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BAŞBAKAN IST ANBULA GİTTİ VE ANKARA YA DÖNDÜ 

iki başlangıç Askeri kamplar 
a 

Andre Tardieu 
Greingoire'den 

O 
ki başlangıç : Biri, temsili rejim 
aidatına tevfikan parlamanda; 
öteki, ihtilal hareketi şekilleriyle 

hariçte . 

Kamplarda talebeye iyi bakılacak . 

Meclis, alelusul, nazırlar heyeti 
beyannamesini ve istizahları din-

Mektep müdürleri kamp müddetince 
talebe ile beraber kalmak mecburiyetedir 

------. ------. ledi . Bundan sonra, M. Blum'a. , 

~~~t ~ö;ec; 8Jenr~~ ~· Herriot'ya ver- ıt alebe tarafından yapılan yolsuzluk-
Fabrikalar amele tarafından ışgal J • • k ,. 11· t f d 

olundu ve pek çok patronlar meflüç ar ıçın as erı mua ım ara ın an 
hır hale getirildi . Çatılar üzerinde k ,. J J k 
kızıl bayrak dalgalandı . Menafii aS erı Ceza ar Veri ece • 
umumiye hizmetlerine verilecek na
kil salahiyeti işind.,. C. G. T. hükü
rnetin yerini tuttu . 

Madalyanın bu her iki tarafı, 
ayrı ayrı, birer ders tazammun edi
yorlar . 

• • • 
M. Blum biraz sıkıntılı ve donuk 

görüldü. Fakat sükütleri de, sözleri 
de yenilikten mahrum değildi. 

Beynelmilel buhran ortasında meb
usan ve ayan mümesrillerinin huzu
runa çıkan bir lıükümet reisinin, mem- . 
leketin Avrupadaki vaziyeti ve sela
nıetinin şartları hususunda anıaşılabilir. 
tek bir kelime söylemeyişi ilk dala 
vakı oluyordu. 

İlk dala olarak, bir hükümet rei
si, vaziyetin gayri müsavi oluşunu tak
dir etmekle beraber bu müsavetsizli
ğe karşı birşey yapamıyacağını söy
ledi. 

ilk dafa olarak, bir hükümet rei
si, bütce müvazepesine hiç ehemmi
yet vermiyeceıı-ini ikrar ve programı
nın sadece bir sarf programı olduğu
nu ilan etti. 

İlk dafa olarak, bir hükümet rei
si, millet namına değil bir sınıf na
mına icrai hükmettığini ve bu sınıfın 
bütün isteklerine tebeiyet edeceğini 
açıkça söyledi. 

Ve bunu müteakib, M. Blum, fi
liyatla birçok defalar tekzip edilmiş 
ve kendisi tarafından birkere daha 
ele alınmış vecizeler bezletti : Arzu
yuunıumi, demokratik müsavat, cum
huriyetperverane hürriyet .. Bütün bu 
~eyler, ki, realitelerden kovuldukları 
için nutuklara iltica etmişlerdir . 

Kültür bakanlığı, askeri kamplar · 
hakkında alakalılara bir tamim yap-

mıştır. 

Bu tamime göre ; Bu yıl asker
lik kamplarına liseler 6 temmuz 936 
da çıkacak ve 20 temmuzda döne-

ceklerdir. 1 

Öğretmen okulları da, 22 haziran 
936 da kampa çıkacak, 6 temmuz 

936 akşamı kamptan döneceklerdir. 
Gidiş geliş ve tatil günleri dahil ol
mak üzere kamp müddeti 15 gün 
olacaktır. 

Kamplar her okulun bulunduğu 
şehir ve kasaba dahilinde ve yaya 
olarak gidip gelme en çok yarım 
günlük mesafede mektep doktorla
rının ve askerlik hazırlık öğretmen

lerinin intihap edecekleri müsait 
yerlerde kurulacaktır. 

Okul direktörleri ve beden ter
biyesi muallimleri devamlı olarak 

Maksim Gorgi 

Dün son nefesini verdi 
Londra : 18 (Radyo) - Uzun 

zaınandanberi hasta yatmakta olan 
Rusların meşhur ihtilalcı edibi Mak
sim Gorgi ölmüştür . 

Rus hükumeti; bu vatanperver 
büyük ihtilalcı edibe muazzam bir • • • cenaze töreni yapacaktır . 

Bn parlemento oyununun arkasın- -------------- \ 
• da, halkcıların Jon örtüsü vardı, ki 

ı1. Blum bunu • tabrikalara yerleşme• 
lesmiye etli . . 

Hangi kelime kullanılırsa kulla
nılsın, burada, mülkiyet ye hürriyete 
tecavüz mevzubahistir. Ve bu hatayı 
irtikap etmiş olanlar galiba i şin far-; 
kında değiller. Bu i şde, ma,r.i ıı:" ·- ' 
yatın esrarengiz bir payı var. 

Ben bu sırrın mukaddematından 
hiç olmazsa birini tanıyorum ve bu, 
ta 1789 yazına kadar dayanır : Bastil 
alınınca Frans ıı. halkı. sevincini, ver
gileri vermemek ve mali büroları yak
mak suretile izhar etti . 

M. Taine nin Tav'i anarşi tesmiye 
ettiği şey bu ldi . 

Ucretlerin hu ani artırılışı , v, bu
na ilaveten kırk saatlik hafla kararlaş
mıştı . İşçi bütçeleri için , bu zamla 
hayat balıalılığının muhakkak lcref
füü arasındaki münasebet neden iba
ret olacaktır ? 

M. Youlrntı 'non telıli!r ettigi l.ütle 
kabinesi , sınıf sureti halleri tesmiye 
ettiği şeyi empoze etmek için düzgün 
kabineyi mümeyyiz \'asıllarından tec
rit etti . Bundan , işlerin yurumesi 
için ( ki , işsizliğin azalması da buna 
tabidir ) ne gibi bir netice tahassül 
edecek ? 

Sistematik şekilde açık veren hü· 
kümet bütçesi , enfilasyonla , niha
yet paranın değerinin düşmesine se
bebiyet verecektir . Acaba bu , işçi-

Ayni şekilde; " iyi ,, dedikleri 
Patronl<ıriyle karş ı karşıya geçen iş

çiler, geçen gün: " Ne yaparsınız 
Bay, diyorlardı, intihaptanberi patron 
artık siz değilsiniz, biziz! ,, 

' ye daha fazla konfor lemin etmenin 
bir şekli mi ? 

Kabul ediyorum ki, bu hareket
leri müteakip mevcud organlar, sen
dikalar, odalar, dahili ve harici gizli 
kuvvetler biraz dalı yakından sıkıştı
rıldı. Fakat asılda intihap Psychose'ı 
Vardı .. 

Ve bu asıl, belki de, neticelerden 
çok daha vahimdir. 

* • * 
Çünkü hiç bir şey; aldatılan ve 

aldatılmış kalan bir halk kadar teh
likeli değildir. 

Bu halk, kille halinde, namuslu ve 
iyidir. Onu kullananlar, hemen daima, 
ona karşı , yapmak mecburiyetinde 
oldukları şeyi yapmadılar . Ama , 
biı kere geçen şimdi tekrar ona hiz
nı.t eder mi ? 

Gösterdiğimiz karışıklık yüzünden, 
haricin tehditleri ço daha ağır bir 
hale getirilmiş olacaktır . Harpten 
daha kötü bir içtimai çile var mıdır? 

• • • 
Halk , üzerinde düşünecek olsa , 

b:itün bunlMı anlıyacaklı . Fakat , 
meclis banklarındaki güdücüleri onun 

1 düşünmesini istemiyorlar . 
. Filhakika, Asamblenin ink'.li'ı.J>?ı- 1 

1 

!arı sadeçe halkın düşüncesızlığı ıle 
yaşı. yorlar ve bu düşüncesizliği tersin,, 
menfaatleri iktizasındandır . 

inkılap, nazarlarında, - onları pek 
yakından tanıyan Georges Sorel'in 
dediği gibi mevkii iktidara ulaşma 
vasıtalarının araştırılmasıdır. Bir kere 
mevkii ikt idara geçtiler mi, her şey 
olup bitmiştir . 

Dünün tehlikesi bur; da idi , yarı
nın tehlikesi de burad dır. 

kamp başlangıcından nihayetine ka
dar kamplarda bulunacaklardır. 

