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Boğazlar Konferansı bugün Montrö' de toplanıyor 
Başöeıke 

uüKU~IET VE PARTİ 
Falih Rıfkı ATAY 

• Milli davanın adı, ihtilalin ilk 
. . 1 • d n beri kurtuluş'tur: Ke· gun erm e ' . 

maliunin başlıca kara~terı de, g~-
ne ihtilalin ilk günlerın~en berı, 
fikir ve harekette tam hır vahdet 
iradesidir. d . 

G hı t .. k nıilletini11 me enı-ar ı ur -' . . k 
. • h'' . · · saanetmı ur· yetmı, urrıvetını ve h' t 

eden kuvvetler arasında ~~ fıktr, 
ınaktavız. Bu maksada 1~"':e l 
ne de hareket ayrılıC1ı olabıhr. Ne· 
tekim o1mamıstır- Bilakis her fır· 
satta, kendi t~rübelerimizi ve vke-

• ) • .. .. ünrle tutı\r2 , 
nı zarnret ı>rı poz on h .. 1 .. ~ .. 
Kemalizm birli~ini ve Htun ugu· 
nii tamamlımu1.P.'a çp.hştrk. 

· · · isabet ve Bizim usul1erımızın . 
1

.,. 
sağlaml.g"'ı davanHZlll h1~susıvet ~· 
. ' d d Bıze hazır rme uymasın an ır. k d .... 1 kalıplar tavsiye edenlker Y~ k ~fı:~ 

di. Hatta bunların ı>e ça 1

1
1 t 

eden tecrübeleri de yapı mhdtş tır: 
1• • va e cı 

Nihayet Kema ızının f ·ı ti. 
. , . k t lmıvan azı e ı 

prensıplerıne a 1 · • • k 1 a 
h . b. f.k. e •uur sahıhı a m -
ıç ır ı ır v -r 

mı~tır. d 1 t On küsur yıldanberi ev e kv_.e 
parti hakkındaki düşüncelekr Ate .. r 
mül etti. Gelecek sene bu te amud • 

k·ıAt kanunun a !ere göre esas teş 1 a 1 
t d·ıı lmak kararlaştırı mıt 
a ' er yapı . . Atatürk, 
<>lduğunu da bıhyorduk. ha-
hükümet ve parti arasında son 

b. f' ... · kararı"' ve
r ek et ve idare ır ıgı. . i dev-
rerek inkrlib tarihimızın yen 

A t k vazife ve ıne
rini açmıştır. r ı . tarak birle-
suliyetlPr dllha sarıh :> d 

l bazı tere -
sivor. Zihinlere ge en k vor 
d ''dl b'· bu .. tün orta.Jan kal ı. . 

u er u!I . d vazıfe 
Hüki1""" .. tı .. nartt arasın a ·ıı· 

1. b. ı· "'i Tiirkivenin mı ı 
ve ta 1 ır ıp.. · b"t" un· 
kurlretini t~rkih erl<>~ duh~n sıkı, 

t d ha p hP~klı. a 
s•.ır arın f\ • • 1 k çalışına-
daha mesulıveth 0 ar~ 
larma h17met edecektır. d f 

H hdette kuvvet var ır: a
er va . tç. Kema-

kat garbçı ve meden1!e 1 t'-
. h · vahdetmde zarure 
lıstler cep ~\ 1 b. amil ol-
in de bu kadar esas 1 ır r 
duğu unutulmamak ~azıınge ır. lar 

Şimdi bütün partıden. ?lan 
. . . d ine ıstınad e-

kendilerının ıra es ı· t • •f ve mesu ıye den devletın vazı e . · 
• . • d h akmdan benımsıye-

bıssım. a a ~ acakları gibi, dev
ceklen v~ paybui herkes, bu 
let idaresmd~ unanw w arti-
iktidarın, içınden dogdugu .P k 
nin prensiplerini. hakik.atle§tırıne 
hususunda.ki derın vazıfe ve ınesu
liyetlerini de dahe. yakından. anl~-

ktlr Bu birl-mede hıç hır 
yaca • -:r ı· t 
taraf için bir vazife ve ~e~u ıye 
tatili yoktur: bilakis her ı~ı taraf 
. . d ha tam daha genış, daha 
ıçın ı\ ' ıh· ı· v• d vri 
vuzuhlu bir say ve e ır ıgı e 
açılıyor. v• 

811 siy ve elbirliğinin deat~~ez, 
ayrılmaz, parçalanmaz beclefı. A
t t .. rk'ün yeni Türkive davasını 
b::armaktan, yeni milli mukadde· 
ri hazırlamaktan iharettir. 

B. BAl.DVlNlN 

BİR NUTKU 

KZecri tedbirlere de 
ram da fayda yok:tur» 

Londra, 21 (A.A.) - B. Bald;.rin, İs· 
koçyada Lanark kontluğunda Koltnesde 

binlerce muhafazakarın bulunduğu bir 
toplantıda bir nutuk söyliyerek şöyle 

3emiştir: 

"- Zecri tedbirler, barba nihayet 

(Sonu J. üncü sayfa.da) 

Fıkra 

Harb terbiyesi 
Fa. Tay 

Eski Roma patrisiyenlerindeıt 

Catilina, askerlerine öldürmek me
lekesini kaybettirmemek için, lü
zumsuz kıtaller yaptırmakla me§· 
hurdur. 1936 da bir ecnebi lwman· 
dan, Cenevre'den işitilecek kadar 
yakın bir yerde, şunu söylemekte
dir: .,_ Milletler, cevherlerini 
muhafaza etmek istiyorlarsa, ara
sıra harb etmelidirler!" 

Boğazlar konferansı bngiin Montrö'de açılıyor. Konferansın açılışına ve söylenecek sözlere dair bugün 
gel~cek haberleri yarınki sayımızda olun-!anmıza sunacağız. Bugün konferansın toplandığı Montrö'nün 
umumi bir görünüşü ile delegelerimiz . Doktor T evli!t Rü~tü Aras, Korgeneral Asım Gündüz, Numan 

Rifat Menemenr.Ioğlrı ve Necmeddin SaJıllın ı·esimlerini koyuyoruz.. 

Acaba bunu söyliyenler, daha 
kuvvetli bir veya birkaç devletin 
kendilerine kar§r harb etmelerine 
hak verecekler midir? Hayır, bu
rada nazariye değişiyor: Silahları 
mızı geri milletler üzerinde kulla
nalım. 

Burada cevher davasının 
garip bir şekil aldığını hiı· 
•ediyorwnuz. Silah•ız bir kala
balığı topa tutmakla, hangi milli 
cevheri soysu.zlanmaktan •akınmq 
oluyorum?. Buna nazaran ispanya 
Arenleri daha iyi ceıaret meydan· 
ları değil midir? Toreador darbe
sinde yanıldığı zaman, azgın bo· 
ğamn boynuzları üstünde can ve
rir. 

Montrö, 21 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 24 temmuz 1923 tarihli Lo -
zan andlaşması ile ihdas edilmiş olan 
Boğazlar rejiminin tadili için Türkiye
nin talebi üzerine toplanmaya ça~ırrl-

BELÇİKADAKl 

GREV HAREKETİ 

Grevciler Brük~e] 
üzerine yürünıel{ 

istediler 
Sıkı askeri tedbirler 

alındı. 
Brüksel, 21 (A.A.) - Borinaj grev

cileri, münakale ve ticareti durdurmak 
üzere Brüksel'e yürümek tehdidinde 
bulunmuşlardır. Bunun üzerine Heno'
dan Braban'a giden bütün yollar asker· 
ler tarafından işgal olunmuştur. 

Suar gazetesinin bildirdiğine göre, 
Hal şehri, işgal altında .bulunan ve ab
luka edilmiş olan bir şehre benzemek -
tedir. Askerler, b:itün mühim noktala -
rı işgal etmişler ve sokaklarda barikad
lar yapmışlardır. Şehir, askerlerle do
ludur. Tren istasyona da işgal altında
dır. Kanal üstündeki köprü üzerinde bit 
barikad kurulmuş ve köprünün iki ba
şına da makineli tüfekler konulmuştur. 

B. ÇURÇIL 

DİYOR Ki: 

«Vaziyet bir y1I oıu·e
k.inden berbattır» 
Londra, 21 (A. A.) - Esseks'deki 

kendi seçim dairesinde bir nutuk söy
Iiyen B. Çurçil: "Memleketimizin bil
hassa dış politikada muhtaç olduğu şey 
muayyen bir istikamettir, demiştir. Bu 
olmadıkça bakanların bütün çalışmaları 
hemen hemen imkansızlıkla karşılaşır." 

Bundan sonra B. Çurçil, ''Habeşi.sta

nı kendi haline bıraktığından rlolayı 

hilkümeti ayıpladığı halde, ayni za

manda, Avusturycl bir taa.rruza uğrıya
cak olursa kendisine yardım ediiemiye
ceğinden bahseden B. Loyd Corcun ifa
desini cerhe çalışmış ve: ''- B. Loyd 
Corcun mantığı, işte budur" demiştir. 

Hatib sözlerine şöyle nihayet ver

miştir: ',,_ k•rupada, ~syad~ şi~~li 
Afrikada her yerde, vazıyet bu yıl on
cekinden, berbattır. Bu bir sene içinde, 
Almanya silahlanmakta devam ederken, 
liberal, demokrat devletler fevkalade 
bir za:tf devresi geçirmişlerdir.'' 

mış olan Boğazlar konferansı yarın sa
at 16 da açılacaktır. 

Bu sakın ve çiçekli şehirde, 20 son
teşrin 1922 de Lozan konferansının a
çılması arifesinde, türk delegeleri ile 
konuşmadan önce görüşlerini l{arsrlaş
tırmak istiyen Puankare, Musolin! ve 
Lord Kürzon arasında bir mülakat vuku 
bulmuştu. Montrönün seçilmesi. rus
ların Vorovskinin öl dürü ldüğil Loza
nı ve japonların da çekildikleri Cenev
reyi istememclerinJtın ileri gelmi~tir. 

Boğazlar rejimi mukavelesini imza 
etmiş olan dokuz devlet Montrö kon
feransında hazır bulunacaklardır: 

Lord Stanhop tarafından temsil edi
lecek olan İngiltere B. Pol Bonkur ile 
büyiik elçimiz B. Hanri Ponso taraf m

dan temsil edilecek olan Fransa, Ja
ponya, Türkiye, Bulgaristan, Yunanis
tan, Romanya, Sovyetler birliği ve Yu
goslavya. İtalya da mukaveleyi imza 
eden devletler arasındadır ve konfe-

(Sonu 2. inci sayfada) 

l~daki valiler toplan
!tısı yarın saat on beşte parti 
ı binasında yapılacaktır. 

~ Parti genel sekreteri buradan 
izmire ve Trakyaya gidecek 
Yapılan davet üzerine Ankara'ya gelmekte olan valiler, 

İf olarak Dahiliye Vekaleti Müsteşarı ile temaı edeceklerdir. 
Bu temasl~r~an sonra yarınki •alı günü saat on beşte Parti bina
sında Dahılıye Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri. Bay Şükrü 
Kaya'nın bCJ§kanlığı cdtında toplantı yapılacaktır. 

Bay Şükrü Kaya, Ankara toplantısı bittikten sonra lzmirdeki 
toplantıya başkanlık etmek üzere lzmir'e gidecek ve oradan da 
Trakya'ya geçerek orada bir toplantı yapacaktır. 1 

Bu seyahatlerdE Genel Sekretere Genyönkurul azalarından 
bazılarının da refakat edecekleri haber alınmı§lır. 

Cevher mu haf aıası meselesinde 
külüv ve ayar aramak ba§ta gelir. 
Eğer Catilina'nm u•ulü bir terbi
ye esası olarak alınacak•a, o va
kit, bir memleketin vatandaşlarını 
sıra ile mezbahalarda boğaz. -
l a m a memuru olarak kullanmalı 
da kafidir. 

Fakat sağ diktaloryalar, genç
lik/ere olanca hızları ile harb ter4 

biyesi aşılamaktadırlar. Mantıkla
rını her bakımdan çürütebilir•ini:z:; 
lakin en sonra Fransızların sözünii 
hatırlamağı unutmayınız: "Ver
dön'ün yerine geçen kale, Meç'tir. 
Henüz Cenevre değildir!" 

Amerik.a 
Habeşistan ve İtalya'ya 

karşr ambargoyu 
kaldırdı 

Va!j>ıngtoıı. 21 (A.A.) - B. lfozveH 

Habeşistana ve İtalyaya karşr ambar· 
goyu kaldırmıştır • 

Galatasaray İstanbul ile incisi oldu 
Çankaya -- Gençlerbirliği: 1-1 

C. H. P. şildi G(•nçlerl)irliğine verildi 

·Atletizm ve bisiklet müsabakaları çok güzel oldu _,,,,. ..... .,,. 
,~~~~-,---------.-~----;--~---...-



SA- ...... ,, ··--
ANKARA 

Türkiyedek.i yeni oluşun bir izaliı 
y AZAN: N. v. Bıacbotl 

·uıua" da ••Ankara"" nm ilk tefri
blanm okurken fU zanna lcapıbmt • 
bm: Sanat kıymeti çok yüksek, yeni 
'- Anadolu destanına kaVUfUyoruz. 
Bu toprakların binlerce yıllık mace • 
ruı, belliki, Fon aischoff' un mu
hayyelesinde, herkesinkinden büabü· 
tün batka Ye fakat çok uil bir hüvi
yet almlf. Muharririn hi.Ji ruhu, 
kendi yarattığı hayaller brpsmda 
en aerazad heyecanlarla mest. Daha 
ilk aayıfalarda bu ne kadar kolay 
MZiliyonlu. Eserin bqmda okuyu
•JU kavrayan tiir kuvveti, benim 
c8'i Wr çoklarını da böyle düıündür
mif olwektır. 

Fon Biachoff un ldtabma, tatlı bir 
ahenk taşıyan hml&W ~iyle gi
rersiniz. Ancak önünün: muntazam 
tarhlar, muhtqem binalar değil, hu
yiik Çlbr. Muharrir; burada kat kat 
:yatan birçok tarih deviderine 18118• 

tiyle hayat verir ve buiıJann herbi
riyle ayn ayn felaefe diliyle konu-

• Biechoff A.nadoha"nun yepdıp 
._ıllrlU""•"i ımmlJatnıatn:kkceıtııt ~ bir kıta-
11111 Wılla dola 
bir mazİIİ o v.e ~ 
hal bir mistisizme h~ ~ 
o1mayaft l>odmn icinde" birçok me
deniyetlerin yatmakta olinumı, her
birinin met'um Ye mulredder alın 
~ biribiri ardmca tahakkuk 
-ediiiiae hamleder. 

Sabık seEaret Miittep.n, Sel
mecleniyetinin hayıaıılanndan-

• Sın hu medeniyet devri eserle
rine ae]ince onlan daha derin bir in
mab İçinde anJattrktan IODra fU 
hükmü verir: 

'' Olllarıa h -..,,.,,, Amdohı11ua 
tlı'k ..,..... aıdiyetiııi cuilıi11 maüe
..... Wll altı yb 7il taıııtmlftı ki 
,.,.,,.,,. llaJumsnlık re 6erilllı. tarlbe 
h muııu deflftinaei. liaaıınuııı ia -
fırlattı. Fakat tam bu esnada, bu6'fııklJ 
,.. ..uıeıı. ~,,.,.111 ~,., 11, • • 

me bir İ11jhi1Dk ve hluallNIJ1ık/a 
Anadolu'aua t#Jrklne aidlyetlni tarihe 
bir kere daha tes,il ettirdi." 

Bi.cboff ultanat devrini köpüren 
bir hiddet içinde anlatır: 

• Brı, o devirdir iri, bayat ve ilıti
fam Anadolu'dan elini, etel/al ~laalp 
iemer, sflaH yaıubafındül l.wıbul, 
ialfm fleminde diri ve lıareutll olarak 
• rar.ra, bunların Jıepsilli dDrüşt bir 
ilıtiraala lıep ieadiae ,eıer, Bizam'a 
Hyık bir mirasçı ol.ımk ı,ıa; 

Bu, o devirdir il,, nank8r Osmanlı 

padlplılan, kendilerinin beşlll olan 
A•tlohı'7fl bududsıu bimıetleH ko
plmq bir eyalet deHinine indirirler." 

Muharrir hükümlerinde bir taraf
lı ohnaırut, oemanlı imparatorluğu • 
DUD yıluhpndaki dq lmiller UZC· 

rinde de durmU§tur: 

"Naqonaliam, ltapitaliat ekonomi 
ve bualarıa zalim ollu empt!ryalizm; 
osmaıılı imparatorlufiuııı. işte bu aça 
f.lluill dmiftir.• 

Bilcoff bilba11a Upitüluyonlar 
İçın en sert hükümlerini eeirgeme
DÜftir. 

