğini saygı değer mütterilerimİ· 
ze bildiririz. 

Bankala caddesi 18 No. da 

Nureddin ve feriki 

Yeni seçim ne zaman 
yapılacak? 

Paris, 5 (A.A.) - Yeni seçım 
hakkında ki tahminler başka baş
kadır. Seçimin, kanun gereğince 
şimdiki meclis müddetinin sonun
da -Mayıs sonu- yapılması mi 
}oksa daha yakın bir tarihte seçim 
yapılması için bir kanun kabulü 
mü? muvafık olacağı münakaşa
edilmektedir. 

Bu mesele parlamento toplan
dığı zaman halledilecektir. mese
lenin halli şimdiki kabinenin ye
rinde kalıp kalmayacağına bağlı
dır. 

Jur gazete.si tarafından ka) de
dile•1 bir şayiaya göre, 8. Heryo 
istifasrnı vermeye karar vermiş bu 
lunmaktadır. 

f)ii nmbrii11 l'uri. ı• gitti. 
Roma, 5 (A.A) - Fransanın 

Roma büyük elçisi Dö Şambrön kı
sa bir müddet kalmak üzere Parise 
gitmiştir. 

Mak Donald'ın kızı . 
4rıifosburide bir otel i:Jletccek. 

Londra, 5 (A.A) - Bayan Jsa
bel Makdonald, Bukingam kontlu • 
ğunda Anilesburi' deki "Vieille Char• 
nıe,, adındaki hanı satm alınıtbr. 
Kendisi Burasını bizzat itleteceğini 
~rada babası B. Ramsey MakdonaJ. 
dm IJaıbakan iken kullanmıt olduğu 
bir çok eski hizmetçileri lrullanaca -
ğmı söylemiştir. 

Malholm 1al.-donald libeml ı><ır· 
tinin namzedi oldu 

Londra, 5 (A.A) - Dominyon• 
lar bakanı Mister Malkolm Makdo
nald, Ross ve Kronarti liberal komi
teşinin daveti üzerine bu seçim da. 
iresinde yapılacak kısmi seçime 
namzetliğini koymayı kabul etmif -
tir. Konservatörler, bu namzedliğe 
müzaheret etmemeye karar vermi,. 
lerdir. 

~------"-·--------İtalya büyük elçiliğinin 
bir tekzibi 

İtalya büyük elçiliği aşağıdaki 
tekzibin ne!rini Anadolu Ajan
sından rica etmiştir. 

31 ilkkanun tariJıli Deyli Telgraf 
gazetesine Atinadan verilen bir ha· 
herde italyanın güya J 2 adada 
tahtidatta ve süel hazırlıklarda 
bulunduiu bilclirihne1ctedir. 

Deyli Telgraf tarafından neş
redilen bu haberlerin kati surette 
ajansınız vasıtasiyle yalanlanması
nr ric.ı ederim. 

Muğlada yağmurlar 
Muğla, 5 (A.A.) - Sürekli 

yağmurlar tekrar başlamıştır. Ge
ceden beri f uılasız bir surette ya
ğıyor. 

Milasta bir otomobil 
kazası 

Muğla, 5 (A.A.) - Milasın Bo
ğa köyünden bir dıvarın çökmesi 
yüzünden bir yolcu otomobili dev
rilmiı, iki yolcu ağır surette yara
lanmıştır. Yaralılar Muğla mem
leket hastanesine getirilmiştir. 

111,l ·''un romu11ı: Tefrika: 79 leri romantik bir hulyaya dalmış ağzı tala 
kat ve iyilik ifadeleri içinde gösteriyordu: 