Kamplarda misafir olarak gece 
yatısında vazifeli olanlardan başka 
kimse kalamaz . Yalnız askeri ve 
kültür müfettişleri kampın gece ta
lim ve vaziyetlerini görmek için ka 

labileceklerdir. 
Kampa gidiş ve gelişin tanzimi 

ve nakil işlermin ve kanıp iaşesinin 
temini mektep idaresine ait olacak

tır. 

Kamplarda talim ve terbiye ve 
içişleri askeri esaslara göre askeri 
öğretmenler tarafından tatbik edile
cektir. 

Taliıflatlara riayet etmeyen tale 1 

beye askeri öğretmen tarafından as- ı 
keri cezalar verilecektir. 

1 
Kültür bakanlığı, kamplarda ta

lebeye iyi gıda verilmesini ve iyi ba
kılmasını da tamimetmiştir. 

Filistinde 

Karışıklıklar devam 
ediyor 

Kudüs : 18 ( AA ) - Filistin
de umumi vaziyette bir değişiklik 
yoktur . Yahudiler Kudüsün eski 
mahallelerini boşaltmakta ve Arap 
ileri: gelenlerinden bir çogu da Mı
sıra ve Lübnana gitmek üzere Filis
tini terketmektedirler. 

Dün Filistinde 1929 karışıklık
ları ile alakadar olarak idam edilen 
üç Arap şefinin idamlarının yıldönü
ınü münasebetile bir çok hadiseler 
olmuştur. Nümayişçilerle polis ara
sında müsademeler olmuş , bir çok 
Yahudi müesseselerine kurşunlar a
tılmış, demiryoluna bomba konul 
mak teşebbüsünde bulunulmuştur . 
Diger taraftan Arap isteklerini bil
dirmek üzere bir Arap heyeti Lon
draya gelmiştir . 

Kudüs : 18 ( Radyo ) - Arap 
ihtilalcıları , Gazze civarında bir tre 
ni bombalamışlardır . Yolculardan 
onbeş kişi yaralaumıştır . 

Kudüs çarşılarında İngiliz asker 
ve polisleri zırhlı otomobillerle do
laşmaktadır . 

lngiliz tayyareleri ; Nablıs dağla
rına sığınan ihtilalcılar üzerine mü
teaddit bombalar atmıştır . 

Büyük müesseselerde çalışan 
ameleler işlerini terketmektedirler . 

Necaşinin şerefine 

Avam kamarası bir ziyafet 
verdi 

Londra : 18 ( A.A ) Avam 
kamarası azası Habeş imparatoru 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 

ismet İnönü 

Tayyare ile İstanbula 
gitti ve döndü 

Ankara : 18 ( A.A ) - Başba
kan İsmet lnönü beraberinde nafia, 

adliye ve dahiliye bakanları olduğu 
halde dün sabah tayyare ile lstanbu
la gitmiştir. 

Ankara : 18 ( AA. ) - lstan
bula g.tmiş olan başbakan ismet 

lnönü, refakatinde adliye, dahiliye, 
nafia bakanlan olduğu halde bugün 
tayynre ile şehrimize dönmüştür. 

Hükumetimiz 

Yerli iplik fiatlarına 
narh koydu 

Ankara : 18 (A.A) - iktisat Ve

kaleti muhtelif numaradaki pamuk ı' 
ipliğinin fabrika teslimi peşin fiatını 
bir Temuzdan itibaren, dört buçuk 
kiloluk paketlerde vergiler dahil ol

mak üzere 4, 5, 8, 10. 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24 numaralar için Suri
yeye 360, 370, :380, 390. 436, 460, 
50ô, 530, 560, 590, 620 kuruş ola
rak tesbit edilmiştir . 

Haile Selasiye 
Teessüründen seyahata 

çıktı 

Londra : 18 ( A.A ) - Necaşi 

bugün öğleden sonra Edenin avam 
kamarasında zecri tedbirlerin kaldı
rılmasını teklif edeceğinden, müşkil 

bir mevkide kalıp müteessir olma
mak için seyahata çıkmıştır. 

Londra : 18 ( A'A.) - Necaşi 
ve ailesi bu sabah hareket etmiştir. 

Ankara : 18 (AA,) - Habeşis

tanın Londra elçisinin bir tebliğine 

göre imparator milletler cemiyetinin 
Haziran toplantısında Cenevrede 
bulunacaktır. 

Çukurova bölgesinde 
Kurutulan dört büyük bataklıktan 

sulama kanalları açılarak iki 
başlı istifade edildi 

-·······-
sında olup bu çevre köylüleri için 
bir sıtma kaynağı olan 736 hektar 
büyüklüğündeki Tılan bataklığı. sıt-
ma savaşı kurumunun teşebbüsü üze
rine 2- 3 metre genişlik ve 12,500 

Bölgenin dört mevkiindeki dört 1 
büyük bataklık son yıllar içinde ta
mamen kurutulmuş ve sularından, 
sulama kanalları açılmak suretile de 
büyük istifadeler temin edilmiştir. 

• metre uzunluğunda bir kanal açtınl-Başlıca dört ve bir de küçük ol
mak üzere kurutulan beş bataklığın 
nıesahaı sathiyesi 1,565,000 metre 
murabbaıdır ki bu ra'rnm, yapılan 
büyük işin ve önüne geçilen büyük 
masrafın derecesiı!ı ifade eder . 

1 
mış ve bataklığı eden tevlid sular ka
nala verilmek üzere bulunmuştur . 

1 Osmaniye şubesi içınde Yaveri-

Kurutulan bataklıkları ayrı ayn 
ve mıntaka ınıntaka aşağıda satih 
ıniktarlarile beraber gösteriyoruz : 

Sıtma savaşı bölgesinin Ceyhan 
şubesi içinde Hamitbey bucağının 
cenubunda 184,000 metre murab-
baındaki su birikintisi, sıtma savaşı 

tarafından açtırılan 500 metre uzun
luğundaki bir kanal ile kurutulmuş-
tur . 

Ceyhan ve Kozan kazaları ara-

Zecri tedbirleri 

ye köyü arazisi içinde 184,000 met
re murabbaı büyüklüğündeki batak
lık ile ayni köy arazisi içinde 46,000 
metre murabbaı büyüklüğündeki di
ğer bir bataklık sıtma savaşı kuru
munun teşebbüsü ile açtırılan 2150 
ve 1300 metre uzunluklarında iki 
kanal ile kurutulmuşlardır . 

Kadirli kazasında Kadirli gölii 
adıyla anılan 3000 metre ınurabbı 
büyüklüiündeki bataklık sıtma sa 
vaşı kurumu tarafıııd~n açtırılan 600 
metre uzunluğundaki bir kanal ile 
kurutulmuştur . 

Polis kıyafetleri 

İngilizler kaldırmazsa bir 1 Nizamnameyi şurayı dev-
harbe yol açacaklarmış 1 let tastik etti 

Londra : 18 (A.A.) - Zecri ted
birlerin tatbik edildiğinde- milli bir 
seferberlik olacağı şüphesiz görül
düğünden bu sebep lngiltere nuzza
rında Zecra tedbir erin kaldırılması
na amil olmuştur.'. 

Zecri tedbirler kalkmak !demek 
bir harbin önüne geçmek veya har 
bin önünü almak demektir. lngiltere 
bilhassa bu düşünce ile dirki bu hu 
susu iltizam etmiştir . 

Londra : 18 (A:A) siyasi ma· 
hafi!, zecri tedbirlerin kalkmasile işin 
halledilemi yecı-ğini ve beynelmilel 
gerginliğin devam edeceği kanaatim 

Emniyet umum müdürlüğü tara
fından hazırlanan yeni polis kıyafet
leri nizamnamesi şurayı devlt!tten 
çıkmış ve kat'i şeklini almıştır. ' 

Bu nizamnameye göre polislerin 
caket yakaları kapalı olacak ve omuz
lara doğru on santim uzunluğunda 
kırmızı çuhadan memurların derece
sini gösteren işaretler bulunacak. Po
lis caketleri iki yandan yırtik olacak
tır. 

Japon ordusu büyütülüp 
kuvvetlendirilecek 

Londra : 18 ( A.A. ) - Japon 
ajansı Mançorideki Japon ordusunun 
Uzak şarktaki Sovyet ordusu ile te
vazün teşkil edecek derecede tezyit 
edileceğini bildirmektedir. 

ı beslemekti! ve bu husu
0

sta doğru yo
lun takip edilmedigini beyan etmek
tedirler. 