"Jlüufia .saçma ve lrmıl'un biı be
l• IMlllll al1111Waı, lıulıulı taribiaia bi' 
bir N/laıll, "'lıapitülayoalar., dedlği

mls lalı kadar, açıkça g8steremez. 
lbyloek llile ,,waedi lurinde ba kadar 
lumıru ıuar edeıı»mlftlr. Hiç biı za
mu •aaıet,. ıarıa bile .... lılcları., pes
pa~lllia bu ltadar bim»tiae kOfUlıu
llUftU. 

Muharir, 1908 meputiyet hareke
tini tetkik ederken genç türkleri ge -
.. bir aafletle itham ft biiyük har
..... İ8e fimdiye bdu 8Öylenmİf 
.._ f811etin cLpnda ve yepyeni bir 
alw3ıle tenkicl ediyor. Enver Pap 
W•11wl.W hükibnlerinin çok 8ert w 
ldeta hmdı· oı.. lrllChoffun bü
Jlk ..... .w.etinden clu,duia 
,.... tee9l6r6 ifade eder. 

Bilcboff; cımwnh tarihinin yab
.. fellıef.mi :yaparken. imparator • 

~ndeki t6ıkleria ..,.. bünye. 

Terclime eden: Bıır-. B•IB• 

sinde iki büyük hata tqhis edf!r; 
göçebelik ananeei, ;.ıa,,,1r1r tesiri. Bi
rinciai için seçtiği türk evindeki ocak
mzhk mİl8li yanhf ela ot.., muhar
ririn kendince bulduğu hati unsurLt
n üzerinde hayli uğraıtıiı görülmek
tedir. Muharir ielambiın doğu millet· 
leri üzerinclelU tesirleri hakbiıda bir 
tetkik nqredeceğini vadediyor. Bu 
çok kıymetli eseri. ..bmızlıkla bek -
lemekte haklıyız. 

Fon Bi.c:hoff eeerinin ikinci ve 
mn bölümünü, Türkiye"nin olinakta 
olan ve olacak olan tarihine ayır .. 
lmfbr. Bu bun da Y.nkaya ile baj
lar. Bize bir dinc:lann derin vecdi 
içinde, Çankayayı tanircfen IOnra 

muharrir Şefle milleti, fikirle mad
deyi anlam. 

&.choff ua tür kuvveti, bu ba
~ en yübek dereceaini hulur. 
Fakat muharrir, eeerinde daima fel
eefeye daha çok yer vermek İftİya
kmdadır. Y abancrlarm eeerinde -.. 
mttan zi)Wle mantık arayamklarmı 
dütibıcrek hldiıeleıi daima. tarafmz 
bir muhakeme-in tüzpçinden .,çir
mek ..... Bmnm içia.adeta iizildü
iü .hilıır*'lir. H.ıbuki 111ir: yiibek 
eanab ile, çok teVdiii ve ...Jetine 
• ~ a.!!-L Ll __ .J_ L---
ınaııauga '~ ?UIUlllDIUll ne~ 

lar varatıyor bilae: 
Bischoff dan birkaç cümle daha 

nakledelim : 
"GBnBmlrBn devlet rt1isleri ırasın

da, bir o vardır ti, barok yahut klasik 
saray debdebesinin uzağında ve yirmin
ci ylizyılın yapı. mobilya ve teknik der
un uladığı r• yarattığı dekor•n orta
sında yqamaktadır. Ôyle ki tepedeki 
n, kllltllrllJ bir q adamıma. itibar bir 
yrırddapn nidir. Ba ev. uhibini, oldu
lrı 6ibi teınail etmektt1dir. Ba evde, lem 
ulıibiııin anu edlf tanı hem de millete 
nrllecek yrırdaıı lıMği nmialfiadlril
mlftlr." 

••Türk lnlcıllbı, astı yapısında, otori
te ve dlutplin bulunan lhf a .Hnunl 
bir inti1'btır. Uzun mBddet df!vam et
mit olmannı ra~men, o da şekil itiba
rlylt1, bir tek ihti1'1cl harelrf!t kaydet
miştir: llncııd hukuku •as/ve ile .sa
rahaten taarus etmlı olan Nisan 1120 
seçimi." 

"/jyle ti, TBrk inblfbınrn heyetini 
yontan Gazi, /~inde tasavvur ettiği res
mi gerçi lnlııd111d ma/u,..llia busasi
yetiae gln, /ılcat serbest ve modelsis 
olarak o mal•menia IJzerinde yoııtma
la bqlıyaa lıt1ykftltrap &emer. O lıey
hltrap iri. -1zemenin içinde yatmalı
tı olan ftllılrı ve unlı"yi, lfleamemiş-
1/ğia baballdea brtanuktadı~ OnlhJ.. 
delrl modelin pilini perıelle mermere 
nalc1~df!rf!i buna mod~lin ,eklW veren 
beylcelttaı istJ, ayrı bir beykf!ltraıJtır.• 

"Yalna v• fimdiye kadar, acaba 
lıanıi millet, kendi tarüıini 01arui~ 
ıltmebWn. ~mıpırl .Hirimaıılılı 
lflerlöd- i11Anlaruı laı~e..g#Iüıia-.. 
lef/ vW olmu§ mudur} T~--hk ı 
§imdiye iadar hr l«uın4a ,Wis.~ 
rin binbir ttJkerrlJra v.e kfımakarışıklı
ğı arasında ilmik yerlerini, icabettikçe 
oradan lluraya, icabwtilcçe o asırdan bu 
asra sıçrıyarak dalma istediği !(ibl çöz
ınftf ve istediği gibi bağlam11 ve bu 
sırr~tle atlına tarib tledifi o lltit"i ör
mliftfJr." 

• • • 
Eserin tefrikuı devam ıettikçe 

Burhan Be1~'ye toruyorum: 
- Biechoff, aslmda da bu bdıt.r 

kuvvetli mi) Kendi üslubu da böyle 
kavrayıcı mı) Almancasmda da oku
yucuyu çeken bu ah~nk var mı) •• 

Belge, bir vedia üzerindeki itinası 
tehlikeye aiımif her dürüat in8an gi
bi, büyük üzüntü içinde eterUfıaalm-
.,l_L! - ili"" L--- L:..L--~ umu suze iP ..ua uu~ 
lattı. Bunu kitab burlırbn 
demesinde de taarilı etti. o terdime
deki muvaffakiyeti. türk cljlinin 80D 

yıllaıdald erjinJiiine borçl~ di
yor. Dildeki eqpnJiii de OD~ 
ln6ıwnlara borçlu deiil miyizl .... 

K--IOMAL 

ULUS· 

aylık ticaretimiz 

936senesinin ilk üç ayı son beş yıl 
içinde bir rekor y1ılı olarak geçiyor 
İstatistik umum mildürlütü tarafın

dan buırlanan istatistiklere cöre memle· 
ketimidn mart 936 a11 içindeki ithalitı 
6.514.974 •e ihncatı da 7 .361.183 lira
dır. 935 yr1mm aynı •JIDda itballtmm 
5.802.976 ihncatma ise 4.429.567 liı:a 

ldi. 
936 martı içinde npcatımıs ltbalitı

mm 846.209 lira ceçmif ve baylelikle 
ticaret annuenemlz lehimize kapuumJ
tır. 

Mart aylanna aid aylık ticaret nnna
senemiz; 932 de 719 bin liralık aktif 
blr IOld nnaitkea. 933 de 27& bin. 935 
.de de 1~3 bin 11** bfr'llstk wenalf, 
934 ~ ,.hm (2) ~ tM "-he 840 
bin liralık aktif bqi}'4' ile- lehte b~ 

IDlfÜI'• 
Son bq tenenin mart aylarında kıy-

met itl&ıarlyle dış tfearet mecmuu ıu 
1eyri takib etmittir. 

Bin Ji~ olarak 
936 935 934 933 932 

İhracat 7.361 4.430 S.526 5.959 7.716 
İthalAt 6.515 5 R03 5.524 6.237 6.927 
Yek6n 13.876 10.233 11.050 12.186 14.643 

936 martı içindeki dıt ticaret müba
deleleri kıymet yeJdmu, 10n üç senenin 
mart aylan içindeki kıymet yekinlarm
da görillen dilfilklük seyrinden kurtu
larak 932 kıymet yekiuuma pek yaJda1-

IDlftlı• 
936 martı ihracatı. 935 martı ihraca• 

tı ile mukayete ediline ihracatımuın 

kıymetinde bir yıl önceye göre 2.931 

bin lira gibi ehemiyetli bir fulalık ol
dufu cöriilmekted~. 

thncat ~el.nmn eva crupları 
itibariyle kıymetleri •t1rik ediline 
mart 936 ihracatında tütünün 1.814.562 
lira ile birinci; yün. kıl ve ipliklerinin 
1.416.337 Jira ile ikind: pamuğun 
ı.2us.ooo lira ile UçilncU; meyn]arın 

911.022 füa ile dördüncü, derilerin 
280.172 lira ite betinci sırada ıeldifi 
görttlmcktedir. 

Mart 935 ihracatında tütün birinci 
ve pamuk Uçüncil sırayı ımJıalua et
mit iae de diğer eşya gruplarının ehe
miyet urau, 936 martına gCSr• çok de
iitikJik ıöstermitnr. 

934 martında l*e meyvalar birinci, 
hububat ikinci, tütün UçüncU, nebatı 
yağlar dCSrdüncil, madenler betinci tira-

da bulunmaktadır. 

lthaıtt maddelednin ,ene eıy• erup. 
ları itibariyle tetkiki de 936 martmda 
demir ve çelifla, pmn~u men8UC&tın. 
maldnaların biribirinden pek u farklı 
bir sıra ta~l> et~ ~ ıaaldtye 
vasıtalarının, mahru~t ve macİent :rat
lann 11raaiyle d8rdfltı4 ~çl ıeı. 
dik1eıini göstermektedir. 

Pamuklu msnsucat ithalitı 934 nıar. 
tına niabetle 3 33 ( 402 bin lira) dtitnıU1 
935 martına göre de % 147 (476 bin li
ra) artmıttır. Demir ve çelik ithalatı 
934 den hemen hemen farksız, 935 den 
ise yibde 20 (208 bin lira) noksandır. 
Makina ithalitında 1934 e nisbetle 200 
bin liraya yakın (% 33) bir fulalılr, 
935 e niıbetle de 84 Wn liralık (yibcle 
9) bir nok8&11 ftl'dır. 

Kara nakliye .uıtaıarrııda gerek 
934, ıerebe 935 lliartma nilbetle ol
chıqa ebemitetli 1iü ltll*hne vardır. 
llaracatın .eyrı: 

tbracatımum ıa;met itibariyle en. 
hld llllmt de'fl'ell 934 1enelinln ilk iç 
ayıdır. llllteakib senelerin aynı dnre
leıinde ba dilfme durdurulnıUf Ye lit
tilrçe hlaolunur bir artma bq1MD1fbr. 
ihracat kqawtfnd~ artlf, 935 ilk tlç 
ayında bir yıl nelkl deneye g8re " 
11.13: t3G ilk iç ayında i1e 935 e &lre 

" ıuo llilbetladecUr. 
Ot a,hk clewrelere aicl olan bu neti· 

eıeleri. HBellk aetiCı11erle mubyne e
denlek hemen hemeq q,ııı JatlkQ1plent 

vuırız. Filhakika 934 aeneai ihracat 
kıymeti 932 denberi en dütük bir sevi
yede olmak üzere 92.15 milyon türk li
rasıdır. 935 ihracat kıymetinin 95.86 
milyon lira ohmar, bu dilpne vaziye
tinin durdurulmut oldutmıa w tıpla 

üçer aylık neticelerde 16rdiiiümib gi
bi ihracat ~ bakikf olmakla 
beraber himec1lllr bir nitbette (yibde 4) 

yükseldiğini ıöstermekteclir. Gerçi, Uç 
aylık devrelerde 935 in bir telle e•elki 
ihracat kıymetine cin artmuı (ytbde 
16) ydbk artq nitbetlnden farkh i1e 
de, mukaye1e yaptılmm ba iki tenenin 
mateakip 6 aylık dnrelerilideld ihraca· 
tın tesiriyle huaule aelmit olan bu fark 
döl, lbraeatnmnn kıymetiadeld yiik-
1eı.. tanaytlltlnlln mubalua ettilini 
ilpat etmekteclir. 

Bundan bqb. ihracat maddelerimi
zin fiatlarmda da hl810lunur bir ytlbe
liı vardır. Son tene1er1e gene dq politi
kammn tesiriyle, fiatlann umumiyetle 
ithalitın artıp niabetinde yübeldiit, çtin
kU ihracat maddelerde o nı.bette 

fazla taleb nki olduiu •e 936 1eneal 
içinde ithalat imkAnlarının - yeni fahri· 
kalarmuzın kurulmuından dolayı itha· 
Ut nok8&111m kartılyacak bir tekilde • 
artmau ihtimali de ı~SJ: önllnde tutulur• 
sa, 936 ihracatının mikdar itibariyle ol
duğu kadar kıymet itibariyle de çolal· 
mafa mlluid oldup bhnl edilir. 

ltlaalaıın aeyri ~ 

İtbalit kıymetinin 1eyrine ıelince, 
son bet senenin ilk Us aylık devrelerin· 
de lthalltm • çok farklarla ihracatm 
akılne olarak faıılaau bir ıurette yük
aeJdiği gBriilmektedir. İhracat kıymeti 
itibariyle en yüksek kıymeti temsil e• 
den 932 aeneai ilk Uç ayı ithalitta bil
akis en ziyade sukut arzeden bir devre
dir. 

Kıymetleri artan lhncat grupların
dan en çok dikkati çeken pamuk grupu· 
dur. Uçer aylık devreler itibariyle 934 
tin 27.000; 1935 tin 2.798.000 liralık ih
racatına mukabil 936 da 3.060.000 liralık 

ihracat otmuıtur. Bu da, iki Hnedenbe
rl tekrar yf\kaelmiye bafhyan pamuk 
ihracatmm, rekolte nziyeti bu H.ne de 
mil1&id oldufu takdirde, geçen seneki 
ihracattan 6.782.000 Ura kıymetinde 

15.589 ton niabetle biraz daha futa o
lacafmr ıöstermektedir. ilk Uç ayda ya
pılan ihracat 935 mahsulil olan pamuk· 
Jarclır. Umumt olarak denilebilir ld, 
millf dokuma fabriblanmn kurulması 
netleeainde dahildeki pmmuk iıtihlaki 
artmaktadır. Bu ela pmnuk- iatihuli için 
tepik edid bir rol oynamaktachr. 

Adliye meslek mektebi 
mezunları 

Cemi7et Halkevi ile hirletti 
30-3-936 tarihinde Ankarada teıck

kül ed~n (Adliy~mellek mektebi me
sunlarr birHil) ,ıln bugün bu nam al· 
tında çalıpiau f ayduuı ıörilldilitln • 
elen bundan tonrald faaliyetlerine Halk
nlerinin )1ibek çatın altında devam 
etmeli muvafık ıarerek bUtUa toplulu
ple Ankara HalkeviM in*1ap etmeie 
ve ıu 1Uretle lüzumu ait görllen blr
liiin ilıuma idare heyetince 8-6-916 
tarihinde karar nrilip vilayete bildiril
mlttir. 

~ HAZiRAN 1938 P .. - ~Tf.St 

Veda konseri 
Münör ureddfn ve Refik 

bir konser verecekler •• 
Artist Münür 

Nureddin deıcr
li arkada'ı Re
fik'lc birlikte, 
bir müddettir, 
Ankarada bulu
nuyor. Biri pü
rüzaih n ültad
ca tegannisi ile, 
biri de milH 
tiirlt sulann
dan birisi olan 
t&llburu duyplu B. •lıılU Nweddio 
salıtı ile in kannmlt olan bU iki umt
klnn önümüzdeki ~ ıUatl akta· 
mı Yeni Sinemada im •eda bateri ve
receklerini öjrendik. 

B• kontcr propmamcla. ~ kuru· 
lacü modem tilrk m11silritine motij ~ 
ıecek etki uerlerle, ba1k mulkbl p,ar
planna ıer nrilccetml haber abJotus· 
Bu itibarla Antar. ltaPrm• &fkı!J biı 
ıece ıeçirecetini usqarıs. 

Boğazlar konferensı 

bugün 
Montröde toplanıyor 

(Bqı 1. inci UJ/atla) 

ran• davetlidir. Paku bit olmazsa 
konferansm ilk afhuma lftlrak et
miyecektir. ttalyanm. acrt tec1Wrler 
kalktıktan 10nra ittirak ecleceli umul• 
maktadır. 

Hatırlardadır ki, 192S ambvelen 

Bojadardan bant DINnmda da olclu.• 
p pbl harb Nmenuvla da tıecim 'VI 

.. p.HeriDla ........... aiti• 

t-• illa etiıHktl - ba da 111 .. ... 

tibcla cWtrlleıı Ylae '" adaların a,. 
kerllktaı tccrldlnl lııtas etmekte ~ 

bu IUl'etle TUr1d7e,e bir nevi llel tali
dktat empoae etmekte idi. Bu tüdldat 
andlepayı ima etmlt olan devledeı 
memleketlerine lllwten bir de Amir{. 
b delepaiNlea mirekkeb mllledera
ruı bir komi8)'0ft tarafmcllD kontrol 
edilmektedir. 