Babam, saray Fontcnblo'da iken, şatonun 
planını almış ve galerinin de resmini çiz
mişti. Sabahleyin imparator, ağzında lüle 
taşından bir pipo ve sırtında da redingotu 
olduğu halde gelir, bir kaya üzerinde tüne
miş bir penguen gibi, yanıllB otururdu. O za
manlar ben, Bonapart lisesinde gündüzcü 
talebe idim. Sofrada dinlediğim bu hikaye
ler aklımda kalmıştır. İmparator olduğu 
yerde, ağzını açmadan sakin dumr, ve uzun 
sessizliğini, zaman zaman, uzun bıyıkları 
altında boğulan birkaç sözle keser, ve sonra, 
biraz canlanır ve makina hakkındaki fikirle
rini anlatırmış. Kendisi mucit ve makinacı 
imiş. Cebinden bir kalem çıkarır ve şaşırıp 
kalan babamın resim kağıdları üzerine izah 
edici resimler çizenniş. Bu suretle de her 
hafta onun birkaç plfuum bozarmış ... Baba
mı çok sever ve kendisine, bir türlü hakikat 
olamıyan işler ve mevkiler vadedermiş. İm
parator iyi bir insanmış, Fakat annemin de
diği gibi, nüfuzsuzmuş. Ben o zamanlar kü
çücüktüm. Bu hikayeleri dinledikten sonra 
jenisi olmıyan, fakat yüreğini seven ve gü
zel olan, hayatın büyük serüvenlerinde sade 

Kırnuzı Zanbak 
Y n AnuroJ PRANS 
l urkıreye ı,J.'vıren: Nasuhı BA Y DAR 

Jak onu ikinci kata çıkardı. Koridorun 
duvarlarını Fılip Döşartr'ın suluboya levha
ları kaplıyordu. Bir kapı açarak Terez'i pele
senk dösemeli bir odaya soktu. 

Bu Jak'm anasının odasıydı. Onu, dünkü 
~eçnıise aid haliyle, yüreğimizi hakikaten 
tı.treten ve kederlendiren haliyle, olduğu gi
bı hır~ mıstı. Dokuz yıldanberi boş duran 
oda, henüz } alnızhğa, sahipsizliğe razı ol
mnmı ôrünüyordu. Aynalı dolab ihtiyar 
kadının bakı larmı bekliyor ve oniks konsol 
saatinin üstündeki düşünceli Safo, artık rak
kasın tıkırdısım işitmemekte olduğundan 
dola) ı sıkılıyordu. 

DU\ arda iki resim vardı. Bunlardan Pi
lıar'ı? eliyle yapılmış olan birisi Filip Dö
şartr ı, çok solgun, saçları karmakarışık, göz-

Daha az kaygılı bir elin çizmiş olduğu ötekı 
ne gene ve ne ihtiyar, zayıflığına rağmen 
hemen hemen güzel bir kadın resmi idi. Bu 
kadın, Madam Filip Döşartr idi. 

- Zavallı anamın odası da tıpkı benim 
gibidir: hatırlar. 

Terez: 
- Siz annenize benziyorsunuz, dedi. He

le gözleriniz. Pol Vans bana, ananızın size 
tapındığını söylemişti. 

Gülümsiyerek cevab verdi: 
- Evet, annem mükemmel zeki, ince ve 

harikulade manasız bir kadındı. Kendisinde 
ana sevgisi deliliği vardı ve beni bir dakika 
bile rahat bırakmazdı: kendisini ve beni ü-
2erc1i. 

Terez, çamaşır dolabının üzerine konmuş 
Korpo'nun bir tunç heykeline bakıyordu. 

- Soğuk yüzünü biraz şenlendiren yel
ken kulaklanndan imparatorluk veliahdini 
tanıdınız değil mi? Bu tunc üçüncü Napol
yo'nun bir annağamdır. Annemle babam im
paratomn Kompieyn sarayına giderlerdi. 