Yalnız emine! müdürlerinin ce 
ketleri bezden oymalı ve bele kadar 
arkadan tek yırtmaçlı, cepleri kö
rüklü, yakaları açık ve devrik olacak
tır. Mt!murların derecelerini yakala
rındaki şu işaretleri gösterecektır: 

Polis namı.etleri : sadece kırmızı 
çuha. 

Polis memurları : kırmızı çuha 
üzerine nikelden bir yıldız. 

İngiliz donanması 
vetleniyor ınuş 

kuv-

Londra : 18 ( Radyo ) - Bah 
riye nazırı Samuel Hoer; Avam ka
marasında, sorulan bir süale lngiliz 

donanmasının kuvvetlendirilmesine 
çalışıldığını söylemiştir . 

Bir Arap heyeti 

Filistinden Londraya gitti 
Londra : 18 ( A.A ) - Filistin 

davasına artık bir son vermek ve bu 
işi haletmek için bir Arap heyeti Fi
listinden buraya hareket etmiştir. 

Londra: 18 ( Radyo ) - Filistin 
heyeti, Kudüsten buraya gelmiştir . 

Bu heyet hususi surette başvekil ile 
müstemlekeler nazırını ziyaret ede
rek Filistindeki hadiseler hakkında 
izahat verecek ve bu kanlı çarpışma
ların önüne geçilmesini isteyecektir. 1 

Londra : 19 AA,) - İngiltere 
zecri tedbirlerin kalkmasına ta -
raftar olmakla çok mühtemel bir 
harbin önüne geçınege çahşıyor. Ve 
lngiltere, pek iyi anlaşılıyor ki, Al· 
manyanın hazırlıklarını bir sanıye 
gözden kaçırmıyor. 

Londra: 18 [ Radyo J · Kabi
n .. ; İtayaya kaşı olan zecri tedbirle
rin hafiJletimesine esas itibariyle 
muvaiakat edecektir. 

Harici borçlarımız 

İhraç mallarımızla 
kapanacak 

Ankara: 18 ( A. A. ) - Harici 
borçlerımız hamilleri tarafından teş
kil edilmiş olan Sovyet Frank Türk 
ve Ereğli şirketiyle iktisat Vekaleti • 
Pariste imzalanmış olan anlaşma 
dahilinde kupon taksitlerine karşılık 
olarak memleketlerimizden alacağı 
mal üzerinde mutabık kalmışlardır. 

Diğer taraftan Ereğli kömür 
şirketinin hükumetçe satın alınması 
etrafında da müzakereler devam et· 
melctedir. 

Üçüncü komiserler : kırmızı çu
hanın ön tarafında nikelden tefne da
lı biçiminde kabartına levha ve bir 
yıldız. 

ikinci komiserler : Aynı dal ve 
iki yıldız. 

Birinci komiserler : üç yıldız 
Merkez memurlaı: iki kfne dalı 
Emniyet memurları : İki tefnt: 

dalı ve aralarında sınıflarını gösterir 
yıldızlar 

Emniyet müdürleri : Yakalarında 
çuhaden bir mustatil, iki !raflarında 
tefne dalları ve derecelerini gösterir 
yıldızlar. 

Üniforma ile çalışan memurlar 
başlarına tulğa giyeceklerdir: Elbise 
renginde olacak tulgaların ön tara
fında nikelden yapılmış ay yıldızlı 
bir güneş resmi bulunacaktır. 

Bükreşteki toplantı 

Ankara: 18 (A. A.) - Bükreşte 
toplanan küçük antant Genel kur. 
may başkanları meselesini bitir-
miş ve alakadar üç memleket ara
sında mütekabil askeri yardıma mü
teallik tam bir anlaşma hasıl olmuş
tur. 



Sahife : 2 

Kardeşım Leon Blum .. 
Yazan : RENE BLUM 

Yeni Fnınsı=: Başı·ekili diger Fransız devlet adamları kadar ha
riçte trwrnmış bir şuhsiyet değildir . Mamafi Fronsız parlamento
sunun /Jelli Ufl]lı şulısiyetlerinden olan ve Sosyalistlerin zaferinden 
sonra Jıiil.umet idaresini ,,/ine alan Leon Blum her halde tetkiki ve 
l(llıı11rnııs1 ~a=ım olun §"lısiyetlerdetı birisi olmuştur . Onun hayatı 
h11kkwda ln=zat kardeşinirı yazdığı bir makaleyi tercüme ederek 
aşağıya ko) oruz : 

. Dünyada, kendi yakını ve bilhassa 
1 aıleden olan maruf bir adamdan 

bahsetmek kadar bir insan için güç 
1 

bir şey yoktur.Çünkü, in~ana şüpheli 
bir gôzlt. ba ılab ·1 r ve tarafgir gö
rünulebilir . 

Kardc mı düşündüğüm zaman 
onu , h kkın<l b l dıgim nıslrrle 

rolü hakkınd kı m mıl o ektıf 
düştincelerımı bırb yı _ 
mak mecburı) 
ğumu b l")o um. 

Mamafı 

rağme on n 
ğum , iç h y 
onun düşünce r 
ve bugünkü c 
hangi bir m na u 

daha salahiyetlı b 
Bana ve kard şıı 
bir süal var : 

Nasıl olur da menş ı bır burjuva 
ailesi oklugu l alde, ılk ald 0-ı terbi-

"' yenin sevketme ı cab t gi bir ce-
miyetin bu kadar zıddı olan bir ce
miyet konsepsiyonuna sahip olabilir? 
Eğer yanılmıyorsam, kardeşimin ka
rakteri üzerinde işliyen bir müessir 
olduğunu sanıyorum . 

Biz, küçük, çalışkan , ıııuktasid 
bir tüccar ailesine mensubuz. 

Dedelerimiz Alsasta kendi çalış 
malannın geliri ile mütevazi bir ha
yat yaşayan insanlardı. Ve siyasi bir 
takım fikirlere sahip olacaklanm 
anlatan hiç bir işaret de yoktu. 

1870 harbi esnasında Alsasta 
bulunan akrabalarımız gelip Parise 
yerleştiler. Biz daha evvelce Parise 
gelmiştik. Bu ailede çok şayanı dik
kat ve digerlerinden çok farklı bir 
insan vardı. Büyük annem [ Anne
min annesi ] bu ka dm politikaya çok 
düşkündü. Ve bir takım ileri fikir
leri de vardı . 

Kendisi genç yaşında iki çocukla 
dul kaldığı için küçük bir ticaretha
neyi kendi başına işletmek mecbu
riyetile karşılaşmıştı . 

Eğer serbest olasaydı; muhak
kak ki politika hayatına kanşmakta 
tereddüd etmiyecekti. 

allimlik meslekine sevkedildi. Ve 
işte bu suretledir ki, o yüksek mulllim 
mektebine girdi. 

[ Ecole Normale superieure ] bu
radaki bir tesadüf onun fikirlerinin 
ve siyasi düşüncelerinin tekamülü 
üzerındc kal '1 bir tesir yaptı. 

u adam, Fransa politikası üze
ç k sılık olmasına rağ

ı - ç.ok büyük tesir yapan mek
k uphane nı murları Hcrr 

rı yd'. 
a da Leon 

tıda ettiren bu 
iki buyuk sos
nışmış ve ile 

olayıs yle Fran
ı mde büyük tesiri 
bır dostlukla bir· 

ıı l r n bag a ı~lardı. 
Fı hak a kar .... şım mektepten 

çıktıktan sonra ıkı meslek birden ta
kibıne başlamıştır. 

Bır taraftan Şurayi devlette çalı-

şıyor. Diğer taraftan da tiyatro ve e
debiyat münekkitliği yapıyordu. Ayni 
zamanda ihtiras derecesinde bir ala- j 
ka ile sosyalist fikirlerle de alakadar 1 

oluyordu. 1 

. Fırkanın b~tün toplantılarını ta
kip ediyordu. Öyle bir zaman geldi 
ki kardeşim partinin avukatı olmuş 
ve layhaları bizzat o yazmağa baş
lamıştı. 

Bazi defa birbirleriyle çarpışan 

fikirleri uylaştıran ve bütün hayatın
da Jaures'ın büyük düşüncelerini ta
hakkuk ettiren o olmuştur. Partinin 
birliği .. Adeta dini bir hürmet bes-

1 

ledği bu büyük adamın hatırası hür-
metinedir ki kardeşım filen politika 
hayatının içine girdi. 