Türkiye bqün bu bJlttaft uaa1 ve 
adllalemet yolu ile kurtulmak latiyor. 

Bofulann tekrar •lWılancbtdmuı 
llakkmdald bu taleb her balde bba1 edi• 
lecektir. Zira alalrahlar aramda Wr 
brpbkh pmlmili.k '" ctnea ma-
81 hükilm drmektedir. 

Db.. ltÖŞESt 

"Malı.;.. G.ii - ~ ,... .,n. 
W ün wGf ettL • ,,...,. ailJle• 
7İ1"-ICor..,_.~..,. 
'• birli _,,.,,,..., -ve1.ı ....,.,, ,.,,,.,.... ................ ..,, .. 
rwlc ~ ""'6ilqor. A.)'Ri ••.,. il•· 
• ectiii fllWircl• ............. . ,.,....,......, .................... . 
... .,. ,....,..,.,.. ı.rcih ecliYli ,,.. 
claiıli lıilmQte• ............ ı.ı---1 
"Velat ~ ltli,ai .,...._. ~ 
,.,,..,, .... ~ "INllMI~ ..... ,,. 
fl7'P..,.. ................ ...,,,. ..,._ 

,,,,,. olanılı ltaU.,..,.,. 6ir ...... illi. 
Ul"1ı .,. .-.U,,.ıaia 6ir ıq ,,_.7İ· 
ais; "'"" ................. ~ ,,.,,,... ..,.,. .,.,..,.,.. 

Gw ,.. firfii 6ir ........... .... 
.. .. is .,.y ..... ~ ...... . 
ettiler,,. 

S.lticlea.....,.,. ~ öı1 
•• hliıMlerfe ........ ..,, ... 
~ı. Cam-V.t .. ~~ ~ }! .,..,, .,. ,.,. -~ .......... 
qıp ~ır. °"*' .._. .. .., 
NIUlıf. ÜF IMlıiJ -'•f" *f 1 riiW/ 
.. ..., hhnlcı is ..... clöndiler.,, ........ _,... .. 
u: "lae79ti •a.~a • 
fllılıfı - ~7 ..,.. 
ı.rw. - ... ,.,, 
-- .,. ~ .......... ;ı.ıu ....,;,ı 

lra 1 M eVsımin En Güzel ickisidi , 
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S<JN DAKiK.4.: 

Birli { erin ilo-ası ve :-, dolayısiyle . .. 

Pa.ri~ te 
tal{ ifil 

ve vilayetlerde bir 
hadiseler oldtı 

Par is, 21 ( A.A.) - Grevler ve ce 
miyetlerin dağıtılması dolayısiyl.e Pa_ • 

. , v"ıla·yctlerde bazı ehemıyetsız rıs te ve 
hadiseler vukubulmuştur. 

D .. Etual meydanında. Dölarok'u 
un . k 

alkışlayarak meçhul askerin ateşinı ya • 

yetçi unsurlarla halk cephesi arasında
ki karşılaşmalardan Mülhoz, Amyans, 
Nant, Sentetien ve Klermon - Feran'da 
bazı kıınseler yaralanmıştır. 

Medıste bazı istizahlar yapılmışsa 

da hadiselerden hiç biri ciddi bir ma • 
hiyet alacak şekle girmemiştir. ınaya gelmiş olan yüz~erce. ate_ş~ç ara 

sında birkaç kişi tevkıf edı_lmı!tır. . 

B . k .. o"nce Marsılya da mıl 
ır aç gun . 

,. . b' layla bir halk cephesı ala-
11yc:tçı ır a . k ' 

B. Blum dün akşam iç ve tüze ba • 
kanlariyle göruşerek cemiyetlerin da • 
üıtılması hakkındaki kararnamelerin şid-., 

)'ı arasındaki karşılaşmada bır kaç ~-
. B ce de bazı cemı- • ı;ı yaralanmıştı. u ge 

detle tatbiki imkanlarını gözden ~eçir· 
miştir. 

Kien I\ey Şe 
ültinıatonı 

l\Iareşal 
hir 

cenul)lulara 
verdi 

Şanghay, 21 (A.A.) - Kien Key-Şe, 
... 1 • tom vererek Hunan cenublulara bır u tıma . 

bir hafta içinde boşaltılmadığı .ta~dırde 
kuvvete baş vuracağını bildirmıştır. 

Şangha 21 (A.A.) - Uzak doğu.Ja 
y, k ngda çın-hadiseler artmaktadır. Hong 0 

k ha,in mu-Uler kadınlarla çocuklar4 arşı " 
d J·apon kon-amelelerde bulundukların an, . 

. · ı nasını ıste· solosu koruma te<lbırlerı a ını 
ıniştir. 

Cenublularla şimallilerin kart!ı karşı
ya bulundukları ve aralarınd..ı ateş de 
teati edildiği bildiriliyor. 

Tiençinde bir çin sahil muhafız kru

vazörünün bir japon gemisini bombardı

man ettiği kaydedilmektedir. 

Japon top çekerlerinin japon sakinle

rini korumak için Kantona gittiği habe

ri yalana çıkarılmıştır. 

Cenevre' den ayrılıyor mu? H nduras · 
() H durasın Milletler Cemiyetinden çekilmeye ka-

'Meksiko 21 ( A.A.) - on 
"ar verdigi 

0

bildirilmekt:_:e:.:.rl~i-r. __________ _ 

l\facaristan 
Cekoslovakyadaki ekalli · 
- vetin korunmsaı için 

tedbir alacak 
Peşte, 21 ( A. 

<\.) - Ali mec· 
liste, Çekoslo • 
vakya"daki ma
car ekalliyetinin 
hukuku hakkın· 
da kendisine so· 
rulan suale ce· 
vaben d ış j<:ler 
bakaııı H. dö 
Kanya demi tir 
lci : 
"- Çekoslcwak· 

B clö Kany:ı 
Y?. parlrment,..cıı· . . . lduğu 

·ıiik eyle"l'llŞ o nun neçcn 1 e ı de ta~ • 
ellerinde asken 

1<anun va 1 >i.''lcıların. • 
verilmis' hususı 

makıımlar tarafından d kra sınır 
. . . csikasr bulunma ı " ' 

oır zın . "I !erde oturmalarını ya· 
boyıınd ,ı kı bo ge aktiyle 

. r koslovaklarrn. v 
sak etmi tır. e b toprnklar-

• ~iı:t buhm:\n u 
M~r:ı rıc;t<>nl' da yabancı· 
da ,.,.rJ C'smi. "lan macarları 

'h · ali vardır ... larihn ~:wmılar • ı tım . k 
• 1 r clverrr.ıyece 

Eğer . k;ınunı vasıta a illet· 
h 'Odimeti esasen m 

..ılur"a mıırar ı keffül eyle· 
r.llıışnıııların te 

lerarası an ' h" k"meti akalliyetİ· 
tyH!Clll il U ' 

mi~ oldugu "dafaa edecek· 
. hııklıırıııı lıaşkara mu 

nın 

Paris grevi 
Büyük mağazaların iş

çileri de çalışmağa 
başlryacak 

Paris, 21 (A.A.) - İç işler Bakanı 
büyük mağazalar işçileri arasında çık
mış olan anlaşmazlığa müteallik bir 
tahkimname tam:im edecektir. Fakat 
bundan önce patron ve işçi delegasyon
larını da dinleyecektir. 

Faris, 21 (A.A.) - İç işler bakanı 
B. Salcngro'nun vermiş olduğu hakem 
kararı üzerine büyilk mağazalar grevi 
sona ermiştir. 20.000 kişiden ibaret olan 
mağazalar işçileri pazartesi günü tek • 
rar işe başhyacaklardır. 

f.'rmıgm ı·a:ıiyeli 

Lomlra, 21 ( A.A.) - Kambi}:o bor
sasında, .Fransa finans IJal:anı Vensan 
Oriol'ün frangın kıymetten düşürülmi· 
}'eceğine dair olarak verdiği garanti te· 
sirini göstermiş ve frank oldukça nıah
slıs derecede yükselmiştir. 

ıtallcırım rergiden lwrı,.mah 

isti;renlerin yaptıhltırı 
Londra, 21 ( A.A.) - Deyli Ekspre1> 

gazetesi, lngilterede ingiliz lirası ola
rak malı bulunan fransızların hüviyet· 
lerinin gizlenmesi maksadiyle küçük 
şirketler kurulmuş oldugunu bildirmek 
tedir. Bununla beraber bu gazete aynı 
zamanda, fran:.ız mılletine yapılan va-

tir.'' . ., rn bu husus tanseverlik hitabının tesirini göstere · 
B lö Kıın} a, l\lacaı ı tan · ceiiı ·ııe ve Lıu suretle frangın kıymetten 

• t • • • delh;ıce bır ., 
· ı let le ı cerT'ı yetı ne ı 11 cll"ı~ı·ırt"'ılmcsinin öniine gerileceğine ele ta mı ·ı lr' i :ıave ede- ~ .. 