bir cesaret ve tatlı bir tevekküJ gösteren bu 
adama karşı kalbimde sempati uyanmıstır. 
Bundan başka, onu bana böyle sevimli gös
teren bir şey de onun yerini almak isti n, 
halbuki onun gibi, ruhlarında halk sevgısi 
bile taşımayan bir takım adamlarca küçüm
senip küfür edilmiş olmasıdır. Bu gibi adam
ları, o zamandanberi iktidar mevkiinde gör
dük. Allahım, ne kötü şeylerdir onlar! mese
la senato azasından Luvayye, ki bir aksam, 
sizin cigara salonuııda, ceblerini cigara ile 
doldururken heni de aynı suretle hareket et
meğe teşvik etmişti. "Yol icin ·•. diyordu. 1 s
te bu Luvayye kötü ahlaklı, bahtsızlara, 
zayıflara, zavallılara karşı sert bir ada'ildır. 
Ya Garen ! onda siz iğrenç bir ruh gönnez
misiniz? Hatırınızdadır: sizde yemekte bu
lunduğum ilk akşam, Napolvonrlan hahse
dilmişti. Ensenizin üzerine toplanmış ve el
mastan bir okla süslenmiş olan saclarmız 
tapınılacak kadar güzel bir sekilrle hiikiil in 

kıvrılıyordu. Pol Vans cok inı-,. f;kirler il n 
sürüyordu. Garen bunları ::ınl?-mıv r<lu S z. 
de benim fikrimi sordunn?.. 
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Com fabriltosınrn arltaııınJan bir kö~c 

oatba kan ve Ekonomi Bakanı hı· 
r•fından geçen ay içinde açılma tÖ· 
reni yapılan Paşabahçe cam ve ıtite 

fabrikasının piyasaya çıkardığı mal
lar yurdun her tarafında büyük bit· 
raibet görmekte ve çok bejenilmelı.· 
tedir. 

Beş yıllık ekonomik kalkınmanın 
l.atlıbaşına heı lcolunu gerçekle§ti• 
ren cam ve şişe fabrikası, yakında ku
ı·ularak olan por elen fabrikası ile 
l,eral:>er seramik sanayii tamamlıya· 
raktıı. 

1927 den 1932 ye kadar, altı yıl 

i~indc memleketimize giren cam et· 
Y"'· 15.818.000 lira değerinde idi. Nor• 
>«lal senelerde Türkiyenin cam ve fİ• 
~ istihlakı 10 bin ton olarak kabul 

••clilebilir. 

Ham 11ıtuldı•lı•ı : 

Camın ham maddeleri içinde en e
aslısı olan kum Çatalca ka:ı.aaınd" 

Podima'da bulunmuştur. Bu kumun, 
lmanya ve Çekoslovakyada cam sa. 

nayiinde kullanılan, hatta ihraç edi· 
len kumları ile aynı ayarda olan bu 
ham madde ile en iyi evaafta :ıtİ .. , 

cam ve hatta kristal :s 11.pılıt.t:ıt ı f bri
kamız kurulmadan Önce Almanyacfa 
vapılıan tecrübelerden de anla,ılmı,. 
h. 

imalatta eheıniyetli bir yeri olan 
af 1 ıreç ve mermeri de fabrikamı~ 

IJ: !aylıkla temin etmektedir Kapı· 

J,\g mermerleri sağlam ve tam ıeffaf 
~l'\m veren bir mermer vasıflarını ta· 
!"uaktadır. 

Fa/,,-i lmrı"' lıi ,. yı il ıl.- ı.~ Mlii11-

fo.ıcu: 

Fabrika bir yılda 2670 ton ağır· 
lıımda 12.160.000 şiıe yapacaktır. 

Bir- yıllık İmalit grup halinde ŞU· 
dur: 

340 santilitrelik 30.000 büyük §&• 

nb galonu, l .400.000 kaul, zamk, 

mürekkeb şişeleri 1 .200.000 türlü 
boyda ilaç şi~eleri, 600.000 kolonya 

ve losyon şişeleri, 250.000 çeıidli boy·· 
da kavanozlar, 100.000 kundura bo· 
Y• şişeleri ve diğer boyalar için şişe· 
lerdir ki bu inıalatın ağırlık itibariyle 
yekun.ı 37" tonu bulmaktadır. 

l •·fwİ.' ı• 1.-... mıı : 

Fabrikamızın cam ve cam itlerine 

aid İmalatı arasında .f.Ücacİyt: en 

mühirn kısmı İşgal etmektedir. Bir 

yıllık zucaciyc programına göre: 

243.000 düzine her tüa·lü lamba şi

ıesi, 33.000 düzine lamba depoları, 

31 bin düzine kalın bardak (tıucu, bo

~acı, hira) ve 42.000 düzine de kom-

• 
tol~.. C A M ve Ş I Ş E 

FABRiKAMIZ 
Nasıl Çalışıyor? 
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. nbrilranın b;r atet)•esinin clışarifo,. gnı ünü1tii. Ambalôjı yapılan hcırdcıktcr ••e satış depolarından biri . 

o SONKANUN 1936 PAZARTESi 

posl<• l b.\eı , yemişlik kulplu b;udnk

lar \«" a!11;ar,\ t bla :; ı y-.pacaktır. 