Harpte ilk dafa olarak nafia na· 1 

zm Marcel Sembat'mn hususi kalem 
direktörü oldu. ı 

Sonra mebusan intihabatında ev- ı 

vela Paris'te ve sonra Narbonne 1 

da namzetliğini koydu ve bu güne j 
kadar partisinin lideri kaldı. 

Kendisi, vaki olan iki nazırlık tek
lifini redetmişti. Fakat bu gün hadi· 
selerin zoru ile başbakanlığı kabul et-1 
mişti~ ı 

Leon Blum u ekseriya kaba, so-

Tirk 

ftansız grevleri 

Sunday Times"derı 

Bundan bir ay evvel Fransız ge
nel seçimi yapılırken radikaller, sos
yelistler ve komünistlerden kurulmuş 
olan " halk ceph~si " ne karşı duran 
partiler, bu cephenin ispanyadakine 
benzediğini ve bunlar muvaffak ola 
cak olurlarsa o zaman her tarafta 
grevler baş gösterip umumi hayatın 
duracağı ve bunun anarşiye kadar 
gideceğini söylemişlerdir . 

Bu gün, orada gerçekten hara
retli bir grev hareketi başlamış

tır . 
Vaziyetin telaş edecek bir ker

tede olduğunu söylemek hiç te mü· 
baleğa sayılmaz . 

Yeni sosyalist Başbakan Blum 
bu vaziyet karşısında iki şe~ sağla
mağa uğraşıyor : 

Bunlardan birisi grevcilere iste
diklerini yerine getireceği hakkında 
vaidlerde bulunmak, diğeri de halk 

cephesinin kazandığı zaferin felce 
uğratılmaması hakkında onlara baş
vurmaktadır . 

Eğer Basbakan bu 
fak olama7 · 1 o zaman 
Kao çıkacaktır . 

işte ınuvaf

ortaya bir 

Blum'un muvaffak olması ih
timali vardır . 

Fakat diyelim ki muvaffak ol
du, ondan sonra ne o)acakbr ? 

Grevciler tarihte en kolay ve en 
sarih bir zafer kazanmış olacaklar
dır ... 

.... 1911 - 12 Londra grevleri
ni hatırlayınız . 

Biz Fransız grevinden daha mü
him sonuçlar çıkacağım bekliyebili
rız: 

Bu grevler lngiltereye nasıl te
sir edecektir ? İki şekilde : birincisi 
bu hareket lngiliz işçilerine bir ör
nek olacaktır . 

Bir de henüz greve müsaade 
eden serbest hükumetleri ve yasak 
eden faşist ve komunist hükumetleri 
zayıflatmak suretiyle . 

Fransız grevinin tesirlerini bun
dan önce gösterenler de olmuştur . 
1911 - 12 grevi bunların en aşi-

kar olanıdır . Bu gün Fransız ve ln
giliz endüstrisi arasında müşterek 

ve benzer olan taraflar vardır . 

İki tarafta da silalanmağa gayret 
edildiği için işçilerden bir çoğu bu 

işlerde knJlanılıyor . işçiler kendile
rine çok para verilebilecek bir za

manda olduklarını bildikleri için arş
tan payını koparmak arzusundadır

lar. 

Masanın gözünü açh:ama 
paralar yoktu •. 

Milli Mensucat fabrikasında çalışan bir 
amele, fabrika katibinin masasından 

300 lirayı çalmak istedi 

Dün gece MiUi mensucat fabrika
sında enteresan bir vaka olmuştur. 

Fabrikada çalışan hamallardan 
Borlu Mehmet oğlu Ali adında bir 
adam, fabrikanın çırç.r katibi Ahme
din harekatını gündüzden tarassut 
ediyor. ~Ve Ahmedin masa üzerinde 
saydığı ve masasının gözüne koydu
ğu ameleye ait 300 liraya hasretle 
bakıyor, 

Ali her akşamki mutad hılafma 
dün gece eve gitmiyerek fabrikada 
kalıyor ve kendisine bir meşğale bu· 
luyor. j 

Fabrikadan el ayak çekildikten 

= 

Arazi tahriri 

İçin Maliye Vekaletinin yeni 
bir kararı 

Arazi tahrir işlerinin ve tahrir 
komisyonlarmm mesai ve faaliyetle. 
rinin tedkik ve tatbiki için Finans 
bakanlığınca kurulacak kayıdlar 
esas olmak üzere aşağıdaki malu-

matın alınmasına lüzum görülmüş 
ve teşkilata tamim edilmiştir. 

1- Merkez ve mülhak kaza
lara bağlı bulunan cüzü tamların lis
telerini havi olmak üzere kaza itiba
riyle birer cedvel tanzim olunacak
tır. 

Cüzü tamdan maksad ne olduğu 
tahrir talimatnamesinin 11 inci mad
desinde izah edilmiştir. Cedvelin ba
şına ve bir sıra numarası hizasına 
kazanın ismi, ondan sonra mütesel
sil sıra numarasını takiben nahiye 
ve köylerin isimleri yazılacak ve altı 
hususi müdür veya memurları tara
fından imza ve resmi mühürle tas
dik olunacaktır. 

Mahalleler cüzü tam yazılmıya
ceağı için cedvele yazılmıyacaktır. 

sonra Ali faaliyete geçerek, doğruca 
katip Ahmedin masasına gidiyor ve 

masanın gözünü zorlıyarak açmağa 
muvaffak oluyor: Fakat Ali çekme-

ceyi açınca, paranın yerinde yeller 
estiğini görüyor. 

Ahmak hırsız gündüzden gördü
ğü paraların gece de masa gözünde 
kalacağına zahip olmuştur. Halbuki 

katip akşam üzeri paraları gözden 
alıp kasaya koyarak fabrikadan ay
rılmıştır. 

Ali derhal yakalanmış ve hakkında 
tahkikat ve takibat yapılmışbr. 

Bir kamyon 

Bir öküze çarptı ve hayva
nın bacağını kırdı 

Dün Köprübaşmda, 55 numaralı 
kamyonu idare etmekte olan şoför 
Zaza Ali, Cumhuriyet fabrikası ci
varında otomobilini bir öküze çarp
tırmış ve havvanın bacağını kırıp ya· 
ralamıştır. 

Alinin, seyrüsefer nizamına ay
kın olarak sürdüğü anlaşıldığından 
hakkında kanuni takibat yapılmıştır. 

~~--------· ------~-~ 

Stratosfer tetkikatı 1 

Sovyetler Birliği ilim akademisi 
gittikçe faaliyet sahasını genişlet· 
mektedir . 

Bu meyanda . bu akademiye 
merbut olarak bir nazari Jeofizik 
enstitüsü tesis edilmek üzeredir . 
Bu enstitünün Aeroloji şubesi de st· 
ratosfer tetkikatı ile meşgul olacak 
br. 

19 ıHaziran 19~6 
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Hicaz kralı Bağda s:; 
da mı gidecek ? 

1 
Great Britain and the .Eas(de~ 

Buranın resmi mahfillerinde d 
laşan kuvv~tli bir şayiaya göre, ~ 
caz ve Necıd kralı Abdulaziz lbnı 
suut önümüzdeki aylar içinde Ba. 
dada bir ziyaret yapmayı tasarl tks 
maktadır. 

Bu ziyaret,iki memleket arası 
yapılan ittifak müzakerelerinin ı lışnı 
vaffakıyetle bitmesinin bir netic kö~ 
ve Hicaz kralının, lraka karşı be <la 1 

lediği dostça duyguların bir te~ ladı 
hürü gibi telakki edilmektedir. sür; 

Iraklılar bu ziyareti büyük b ~or 
alaka ile beklemekte ve müstak e 1 

Arap devletleri arasında zaten J di 

cut bulmuş olan dostluğun bu s~ y 
retle büsbütün sağlamlaşacağını s tpa . ırı 
lemektedırler . 

Filistin hadiseleri ve 
Iraklılar 

Son zamanlarda Filistinde 
gösteren ve kolay kolay da yatış 
cak gibi görünmiyen kargaşalık} 
Irakta bir çok gösterilere seb 
olmuş ve halk Filistin Araplarııı 

büyük bir sempati göstermekte bt 
lunmuştur . 