· t"tl~ takdim edebı ece .. ın · ı'<:arct etmektedir. ıs ı . ·tir ,. 
~~~-~-~'~r.~ri~n~~~~~i~~~ıı~v~e~t~v~e~rm~ı:.;·~·======~==~============================ -=re so1 ,• 

ı 

~ ~111n<la Mıiçre~ar B. Faik Kıırdoğ· 
Ekonomi B ıkaııımız ll. Cel:ıl Bayar. dun, _Y• • • ,, , G 'its Goorantee 

. . I 1 l n wgılız ı~ ~sport re 
Ju ve bir nıilddettenberi şclırımu< e ".ı ıı . " H Make11ıi olduğu Jıalde 
dep;ırtmcnt" direktörii B. Sommervı/I ıle arksıla!Jı • 

· · · apnu:ı trr: 
Anl::ua civarında bir at gczıntısı Y · 

1 1 . tasyona geren ve oradan Ye· 
. . . B l d Be~tepele r yo uya ıs :ı; 

Resmınıız, Dıkmen, 8 ga • ··afı"r/erini göstermektedir. 
. . d Ek mı· Bakanrmnı ve mı ... nış" '11 re avdet e en ono 

UL1TS:....~--------~~--ı!!"'9"'--------------~~~-------------~-

Gorliinin 
alayı dün 

cenaze 
yapıldı 

Maksim Gorki, cenaze alayının yapıldığı 
Krulrneydunda, bir toplantıda konuşurken 

Moskova, 21 (A.A.) - Gorkinin ce
naze töreni dün Kızıl meydanda yarıl· 

mıştrr. Moskovanın on binlerce işçisi ile 
Sovyetler birliğinin her tarafından ge
len heyetler meydanda Gorkiye son 
tazimde bulunmuşlardıı. Halk komi • 
serleri meclisi ba~kam B. Molotof. Mos
kova Sovyet Bı>şkam B. Bulganin, mu
harrir Aleksi Tolstoi ile Moskovada 
bulunmakta olan Andre Jid nutuk söy
lemişlerdir. 

Gorkinin külü Kremlin sarayına 

konmuş ve 700 bin işçi son tazimi ifa 
için külün önünden geçmişlerdir. 

Fransız hükümeti ve B. Mazarik ta. 
rafından Çelenkler gönderilmiştir. 

R. Moloto/'ım nılllm 
Moskova, 21 ( A.A .) - B. Molotof. 

Gorkinin cenaze töreninde söylediği 
parlak nutkunda ,büyilk adamın haya
tını, meziyetlerini ve Sovyetler Birliği 
halk kütleleri icinde oldn!'tu kııdar bü
tün insanlık için ferat?atle dolu muaz
zam çalışmalarını kaydettikten sonra, 
Leninden sonra. Gorkinin ölümünün 
Sovyetler birlilti ve insanlık icin en a
cıklı kayıplardan biri oqtıı;-unu söyle
miştir. 

M o ... lwrtı ,.,, [en in •rratl<lo Gorki 
i("in iibidPlt>r ynmlrıc(lk 

Moskova. 21 (A.A.) - Sovyetler bir
liği hal : komiserleri meclisi ve komü
nist partisi merkez komitesi Gorki. Le
ningrad ve Moskova sehirlerinde dev • 
let hesabına birer GorH abidesi yapıl
masına karar vermişlerdir. 

)~ransız iç hakanı 

Birlikler hakkında vali
lere çok şiddetli 
talimat verdi 

Paris, 21 (A.A.) - B. Saleng.ro, bir· 
liklerin feshine müteallik kararnamele· 
rin tatbiki için valilere fiddetU talimat 
venni~tir. Bakan, valilerden feshedil • 
miş olan grupların ötedenberi toplan· 

makta oldukları binalarla bunların ye • 

niden tedarik ederek toplanabilmeleri ih
timali olan binaları sıkı bir tarassud 

altında tutmalarını istemektedir. 

Feshedilmiş olan gruplara mensup 

eski azanın i~tirak edebilecekleri umu

mi veya hususi her türlü top!antılar ve 
ne mahieytte olurıaa olsun her türlü nü· 
mayişler yasak edilmiştir. 

İngiliz ipekçilerinin bir 
protestos1 

Londra, 21 (A.A.) - Büyük Bri

tanya ve İrlanda ipekçiler birliği, İngil

tere kıratının yakında icra edilecek taç 

giyme töreni dolayısiyte Japonyada i

mal edilen ipekli ingiliz bayraklarının 

memlekete idhalini protesto maksadiy

le ticaret bakanlıima bir mtktub gön. 
def1!!1Jtlr. 

Almaııyanın Afrika yerlilerine 
.... 

arnı · (J'• n ı o 

Zenci dilinde İncil! 
Bertin , 21 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Stutgart'daki kitabı mukaddes tet

kikleri cemiyeti tarafından yakında 

eski alman sömürgesi olan şarki Afri
ka yerlileri için Suheli dilinde bir İn· 
cil neşredilecektir. Her cildde ittihaf 
makamında aşağıdaki ibare bulunacak· 
tır: 

•·Büyük harb esnasında göstermi ol· 
dukları sadakattan dolayı şarki Afrika 

4 3 saatte Paristcn 
l\loskovaya 

Varı;ova, 21 ( A.A.) - Polonya, Fran
sa, Belçika. Almanya ve Sovyet şimen

diferleri delegeleri, akdettikleri kon
feransta ''Nord • Ekspres,. adındaki, 

lüks trenin güzergahını 1.7.936 dan iti
baren Moskovaya kadar uzatmağa ka
rar vermişlerdir. 

Şimdilik bu tren haftada üç defa iş
liyecektir. 

Varşova üzerinden Pariı. • Moskova 
yolculugu 43 saat ve Moskovadan Pa
rise dönüş de .;3 saat bir çeyrek süre· 
cektir. 

H. BAl.D\'ININ - - -------. 
HIH .Nl'TKU 

«Zecri tedbirlere de 
vamda fayda yol{ tur» 

( Ba!ir 1. inci sayfada) 

vermek için herhangi bir millete karşı 
tatbik olunan bir takım tedbirlerdir. 
Bunlar, ceza mahiyetinde sayılamaz.,, 

Jlatil.ı, sözüne devamla demiştir ki: 
"- Şimdiye kadar vukua gelmiş o· 

lan hadiselerin mecrasını değiştirmek i
çin tek bir çare vardır. Bu çare de har-

B . Baldvin konu~uyor 

ba girmektir. Ben Avrupada harba gir
meğe, dövüşmeğe hazır tek bir millet 
bile görmüyorum. Bu sebebten dolayı 
zecri tedbirler ııyasasını bırakmamız 

lazım gelmekte olduğu kanaatine var • 

dık . Çünkü bu tedbirlerin tatbikine de· 

vam edilmesi takdirinde, hatta bütün 

milletler arzu etseler bile, faideli bir 

netice elde edilemiyeceğine kaniiz.,, 

Almanya'nrn, Japonyanrn ve Ame

rikanın tavırlarını telmih eden B. Bald

vin, şöyle demiştir: 

"- Bütün milletlerin yeniden mil

letler c~miyetine girecekleri ümidini 

kaybetmemeliyiz. Silahların tahdidi i

çin de bir şekil bulunup tatbik edilme

si mesel~sinde de ümidsizliğe kapılma . 
mızl\ yer yoktur,., 

Hatib, bundan sonra "- Kollektif 

emniyet sisteminin işlemesi için bu sis

teme iştirak eden bütün milletleri mü. 

tecavizi hep birlikte süel zecri tedb.ir-

l lerte tehdid etmeğe ve hatta . b d 
d" .. ıca ın a 
ovuşmeğe hazır buluıunaları icab e-

der, yokaa bu ıiıtenı asla i~leyemez 
deıntıtlr. · · ~ ''' 

yerlilerine Almanya'nın minnet ve şük

ranının nişanesidir." 

Bu tercümenin hususi bir ehemiycti 
haiz olması şu sebepten ileri geliyor: 
Suheli dili, elli milyon kadar yerli ta
rafından konuşulmaktadır. Hem de yal· 
nız şarki Afrka<.la değil. İtalyan Soma
lisinue, İngiliz Kenyasnda, Uganda, 
Portekiz Mozambiğinde , merkezi lngi· 
liz A frikasında ve Belçika Kongosu
nun bir kısmında. 

Snıt•llino- ;\. vru ı)a\ ·ı - ~ . 
~löııii) or 

Nevyork, 21 (A .A.) - Boks şampi
yonu Şmelling bu ayın 23 ünde "Hin
denburg., balonu ile Amerikadan ayrı· 
lacağını bildirmiştir. Boksör, önıimüz· 
deki eylül ayı içinde Braddok ile yap
ması ihtimali olan maç için antrenman 
yapmak üzere pek yakında Amerikaya 
döneceğini ilave etmiştir. 

n. \LFKEB ROZENHEHG'IN 

BEYANATI llAKKINDA 

İzve~tianın bir yazı~ı ., 

Moskova .21 (A.A.) - Tas ajanv 
bildiriyor : Alman nasyonal sosyalist 
partisi dış sryasa şubesi direktörü B. 
Rozenbergin ' 'Transkontinantal Pre• 
bilro,. ajansı muhabirine yaptrğı beya -
nat hakkında tefsirlerde bulunan İzves
tia gazetesi ezcilmle diyor ki; 

"AJman propagandacısının sulhçu 
teminata müracaata bilhassa şimdi ne
den lüzum görmekte olduğunu anlamak 
için hususi bir zek.iya ihtiyaç yoktur . 
Almanya şimdi Avrupa &tatüsüne ta -
..aftar veya muhalif olduğunu bildir

mek zaruretindedir. Rozenberg, müb
hem beyanatı, üçüncü imparatorluğun 
toprak iıteklerini ve süel hazırhlclarrm 

ihtiva eden malum planlarının sadece 
alman faşizminin bolşeviklere karşı za. 

ruri müdafaası için olduğunu isbat~ 
matuftur. 

Şimdi bol~evik tehlikesinin artık 
mevcut olmadığı, aşikar bulunduğun, 
göre, Rozenberg ne doğuda ne de batı· 
da hiç bir şey istememek suretile eski 

planlarından vazgeçebilir. Alman mat

buatı, Ro~enbergin talimatı üzerine 

Sovyet aleyhtarı mücadelesine muttari~ 
surette devam etmekte ve b~tün dünya· 

da vukubulan ihtilat hareketlerini Mos

kovanın müdahalesine atfetmektedir 

Yarın. diplomaı.i zaru reti ortadan 
kalkınca, Rozenbergin tekrar bolşevik 
tehlikesini ilan ederek bugü n konu ma· 

sında bu kadar müphem surette ve fa -

kat malum yazılarında pek açık suret • 

te bahsettiği ıuyasal toprak isteklerini 
yeniden ileri aUrmlyeceğini kim temin 
edecektir?. 



SAYFA4 

1\filletler Cemiyeti ve 
Vikont Sesi!, 12 haziran 936 tarihli 

Deyli Jlerald gazetesine yazdığı bir 

makalede diyor ki: 

Enternasyonal meselelerde habeşle
rin italyanlara mukavemet göstermele
rinden itibaren başlıyan asıntılar, ve 
dramatik kararsızlıklar, artık nihayete 
ermek üzeredir. 

Şimdi, yeni fransız kabinesi iş başı· 
na geçmiştir ve artık Milletler Cemiye
ti ile orada temsil edilmekte olan mil
letlerin Avrupa tarihinin istikbalini çi
zecek bir karar almaktan geri durmala
TI imkansızlaşmıştır. 

İtalya için ne yapılabilecek? Habe
şistan meselesi toptan tasfiye mi edile
cek, yoksa İtalya tarafından bir mem
leketin ilhakına karşı mı durulacaktır? 

Almanya ya karşı ne yapılacaktır? B. 
Hitler, İngiliz hükümetinin Avrupayı 

sulha kavuşturmak yolunda ne gibi 
-şartlar içinde elbirliği edebileceğine 

dair sorduğu önemli sorgulara cevab 
vermek için hiç acele etmemektedir. 

Almanyanın tekrar avdetine müsaa
de edecek olan Milletler Cemiyeti re
forma'sı nedir? Bu memleket, istikbal

- de komşuları için bir tehdid kaynağı 
mı, bir ortak mı olacaktır? 

:(. :(. :(. 

Bütün bu sorgular cevabsız kaldıkça 
ve Avrupa Kam.oyu her gün biraz daha 
korku, telaş ve itimadsızlığa sürüklen
dikçe iş, biraz daha barba yaklaşacak

tır. 

Bu sorguların cevabı, biri diğerine 
tabi ve bağlı şeylerdir. Eğer babeş il
hakı tanıtırsa ve Avrupa milletleri, 
mevcud bütün muahedeleri çiğniyerek 

yapılmış bir saldırganlığı haklı bula
cak olurlarsa ondan sonra büyük ve kil· 
çük hiç bir devlet, kendisini istilaya 
gelen bir saldırgana karşı Milleler Ce
miyeti azalarının yardıma koşacağına 

inanamazlar. Bundan sonra yapılacak 

sulh paktları ve saldırmamazlık muahe· 
delerine de şimdiden itimadsızlık baş
lar. 

Bundan sonra Almanyayı ve yahut 
herhangi bir memleketi, Sinyor Musoli
ni'nin gösterdiği misale uyarak başka 

bir memlekete saldırmaktan geri tuta
cak ne kalır? 

Böv1e saldrrganlara karşı tesirli su
rette karşı koyamıyacak ıslah edilmiş 

bir milletler cemiyetinin, almanya i· 
çinde de, dışında da olsa, ne değeri o
lur? Geçenlerde Glaskoda toplanan 3r 

milletin mümessili ayni mutataayr i
leri sürdi.ıler. 

İngiliz milletinin gözünden kaçma
sına imkan olmıyan hadiselerin mantı
kı da bunu teyid eder. 

:(. :(. :(. 

Bu sebepledir ki bir çok taraflarca 
hoş görülmediği halde İngiliz bükü -
metinin ortaya attığı silahlanma pro
jesini büyük bir muhalefete ve protes
toya uğramamıştır. 

Fakat bundan ingilterenin, fransa
nın ve avrupanın öteki demokrat dev
letlerinin ümüdsüzce sulha karşı teşki 
latlandıkları manası çıkmaz. 

Bütün bu memleket halkının millet 
ler cemiyetinin ıslalr edilmesinden bek
ledikleri, benim zannımca, onlara bir 

Tefrika: No: 88 

reforma meselesi 
harb çıkmasnında engel olabilecek bir 
vasıta, bir alet haline gelmesidir. 

ULUS 22 HAZiRAN 1935 PA.V.r:E~, 

Fakat bu yolda müsbet bir adım a
tılmak isteniyorsa, bu devletlerin ö
nümüzdeki bir kaç hafta içinde karar
larını vermeleri; yürüyecekleri yolu 
seçmeleri lazım gelecektir. Bunun ne
ticesinde dış siyasaları ya sulhun de
vamlı surette korunmasını sağlayacak 

bir yola girecek, yahud da 1914 den 
önceki ittifa!dar sistemine döniilecek
tir. 

İngiltere, Almanya ve İtalya ile dost olmalıdır 

Eğer bu sisteme dönülecek olursa 
bunun manasi şu olacaktır: Her dev
letin dış siyasası mümkün olduğu ka
dar, kısa bir zamanda kendi maddi, 
manevi menfaatini kendi vasıtal:ıriyle 

koruyacak bir hale gelmek olacaktır. 
her milletin girişeceği harb, kendisinin 
kusuru sayılacaktır. Eski ingiliz - İs
panya harbı bunun klasik bir misali ola
rak gösterilebilir. 

~· :(. !{. 

Saray Bosnada bi.r Arşidük'ün öl· 

dürülmesi sebep gösterilerek büyük 

devletlerin birbirleriyle olan rekabeti 

ayaklanmş ve büyük harb patlak ve

rerek gök kubbenin altında her mil

letten ve her ı.rktan milyonlarca er· 
kek ve kadın ölmüşdü. 

Habe§:istan harbı enternasyonal or
man kanununun daha utanılacak bir 
misalidir. 

Milli: bir perestij büyütülerek bir 

memlekete hücum edilmiş ve bunda mil

letler cemiyetinin b.ütün bir vaziyeti alt 

üst edilmiş, enternasyonal meselelerde 

daima üçüncü bir tarafı dinlemeyi tav

siye eden ve Vittorio'nun Salamanca 
da öğrettiği, bütün filozofların tanıdı
ğı usule kulak asılmamıştır. 

Milletler cemiyeti ki insanlığın ken 

di kendisini korumak üzere kurduğu 

ilk kurumdur, bunun yıkılmasına mü
saade edecek olursak, artık insanlığın 
mukadderi, kuvvetlerini artırıp hücuma 
kalkabilecek her hangi bir devletin 
merhametine terk edilmiş olacaktır. 

Şu halde birisi milletler cemiyeti, 
ötekisi kao olmak üzere önümüzde se 
çilecek iki yol vardır. Mukadderlerini 
Milletler cemiyetine bağlamış olan biı 
çok memleketler, son aylar içinde onun 
belli başlı azaları arastndaki ihtilafı 

görerek sarsılmışlardır. 

Zecri tedbirlerin kaldırılr.ıası sure
tiyle italya ile aramızdaki gerginliğin 
kalkacağı ve İtalyanın da gireceği bir 
pakt ile Akdenizdeki muvasele yolu
muzun emniyet altına alınacağı söyleni
yor. 

İtalyan hükümetinin verdiği söze 
itimad bile edilebilse, bu hareket bizim 
bir defa karşılıklı yardım, emniyet ve 
saldırganlığı önleme için imzaladığınız 
bir muhadeyi bir tarafa kaldırıp atmak 
gibi bir şerefsizlik olmıyacak mı dır? 
Bunun gibi, Almanyanın Milletler 
cemiyetine girebilmesi için cemiyet 
paktındaki onuncu ve on altıncı mad
delerin kaldırılarak onların ye.rine bir 
srra karşılıklı saldırmazlık muahedele· 
leri konulması da teklif edilmektedir. 

16 haziran 1936 tarihli Deyli Meyi 
gazetesinde G. Ward Price şu makale-

1 yi yazıyor: 

B. Nevit Çemberleyn nihayet, zecri 
tedbirlerin iflas etmiş olduğunu kabul 
etti. Bu tedbirler yerine 'o, artık, dün
yanın herhangi bir yerinde menfaatleri 
biribirine zıd gelen devletlerin bölge 
paktları yapmasını istiyor .. 

Doğu Afrikasında Musolininin istedi-

Amerikayı da bu işe katıştırabilmeyi 

boş yere ümid ediyorlar. 
Bir takımları enternasyonal bir polis 

kuvveti ihdasını düşünayorlar ki mil
letler cemiyetine mensub milletler ara
sında tam bi.r birlik olmadıkca buna im 
kan yoktur. 

Milletler cemiyeti reforması için 
bozguncu ve yahud fazla ziaysı olup 
olmadığr belli olmıyan bu teklifleri bir 
tarafa bırakalım. Bir şeyi büsbütün 
mahvetmek. onun yerine daha iyisini ko
yabilmekten kolaydır. 

En esaslı nokta, Milletler cemiyeti 
azaları birbirleriyle daha sıkı bağlan

malı ve karşılıklı bir surette silahları
nı azaltmak yolunda anlaşmalıdırlar. 

Bundan başka asamble paktın on 
dokuzuncu maddesine vücud vermiş

tirki bu, ihtilafları sulh içinde ve har
be baş vurmaksızın haltetmeğe imkan 
bağışlar .... 

... Silahlar ortadan kalkmadan ve· 

bropogandalarla milli duygular kö

rüklendikce milletler cemiyetinin an· 

cak bir ticaret müessesesi durumunda 
kalacağı görülüyor. 

Milletler cemiyetinde bir reform 

yapılmasından faydanlanmıyacak han
gi memleket vardır. Fakat bütün bu iş
ler yapılmadan habeşistan meselesi uy
gun bir şekilde halledilmelidir. 

............. R. Pekcr'in ···········: 
~ in!{ılab Dersleri ~ 
: Ankara ve İstanbul Oniversi- ~ 
i telerinde R. Peker'in verdiği inkı- ! 
i lab derslerinde tutulan talebe ! 
i notları, gözden geçirildikten son. j 
! ra, ULUS Basımevince kitap ha- i 
İ:, linde basılmıştır. 124 sayfa tutan f 

eser, yalnız basma masrafı kar- i 
ı 

~ şıhğı olarak her yerde ON KURU. : 
i ŞA sablmaktadır. ! . ····················••4•••······························ 
Nöbetçi Eczaneler 

1 mayıstan itibaren iki aylık 
gece eczaneler nöbet cetveli şu
dur: 

Pazar Ege Eczanesi , 
Pazartesi Sebat, Y enitehir ,, 
Salı İstanbul ,, 
Çarşamba Merkez ,, 

Bir takımları bütün milletler cemi
yeti çerçevvesini feda ede.rek Kellog 
paktının esaslarına dönmeyi, böylece 

1 Pertembe 
Cuma 
Cumartesi 

Ankara ,, 
Yeni ,, 
Halk .. 

- Fi.lip evde değil mi? 

ği de budur. Neden bir İngiliz - italyan 
paktı yapılmasın? 

Son buhranlı üç ay içinde gerek Mu
solini, gerek Hitlerle yaptığım şahsi 

temaslardan hasıl ettiğim kanaat şudur 
ki bu günler, İngilterenin İtalya ile 
tekrar dost olmasına en müsait zaman
lardır ve Hitlerin 31 martta bildirdiği 
sulh planı da memleketimizle Almanya 
arasndaki gerginliği bir hayli gevşet
miştir. 

Musolini her şeyin fevkinde bir re
alist olduğu halde Hitler, bir mukad • 
des kitab peygamberi kadar müsamaha
sız bir idealisttir. Bir gün bir konuşma 
sırasında Hitler bana demişti ki: 

"- Ben, allaha derin bir surette 
inanan bir insanım. Allahın kendi kal
kınmaları için bu kadar çalışan 65 mil
yonluk bir milleti yüz üstü bırakaca
ğına inanmam . ., 

Alman milletini yeniden yaratmayı 
kendisine allah tarafından verilmiş bir 
vazife telakki eden Hitler, geçen mart
ta Avrupayı sürekli ve enternasyonal 
bir sulha gene aynı telakki ile davet et
mişti. 

Kendisi, son seçim mücadelesi esna
sında milletine canla başla sulhçuluk
tan bahsetmişti. Kendisiyle yaptığım• 

görüşmelerde bu maksadını büyük bir 
samimiyetle tebarüz ettirdiğini gördüm. 

Hitlerin kafasındaki sulhta Alman
yanm kendi vaziyeti ve ehemiyeti ile 
mütenasip surette yer alması lazım gel
mektedir. 

Bu gayet tabii ve ictinabı imkansız 
olmamakla beraber harbten sonra ge
çen on beş yıl içerisinde Almanyayı 
hesabın dr-;ında bırakabilmiş olan öteki 
devletlerin pek hoşuna gitmiyecektir. 
Hitler, bu sulh planını gönderdikten 
sonra ingiliz hükümetinden bir sualler 
listesi aldı ki bunlarda hakikatta şu so· 
ruluyordu: "Sen sahiden bunları isti
yormusun? yoksa bizi şaşırtmak dilc
ğindemisin?,. 

Bu günlerde İtalya tarafından da ln
giltereye bu tü.rlü baş vurmalar yapıl
maktadır. Musolini, Londradaki büyük 
elçisini İngiltere hükümetine göndere
rek bundan bir kaç ay önce benir.ıc ~ ap· 
tığı bir görüşmede, İtalyanın doJu Af
rikasında ve Akdenizdeki menfaatleri
ne hürmetkar davranacağı hakkında 

verdiği sözü tekrarlamıştır. Bize karşı 
durur gibi görünen bu iki devletin bu 
müracaatlarını .reddetmek onları bize 