Çay, liıuoıuıta ve turlü bardRkl .. ı · 

655.000 olarak ı .004.000 düz.ine ve 

361 bin aded .,uı alıi kavano7. v., da
macam-. il.- 743 ton cam iı:l~nmi ola
ca ktıı· 

Böylelikle fabrit\.t yılda dört bi• 
ile dört bin beş yüz ton mikdarmila 
cam ve şi~e yapacak, Ve bunun 'Çİw 
yılda 50.000 gündelik mik<larında İf· 
çi calıştıracaktır. 

f ',,/;r.ilm l:ı1t · 11lmfl':dmr oıwı·: 

Fabrika kurulmazdan on<:e ve :id
halatın tahdidi yılı olan 932 ye kadar 
altı yıl içinde dı~arıya verdit:'imi2 pa
ı·a Ü;ı.eı·inde geı·çekten durmayı\ de
ğer bir kemiyet ifade etmekte idi: 

Yıl Mikdıtr Kıymet 

Ton Lira 
927 13.641 3 .716.000 
928 t ı .200 2.908.000 
929 12. 726 3.280.000 

930 9.404 2.306.000 
931 9 .944 2.291.000 
932 7.321 1.317.000 

932 yılına dogru idhalatın azalma
sı satınalma kabiliyetimizin azaldı~ı 
kadar idhalata konan tahdidatta aı·a
ınak gerekmektedir. Bir iki yıl son
ra, beş şenelik programımızın son se

nelerinde fabrikamı7. Türkiyenin va-
ati ve normal istihlaki olan yılda 10 

bin ton istihsal yapabilecek bir Vl\V• 

yete sokulabilecektir. Bu ~iin ~işe ve 
cam fabrika.sının: 

Makina ve tesisat becleli 
Arsa ve inşaatı 
isletme sermayesi 

Yekün 

Llt' ill 

395.000 
230.00G 
150.000 

780.000 
lira raddesindedir. Bütün ihtiyacıını-
21 karşılıyacak tesisat bu 0 ünkü fah
.rikamızın büyütülmesi ve genişletil
mesi uı·etiyle cerçekleştirilinıe, vu
kanki mikdarlara :: 

Lir"' 
1akina ve tesisa t ıçın 250.000 

lnsaat için 120.000 

işletme tıcrmaycsi 100.000 
lira ki 470.000 liranın ilı\ve i t:f'reke
ı:cktir. 

Canı ve ışc fabrika:;ını biı· cümle 
ile: ımlatnuı lf la.tı ıngelse "'cumu~iyetin 

kurduğu tüı·k endüstrisinin ve be yıl· 

lık planm eo muvaffak olmuş e l·ele
ı·inden biri'' diycbiliri7. 

ı:rı i.vi halile uastım kaz.anarı tu,.k co· 
mı, b•ı ı·ef>irnlcrde gördüfrürıiiz. yuler

clen geçlikh 11 sonra mP.yclnrıa 
1; clrı clıtedfr. 



ı - Ko tanlık baaımevı ihtiyacı iÇm afl'ilcla ç ıt v mıktarı 
v tahmin edılen tutarları yas 1ı preç!•t •omuta i1rk lnırafmda 
puarlıkla aatm almacaktır 

2 - Panrhğa karrpııak ıçm ilk t mınat ~u 
gUD, Mbnda komıayona mw .utmak ger'ktit' 

Alı her pazarlık ç Wnie aya tutarını altma 
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llu ı·:--a ... af ıa 

, 
.._ u 

nmı• tur. 
ıflc<iel (l H) 'ı (5) '• .. ru<ıtur. 
k~ t t mın t (llll.\) lir ("!6) kurustuı. 