ına 

çal 

so 

Bu sempatiyi gösterenler yaln 
Irak Arapları değildir. Bağdaddal 
Yahudiler de bunlarla müştereı 
duygular göstermekte ve mandatt ot 
hükumetin takibettiği siyonist po g 
tikasının orada her iki ırk için ferı 
neticeler verdiğini söylemektedirle d 

Burada hakim olan kanaata gö gi 
Iraktaki Araplarla Yahudiler asır Ş 
lardanberi her hangi bir ihtilaf ç ın 
karmaks zın yaşamaktalar iken f b 
listinde bu hadiselerin çıkması, bu h 
rasırun, Yahudilere milli bir yurt v 
haline getirilmek istenmesi, böylecJ 
Arap menfaatlerinin de tehdit edi r 
mesindendir . 

Arapların bu sempatisi , Filisti 
hadiselerinde zarar gören Arapla 
iane toplamak üzere bir takım ga 11 

resmi komiteler kurulması suretiyl ç 
tatbikat sahasında kendini göster k 
meye başlamıştır. 

Irak Arapları 22 mayıs cum 
gününü bir " Filistin günü ,, olma~ 
üzere ilan etmişlerdir. O gün bütü 
camilerde toplanılmış , Filistindek: 
ırkdaşlarına yapılan kötü muamele 
ler protesto edilmiştir . 

Gazeteler Filistin hadiseleri hıJ 

kında bir çok yazılar neşretmekt 
ve orada ölen Arapların hatırasıı1 
anmak üzere siyah çerçeveli sayf 9

1 

!arla ç.ıkmaktadırlar . Onun küçük dükkanı adliye sa
rayının hemen arkasında idi. Ve en 
kalabalık müşterisini o zamanın ma
ruf avukatları teşkil ediyordu. 

ğuk ve fikirlerinin zaferi için en kötü 
neticeler verebilecek şiddet hareket
lerine bile müracaata hazır bir adam 
olarak tasvir etmişlerdir. 
; Bir insanın karakteri hakkında 

bundan daha manasız bir yanlış ola- 1 

maL 

1 Çünki onu benim kadar kimse ta-

Üzerine balmumu yapıştırılması 
lazımdır ki Fransız greveri silah fab
rikaJarında başlamıştır. 

Mezkur cedvellerin, temmuzun 
15 ine kadar bakanlıkta bulundu
rulması lazım olduğundan, kazalara 
derhal tebliğat yapılacak ve mua
mele takib olunarak cedvellere vila
yet merkez kazasına aid cedvelde 
ilave edilmek suretiyle hemen ba· 
kanlığa gönderilecektir. 

Bu yeni enstitü , bir çok ilim 
adamlarını sinesinde toplayacaktır . 
Sovyet fizikcilerinin en büyüklerin
den biri olan ve tratosfer tetkikatı 

1 
komisyonunun başkanlığında bulu
nan akademi azası VaviJov, bu ens- ------ • -----

Çok geçmeden biiyük annemin 
dükkanı her akşam orada toplanan 
bu büyük şahsiyetlerin münakaşa 
ıçın buluştukları biı yer halini al
ınıştı. 

Bura 
m 1 

çocuk 
doğruya 
da kalp 
Acaba on 
vaki oldugu gı ı 

at1ama ı mı 
Çün u 

muhteris ise aı 
cub, sakin 
analık vaz fe mı basa ı 

bir kadın ı. Fakat onda JY ir 
çcşid adalet ihtiyacı a dı ki; karde-
~im ve ben riya bunun bir çok 
nüınuneleı:.ıni rurdük. Kardeşim 

fıkirlerinin i tikam ı ana tarafın
dan bulmuşt r. 

Çok p lak, v ıı;vaffak bir 
talebe idi. K ndi arzusu 1ilfıfına ola
rak çünkü o zamandan çok 
müstakıl bır karakteri vardı - mu-

n~m~ I 
. O dünyanın en yumşak, en müş- 1 

fık ve en hassas insanlarından birisi- , 
dir. 1 

Lt>on B.Iu.m da .birbirinden tama- l 
ıle arklı ıkı şahsıyet vardır. Hususi 

t ı<:ı şahsiyeti, PO tıka hayatın
,ıy ti ., 

ne·) i hn l1 1 ~t r <;onra ikinci 
nımak İçın insan kafasına o 
ı l ı 1lar bır dam ol
ıkrıni koyrrf lıdı. 

udretsız, uvvetsız bir a
kara ten onun muhak-

tkar veya tenkit hayatı
cekt. 

hemen hemen dini bir 
ı f ıKirlerin uzümuna, zafe 
ın ınanmıstır. Diğer taraftan bir ha-

tıp olnı~ktan .. ok. zaktır. Hita!>eti- j 
nın ne, dı~leyıcıle.rıne derhal sirayet 

1 

Bundaki tehlikeyi hem lngiliz, 
hem de Fransız İşçileri bir an evvel 
anlam ah dırlar. 

Ancak silahlanmak suretiyledir 
ki İngiltere ve Fran5a gibi memle
ketlerde diktatörlüğe karşı koyabil
mek imkanı vardır. 

Bunun üzerinde Sabotaj yapan
lar, kendi hürriyetleri, serbestlikleri 
üzerinde sabotaj yapmış olurlar. 

Halbuki bu hareketleri körükli
ycnler, bu hakikatlere gözlerini yu- ' 
n1arrak bundan bir şey çıkabilir san
maktadırlar. 

ltalyada ve Alı:qanyada bu hare
ketler istibdada yol açmıştır. 

Eğer hürı; yet, nizam dairesinde 
kullamlmıyacak olursa daima istib
dada yol açar. 

Nizamla hürriyetin yanyana ya
şadığı bir yer varsa o da bir İngiliz 
evidir: Bunları, birbir:nden ayırmak 
istiyenler uzun boylu düşünmelidir-den bır ıararelı vardır, ne de ken

disi Jaures'ııı tağanni eden sesine ve 1 

11 • de ~ir Briyan'm cazibesini yapan ------------
. 

2 - Tahrir talimatnamesinin 
33 üncü maddesinde yazılı, tahrir 
komisyonlannın her aya aid mesai 
cedvellerinin müteakip ayın sonancu 
gününe kadar behemehal postaya 
verilecektir. 

Tahkikat esnasında firar 
eden adam tutuldu 

8 Mayıs günü elinde, bir tüfenk
le tutulup bu suçtan dolayı jandar
maca yapılan tahkikat esnasında fi
rar etmiş olan Tarsuslu İspir İsma
il adındaki adam dün jandarmalarımız 
taraf mdan yakalanmış ve hakkında 
lazımgelen tahkikat ikmal edilerek 
kanuni muamele yapılmıştır. 

• 

Hizmetçi aranıyor 
bır Vıyolonscl ahengine sahiptir. j B ---
Hatta konuşması souktur. Çünki 

0 

1 

u gece nöbetçi eczane Evde hizmet etmek üzere bir 
nun bütün ihtirası sadece zeka ve Yağcamii civarında hizmetçi aranıyor . ldarehanemize 

delilleri ile inandırmak, ikna etmek- J Ali Nasibi eczanedir müracaat edilsin . C. 
tir. '·~ .... ---~.~. 111111!"111~~---~ .._ __ ...., __ .._ _____ ..,: 

titüde kozmik şualar üzerindeki tet
kikatı idare edecektir . Gene akade· 
mi azası F esenkov da stratosfer tet
kikatında kullanılacak astronomik 
metodlan hazırlayacaktır Stratosfer 
tetkikatı için sizmoakustik de isti -
mal olunacak ve bu sur~tle stratos· 
ferdeki sesli dalgalar üzerinde de 
etüdler yupılabilecektir . 

Yeni_ endüstriye merbut bir ha
va istasyonu ve hava karargahı da 
kurulacaktır . 

Deniz altında tetkikai 

Sovyetler <tıirliği Osenografi ens
titüsünün talebi üzerine mühendis 
Gelidof v~ Mihaylof, denizde iki ki
lometre derinliğe inebilecek bir ale
tin projesini hazırlamışlardır. 

Amerikalı Biebin 910 metreye 
kadar inen 1,2 metre mek'abı hac
mindeki aletinden bambaşka olan 
bu yeni alet, 4,2 metre mik' ahı hac
mindedir. 

Bu suretle içine tam bir ilmi la 
boratuvar ve ayni zamanda fotog
raf ve sinema makineleri de alabile
cek ve iki kişi bu alet içinde rahatça 
çalışabilecektir. 

Aynı zamanda bu alet 2000 
metreye kadar da inecektir. 