düşman olarak birleştirebilir. Şimdi A
vusturya meselesi bu iki devleti biribi
rinden ayrı tutuyor. Bu takdiırde o me
selede de uzlaşıp anlaşabilirler, 

İngiliz hükümeti, serbest olmadığı i
çin, bu müracaatlara kaçamaklı cevablar 
verdi. İtalya ve Almanyanın kuvvetli 
silahlanmasiyle Avrupada işlerin aldı
ğı yeni vaziyet karşısında biz, hali bir 
takım eski paktların, günü geçmiş mua
hedelerin bağları ile kendimizi bağlı tu
tuyoruz. 

İngiliz kabinesi, Almanyaya karşı, 
Lokarno muahedesi mucibince, Fransa-

dan ayrı olarak hiç bir harekete girişe· 
miyeceği kanaatındadır. 

İtalyaya karşı ise işlemiyen Millet· 
]er Cemiyeti siyasetini ve iflas eden zec· 
ri tedbirler kararını güdmektedir. 

Vaktiyle emniyeti korumak için gi
rişilmiş olan angajmanlar, bugün birer 
tehlike kaynağı haline gelmişlerdir. 

Karşımızdaki yeni A vrupada yeni 
siyasetler güdmek lazım gelmektedir. 
Bundan beş yıl önce henüz P lmanya
nm silahlanmamış olduğu bi. sırada 

Musolini hususi bir görüşmede bana 
deınişti ki: ,. 

"- İtalya. dünyanın en iyi piyade
lerine malik olan Yugoslavya ile Napol
yonun yapmak isteyip de yapamadığını 
yapmağa muktedir olan bir orduyu 
elinde tutan Fransanın arasında bulu
nuyor. 

Bugün İtalya ile Almanyanın silah

ları komşuları için birer kabus halinde
dir. Bu iki memlekette de vatan se
verlik ve öndere bağlılık bir takım mu· 
cizeler yaratmıştır. Bu sebeble Avru
panın siklet merkezi yerini değiştirmif 
tir. Bu iki memleketin dış siyasetini 
temsil eden Ciyano ile Ribbentrop es· 
ki diplomasi için yeni simalar de • 
ğildirler. Bunlar tamam:yıe yeni enter
nasyonal şartlan madafaa ediyorlar. 

İngiliz b,ükümetinin bu yaz görece
ği vazife, bizim dış siyasetimize bu ye· 
ni vaziyete göre bir plan çizmektir. Es
ki dış siyasetimiz Fransanın Avrupıda 
eşsiz bir kuvvet olduğu ve Milletler 
Cemiyetinin otoritesi, henüz tecrübe 
edilmemiş olduğu için, kuvvetli bulun· 
duğu zamanlara göre hazırlanmıştı. 

Artık Fransanın kıta üzerindeki he
gemonyası sona ermiştir. Fransa, artık 
iç ihtilafları yüzünden parçalanmıştır. 
Orada kurulan yeni kabine, dehşetli su
rette Moskovanın nüfuzu altında kala
caktır. Şark'taki dostları ile olan mü
nasebetleri gevşemiştir. Bundan sonra 
Fransanın Avrupaya durluk vermek 
kudretini göstereceği pek beklenemez. 

Milletler Cemiyetine gelince, İngil· 
tere, ona bağlılık yüzünden az tehlike· 
ye maruz kalmamıştır. 

Bugün Fransaya ve İspanyaya yapı
lan komünizm, yarın öteki memleketle
re de yapılacaktır. O zaman bize, Av· 
rupa'da komünizmi kendi toprakların

da tepelemiş olan iki memleketle, İtal
ya ve Almanya ile dost olmak kalacak
tır. 

Son sene'crcle bi· im bütün dikkati
miz1 enternr>!''·cnal bir ihtilaf ihtimali
ne çevirmişt;1< . Bolşevi:ı:min sınıf müca
delesi bugün daha yakın bir tehlike 
halini almıştır. 

Herhalde büyük Britanya İtalya vd 
Almanya ile düşman kalmaktansa hl\ 
iki devletle sulh yolunda bir dosthıW 

kurmak suretiyle daha fazla kazanır. 
Bizim bu iki kuvvetli devletle yapa

cağımız münasebetlerde şiarımız şu ol, 
malıdır: 

- Müzakere et, fakat silahlan! 

Yazan. ]AK ŞARDON 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAYDAR 

İnce beyaz buluzunun önündeki yırtmacı 
tutan altın iğne ile oynayarak Odet cevab 
verdi: 

- Hayır, saat üçte çıktı. Bu sırada pek 
meşgul; yazdığı piyes önümüzdeki ilk teş
rinde oynanacak. Yahut, Paris'te kalabilmek 
için bu bahaneyi bulmuş olacak!... 

.za karşı çok itaatli bir k1zdınız. Bugün kendi
nizi düşününüz. Ailenizi işten haberdar et
mekte:ı çekinmeyiniz; hatta verecekleri na
sihatlere pek aldırmayınız. Onların menfa
atleri sizınkilerle pekala telif olunabilir ... 
müsaade ediniz de size bütün düşüncelerimi 
söyliyeyim ... çok ciddi bir zamandasınız. Ba
kınız: pek müstesna, pek sakin, pek terbi • · 
li ... biraz haşin, fakat asaleti besbelli olan es
ki Odet'i, o harikulade genç kızı akhma ge
tirdikten sonra şimdi de bu çapkınlık, ahla
kı dalalet ve yalancılık muhiti içinde şaşıra
kalmış olan - fakat değişmemiş, bunların si
rayetinden kendini kurtarabilmiş ve sadece 
bu bayağılıklarla ihata edilmiş bulunan - sizi 
gördükçe, yeni Odet'in eski Odet'e karşı olan 
vazifesinin burayı bırakıp gitmek olduğunu 
düşünüyorum ... 

disi bahse konunca ... saadetini itip defetmek 
lazım gelince ... heveslerinin tatmini kola} O· 

lunca ... kararlarında daha az kati olduğunu 

görliyor ... sözlere aldanmıyor. 
Odet'in bakışlarına dalarak ve sanki baş

ka bir düşüncenin tesiri altında kalarak ma
nasız kelimeler telaffuz etmekte olduğunl.1 
fark etti. So!t:akta yürümeğe başlayınca tirene geç 

kalacağım anladı. Beş yirmi tirenine binme· 
ği düşünerek ş~mzelize'ye doğ-ru ilerile<li. Bir 
kiline ağacın etrafında uzanıp giden yemye
şil bir çayıra bakarken küçük bir çocuk ken
disine yaklaştı. Kastanye'nin oğlunu tamdı. 

- Bak, nasıl da büyümüş! annen iyi mi? 
Evde mi? 

Sanki şapkasını çıkarmak istiyormuş gi
elini başına götüren çocuk: 

- Evet, iyi ve evde ... cevabını verdi. 
Alber, Odet'e ziyaret borçlu olduğunu ha

tırladr. O yaz onu hiç gönnemişti ve evıne 
uğrıyacak .zamanı vardı. 

Canlı bir eda ile salona giren Odet, cüın
lelerini ezberlemişçesine: 

- Bonjur, dedi, Bert nasıl? Ben de de
min kendisine mektub yazdım. Aman bu se
ne havalar ne kadar sıcakl biraz so~uk su. is· 
tiyeyim. Susamış olacağınızdan eminim. 

- Burada canınız sı~ulmıyor mu? 
- Sık sık madam Vidar'a gidiyorum. Ba-

na karşı çok iyi davranıyor. 
- Neden Sen Malo'ya gitmiyorsunuz? 
- Annemle oturamam. Vaziyeti çabucak 

anlarlar. Artık gizlemeğe tahammülüm kal
m;:ırıx. 

- Ailenizden bu derece çekinmeyiniz. 
Odet şaşırmış bir insan hali ile: 
- Yapacağım başka bir şey var mı ki? 

dedi. 
Alber, iskemlesini Odet' e yaklaştırarak: 
- Bunu ben size anlatayım, dedi. Tamir 

etmem lazımgelen hatalarım var ... İzdivacr
nızdan ben mesulüm. Hiç düşünmeden ev
lenmeğe sizi ben sevkettirn. En devamlı ira
delerin oyuncağı olan hayat bazen, herhangi 
bir zaf anına eherniyet vermek mecburiyetin
de kalıyor. Bu sefer sözlerini iyice ölçüp 
biçmiştim. Şimdi beni dinleyiniz: Siz ananı-

Odet dikkatle, kımıldamaksızın bu sözle
ri dinliyor ve Alber kendisine dikilmiş olan 
gözlerde biraz şaşmış, düşünceli ve memnun 
bir ifade görüyordu. 

Alber, tiren zamanını aklına getirc-rek 
durdu, tereddüdlü adımlarla şömineye yak
laştı ve sonra, Odet'in yanına dönüp gene 
iskemlesine oturdu. , 

- Başkalarını sevk ve idare ederken in
san gideceği yolu apaçrk görüyor. l!akat kcıı, 

- Fakat burada bir takım zehir &ızıntıla
rı içinde kalacağınızdan korkarım... yalnız
lık içinde, oğlunuzla karşıkarşıya, hayatını
zı her zaman zevkli bulmıyacağııuzr sanının. 
Hayatınız, vakia ailenizin yanında iken de 
pek zevkli değildi. Böyle olmakla herabcr 
haysiyetli bir hayat olmak dolay.esiyle ta
hammül edilir bir hayattı .. O saf ve temiz ba
kış ... o güzel bakış ... mavi gözlerinizi hala 
hatırlıyorum ... şimdi saçlarınız daha az sarı ... 
gözlerinizin rengi şimdi sanki daha açık. .. 
belki daha renksiz ve daha derin ... 

Sesi bozulur gibi oldu ve Alber, içinde 
Odet'in sabit ve müphem gözlerinden başka 
bir şey görmediği bir bulutun sanki üzerle~ 
rinden geçmekte olduğunu hissetti. 

Odet, Alber'in sözlerinde derin bir mana 
varmışta anlamağa çalışıyormuş gibi, hafif~ 
çe kaşlarım çatarak dinliyordu. 

1.Son!! ·-~ .. ) 



• • • 
Resiın sergısıne ar 

Sanatta "mesele'' nin muhakkak esas 
Dlduğunu, sanatkarın niçin ve neyi ibda 
edeceğini bilmesi Hizımgeldiğini, inan
manın yaratmak için ana şart sayılaca
ğını, bir daha kavramak, bir daha tasdik 
t:tmek için, resim sergisiae birkaç ke· 
re gidiniz ve tablolar önünde düşünü-

nüı .. 
Tablosunu "hüner" diye değil de 

eser diye ) apan; beğendirmek hevesi
ni değil, yaratmak iştiyakını taşıyan 
bu sanatk5rlardan hangisıdir diye hay

rete düşebilirsiniz .. 
Başımıza kakıp durdular: İnkılfıbçı 

Türkiyenin edebiyatı bu mudur? Biz 
aynı nakaratı şimdi pek pekala •ekrar
lıyamaz mıyız: İnkıJabçı, yapıcı, yara
tıcı Türkiyenin ıesmi bu mudur. Bil
miyorum: portre demek fotoğrafın bil· 
yütülmüşü ve boyanmışı mı demektir? 
Yarı ilah olan sanatkar bir yüzü ebedi
yete maletmek için duyduğu heyecanın 
manasını ve hakkını çizdiği portresine 
koymazsa ona nasıl yaratılmış -bir eser 
diye bakabiliriz. O yüzde herhangi bir 
ruhi haletin ifadesi olmaz, Manakyan
vari bir pozun bile edasını taşımaz, sa
dece fotoğraf aldırmış gibi elini şaka
ğına dayar veya beline götürürse ona 
bir sanat eseri diye nasıl bakabiliriz? Bir 
kadın portresi, aslında ne güzel mevzu 1 
fakat kim, fakat ne? Anne mi, sevgili 
mi? Birisinin mi? Herker.in mi? Bekli· 
yor mu, umuyor mu, muztarib mi, mağ-
rur mu, nedir? .. 

Bunlardan hiç biri değilse. bu his-
lerden hiç birini ifade edecek tek çiz
gisi yoksa, fotoğrafın, büyütülmüş ve 
boyanmış da olunca kabahati nedir? Ve 
hele bu portre, ressamını, fırçalarını 
toplamış, kollarını indirmiş, önlüğünü 
çıkarmış, sizinle beraber hayran seyre
rliyor zannettirecek kadar özenilmiş ve 
bezenilmiş de olursa insanı büsbütün 
inkisara uğratıyor. Halbuki ÇaUınınki
ler gibi sanatkarın doğum sancıları çek
tiği, yaratmak için ferahl·k aradığı ve 
kafasına gelen girift temayülleri koğ· 
mak ve aralamak icin şövle elini oynat
tığı, kımıldattı~ı bir şeyler gibi görü· 
nürse daha beklemek, asıl "c;cri görme

ye heveslenmek hisleri verebilir •• 
Köhne kayıklar. asırdide minareler, 

işlemeli kapılar, sık serviler olmasa bi
ze hiç bir ressam. hiç bir memleket kö· 
şesini ha ı işte burası şu vilayette şu 
yer olacak diye tanıtnmıyacak .. 

Birisi, toros dağların. çizmiş. To • 
rosları gormedcn çizmis e özürü kaba
hatinden biiyük. Görmüste çizmişse res· 
samlıktan nasih: vokmuş.. Torosların 
neresiclir orası? Knbaran bir dalga gibi 
bir dağ parçası. Sonra: resme kısım kı· 
sım bakınız: Zirve mesela ü~iincü de
virse biraz aşağısı. ikinci ılevir dağı .. 
ı d 

y • e 
htiyar Jağın ve genç agm umumı v 
coğrafi ~vs.ıfından bile mahrum .. 

Sergide yalnız şu terakki var: İnkı· 
lah resmi deyince, büyüklerimiıden bi
r•nin at üstünde veya asker elhisesiyle 
lıir haritaya eğilmiş resmini yapmanın 
muhakkak şart olmadığını anlamış bu-

lunuyorlar .. 
Bir pehlivan. birkaç asker resmi var; 

fakat bunlardan hiç birini sokakta rast
ladığımız, resmigecicide gördüğümüz 
türk askerlerine ve türk sporcularına 
benzetemiyoruz, ''şunu gözümüz ısırı· 
yor, modelini görmüş olsak gerek .. di-

yemiyoruz .. 
''Peki inkıl~b resmi dive ne yapa-

lım?" diye soranlara rastlıyoruz ve işte 
bu soruş bizde onların iyman mazhari
yetinden ve sanat hidayetinden mah-

rum oldukları kanaatini uyandırıyor •• 
Keçiören gazinosunda gördüğümüz 

bir tablo var: Bir çoban çocuğu, bir ta
şın üstüne yeni harfleri kazıyor. Harf 
inkılabının ve okuma seferberliğinin 

bundan güzel, bundan sanatkarane ifa
desi olur mu? İşte inkılabmm;ın her 
safhasını böyle şatafatsız, böyle alımlı, 
böyle icad denebilecek güzel bir buluş
la tesbittir ki, tesbit tarzı meharet ve 
sanatla yapılamamış da olsa, inkılab e
seri yapabilmek sır ve mazhariyetine 
ermiş olmak demektir. Biz bir heykel
traş kadınımızın kanunu medeniyi elin
de emin ve ağır başh tutan bir heyke
linde inkılabımızın bir büyük safhasını 
canlanmış görebilmiştik. Hiç bir ulvi 
\·e ilahi heyecan duymadan, modelinin 
harikutadeliğine inanmadan veya lü

zum görmeden portereler veya manza
ralar çizebilen ressam, hünerini veya 
sanatını pekala bu suretle telkin edil
mi , tarif edilmiş bir mevzua verebilir: 
Türkiyenin gözü bağlı resim küpido
nunu hiç olmazsa böyle salim ve fayda
lı yola yöneltebiliriz sanıyorum. 

Sonra neden renkler çiğ ve acayip 
bilmiyorum .. Bir resmin karşısında dört 
beş kişi on on beş dakika durarak, ~rup 
mudur, tuluğ mudur diye münakaşa 

ettik: meğerse ayın do~masıymış .. 
İçine sanatın ruhu nefhedilmiş ne 

bir m:ınzara ne bir portre .. 
Yumurtaya yasin yazar gibi teferrü

at üzerinrle özenmek, işlemek 1 Hüner 
olarak belki güzel fakat eser olarak ha
yır .. Demek oluyor ki: ressamlarımızın 
çoj!unun sanatın samadaniyetinden na· 
sibleri yok. Yarı ilah olabileceklerini a
kıllarına bile getirmemisler 1 

"Hayri Cizer" in renkleri ve görüş· 
leri oriiinal bir iki tablosu, gökü, suyu 
ve karayı biribirine karıştırarak çizdi
ği manzaralara vaktiyle uzun uzun sey
redilmiş de hayalde böylece yer etmiş 
hissini verişleri itibariyle karşılarında 

sanata beslediğimiz saygıdan bir nebze 
ızhar etmemize sebeb oluyarlar .. Saib'in 
Ankaradan izler taşıyan bir iki küçük 
tablosu da bize öylece sayın ve munis 

geliyor .• 
"HaJid" in küçük, acayip renkler ve 

çizgilerle örülmüş olgun bir resmi var: 
Bütün adaleleri uzanmış ve kıvranmış, 
hayır h5Ja uzanmakta ve kıvranmakta 
olan bir kadın. Ruhunda duydu~u ez
gin. buruk ve girift ihtirasın, hareke
tinde, yüzünde ve vucudunda öyle iz
leri var ki: "bize işte asıl resim bu olsa 
gerek" dedirtiyor .• 

En gii:ı:el levha, Namık tsmailin lev
hası: dif'er eserlerine rııhlarmdan pek 
bir şey kovamıvan ressamlar. bu :.1Üş· 
terek talılolarına ''kadir~inaslrk'' ı koy

muşlar 

B. K. Ç. 

f(ısa Dış Haherlt~r 
• Vaşington - Denizcilik teciminc 

yardım kanunu dün senatoda kabul e
dilmi§tir. 

ı:: v . aşıngton - Senato, yeni vergi 
kanununu kati olarak kabul etmiştir. 
Yeni vergilerin hasılı 800 milyon dolar 

tutacaktır. 

• Madrid - Resmi gazete, maden
lerin içinde kırk saatlik ve dışında kırk 
dört saatlik calı ma haftası usulünü ih
das eden emirnameyi neşretmİ!;tir. 

• Prag - Finans bakanr B. l{alfus 
dün akşam radyoda, miidafaa dahili is
tikrazına iştırak mikdarının 803 milyon 
kuronu bulduğunu bildirmiştir. 

İı ıisa ·la · mn 
l\füdür üğündf\n 

1 - t.nhisarlar idaresi~in İstanbulda Şemsipaşada yaptıracağı 
372.344 lıra 96 kuruş keşıf bedelli yaprak tütün ambarı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - M~nakasa evrakı 18 lira 62 kuruş mukabilinde inhisarla; in· 
şaat şubesınden alınabilir. 

3 :-- ~ksiltmc 25 haziran 936 perşembe günü saat ı 1 de Kaba. 
taşt~ ınhısarlar levazım ve mübayaat şubesi binasındaki alım satım 
komısyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 18.643 lira 80 kuruştur. 
. 5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az 8 gün evvel nafıa veka· 

l~tıne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları bu bedelde bir 
bınanın eksiltmesine girmeğe müsald olduğu takdirde kendileri mü
nakasaya iştirak ettirileceklerdir. Bu ehliyet vesikalarının ihale gü
nünden en az iki gün evvel inhisarlar inşaat ~ubesine ibrazile müna. 
kasaya iştirak edilebileceğine dair vesikb alınması prttır. 

6 - Teklifleri havi kapalı zarflar en geç ihale günU saat tam 1G 
na kadar ismi geçen komisyon reisliğine makbuz mukabiHnde vcri.1-
tniş olmalıdır. (3127) t-2367 

1 

Yaz mevsimi, uzun ve hatta orta dal· 
galar üzerinde parazit yapan ve Avru· 
pa istasyonlarını temiz dinletmeyen 
bir mevsimdir. Kısa dalgalarda ise pa
razitler nisbeten az olduğundan bu dal· 
galar üzerinde neşriyat yapan istasyon· 
lar temiz dinl nebilir. Kısa dalga üze
rinde çalışan istasyonların belli başlıla· 
rının dalga uzunlukları ile birlikte neş
riyat zamanlarını aşağıda yazıyoruz: 

15.93 metre Bandoeng (Cava PLE) 
• Salı, Perşembe, Cumartesi. 
saat 17 ile 18.30 arasında. 

16.86 m. Londra GSG - 13-15,45. 
16.86 m. Baund • Brook V3XAL

l6-24, 
16,88 m. Huişen (Holanda) - Tec

rubede. 

16.89 m. Berlin DJE 15 - 18,30 
l9.52 m. Budapcştc HAS 3 Pazarla· 

rı 16-17 
ı 9.s6 m. V2x AD Skencktadi 21-7 
19.63 m. Berlin DJK 6.30-8 (salı). 
l9.66 m. Londra GSI 19, 15-21,30 
l9.68 m. Paris FYA 13,55-18 
19·71 m. Eindhoven PCJ sah 10-13, 

13• Çaro 14-18, pazar 15,30-18,30. 
19.72 Pitisburg V8xK 16-2 
19,74 m. Berlin DJB 15-18 30· 19 

S0-9 ' ' ' 

l9.82 m. Londra GSF 10-12; 13-15 • 
45,16-17,30 ' 

20·55 m. Nakasi (Japon) - Tecrübe
ye. 

22 m. Varşova SPV 18 30-19 30 • 24 52 
Rekjavik (İslanda) TFJ ~aya; 2d.40:21 

25 m. Moskova PV 59 pazar 5-6, 17-18 
25.23 m. Paris EY A 11-12; 18,15, 24 
25,27 Pistburg (Amedka VBK 24·4 
25,29 Londra GSE 16-19 
25,36 m. Lisbon CTİAA salı, per-

kalk • 
1 ra. 

Altı aylık b·r ç lışma, bcık ı sız 1ı·r 
Uzunköprü JJe rin,e; bayın.dır 

b i r ş e lı i r k u. r d u 
Uzunköprü, (Hu 

sıısi) Avrupa 

demiryolu geçegin· 

de ve ulusal sını

rın y kın bir nok-

tasında b a 1 ı c a 

transit merkezle· 
rimizden biri olan 

Uzunköprii, s o n 

çaglarda parlak 
bir geleccge do •ru 

gcnis bir kalkınma 
hızı ile ilerlemek-

tcdir. Kasa' adaki 
son altı aylık çalış

ma ve bayındırlık 

isleri şöyle hulasa 
<'dilebilir: 

Uzurıköpriide be Icdiye parkı 

Niıf.~s ~ayısı bugün 10 bini bulan j 
Uzunkopru kasabasında oturanların bir- ı 
çok ihtiyaçları arasında bilhassa elek -
trik ihtiyacı, hemen her adımda ve her 

teşebbuste yokluğunu hissettinnekte 
idi. Kaymakam ve aynı zamanda bele-

diye reisliğini yapmakta olan B. Nami 

Ünal'in esaslı teşebbüsleriyle kasabanın 

elektriklendiı ilme si için belediyeler 

bankasından küç:ik bir istikraz yapıl -

mak üzere bulunmuştur. Bu suretle te

min edilecek para ile, hemen tesisata 

başlanacak ve Uzunköprü kasabası ya

kın bir zamanda elektriğe kavuşacaktır. 

dn dinlenmeye gelecek h,alkın istekleri
ni kaq;ılayabilecek bir büfe yaptmlmı~ 
ve ayda 45 lira icarla iki sene müddetle 
kiraya verilmiştir. Parka ayrıca bir de 
radyo konmuştur. 

15 dekarlık bir sahada (Uzunköprü -
Kazım Dirik - Örnek fidanlığı) vücuda 
getirilmiştir. Bu fidanlıkta meyvalı ve 
meyvasız ağaçlara ait otuz beş cins to· 
hum ektirilmiş ve bu suretle yılda en az 

200.000 fidan yetiftirmek imkanı hazır
lanmıştır. Bu fidanlar kasaba ve köy 
!halkına parasız dağıtılacak ve ileride 
Uzunköprü fU suret1e baştan aşağı ağaç 