ı k nun C) '> çar .ım')cı ..,unu sc clt o ı birde B ... r .. cıda N.ıfı.ı 
B ı irı. cı d ırc Su i!Sltri Müdiirlügu bınasınd eksiltme ko

t r f•n 1 n ek iltmesi yapılacaktrr. 
t m , pro1c v di r cvr ık parasız olarak Su l~lcrı daire. 

le ı v rilec ... ktir. 
i ueL:lılerin cksiltm~ mev.rnu ol.ın i .... benzer yaptıkları ışlere 

daı veo.;ı , Jarı 21 2. ci kanun 936 s.ıh günü aat onbıre kadar Bı
ncı n •. ıre Su işleri Mudurlügünc gosterer k mudürlüktcn ala. 

cakl.ırı fcnnı ehlivet vcsıkalarını dıs zarfın içine koymaları mt.ş· 
ruttur (21) 1-63 

nl\.ura Gii nıı·iik <l i ı·(•ktitı-lii~iiıult~u 
Giımrügumuze t ... rkedikn muhtelif cins 46 kalem eşya açık ar

t r111a ile 27-1-936 pazartesi giiniı saat 13 de satılacaktır. Taliplerin 
1ıc: tafsilat almak istiyenlerin gümrüğiimüu m:.iracaatları ilan 
olunur. ( 16) 1-62 

VlustaceJen ıkı yuı: on beş adet Normal yazı nıakın.ısı satın alın . 
m.tk üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmustur. 

Mubayaa olunacak makinanın arandığı zaman yed~k aksa.mı bu
lıınması, Milli Mi.ıdafaa Vekaleti Fen-Ve San·at Umum Müdürlu. 
~mı n evsaf raporunu haiz olması sarttır. 

Miıddeti tesellüm tarihi ihaleden itibaren azami 15 gündür. 
Muhammen kıymet 24000 liradır. İsteklilerin lfsOO liralık mu· 

Vditkat teminat mektuplariyle birlikte 22-1-936 tarihine tesadüf 
ıltn çarşamba günü s:ıat 15 de Maliye Vekaleti Kırtnsiyc Müdür. 

· .ı undc mütesekkil komisyona miiraca~tbrı. (5) 1-lil 

nkara f~ınııivet 
·' 

di l'f' k t{•rlü~-iindt~n · 
Beher takımı için Tteminutı Eksiltme gı.inu 

tahmin edilen fiyat 
Cın ı Lira kuru Lıra kuruş / 

ııı 1 Takım Sivıl Elbise 22 00 239 25 22·1-936 çar<ıamba 
günü aat 15 de 

Yukarda cins ve mık tarı yazılı sıvil Polis memurları 'için imal 
edilecek elbiselerin maddeLri karşısında gösterilen günde açık ar
tırma ve eksiltme ile yaptırılacaktır. Şartnamesi Emniyet Dirt.ktor
lugı.indc görulür. lsteldilerin yukarda yazılı muvaklkat teminat malc
buzu veya banka mektupları ve kanuni belgelcrile birlikte 0 gün 
ve saatte Direktörlükte miitesckkil komisyona gelmeleri. (4) 1-60 

Harada yetışen 1934 dogumlu dort baş satkan ıngiliz tdyrrıın 
aleni artırma usul ile satısı 23 'Kanunusani 936 per ~mbc gunı.i saat 
oııbese uzatılmıştır. Teminatı muvakkate olarak (yuz yetmis) lira 
<Hınacaktır. İsteklilerin teminatlarile birlikte satış günü Harada 
bulunmaları ilan olunur. (3754) 1-SCJ 