Yeni Sovyet nesli 

Sovyetler birliğinde Sovyet inkı 
!ahından sonra doğmuş olan nesil 
memleket umum nüfusunun bugüı 
yüzde 43'ünü, 1917 yılında 10 ya 
şına kadar olanlarla birlikte ise yü 
de 62 sini teşkil etmektedir. Bu stl 
retle bugün Sovyetler Birliğindt 
yaşamakta olan halkın hemen he 
men üçte ikisi Sovyet rejimi altınd• 
büyümüş ve terbiye görmüştür. BL 
yeni neslin faaliyeti her türlü alan 
kendisini göstermeğe başlamıştır. 

Bu son neslin bu derece mühiıı 
bir mevki almasında ve bugün nü 
fusun iiçte ikisini teşkil etmesind 
bundan evvelki devirle bugünkii de 
vir arasında çocuk bakımı ve hıf 
zıssıhha bakımından mevcut büyü~ 
farkın çok ve verimli tesiri olmuş 

tur. 

Yeni sanatoryumlar 

Bu yıl Kırımın cenup sahillerin 
de ve Kafkasyada üç yeni istirahat 
sanatoryumu açılmaktadır . Bu sa 
natoryumlar , yıl için,le en iyi çalı 

şan genç işçilere tah:>is olunacaktır. 
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a· Seyahat notları : 
? 

Çay istihsali Asri sinemada 
• 

e d1 

• J1i 
lbrıı 

Halkevimizin gençleri 
Dörtyola giderken .. 

f ngiliz politikası 
ne olmalı? 

Dryli Mcyl' den 

B. Grandinin B. Edenle yaptığı 
görüşmeler , ltalyanın lngiltereye 
karşı iyi niyetler beslediğini ve bu 
memleketle ltalya arasındaki gergin· 
liğe artık bir nihayet vermek istedi
ğini gösterir kuvvetli bir delildir . 

Aralarında dört tanesi yepi olmak 
üzere Gürcistanda mevcut 30 çay 
fabrikası , yeni mahsul çay yaprak
ları üzerinde çalışmağa Başlamışlar 
dır . 

Bu yıl geçen yıla nisbetle iki 
misli yeşil çay yaprağı işlenmekte

dir . 

17 Haziran çarşamba akşamından itibaren 

iki film birden 

Ba. - Tamam mıyız arkadaşlar .. 
arl tksiğimiz var mı ? 

- Her şey tamam . 
asıJ Otomobil yüksek bir motör ça- I 

ııı lışll,lasiyle sarsıldı , yürüdü , taş 
1 

tic köprüyü geçti . Ovanın düz yolların-
bel da derin bir ugultu ile uçmağa baş· 

teı ladı . Önümüzdeki yerler öyle bir 
süratle gerimizde katlanup bükülü

b Yor ki ; Adana koyu bir mavilik için
tak de hemen kayboluvermişti . 

,,;ı Doğrusu arkadaşların neşesine 
diyecek yok . Sepetteki ekmekleri 

U SL 
Parçalamışlar , katık aramadan atış· 

1 tırıyorlar . Ağızlarındaki büyük lok· 
malara bakmadan şarkı söyleıneğe 

e çalışıyorlar . 
Kısa bir iniş , ufak bir virajdan 

Sonra tekrar bir yokuş . Karşımızda 
b· "d ur " yazıları bir levha . Birinci 

tışi durak " Misis " .. Evet birinci durak. 
lıkl· D ur levhası olmasa da biz duraca-

Yakın bir istikbalde : genç Şar
bay, kıymetli eserler bırakacak . 

Ceyhana bir yoldan girdik " dört 
yolun " bir yolunu bulmak için ka
sabanın her tarafını döndük durduk. 
Kasabadan çıkınca; i yaydan kurtu· 
lan bir ok gibi ovaya fırladık. Yine 
uçuyoruz. '. Biçilmiş tar[alarda başı 
boş kısraklar otomobil gürültüsünü 
bahane ederek yavrulariyle yarışa 

çıkıyorlar . 
İşte Kısık boğazının emektar bek

çisi " Toprakkale ., kaleyi dönüp bo- 1 

ğaza girdiğimiz zaman serin bir de
niz rüzgarı ciğerlerimize doldu. Li
mon koklayıp baş dönmesini gider
meğe çalışanlar bu temiz hava ile 
birden çanlandılar . Uyuşan sinirle
re bir kuvvet geldi . Şarkılar, şaka. 
laşmalar yeniden başladı . 

Boğazı geçtik. Yolu döndük. Bir 
" dur " levhası daha, durduk . Bu 
üçüncü duraktı . Yolumuz dumanlı 
dağların eteğini takibediyor . Ova 

Bu başlangıç iyi karşılanacak mı, 
yoksa geri çevrilecek mi ? Bu ta
rihte bir döuüm noktasıdır ve bura
da verilecek kararın, dünya mukad
deratı üzerinde tesiri olacaktır . 

Bu kritik zamanda lngiliz kabi · 
nesi bir takım ileri gelen şahısların 
ve r sosyalist propagandacılarının 
" kuvvetli bir cephe ·göstermek .. , 
" ayak diremek .. gibi propaganda
larının tesiri altındadır . 

Bu yüzden Cenevrede gelecek 
Milletler Cemiyeti toplantısında zec
ri tedbirlerin devam ettirilmesi ve 
yahut petrola ambargo konması su· 
retiyle şiddetlendirilmesi beklenmek· 
tedir . 

Ayni zamanda kalitenin de yük
selmesi için tertibat alınmıştır . 

1936'da Tataristan 
cumhuriyeti 

Tataristan Sovyet cumhuriyeti 
dahilinde milli ekonomi faaliyetine 
bu yıl, 1935 yılı tehsisatının bir bu
çuk misli olarak, 270 milyon ruble 
tahsis edilmiştir. 

Kamunlarda yapılmakta olan in
şaata, geçen yılın iki misli, kültür iş· 
!erine bir buçuk misli, sıhhat işlerine 
de :iki misli tahsisat konmuştur. 

Tataristan devlet ve kooperatif 
endüstrisi bu yıl 734 milyon ruble 
istihsal yapacaktır. 

Kahkahalar kralı 

(Düztaban- Bastıbacak) 
Mucid 

Umumi istek üzerine 

- KaÇakçılar peşinde -
7010 

Tahmin edilen bu miktar, geçen 1 1 
yıl istihsaline nazaran, yüz de 17 bir ı BELEDİYE İLANLARI 
fazlalık göstermektedir. Aynı zaman- ı 

da bu yıl içinde sun'i kauçuk, sinema '-----------------·--·----------= 
ebe{ ğız . Öğleyi yanın saat geçmişti . 
arır Atılan lokıııalar çabık erimiş, fazla· 
e b siyle acıkmıştık . 

içimden ; İnşallah levhasız yer · 
alıı lerde de mecburi durak yapmadan 
da~ Yolumuza devam oderiz diyorum . 

tere Mamafih Misiste indiğimiz zaman 
datl otomobilin tekerleklerindeki azameti 

' gittikçe genişleyor . Deniz daha 
çok büyüyor . 

işi bu yola dökmek istiyenlerin 
büyük bir mesuliyetle karşılaştırıl
maları lazımdır . Bunlar , İngiltere
nin durumunu sağlamlaştırmak için 
hiç bir hizmetde bulunmuş değiller
dir . Bunlardan bir çoğu lngilterenin 

şeridi ve saire fabrikalarının da in-
şasına başlanacaktır. Temizlik işleri için 10-15 adet kapaklı çöp arabası açık eksiltme ile 

yaptırılacaktır. 
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görünce bu düşünceden kurtuldum . 
Ceyhan ırmağı burada; kıyısın

daki asırlık harabelere hörmet eder 
gibi ağır akıyor . Ağır olmayan bir 
-Şey varsa oda bizler . Otomobilden 
inerken yiyecek sepetleri de bera
ber inmiş , kahvenin masalarında 
hemen bir ziyafet sofrası hazırlanı
vermişti . 

Ne kadar pratik hareket ediyo· 
ruz . Peynirler hemen parçalanmış , 
ekmekler koparılmış , salatalıkları 
bile soymağa vakıt kalmamıştı. Hal. 
Unutacaktım . Misisin turşusu ünlü 
İmiş . Bakkal, geniş bir tabak içinde 
Çeşitli bir büber turşusunu önümüze 
koymuştu. 