landmlabilecektir. 

şembe, cumartesi 23,30-2; • 
Fidanlık Trakya genel müfettişligi· 

nin ve yakınlarda Uzunköprüde tetki -
kat yapmış olan Ziraat Vekaleti Ziraat 
Umum Müdürluğün~n takdirini kazan
dığı için Vekaletten bu fidanlığa 1000 
liı a yardım kabul edilmiştir • 

25•40 m. Roma 2 RO 15,15-16 ; 16.15-
18; 19,20-20; 20,45-24,15 

25.49 m. Berlin DJD 19-23,30 
25.53 m. Londra GSD 19.15-23 
25·57 m. Huisen PHI 15,30-18,30 (sa

lı ve çarşambadan maada). 
25.60 m. Paris FY A 1,15-4; 6-8 
27•93 m. Tokyo JVM Salı. cumarte

si 21-22 
28.01 m. Tokyo JVN tercübede. 
29.04 m. Ruysselede (Belçika) ORK 

20,30-22 
30.43 m. Madrid EAO Cumartesi 

20-22. 
31.09 m. Lisbon (CTİAA) Salı, per

şembe 24-2. 
31.13 m. Roma 2 Ro 1-1,15 
31.27 m. Uluslar kurumu H. BL Cu· 

martesi 12,30-13,15. 
31,32 m. Londra ASC 1-3; 5-6 
31.36 m. Bombay VUB Pazar 19,30. 

20,30; 
Perşembe ve cumartesi 18,30-l 9.30 
31.38 m. Bertin DJA 7,30-9 15 . l5-

18,30 ' . 

31.45 Berlin DJN 10,45-14,15; 22,5· 

5.30 
31.55 m. Londra GSB 10-12; 17 .30 _ 

19; 19-19,15; 15-0,45; 1-3. 
31,58 ın. Rio dö Janeyro PRF5 6.30 
32,88 Budapeşte HATY Pazar 1-2 
38.48 m. Uluslar kurumu HBP cu-

martesi 0,30-1,15 
39.95 m. Tokyo JVB sah ve cuma 

21-22 

• 
"Kazım Dirile örnek fidanlığı., nın kapısı 

Şehrin hıfzıssrhhası çok esaslı bir 

surette kurulmuş ve umumi he liiların 

yapılmasına başlanmıştır. 

Fenni bir mezbaha yapılmış ve bir 

aydanberi içinde çalı malar süregel • 

mektedir. Ergene nehrinin yanıbaşında 

yapılan bu mezbaha 10.000 liraya mal 

olmuştur. 

Uzunkôpıi.ide halkın en önemli biı 

ihtiyacını karşılamak üzere daha önce 
yeri hazırlanmı§ olan belediye parkı soı~ 
aylar içersindc tanzim etlilerek guzel l.ıiı 
hale konmuştur. Park içerisinde, bura-

48.40 Portekiz CT 160 Pa:ı:ar lS.JO- i 
20; 2,30-3.30. 

48.86 Pistburg V8K 4-8. 
49.10 Londra GSL. 21.30-24.45 ; 5_6 
49.18 Belgrad (Ayrıca bildirilmiştir). 
49.18 Bound Brook VRgAL Pazar-

tesi. 
Carşamba, cumartesi 1-8. 
49.35 m. Berlin DJM tecriibede. 

12.30 
19.30 
19.50 

20.30 
20.40 

18.-
19.-
19.15 
20.-
20.30 
21.30 

Ankara radyosu 
Plak yayımı ve ajans haberleri 
Çocuklara öğütler 
Hafif müzik (plak) "Hormon • 
lar,, kuvvet kaynağı Dr. B. Arkan 
Ajans haberleı ;, 

Karışık müzik 

J tanbul radyo!'u 
Opera musikisi (plak) 

Haberler 
Muhtelif plaklar 
Halk musikisi 
Stüdyo orkestraları , 
Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadol ı u aJan-
ıının gazetelere mahsus hav dl 
1 1 

• . a & 
erv ıı verılccektir. 

Son çağlarda kasaba içerisinde ve 

köylerde 50.000 meyveli ve meyvesiz a
ğaç diktirilmiş bulunmaktadır. 

Projesi evvelce hazırlanmış olan bir 
çocuk bahçesinin yapılmasına başlanmış
tır. 

Belediyeden temin olunan para ile, 

kasabanın yangın tehlikesine karşı koy

mak ve gündüzleri caddeleri sulamak i

çin kullanılmak üzere bir ararozun satın 

alınması kararlaştırılmıştır. Kazanın 

bütün köylerinde köy kanunu tatbiK 

edilmektedir. Bunlar arasında bir kısım 

köyler nümune köyü haline konmuş ve 

buralarda spor, avcılık, çocuk esirgeme 

teşekküleri yer almağa başlamıştır. Buq 

Jarm bir kısmında Cumuriyet alanları 

yaptırılıyor. Bu alanlarda birer kaide 

üstiine Atatürk'ün büstleri konacaktır. 

Trakya Umumi Müfettişi General 

Kazım Dirikle, Korgeneral Salih Umuı 

tok'a Uzunköprimün hemşeriliği veril· 

miştir. Son altı ay içerisinde Uzun

koprü<le yapılan bu çeşidli işler, bu 

memleket koşcsinin ilerlemek yolunda· 

ki hızını caıılı b:r ifade ile anlatmakta· 

dır. 



Gala saray tanbul 
.~------------iiııiııl-.. .... ----~ 

Çadaya - Genrlerbirliği berabere kaldılar 

.. ,.m ilk a~ mlllabwlramna 
....., Wlblenlelı ~4) atlet p.di. 
...... ~ ...... bdaralulda 
1&-ec111fmi• atletler vardı. Otrendili
-. ıar. pek yakında Ankara birinci· 

• • ... katarın 

100 metre (Aiemiler): 
Bu miiubab7& yedi atlet prdi. An

bra GUdbıden 1bİılill l3 uniyede Wr.iR
d, A1tm Orduda Hilmi ikinci, Ankara 
GUcOnclen Yahya &pkıciclUr. 

200 metre: 
KotaJa iç kiti Prdi. Demir aporCS.. 

PuM 14 5 10 ela biriud; Muhafız Gü
dlndea bma ikincidir. 

ıo.• metre (Mukavemet') : 
Aalrara Jtiıdü beı atletin kotıuiu., 

tiu ......_.Ali 37.41 de biripci. 
1nıa a»/ sı W.ililnd. Damı ctçilncü o1-
du. 

GIUe atma: 
... kİIİ UMmda, Mubalss Giktlra• 

den Naci 11.SO .-etn Be biriad, Çaniıa-' 
1* le"'wMID 10.40 metre ile ildnct. 
a.çler Birllllnclen Ahmed 1~. 1 t metre 

Dert atlet ifdrak etti. 8eadla IA6tft 
Gençler Blrliil 1.15 metre ile birinci. 
..... Altm Ordu 6.12 ..... ildn· 
et, Ali Kınkkale s s• awre o. ,6cUnctı
-4b. 

Disk ... ; 
~ ..... ..... Qençter- Birlii 

32.40 ...- atarü llirldd, SelthMlin 
Çanka)'a 30.71 metre ile JkiMI,; 111111 •• 
hafa Olctl 21..90 metre ile lglactl o1dG. 

400 metre: 
Ankara GUoln4lea lbn1ıbn Ş6 $/10. 

de birinci, Badn O..fler birlill 51 de Uda
cidir ....... barlcinde ..... ~ 
n1a derecem 56 2 ıo 4ur. Bü ma.aı.
.. ,. 1 atlet lftlnk etti. 

2G1t _.... aakanmet (Acemiler): 
Bn canJı ......_. bu oldu. 12 ı~ 

atletlft kotuau bqeacanla takfb idllc1L 
&abra OlclD._ Wd AH ll.42 debi· 
ribd. llutııar iZ.Ol ele iWacWlr • 

ans-..: 
....... ._. GensJer Birlilindcn 

SUllıı1 42.70 metre Be bidnc:i, Qenfler 
BirBltDdea Alami4t 40 10 ile Udnd. Çan
..,._ ... ....,.vn 36.55 .Jie\re Jle o-
91Dcı1 oWc 

800 metre: 
Altın Ordudan Nuri 2.l 1 ile birinci, 

Hilleyiıl Ankara Gücü 2.U ile ılrincı, 

llitbat. Ankara Gücü ilçüncüdtir. Müsa
bakaya be ptlet prdL 

YUkiek atlama: 
Altı atletin cirdip bu müaabakayı Al

tın Ordulu Jerfi l.68 athyarak baandı. 
Gençler Birlilinden Semih Ultfi l.60 
metre ile ikinci, Gençler BirHlinden Ah
med 1.55 metre ile UçilncU oldu. 

4Xl00 bayrak: 
Dart kulOb ittinik etti. BirincWji llu

hafts GUell takımı kasanda. Derecai 47 
2 ıo dur. 47 ı ıo il Gençler Bil'Hli ta• 
kum Udncl Ankara G6eil tünm llçlncfl 
oldu. 

Cankaya - Gençlerbirliği 

maçı 

Adliye vekili B. f6kril Saraçoilunun 
koydup bir kapa~~ iki ... 

Ciritf ıtmı birincisi Sud (G•açl•r Birli-
~İ) Ap~r• rfkorunq bnrk•n 

lam birer Ü)'I de t»er.üere blaiak aure
tiyle bbe -k~ 1aifta hır mt c1iaba 
_,..etmek bütmm veraiit oldwar. Dün
ki lnİllİbab, ıamaa samao 1aqecanlı •e 
s"1di oldu. Oyunun &ut ~ 
lae, bu Od f>lnnci lllllf takıd Adeta tanı. 
yunaddc. O kadar boauk ve fena oyna. 
chJar. 

Maçın hakemi Bqiktqk Halda idi. 
Ba ince faVullerl rlkiltil· oyana takibi 
iJI icl Palrat, hir ild defa oftayd Wili 
.uiyetlente batllı olduiUDll AnnediJO-
nu:. 

iki tarafın taJrnnlırı ıu pidlcle kund 
~: 

ç.m.,.: - ~ JlayralWİ, ıru
' ad. N1ba4. itimi, HDinl. Muca1>. .İlkıeft. 

der, NenM, QrUa. O.-. 
{ ~ birlili: - Rahim. A-tuan 

Nuıın, Raaim, 1· Ahmed. Stlim Sall· 
baddüa, Nl)'Ui. llUalt, ıı.a. 

!ldDci dnrede Jaer üd talaili da biraz 
-...... owa.--.uet. t0l aÇıia Cahiili 
aldı. çan1ra,. da Ped •e Oemuı Nev
nd ve Macibin yerine oynattı. 

)lapa birinci -demal ayıau bit· 
ti. ilk d8kilra1arcla Çülrayanm mu
bakbk bir pltı, •ahmjnia •J& • 
ima ça;p.rak kurtulclue Nlyui 
ele bir "penaltı laıçırcb. ttiıici devrede, Sa-
1 .. ,;.Mln. pel bir "liynllf-U. 4*çler 
Birtliafa sayısını ,.~ Bira 80lna da 
lakender, Geaç1ft Btdili mıldılfaumm 
teredclldtlndew iadfade edeftk ç.11&,a
mn pl8ntl attr. 

s.,.ıar )tapdmcaya kadar dratli o-
lan oyun bundan 90lll'a durfunlalmıtti. tir 
taraf da yorulmUfbl. Oyuncular ayakla
rma ıelea topu ıelitl caseı ftl'llyorllll'
dı. Maçın snlr •e lle,ılcariı lraytiolalat
tu. 

Hakemin dü40tl lmdad8 yetifti ve 
maç beraberlikle bitti. 

C. H. P. şildini verme 
töreni 

Cumunyet Halk Partisi tarafmduı 
Anlrara talnmlın aruıc1na ,.pı111ca1r fut. 
bol tumoftlı plibüae ftrilmelt tlnre 
konulan on tıenelik tllcli, OçGncl defa 
olmak U.ere Gençler birUli lraAlllDlftL 
ıus '* c. H. P. tudlnin ~~ 
-..,.ıan Gençler &iililfne bu tlld dtin 

ç.na,. . Gençler birlill ımpıun -
ral aramda drenle TerU4I. 

Bir mua lberinde t:efbif edileli tll~ o-
ra)'ll llftlanan taltnna vermedea ~ IQID• 

taka batbnı B. Zl,a Atef lata fe,bt: k-
11 bir .ayin verdi. ~ birBii oyua
culan Uç defa Varol t c11ye balırarü til
cli aldılar. 

Gençler birlijini tebrik eder ve ~
nı aldıkları b\ly&k Pudnin ,W.k hbiıia
yeeiyle iilldllerinde mllftffak olma1annr 
dileriı. 

Galatasaray - Besiktaş 
maçı 

l1tanbul. zı (ıA.A.) - laanbut pm
plyonnr ttlW maçlarma bur&n ele ele-

Cinsi llikcları Muhammen bedeli 'Tetal11atı uati 
Ura 

Kok klmlril 1562 ton JUO 21• L 15 
ıı-. .. 165 • 1'7- 103 L ıs.ıo 
Odan lltl çek( 2.40 ZlS L lo 

ı - Oniftnılte marbsi n, taktllteleri iifa tubı4a mikdulm 
•8'a•11nt0 bedelleri ile ilk temlaat " eblltme ....._. ........., • ,_,. ...._ w....aıe nktk~ ._,.,......,.. _. 
al a.ı. efilmek itMn kapalı Ari ..uııı. .wı-,. koınılmaftur. 

2 - t.ıdllerin 2490 .. ,.ıı lanuillda 1uıh ~ ile MlrUf 
___, ..... Dııale ıUntt mt 14 4e lfektlrllle ~ .. 1rawu.. 
dl •mit olmaları lbliadır. 
~ • Ttui llttni • mukaele foftl!tlll llMtr sGa nlc· 
-~·~ıır. (W41) 1--2415 

9(nı • " 

iliyeti Daimı 
E cüm--,-

Jtetlf. 
,ı.. Jt034 ~ 

Sadri - Taci, Fırındr • !lieeyin, Rio 
fat, IPuat - Hayati. Rafet, ~ .._.. 
Ha,.tf.· 

Hakem, Nuri Bosat. 

Oyuna platuara1Jılu htlldılar " 
ilk daklkNhn itillarea •llllmıt .... 
ili teı.cu. ....... J'üU 
mtldmlaı c:Wa bir.,,. ........ 
1an • ....,.ie mrtılr .,. --.ıtü • 
yor. 

Oiiu1;1.cu ~ibd4D sonra Be91 tafm 
mti••illii brc;lap .....,_. ~ 
GatUate iki muhaldatJr p '-ınrü ~ 
aiyed deiiftirdL 

Oyu.a ........ u. bir l'kiYe ...... 
~ kadar •:vıaıs -- etti. 

lkillcl devrede Galatı ı r ra.fl ddıa 
enerJik buluyoruz. JletP*t ll:aJeel ~ 
tehlibli ai,aretlerle ._,...,.,_ Ollt-

clk, iki ibel pi ~ılrararak ~' E 

pllb vuipte IOkta Bttlktnfm ...... 
bele etmek için tarfettlll PJTet ..... 
IGllllDCU dald....... ....... .... 
Htlld takımmın fltel lll7 .... ....... 

Neticede Bqiktaf 2 • l ,-a1m19.,. 
1arak llÜayı terkettl Ye lataabuı IJda 
~i Gala~ kaandı. 
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Ankara Vilayetinden : 
. . ilerine dağıtılmak üzere !@tın alınacak 210 

1 - Vılayet çıftç artesi günü saat 15 de kapalı zarf u-
tane sap arabasının 6-7-936 paz 
ıulile eksiltmesi yapılacaktır. . 

2 - Arabaların tutarı 14700 Jıradır. · · ve Bursa ziraat 
3 - Şartnamesi Ankar~,. İı;tanbul, Eskışehır 

d . tct·· l""kl · de görülebilır. b ıre or u enn '" 7 5 tutarı olan banka mektu u ve-
4 İ t kl"lerin arabaların 70 • kb - s e ı . k .. Iü vü veznesine yatırılmış ma uz ve 

ya hususi muhasebe ?1r.e tor k ~itme günü saat 14 de vilayet dai-
tek1i.f mektuplarile bırlı.kte e s t-2596 
mi encümenine gelmelerı. (ı4ıı) 

Ankara şehri imar 
Direktörlüğünrl~n : 

1 . Ankara mezarlık duvarı kapak taş-
1 - Eksiltmeye ~onuı;;15 ı~ra 31 kuruştur. 

farı ohıp keşif bedelı - 2 
1 

• evrak şunlardır : 
2 - Bu işe ait şartn~e er ve 
a. Kksiltme şartnamesı 
b. Mukavele projesi . 
c. Nafia işleri şeraiti umunııyes 
d. Hususi §artnanıe 
e. Keşif cedveli 
f. Proje 

1 
. e evrakı 1 lira mukabilinde Ankara 

İstiyenler bu şartname erı vd 
imar müdürlüğünden alacakla~9;~ cuma günü saat on ;ıtıda Anka-

3 - Eksiltme 10 teıntn!l~· ktır -
ra imar ınüdürlü~ünde yapı aca ulil~ apılacaktır. 

4 - Eksiltme kap~lı ~arf ~s. . i~teklinin 1581 lira muvakkat 
S - Eksiltmeye gırebılmeka ıçı~ğıdaki vesikaları haiz olup ek

teminat vermesi, bund~n baş esi ~tzımdır. 
siltme komisyonuna g~sternı d beş bin liralık temiz duvar ve taş 

Eksiltmeye en azı bı_r par~~ a olanlar girebilirler. 
işi yapmış olduğuna daır vesı asıd 3 üncü maddede yazılı saatten 

6 - Teklif mektuplan yukar~ a r müdürlüRüne getirilerek ek
bir saat evveline kadar Ankara ıkmba • mukabilinde verilecektir. 

• l"w"ne ma uz 1 siltme komisyonu reıs ıgı 
1 

ihayet üçüncü maddede yazı 1 

Posta ile gönderilecek mektupd arın ;hn miihiir mumu ile iyice ka
saate kadar gelmiş olma~ı ve ış zat ak gecikmeler kcıht•1 edilmez. 

t::. d Postadan o ac 2597 1 pahJmış olması hızım ır. 1-
( 1433) - ----

1. h. l Umıım l\1üdürlüğünclen : n ısar ar 
d tıracağı 17854 lira 10 kuruş ke-

l _ İdaremizin Polathane e Y~P usulile eksiltmeye konmuştur. 
4if bedelli idare binası kapalı zar mukabilinde İstanbul da İnhisar· 

2 - Eksiltme evrakı 90 ~~ruş 
lar İnşaat şubesinden alınabılır. . günü saat 11 de lstanbulda Kaba-

3 _Eksiltme 6-7-936 pazart~s~inasındaki Alım ve Satım Komis
taşta İnhisarlar Levazım şubesı 
yonunda yapılacaktır. . 339 06 liradır. 

4 _Muvakkat temınat 1 • .. gün evvel İnhisarlar İnşaat Şu· 
5 _ İstekliler .ihalede~. e~k~lde bir binayı muvaffakıyetle yap-

besine geler k en az bu buyl . ar veya mühendis bulunduklarını 
1 d"ploma ı mım ·ı 

mış olduk arını ve J. bl" et vesikası aldıktan sonra eksı tme ev-
gösterir vesaik ibrazılc e ıy 
rakını istiyebilirle;İ "h le günü saat tam ona kadar ismi geçen ko· 

6 - Knpa~ı ~ar a\ıb a mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
misyon Rcıslığıne ma uz (3332) 1-2541 

Açık eksiltme ile alınacak ( 35) ton Mazot 

Sıhlıal ve İçtim~i l\luavenet Vek.alet · 
ANKARA MINTAKASI S~TM~ . 

MÜCADELE REISLIGINDEN: 
·· d le mıntakası için muhammen bedeli 

ı - Ankara Sıtma muca e 1ı bulunan on beşer kilo· 
( 4550) lira olan ve evsafı şartnamede yaz~ eksiltme ile alınacaktır 
ıuk t enekeler kinde (35) Ton Mazot açı .. A k S t .. • 

:ır • • 1 ·· ·• t on ut'.te n ara ı ma mu-
İhatesi Temmuzun yedıncı sa ı gunu saa :ır 

R' f binasında yapılacaktır. 
cadele Mıyasekık t teminat akçesi yüzde (7.5) olup taliplerin ihale 

2 - uva a . k 1 . • b 
· t evveline kadar temınat a çe erını veya an-

saatından b
1 
ır saa ygun surette Sıtma mücadelesi Muhasipliğine vcr

ka mektup arını u 
meleri rnzımdır. . • .. k 1 k. • A 

Al acak mazotun şartnamesını gorme ve an ama ıçın n· 
3 - ın · ı·~· ·· d'l ı•ct• 

k takası Sıtma mücadele reıs tyıne muracat e ı me ı ır. 
ara mın (1444) 1-2599 

Aııkara Yüliseli Ziraat 

Enstitüsü Rek.törlüğündeu : 
1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü eczanesi için gerekli ol.an 

mikdar ve müfredatı şartnamesinde yazılı bulunan ecza açık eksılt· 
meye konulmuştur. . .... 

2 - 26/6/936 cuma günü saat 16 da Yüksek Ziraat Enstıtusu 
komisyon odasında ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muhammen .bedel 3200 liradır. 
' 4 - Muvakkat teminat 240 Jiradır. · 

5 - Parasız şartnamesini almak istiyenler Daire Müdürlüğüne 
müracaatları. 11309) - - ~-2389 

1 
uı;us · 

fı .. 
D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 

MODURLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İlk eksiltmesi feshedilmiş olup muhammen bedeli 17423,30 li_ra 
olan perçin çivisi 6-7-1936 pazartesi günü saat 14,30 da pazarlık ıle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1306,75 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7·5-1936 g. 3297 No. 
lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve
sikayı hamilen aynı gün ve saatte komisyon reisliğinde hazır bulun
maları lazımdır. 

Bu baptaki şartname Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşa· 
da Tesellüm Şefliğinde görülebilir. ( 1434) 1-2588 

İLAN 
Mikdarları, muhammen bedelleri ve eksiltme gün ve saatları aşa

ğıda yazılı malzeme kapalı zad usulile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat 
teminatları ile kanunun tayin ett:ği vesikaları, resmi gazetenin 
7-5-1936 g. ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatna
me dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini basküller ite camlar ı;u 
tesviye şişeleri ve aynalar için eksiltme günü saat (14,30) a ve di
namometreler için de keza eksiltme günü saat (15) e kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Hay
darpaşada tesellüm ve sevit şefliğinde, Ankarada Malzeme dairesin· 
de dağıtılmaktadır. ( 1426) 

Malzemenin ismi Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
Eksiltme gün 

ve saati 
teminat 

l4R77 Lira 1115. 77 lira 
20/7/1936 
pazartesi 

saat 15,30 da 

21/7/1936 

Muhtelif eb'atta ve ) 
miktarda camlar, su ) 
tesviye şişeleri, ay- ) 
nalar ve cam borular) 
12 dane 1000 ve ) 
6 dane 250 kiloluk ) 
baskül ) 
JO dl'ne dinamometre) 

5304 Lira 397,80 

123,97 

lira Sah 
saat 15,30 da 

1653 Lira Lira 21/7/1936 
'\Jı saat 16 da 

1-2569 
İLAN 

. M~h~ınmen bcn~1 i (15000) lira olan muhtelif eb'atta 1260 metre 
sılo lastık bantları ıle ele"·at7r bantları 16-7-1936 perşembe günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulı !e A.nkarada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe r,i_rmek. ~~tiye~ 1erin (1125) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun ta~ın ettırn _ve~ıkal.,rı. resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
numara~r nhshasın~a ı~tısar etmicı olan talimatname dairesinde alrn
?1'. ~esıka ve tek.hflerıni aynı ~in saat 14.30 a kadar komisyon Re
ıslıö-ıne vermelerı lazımdır. 

Şartnameler pa:asız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşada Tesellum ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1341) 1-2477 

Türkiye Ziraat 
Banl{asından: 

Buğday te~kilatında çalıştırılmak ve müsabaka imtiha. 
~mda göstereceği muvaffakıyet derecesine göre 70 • 100 
lıraya kadar aylık verilmek üzere on memur alınacaktır 

Müs3:ba~a İmtihanına girebilmek için en aşağı Lise, Ti
c~rel ~ısesı, Galatasaray Ticaret kısmı mezunu veya mali 
hır mueuesede veya Bankada en az üç sene çalışmıı bu
lunması ve yaşı yirmiden a§ağı ve otuzdan yukarı olmama
sı §arttır. 

Müsabaka imtihanı 30 Haziran 1936 tarihine müsadif 
salı günü saat 15 de Ankara, İstanbul ve lzmir'de yapıla
caktır. 

İmtihan programı ve diğer şerait Ankara İfitnnbul ve 
lzmir Ziraat Bankalarından öğrenilebilir. ' 

Talipler İ~tenilen vesikalarla birlikte 25 Haziran 1936 
akşamına kadar bu Bankalara müracaat emiş olmalıdırlar. 

• 1---2573 
~~~·--·-·---· .. ·-·-· 