T arat·ahey Hara~ı ınüdiirliifriintlt-- ıı: . ~ 

Haranın İsmet pa!)a mevkiinde BİN dönümlük pirinç ortakla. 
ma ekimi aleni ihalesi 23/Kanunusani 936 perşembe güııii saat on 
dörde uzatılmıştır. Teminatı rnuvakkate olarak iiç yüz lira alır, . 
caktır. 1stekliler şartnamelerini İstanbul, Bursa Bnytar Miidiirlük
lerinden alalıilirlcr. Tal iplerin teminatleriyle birlikte ihale: giinu 
Rıırada bulunmaları jJıın olunur. (3755) t-58 

i 11 t:ı vlı!!] ıı<l<ı n: 
( 

Yoz~< t Memleket hastanesi için fazla mıkdaı acık eksıltm su
rctıle satın alınacak karvola, vatak. Battaniye. terlık Amelivct· 
han e, Laboratuvar levazımı ve saire alat ve mefru~at e yasının 1hıı 
le. giınü olan 2 kanunusani 936 günü görülen lüıum üzerine 15 ka. 
nunusanı 936 tarihine uzatılmıştır. İhale mezkfır tarihe rac;tlıyan 

çar amba gunü Yozgat Daimi' Encümeninde vapılacagı ve alsna. 
cak bu malzemenin s.:raitini öğrenmek istiycnlerin Yozgat Anka 
ra. 1stan ul Saglık Direktörliiklerine ba~ vurmaları ilcın olunur. 

Doktor 

Daima sabit daima 
tabii 

J 11va 11 ti11 
~a<· ho\ ah11·1 

F' .... , 
\ -' -
/,~ 

~ 

ln~ııııo: k •k eczaııe ı .ıbo 
ratuvaı larıncJ;ı ha ırlanan Tu.van. 
tin ~1. boyalar muıur v 7.Chtrlı 
ma<l<iel rilen tanı. men arı olup 
saclara rnlıii rFnklu inı bah cd,.ı. 
Juvant•n aç boval ırı kumı.:J ve 
siyah olarnk iki rn ıı renk uu 
rinde tertil> e<lılmı<;tıı 

Gııve• t;ıhi• \f' s hıt olarak e 
mır edilen renk yıkanmak ve ter· 
lcrntl< h<ıtta deni •e gırrnck un. 

·tivle dt c-•''" .,7 Fn d<1<1ı \'Cem· 
niyctlı rraricadır Eczanelerde vr 
ıtrivat mc1ğ&zolarından anıyımı 

fi.AN 

Tartı, ter zi, k ntar. lı<.skül vt. 

saır ölcü sahiplcrİ'1İn na1an dik 
katine. 

----.. 

v e çifte spıralli OSRAM ''D a m · 
putlerini diğerlerine tercih edin iz. 
Bu l ambaların çifte spirali a 7 ce
r eyanla çok aydınlık vermelerini 
temin eder. Işık neşretme kabili
yetle ri elektrik sarfiyatları ile mu
kayese edilemiyecek derecededir. 

1- 5342 

(~anal-kalt~ Janf1aı nıa okulhu·t Satın ahna 
~ 

I\. ( t ı ı ı is , t • ı ı ı ı ha~kan lığından;' 

Cinsi 
Ekm k 

Kilo 
394350 

Ekmeldık un 8'i000 

T 'ımını 

bcd 1 
L. K 

47Jl2 00 

15300 00 

Muvakkat 
teminat 

L. K. 
3549 15 

1 14 7 'i() 

İhale 
gunlemeci 

Gunu 

S.ıatı Nasıl olaca.;• ve hanı?i 
birliğe aid 

20.1.1936 pazartesi 15.30 Kapalı zarf l, 3, 9 sayıh 
Jandarma okul ve jand:ır·
ma hastanesi için 

15 30 Kapalı zarf 10 sayılı Jan. 
darma okulu için 

1 - Çanakkale l. 3. 9, 10 sayılı Jandarma okulları ıle Jandarma hastanesinin ihtiyaçlarından olup 
yukarda yazılı (2) kalem viy(ce;.. ı n hizalarında gösterilen günlemcc;; gün ve saatlarda Canakkale Bele
diye Dairesinde sal<lhivettaı komisyonca cksiltmesı yapılacaktır. 