Doktor bağırıyor : 
- Oğlum kaldır o turşuyu !.. 

Onu yerlerse iştihaları açılacak yi
}'ecek yetiştiremeyeceğiz . Hep gü
lüşüyoruz. 

Doktor dağru söylemişti . Nuri 
de ; kırk yıllık bir acın iştihası var. 
Seyfi yiyecekler arasında şaşırmış . 
Açtığı ekmek parçasının içine , pey
nirden turşuya gelinceye kadar ne 
Varsa hepsinden birer parça koy· 
muş ala bir sandoviç yapmış . 

Sig ra ve çay ile ayrıca çeşni 
ilavesine çalışıyor . Hasan ; Kadriye 
sesinin güzelliğinden bahsederek 
Şarkı söyletmeğe ve bu suretle elin
deki peynir parçasını kapmağa uğ 
raşıyor. 

Bu ziyafet sofrasının zevkini baş
ka bir yerde bulmağa imkan var mı?. 

- Haydin çocuklar geç kalaca· 
ğız . Yolcu yolunda gerek .. 

Coşkunun sözleri daha bit
memişti · Herkes otomobile yerleş
miş , içerden biz ona bağırıyoruz . 

- Coşkuncuğum çabuk ol ka
lacaksın .. 

Yol bozuldukça neşemiz artıyor. 
Her ne olursa olsun bu neş'eyi kı
racak her manii . karşımızda soğuk 
kanlılıkla çatlatacağız . 

Bir çok inişler, yokuşlar .. Yılan 
kalesini dönüp duruyoruz . Nihayet 
kurtulduk . Ceyhan ovasımn biçim
siz tarla yollarında yemekleri hazın 
ediyoruz . 

Uzaktan Ceyhan bir mamure gi
bi göründü . Yaklaştıkça bir mamu
re değil, yeni imare başlanmış bir 
kasaba olduğu görülüyor . 

Senelerdenberi küçük bir çuku
ru doldurulmamış, yıkılan bir duvar, 
sökülen bir ağaç yerine yenisi ko
nulınamış bir kasabada yeniliğe doğ-

' ru bir kalkınma göze çarpıyor . ı 

Geniş bir sazlık kenarında oto
mobilden indik . Burada yol biraz 

1 

biçimsiz . Tepeye yürüyerek çıkıyo- 1 

ruz . Sırtı aşınca büyük bir kalaba
lıkla karşılaştık . 

silahlanması lüzumuna şiddetle mu
halefet etmiş olanlardandır . Eğer 1 
onları kendi haline bırakmış olsay· 
dık hükumetin beyaz kitabında gös-

ı ' 
terdiği şekilde , İngiltere tamamiyle 

1 hazırlıksız bir halde iken bizi yeni 
bir büyük harbe sürükliyeceklerdir. 

Başta ilçebay Adil olmak üzere 
Halk Partisi reis vekili bank memu
ru Şükrü, Şarbay Tahsin. Ata- ı 

türk bahçesi müdürü ve ziraa ispek
teri Eşref ve ilçenin diğer bü
yükleri bizi bekliyorlar . 

Selamlaşma çok candan oldu . 
Samimiyetin tamamen netiçesini kal
bimize takmışlardı . Birden onları: 
sevivermiştik . Sanki uzun bir has· 
retin derin boşluğu bir anda dolu
vermişti . 

Fazla kalmamak için hemen yo
la çıktık . gittiğimiz yol : 

Hudut yolu, portakal ve servet 
yolu . Mesire yolu · Nihayet şehrin 
gürültüsünden yorulmuşların kafala
rını dinlenlendirecekleri yeşil bir yu-
vanın yolu . 

Dörtyol .. 

N. Şerıel 

----....·--- ----

Bakanlar ,;iyıce düşünüp taşma
rak karar vermelidirler . İngiliz po· 
Iitikası lngiliz silah kuvvetini artırmı
ya doğru gitmelidir . 

Hükumetin vazifesi zırh giyme
den savaş meydanına çıkmak değil, 
adam akıllı kuvvetlenip imparator
luğun sulh ve emniyetini korumak
tır 1 

Şurası da iyice akılda tutula
ınadır ki dominyonlr , imparatorlu
ğun gerçek menfaatleri bahse mev
zu olmadıkça harbe girişmtk dile
ğinde değillerdir , 

İhtiyatlı bir politika ile hareket 
ederek zecri tedbirleri hemen , ya· 
hud mümkün olduğu kadar çabuk 
kaldırmak suretiyle Avrupada bir 
duruluk kurabiliriz. 

1937 kiyef sergisi 

Bu yıl içiııde Tataristan' da 14 
yeni traktör merkezi daha açılacak 
ve memleket dahilinde 5000 traktör 
ile 1250 harman makinesi işliyecek· 
tir. 

Demiryolu nakliyatı 
faaliyeti 

Mayıs ayının ilk on günü içinde 
24 saatlık vasati eşya nakliyatı , 
93,600 vagonu bulmuştur. Bu mik
tar, planın tahminini geçmekte ve 
plandaki miktarın yüzde 110 una 
varmaktadır . Nisan ayı içinde 24 
saatlık vasati eşya nakliyatı 88, 100 
vagondu. 

- ·······---
1 . 
1 

r--R. Peker'in--, ı 
İnkılap Dersleri 1, 

İhalesi Haziranın 29 uncu pazartesi günü saat on beşte Belediye En
cümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı : Altmış liradır. 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı işleri ka

lemine ve ihale günü de Daimi Encümene gelmeleri ilan olunur. 6997 

14-19-23-28 

Hafta tatili kanununun ahkamı istisnaiyesinden istifade etmek istiyen 
müessese sahipleri,müesseselerinin ne işte kullanıldığım gösterir bir istida 
ile müracaat ederek ruhsat alması liizımdır . Ruhsat almadan müessese
lerini açanlar hakkında hafta tatili kanununun 9 uncu maddesine tevfikan 
takibatta bulunulacağı ilan olunur.6962 4-12-16-20 

• 
1 - Heyeti fenniyede bulunan , proje, keşif ve şartnamesine göre , 

mevcut belediye binasının alt kısmında " 3347,43 .. liralık tamirat ve in 
şaat yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait resim, keşif ve şartname, parasız olarak her gün öğle 
den sonra fen heyetinden alınabilir. 

3 - İhale 2-7 - 936 perşembe günü saat on beşte belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır . 

4 - İhale, açık eksiltme yolile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat : 251,05 liradır. 7005 17-21 25 - 28 

Gökde tayyare tamiri 
1937 yılında, Sovyet inkilabının 

yirminci yıldönümü münasebetiyle 

1 
açılacak olan " Feyyaz Sosyalist 
Ukranya .. büyük sanat sergisinin 
hazırlıklarına şimdiden başlanmış 

Ankara ve İstanbul Üniversite- ' 
!erinde R. Peker'in verdiği inkılap 
derslerinde tutulan talebe notları, , 

gözden geçirildikten sonra, ULUS j 
Basımevince kitap halinde basıl- j 
mıştır. 124 sayfa tutan eser, yalnız . :--------·--------------------

basma masrafı karşılığı olarak her 

Geçenlerde Ru~a semalarında, 
hakikaten çok mühim ve o nisbet- 1 

te meraklı bir iş olmuştur : Hren· 1 

burg tayyare meydanı üzerinde ya
pılan bir denemede uçuşunda, tale
be pilotlardan birinin bindiği tayya
renin sol tekerleği kökde kopup 
düşmüştür. Tek tekerlekle yere in
menin ölüm demek olduğunu mü

kem\nelen bilen ve bu talebe ile 
tayyarede bulunan ıı*ıallim pilot, 
soğuk kanlılığını hiç gayip etmeksi
zin, tayyare meydanının tam üstüne 
gelmiş, küçük bir kil.gıda vayiyeti 
yazmış, kagıdı eldiveninin içine koy- , 
muş ve, yere kabil olduğu kadar 
yaklaşarak eldiveni fırlatmış . 

Uçuşları seyretmekte olan ko
mutan haman gağıdı getirip okumuş 
ve yedek bir tekerleği hamilen tay
yaresine atlayıp derhal göke fırla
mış. 2000 ll]etro irtifaında, kazaze
de tayyarenin tam üzerine gelerek 
- bin bir rnüşkilatla - tekerleği 
vermiş . Muallim pilot, tayyarenin 
idaresini tamamen talebeye bıraka
rak şassiler üzerinde, boşluğunda 
tam kırk dakika uğraşmış ve teker
leği takmağa muvaffak olmuş. Bit
tabi, hiç bir kazaya meydan verme· 
den tayyareyi yere indirmiş. Sov
vet hükumeti kahraman tayyareci· 
yi çok takdir etmiş ve kendisine 
büyük bir mükafat vermiş . 