l 
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Tiirk Hava 1\nrumu 

RüY .. PiY AN GOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

3 üncü keşide 11 Temmuz 936 dadır. 

BÜYÜK İKRAMİYE 50.0 00 liradır 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000" liralık bir mükafat vardır .. 

.:.,.-..:~~·~·4'\~r· -~ ,.:, ... ~ .. · •.. .:1~.~ ..... · .. '\ ..... ~ .... ı:· ,, •. ,• ,,. , .. 

Sams n Şarhaylığından : 
1 - Belediyemize aid elektrik ve su fabrikalarının bir senelik ih· 

tiyacı olan 380 ton mazot şartnamesi dairesinde ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu mazotoun tahmin bedeli 32300 liradır. 
3 - l?ale 2.7.936 günlemecine rastlayan perşembe günü saat on

da Bcledıye encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartname bedelsiz olarak belediye yazı işleri kaleminden te· 

darik edilebilir. 
5 - İst~kliler teklif mektuplarını ve 2422 lira 50 kuruşluk mu

vakkat t~rnı1_1atlarını 24~~ sayılı kanunun 32 inci maddesindeki sa· 
rahat daıresınde aynı gunde muayyen saatten bir saat evetine k _ 
dar makbuz mukabilinde Belediye Reisliğine teslim etmiş bul a 
caklardır. Posta ile gönderilen mektupların nihayet 3 u"n .. udnda-
d l k d ı · ı cu ma ee yau ı saate a ar ge mış oması ve dış zarfh.rın rn .. h .. 
ile iyice kapanmış olması lazımdır, Postada olan ge 'kmu ul r mumu 
edilemez. cı e er kabul 

6 - İhale 2490 sayılı artırma, eksiltme ve 'h 1 1 h 
nuna göredir. 1 a e er akkındaki ka-

7 - Şartname örnekleri İstanbul ve A k 
derilmiştir.1stiyenler oradan tedarik d b;. ara belediyelerine gön

e e ı ırler. (3178) 1-?427 

' . FA 7 __, 
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1 - İdaremizin Mıhısta yaptıracağı 16262 lira 80 kuru J,e il be
delli İdare bınası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu tur. 