2 - Teklif mt ktuplan ile t nı inat makbuzları ıha le ı:ünü saat 14. 30 ıa kadar komisyona teshm edil· 
mis olacaktır. 

3 - Sartnameler Çanakkaledc Jaııdarma satın alma komisyonuncl a parasız gôsterilebilır. (8\06) 
1-5779 

U.\ ':i\Hll.\IU 
Beheı 

s vıta ·ıntımı 

2 300 3 zor 
4 15!'1 5 )(il 
6 ~(I 7 4( 

~ ~o kur ıştuı 
H. vır ışkıinc ve \C'll 

1.:1 c;.n kıt• plara aicl il.ınl::ırdan 

r, {} 15 tenzi1at vapıln 
l - Zavı ilan lı,clrllc.:rı nı3k ~ 

tu \'ll?. otuz kuı uı;tur. li. • 

:i - Tebrik te~ekkür. evlen . ... ~ 
me. vt':ıt ~t katı al •ka ilanla . ... ~ 
rmdan mı:ıktmm ~!'>tim alınır ~ 

~ • 
H~C t'\ F . '\HTI ı\IU 

iVI ııdciet Thhi1cle H11rıçte 

•:ınlali vP E)'laııı Baııliasıııdan 

J(iralık apartman dairesi 
Isıklar caddesinde kain Bankamıza aid Turhan bey apartımanm

da, Su. elektrik ve hava gazı tesisatını havi beş oda, bir hala. bir 
banyo, ve bir mutbahtan ibaret sekiz numaralı daire acık artır
ma ile kiraya verilecektir. 

İhalesi 10. 1-1936 cuma günü saat (10) onda yapılacaktır. İstek
li1erin ihale gününe kadar yiiz li ra depozito parası ile Bankamız 
muamelat Müdürlüğüne ve dai reyi görmek için de apartıman kapı· 
cısma müracaatları. (9) l-38 

~{TMER BANK 
l(af:rıt ve karton faln ikasındau: r-

Muhammen bedeli 21.985,80 lira olan İzmit Kağıd 
fabrikası dekovil f erşi, yol. anroşman ve saire işleri
nin 15.1.1936 günü münakasaya konulduğu iJan edil

. ı misti. Münakasa gününün 15.1.1936 olmayıp 17.1.1'336 
' ı lduğu ilan olunur. 1-18 

• 

(3722) 1-574~ Ölçu ve t.ırtılaı ııı 936 st:ııe-;ı 
senelik mua yeneleı i yapılacağın- Doktor 

,.: ~~.:..:r: T :r: ;: :r1T1T1TJ:r1y1z1y1y1z1y1z1x1x1r::C1T1xJ%:1;• 

11kara h(il!!~ Sanat okulu 
(. 

1 )ir•~kıiirliifrii ı ul•·ı ı ~ 
Ankara bölge sanat okulu için Postal, kasket. palto. dahili keten 

elbi e. is elbisesi yaptırılacaktır. Şartnamesini ve nümune.;>ini gör
mek istiyenler her gtln okul Direktörlüğüne ve pazarlığa girecek. 
!erin de O.J.1936 perşembe günü saat üçte kanunun icabettirdiği ve-

saikle birlikte Kült ür Bakanlığındaki okullar alım satım komisyo
nuna gelmeleri Hiznnd ır. (3712) 

Cinsı Mıkdarı Fiatı Tutarı Muvakkat temınatı 
Po tal 180 çift sıo 918 69 lira 
Kaı.l-ct 180 tane) 120) 
Palto 180 tane) 950 ) 
t\.Oen da hıli 
elbise 
ış e!bısesi 
( Diıııiden) 

180 tak ım) 550 ) 

180 takım) 500) 

1926 

1890 

Güınrük \ ' t' inlıisqrlar 

145 Jira 

142 linı 

1-571 8 

\ 7 ekalt~tiııden: 

(Satılacak Eşya) 
ı - Ve ka !<. ttc n evcut lü.?.umsuz ve mustamel 90 k.ılenı es ya pa

.-rlıkla •ıtırmaya konulmuştur Bu e!-':yanm satı bedeli (145,33) Ji. 
r olaıal: tahmin edilmistir. 

l - P <rarlık 9.1.1935 gtinune rclbtla) an ptrşcnıbc güniı ııaat 10 da 
ıL knlettc ktu ulan al uu fiatım komisyonunda )'apılacaktır. 