1 
yerde ON KURUŞA satılmakta-
dır. C. 

tır . 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 

Hastalarını İstiklal mektebi karşısındaki muayenehanesinde her an 
kabul ve tedavi etmektedir. 6652 28-30 

Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem plaj 

1 
i 

1 
1 

1 

C/l 

o 
n 

o 

= 
--< 

Gaz • 

Benzin 

Mazot 

• • 

Develi 

Kanatlı atlı 
Socony- Vacum 

<:; 

~ 

n 

n 

= 
3 

Makine yağı Ejderli Gorgoyc-Mobiloil 

Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 

Goodyear : 
lastiklerini 

VE 

Otomobil - Kamyon 
arayınız • 
kumandanlığı altında Merkez 

Muharrem Hilmi 
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Adana Borsası muameleleri 
--------------------...... --!ll"'!ll!~lmlll!l'!!ll!!ll~l-----------------P AMU K ve KOZA 

En az En çoL. 

·-------- --- Kilo .Fiyatı 
Satılan Mikdar ClNSl 

K.Uo =-= K. S.__ IC. S. 

Kapımalı pamuk 37 ,50 ,_ 1 
Piyasa parlağı ,, -34 -3-5-,-50--

_P...:-.iz~a-sa--'-te-m-iz-"i=---.;.;.,,-- 3

3

2

2 

-----•--------- 'ı· 

iane 1 
iane 2 ~---

•-- ------- ---------------· Ekspres 
-Klevl-a-nt ____ _ 

35 1 

YAPAGI ----..,::----------· 
-:-i~-"-~a-hz ______ ,1_6_1,_50 __ 1 1---------

Ç 1G1 T 

Ekspres 1 l 
~~;li " Yemlik ., ı-3--------------·-

" " Tohumlu~I __ _..l _3 ___ ... _~-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_~~-:_-:_-;:.1 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 1 4,:fo 4,62 

" 
Yerli 3,87 -(87-

" 
men tane 

Arpa 2,25 
Fasulya 

'---
Yulaf 2,30 

-Delice ı--·---1 
Kuş yemi 

" 
Keten tohumu 
Mercimek 

-Si sam 18,25 1 
™ 

UN 

1-~ört yıldız Salih _ 1
6
0
00
0 --1--------

.:: - uç » » 

.a] -Dört yıldız D-o-ğ_ru_luk - 750-- -- ---------~ üç .,. » 675 - c:ı s· · _ 900 ___ _ 
_g .:: ımıt » 
·- r:ı - - -· --- - - -------...!ı( ~ Dört yıldız cumhuriyet 675 
CN <.> - --- 1--=---·-- ----- ----
~ uç » » 575 

- Simit ,, 

Liverpol T elgraflurı 
18 / 6 / 1936 

Hazır ı 6 88 -.L~ir-et=--------ı-...,,ı-=-o-,-
-T_e_m_m_u_z_v_a_d_el-i --- 6 43 Rayşmark l ,!!!._ 1 
---- -----•--- Frank « Fransız » 
Birinciteşrin vadeli , __ 6 _ _!Q_ Sterlin « ingil,--iz_» __ 
_H_it_ha_z_ır ______ , __ 5 __ 153 - DOiar « Amerika .,. 

Nevyork 11 · 
1

1~ Frank « isviçre » 

634 50 1 

124 92 1 
2 l 

----------------------·-------------' 
!Ankara Birası Fabrikası f 

Öz Türk sermayesile kurulmuştur ~,:::':'1"'.~ •. 
Ankara birası 

Orman çifliğinde yetiştirilen hususi bir Arpadan yapılmaktadır. 

Ankara Birası 

Hepimizin malıdır . Onu 

Ankara 
Evsafı : Meşhur Alman 

Ankara 

tercih borcumuzdur. 

Birası 

Biralarından üstündür. 

Birası 

Hilesiz, besleyici, sağlık ~oruyan bir içkidir. Onu her yerde arayınız. 

Herkes gibi siz de yalnız Ankara Birası içiniz 

Adanada toptan satış yeri : Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 

6984 
No. 11 B. - Telefon No. 265 

8 

Diş ağrıları 
. . 
ıçın 

--- ---

Türk.tözü 

.. - . 
~ - .... 
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19 Haziran 19~-.a 

Seyhan Valiliğinden 

Cins ve mevkilerile sabık b 
leri aşağıda yazılı Kozan kazası 
ve emsali ocaklar rüsumu , saı 
arsa ve dükkanların 936 yılı k~ 
bir sene müddetle açık artı~ 
konulmuştur. 

istekli olanların yüzde on 
pey akçalarile birlikte 23-6-
salı günü saat on birde daimi e 
mene müracaatları. 

Geçen seneki 
kira bedeli 
Lira K. Cinsi 
250 00 Saz otu 
40 00 Taş ve emsali o

caklar rüsumu 
10 00 
3 00 

3 00 
2 00 

Han yeri 
Dükkan 

" 
" " 

.. 

• 
ı: 

10-16-19-21 6977 mü 

DAoA ~ · 
BiRiKTiREN 
RAl-4AT bDt;Q 

Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 

mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosu,Iokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berbari vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş ) 
dır: 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir . 

YARIN .:· :,~ 

1 
1 

1 Seyhan Cumhuriyet m 
1 dei umumiliğinden : 

Adana Adliye dairelerinin i 
mesi için müteferrik surette bina 

ticarı lazım geldiğinden böyle ki 
ı binal:m olanların memuriyetim 

müracaatları.7004 17 -19-2 

, ___ __ 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

1ı..-------------------~ 
1 Yitik terhis tezkiresi 
1 Adana jandarma dairesindı 
1 aldığım 12-6-932 tarihli ter 
1 vesikamı yitirdim . Yenisini alad . ı ğımdan eskisinin hükmü olmadığ 

bildiririm . 

1 
Malatyanın Atik şeb 
mahallesinden Arna"1f 
oğullarından Abdullah 

7013 MEHMET 

t 
fk ,..'J 

otel odası \ Fazlasından fark alınır. 
125 Bir gecelik ) 

taş odalar 674B 44 
• 

7 5 Birinci baraka 
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50 ikinci " 
______ .,..,.__,_,,., __________ ...,. _______ .. , ___ -" 

30 Hususi banyo l Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi ,, \ d f k d 

J e aya a ar 

1 
Yazın Çiftehana g~lmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
5 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Adana şehir istasyonunda 6, 11, 14 No: lu üç adet Antrepo bölmesi 

ayn ayn birer sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arbrmaya kon 
muştur. . 

Artırma 27 Haziran 936 cumartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
Her birinin muhammen bedeli icarı ayda 6 liradır. Bu husustaki şart

name parasız olarak işletme kaleminde görülebilir . 

Dişlerinize fazla dikkat ediniz 

İnsan :nakinesinin en fazla dikkat edeceği kısım Dişlerdir . Midenin 

vazifesine büyük yardımı dokunan Dişlerin hastalanmamasına ehemmiyet 
vermelidir . 

Bunun için her gün Dişlerinizi iki defa muhakkak KOZ • 
• 

mın Diş macunu ile yıkayınız. Fiatı her yerde 15 kuru~ ur. 6~21 

39 

Yegime ilôç N evrozindir. Herkesin cebinde 

3 ıanelik ye:;;ı kutul ardaki Nevrozinden 
• isteklilerin artırma günü ve saabnda muhammen bedeli icann senelik 

tutarının 0/0 7 ,5 nisbetindc muvakkat teminat idaremiz vezne makbuzu ve 
Umumi neşriyat miıitliirü 

Celal Bayer bulunmalıdır. Fiatı 20 kuruştur. 6820 3 39 

Adana Türksözü matbaa:,ı 
2490 No:lu arbrma eksiltme kanununda yazılı vesaiki lazimeyi hamilen 

__ , __________ 1 işletme A. Eksiltme komisyonuna müracaatları.6998 14-19-23-26 