3 - lstekliterin (il) liralık tr.minatluın1 belli gitnden r.vel 'liC· 

i:eh.t ve ncsit t J .ıtrrnrak all\cakları maklm rlar la yar.rl ı [!iin ve saatte 
vt-kalct alım ..atıın 1romiS} onuna t.as vmmal ar ı . (3) 1- 24-

dan ellerin~ı e ôlc;ii ve ta rtıs• ' • ı 

n2n bı.itiin esnaf ve tüccnrın kamı 
nu sani ayı içinde belediye 3\' ;· 

nıemurlugundan .ni.ıracaat kağı 

dı almaları ve bu av icindc milra 
caat kagıdı almıyan]arın cer.· 
görecekleri ilfın olunur. "3766" 

1-5783 

l(iralık «~v 

Dört oda lıh hol, antre ve bu. 
tün konforu havi ve badana ve 
boyası yeni yapılmış Yenisehir 
Paşalar T epesi A khay sokak 4 
evin bir inci katı kiralıktır. Te
p.edeki bakka ldan• sonılabilir. 

1-35 

lrı""I \ '' , ılııın V" 8~~nıu 

lı,ıı rıri f,1lıh Hı"I" ı\ 1 ı\ \'. 

Uıı.ııııi ı ~ıı\cıh id.ııc.. ·' n 

Y 11 j,I( ı İ ıııt.duni N ıt.ufıi 
it\ YO \it. 

t\fi l\J:1r11f f 1U\'t' J' 
DERİ. f.'İRENGJ Vl•. °B.lt;LSO 
CUKLUCU HAS1'Al IKLA l' 

"MÜTEHASSISI 

ı abakhanc cadde i tıasın 1· '. 

tınt:ıs sokak No 17. It:ı ı~lı!ır·ı 

hergı.in 9 - 13 ve 15 _ 20 \ <' ! ., · 

katıul eder. TcJefon; 12Q~ 

Bir Alman mürebbi-
yesı ış arıyor 

lJlus matbaasında 2555 ııuın.ı 
rava ya7m:ıfarı. 1-51 

- t 

1 uıar n ı i i dii rlii i!ii ı • d(-~ ı ı : 
.... 

<:n istimlak Muhammrn t.ıedetı 
.ı ldigi Mahallcsı Sokağı Ada No. Parsel No. Lira 

' • • lhsan Hatun ive Bahce 184 14 200 
Salim ., .. Hacı Dogan 186 2 150 

\ ukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazı 10. 2 incı kanun 936 cu
:..nu saat on beşdc bilmüzayede satılacağından talipleri İmir 
Hiğündcki komisvona müracaatları. (3752) t-17 

Bi1umnııı ~of Ör \7e iş-:i1t~rin 
nazarı dikkatine 

r13b sa l ı günü akşamı saat 18 den 19 a kadar B e •c(hy' ltlllO· 

cemiyetimizin senelik umumi toplantısı yapılarak yem ida
' rti seçilecekt ir . Bilumum arkadqların o gün o saııtt Rr-l~-

.• <>alonunda toplanmaları rica olunur. 1-5" 

Schubert'in ölmez musikisi, 

Tauberın emsalsiz ese•·i 

R.Ut<UN SAAT 1 01.:N ı ı ı H cı ' 
Y .. ,·uı~ •:n ;.,~ lh'1, bif"ıle cc . \va. i '<: ı·İ· 

f"4°'" l..ıtnlnrmın i-,.tı : k ~t• • :i 
~ACl\,\"f" \ 'O! U~ 

Muan m h. :-t. fiı.nı , e • • 1~\ 11'4 ; , !• '~ 
··:ı.7ifcnin r-M·r 1$trı,,.!.1 

SCHUBERTİN AŞKI 
Canlandmuı: Riclund Tauber 