2 - Eksiltme evrakı 82 kuruş mukabilinde lstanbulda İnhisar
lar İnşaat Şubesinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 7-7-936 salı günü saat 11 de 1stanbulda Kabataşta 
İnhisarlar Levazım Şubesi binasındaki ı:lım ve satım komisyonun
dan yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminnt 1219.71 liradır. 
5 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat Şu

besine gelerek en az bu bUyüklükte bir binayı muvaffakıyetle yap
mış olduklarını ve diplomalı mimar veya mühendis bulunduklarını 
gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme ev· 
rakını istiyebilirler. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü saat tam ona kadar ismi geçen ko
misyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(333'\.) l--2543 

Erei:l. 1 ö nür Havza~ı Sağlı) 
Teşkilatı Başl{aıılığından : 

Havza sağlık teşkilatının eczayı tıbbiye ihtiyacı 17000 lira mu
hammen bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş ise 
de, teklif edilen bedeller haddi Hiyıkında görülmediğinden 15 gün 
müddetle tekrar eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 30 Haziran 936 sah günü saat 14 yapılacağından İstek
lilerin mezkur güne kadar ilaçların müfredatı kuruşlandırılmı' lis
te ve teklif mektuplarını 1275 liralık ilk teminatlarını Zonguldakta 
sağlık teşkilatı Ba kanlığına göndermeleri Uizımdır. 

Şartname ve ecza listeleri lstanbulda 4 üncü Vakıfhanında 3 ün
cü katta !ktısat Vekfileti maden irtibat memurluğundan Zonguldak· 
ta Komisyon Başkanlığından parasız alır. 1(3305) 1-2536 

Kilis Belediye Reisliğinden : 
1 - Kiliste yapılacak elektrik tesisatında direk olarak kullanıl

mak üzere muhtelif eb'atta beheri 9 metre uzunluiunda 507 naıçada 
91065 kilo ağırlığında potrel demiri alınacaktır. 

2 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf usuliledir. 
3 - M ıı~kkat teminat beşyüz liradır. 
4 - İsteklilere artname ve mukavele rnüsvectdesi parasız o13rak 

gönderilir. 
5 - Talip olanların bu demiri Kilisdc teslim etmek şartite fiat 

teklif etmeleri Uizımdır. 
6 - İhale 1.7.1936 çarşamba günü saat 15 de Belediye Encümeni 

huzurunda yapılacaktır. 
7 - Taliplerin ihale saatine kadar teklif mektuplarını Belediyt 

Reisliğine tevdi etmeleri şarttır. (3342) 1-2555 

Belediye Reisliğinden: 
Şimendifer yolile Çankaya arasındaki saha dahilinde bulunan 

bütün yollarda 1 temmuz 936 tarihinden itibaren araba ile topra~ 
nakli yasak edilmiştir. Toprak yalnız kamyonla nakit olunacaktır, 
Aksini yapanlar cezalandınlacaklardır. (1410) 1-2551 

Anl{ara P. T. T. -
Başmüdürl~Oiinden : 

150 lira muhammen bedelli bir tane beyaz gaganav kamyonu ile 
100 lira muhammen bedelli bir tane berliye kamyoneti pazarlıkla; 
satılacaktır. İsteklilerin 23 haziran 936 sah günii sant on beşte 
teminatlariyle birlikte komisyonumuza mUracaatlarr. (1307) 

1-23i2 

İnhisarlar Umum l\'.lüdürlüğünden 
l - İdaremizin Gönende yaptıracağı 15572 Jira 55 kuruş keşif 

bedelli idare binası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme evrakı 78 kuruş mukabilinde lstanbulda lnhisarlal' 

İnşaat Şubesin<len alınabilir. 
3 - Eksiltme, 4-7-936 cumartesi günü saat 11 de İstanbulda Ka1 

bataşta İnhisarlar Levazım Şubesindeki Alım ve satım Komisyonun• 
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1167.94 liradır. 
5 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İn§aat Şu• 

besine gelerek en az bu büyüklükte bir binayı muvaffakıyetle yap, 
mış olduklarını ve diplomalı mimar veya mühendis bulunduklarınf 
gösterir vesaik ibrazile ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme evt 
rakını istiyebilirler. 

6 - Kapalı zarflar ihale günü saat tam ona kadar ismi geçen kOI 
misyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

.ı.ca:ırulH Cad!ul ı: O 
ANKARA 

(3333) 1-2542 

Evliaf Umum l\lüdürl.. .... --
.. ~k başta bakırcılar arasında 21 n ugtın.den : 
~~nunden 31 Mayıs 937 yek d k" uınaralı akıf dükkanın tesr 
ı~ıbaren on gün müddetle arı~ art ırası 20 Haziran 936 günündım 
zıran 936 salı .. .. :ı: ar ırmaya konulmu t 1 en 
lüv.. .. gunu yapılacaktır. 1steklil . E ş ur. hale 30 Ha. 

gune muracaatlarr. (143S) enn vkaf Varidat Müd"" _ 
1~2598 ur 

Gümrük ve İnhisarlar 
V ekfiletindcıı : 

Vekilliğimizde bulunan h . . 
salı günü saat 14 t m.u telıf cıns lüzumsuz eşya 23 Haı:iran 
ve saatte levazım e ~~~ça .. ~~~ınde seıtılacaktır. İsteklilerin belli gün 
na müracaatı (mu urlugunde müteşekkil Ahmsatım komisyonu• 

. arı. 1436) 1-2587 



SAYFA 8 

Birincimarka FOTOGRAF FiLM, C ... t\M, KAGID NI bizdenalabilirsiniz 

AMATÖR iŞI.ERİ ucuz ve temiz yapılır Halil Naci Mıhcıoğlu; Ankara Tel. 1230 
g 111111111111llliliilIil11111 lllllllJ il l il l il l il l il l il lll il l llll llll il l il l il ll l il il l il l il l il l illi. -- -=: Kapalı zarf usulile eksil crne ilanı ; ~ - -= = 
~ SUMER BANK ~ - -
=-=- ~ = Umumi l\lüdürlüğünden: _ - -- -= 1 - Bursada Mı.:.radiye istasyonu civarında inşt. edilmek- = 
=: te bulunan Merinos fabrikasına ait üç adet deponun inşaatı -
5 kapalı zarf usuliyle \.e vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarıl- -
S mıştır. Tahmin edilen keşif bedeli 156.157.21 liradır. =. 
=: 2 - Bu ise ait eksiltme evrakı şunlard1r : : 
Si§ A) Eksiltme şartnamesi § 
= B) Mukavele projesi =: 
= C) Keşif ve vahidi fiat cetvelleri = 
~ D) Fenni ı,ıartname ve ölçü usulleri S 

Kum 
!nşaat sahipleri ve müteahhit

ler çabuk vesaitle iyi ve uygun 
fiyatla Taş. Kum ve ~ .... ~ r nakli
yat işleri için. 

Yenişehirde Kızılay yanında 
İş Bürosuna müracaat etmelidir. 
T. L. 2037 1-2577 

Fotograf çılara ve 
Amatörlere 

Büyük Fırsat 
Pek az kullanılmış 

= E) Umumi Şartname S 
§2 F) Proj eler = "Ernon,, 6. 8 f: 240 objekt ifli 
=: İstiye n leı" bu evrakı 8 lira mukabilinde Sümet Bank Anka- = hüviik hir aqr~rıdisman m~Hnesi= ra !' ı·he!;;nden a labilirler. ( = le. bir "Zci<;s-Tesı:ar., 1; 2. 7 f : 
E 3 - Eksiltme 6 temmuz 1936 pazartesi günü saat 16 da An- = 16.'i obiektifli 9:~ 1 2 R efleks el 
- kara Zi ,aat Bankası binasında S ümer B ank merkezindeki ko- = makinesi (cantası ile) acele satı-= m isvonda yapılacaktır . _ Iıktır. Ulus ilan memurluğ11n~ m ii-
E 4 - s teklilerin 9058 lira muvakkat t eminat vermeleri ıa- = racaat ed ilmesi T elefon: 1064. = zımchr. - "~·~·~, = Eksiltmeye girecekler 80QOD liralık bir tek bina yaptıkları- ~ ""' .. .., .., ""' "" · " ' """ (' 
- na dair vesaiki eksiltme güniinden beş gün evveline k adar An- = ~~ İLAN ŞARTLARI ~ 
- karaıhı Sümer Ba.ık Umumi Müdürlüğüne ibraz veya posta ile = ~~ Beher Reher · = gönderecekler ve alacakları ehliyet vesikasını teklif mektupla- = ~~ Sayıfa Santimi Savıfa S antimi~ 
=: rına raptedeceklerdir. = ~ -- -- ---= 5 - Teklif mektupları yukarda yazılı g-ün ve saatten bir - ~· 2 300 3 zoo ~ 
=: ~aat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne mak - = ,~ 4 150 5 100 l 
=: buz mu kabilinde tevdi edilmis bulunmalıdır. = ~ 6 80 7 40 ~~ 
=: Posta ile gönderilecek teklif1erin nihayet ihale saatinden - ~~ !! 30 kııruştur. ~~ 
5 bir saat evveline kadar ~elmiş ve zarfın kanun! şekilde kapa - - ~~ 1 - Havrr islerine ve veni ~ 
§ tılrrııs bulunması lazrmdır. 1-2486 = ~~ cıkan kitanlara ai<l ilanlardan ~~ 

~llllJlllllJllllllHIUllllllnnJlllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU- ~: % ~ 5 ~~;,~~t ~,a~:rhrbe<te ııeri :! 

1 . 1 ~ mat.tu viiz otıız kurustur. ~~ 
ASKERl FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLOCü f."' 3 - Tebrik tesekki.ir. ev· ~~ 

SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI t"' tenme. vefat ve katr alaka ~ 
40000 METRE HAM İPEK J ilanlarından maktuan beş lira ~~ 

Tahmin edilen bedeli (32000) lira olan yukarda mikdarı ve cin- ~ alınır. ~~ 
si yazılı malzeme Askert Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma ~~ ~~ 
Komisyonunca 3 Temmuz 936 tarihinde cuma günü saat 15 te ka- ~~ ABONE ~ARTLARI ~ 
pah zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira (60) kuruş mu- ~~ Müödet Dahilöe Hariçte ~~ 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ~ ~~ 
(2400) lirayı havi teklif mektuplannı mezkfir günde saat 14 e ka- Seneliği 17 Lira 30 Lira ~~ 
dar komicıvona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu- 6 Aylığı 9 •• 16 .. ~ 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo· ~ Ayhğ1 S ,, 9 ., ~~ 
na müracaatları. (1350) 1-2481 Posta ücr<:ti gönderilmiyen ~ 

150 TON SAF KURŞUN ~ nıektublara <:evab verilmez. ~~ 
Tahmin edilen bedeli ( 19500) lira olan yukarda mikdarı ve cin- ~ ~,.,. .. ,,,,,,.,~ ....... l',,.,., ""'""'.,...~,..:..:,..>Y-ı...:""';.aı,., ~ ~ 

si yazdı malzeme Askeri Fahrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma ,., ~ 
komisyomınca 6 ağustos 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1462) lira (50) ku
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkftr gün ve saatte komisyona müracaat· 
lan. (1295) 1-2479 

9900 PAKET KULP VİDASI 
27200 PAKET KUŞAK VİDASI 
19400 PAKET MENTEŞE VİDASI 
21400 PAKET DİP KAPAK VİDASI 
1600 KİUO PERÇİN çtvtsı 
2500 KİLO KARFİÇA çtvıst 

Tahmin eJilen bedeli (28352) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
·azılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alına 

.komisyonunca 17 Temmuz 936 tarihinde cuma günü saat 15 te ka· 
palı zari ıle ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira ( 42) kuruş mu
'.<abilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
{2126) lira ( 40) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkilr günde sa
at 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa
talı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. ( 1293) 1-2478 

102000 METRE TORBALIK BEZ 
Tahmin edilen bedeli (30600) lira olan yukarda mikdarı ve cin

ai yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
komisyonunca 15 temmuz 936 tarihinde çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Bir) lira (53) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2295) lirayı havi teklif mektuplarını mezkllr günde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 Maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1298) 1-2480 

960 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (23040) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 27 temmuz 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 te kapa· 
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( 1728) lirayı havi teklif 
mektuplarım mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1349) 1-2530 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RLiG1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 - Alpulluda teslim edilmek üzere 76 ton sığır etinin kapalı 

?arfla ihalesi temmuzun ikinci perşembe günü saat onbeşte Vizede 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenler ihale günü teklif mektu
bu ile kanuni belgelerini saat on dörde kadar komisyon reisine ver· 
meli ve saat onbeşte komisyonda bulunmalıdır. 

2 - Sığır etinin tahmin edilen fiatı 22 kuruştur. İlk teminatı 
1254 liradır. 

3 - Şartnamesi Vize satın alma komisyonunda her gün görü· 
lebilir. (1375) 1-2512 

t LAN 
1 - Bayramiç tüm garnizonu ihtiyacı için 17100 kilo pirinç ka-

palı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Pirincin beher kilosuna 26 kuruş 25 santim fiat biçilmiştir. 
3 - İhalesi 26.6.936 cuma günü saat on dört buçuktadır. 
4 - Evsaf ve şeraiti Ankara levazım amirliği satın alma komis-

yon unda da görülür. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. inci 

maddesine göre istenilen vesaikle beraber 337 lira teminatı ile bel
li gün ve saatte Bayramiç tüm satın alma komisyonuna müracaat ey
leme teri. 

6 - Verilecek teminat bir saat evel makbuzlarım komisyona ver-
meleri. (1345) 1- 2446 

Hurda Demir 
Pazarlıkla bir mikdar hurda 

demir satılacaktır. Ulus gazetesi 
idaresinde ilan memurunun göriil
mesi. Telefon: 1064 

1-2428 

Sablılc Arsalar 
Yenişehirde Şfırayr devlet bi· 

nası arkasına tesadüf eden kısım· 
da dikmen asfalt yolı üzerinde 
1155 numaralr adanın 25, 27, 28 
numaralı parselleri satılıktır. 
Görüşmek için Yenişehirde ö

zen pastahanesinde her gün saat 
17.5 - 19 arasında Muzaffere mü
racaat malUmat için telefon 2428 

1-2578 
~------~--~~ 

tuzu 

En hoş meyva tuzudur. 1 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsız· 
lıkları önler. Hazml kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
Beyoğlu - İstanbul 

İmtiyaz sahibi ve Ba$n1U
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazr lşle.ri Mlidürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

• 
Günlük kasa mevcudunuz kıym metli eşya ve evrakmız için r 

EMNiYET 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler. 

Kalıp dondurmaları 
Eski Hasanpaşa yeni Ülgüt 

fırını kalıp dondurmaları uzun 
mesafelere kadar gicer eğer buz 
dolabınız varsa haftalarca sakla
nabilir. Dondurmalar saf meyva 
ve emsalsizdir. HALİT 

Satılık ar~alar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rında eski Sıhhat yurdu bitişi
ğinde ve Selanilc caddesinde Ma. 
tiye şubesi karşrsında. 

Telefon 2123 e müracaat. 

1-1155 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Matbuat Umum Müdürlüğü, İstanbulda çıkan yedi gündelik 

gazeteyi müteahhidin Umum Müdürlüğe bir sene muntazaman tes
lim etmesi için açrk eksiltmiye koymuştur. Şartname parasıu:Jır. 
Eksiltme 25/H~ ziran 1936 günü saat 15,30 da Vlayetler Evinde 
Umum Müdürlük Satınalma komisyonunda yapılacaktrr. Muvakkat 
teminat 35 lira 10 kuruştur. ( 1313) 1-2391 

Afyon ilhaylığından 
Afyonda yapılacak 14627 lira 7 5 kuruş kesif bedelli Vali konağı 

bakiyei inşaatın kapalı zarf usulile eksiltmesi 3.7.936 cuma günü 
saat on beşte Afyonda Daimi Encümen odasında yapılacaktır. Ek· 
siltme şartnamesi ve teferrüatı Daimi encümende ve Nafıa Müdür• 
lüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 1098 liradır. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası almaları ve tek· 
lif mektuplarının 3.7.1936 cuma günü saat on beşe kadar daimi en· 
cümen riyasetine verilmesi lazrmdır. (3341) 1- 2554 

BEYOGLU - 1STAN- e ANKARA KOOPER~ 

s_u_L_J_1s_ı_st_ik_ta_~ l_c_ad_._ BERLJ T'Z ~~z~tkas~pda:tm~:. 
Müptedi ve nıüterakki Tel- 2675 

talebe isin Yeni kurslar 
açılıyor. 

f YENi J SİNEMALAR 1 KULÜP) 
BUGÜN GÜNDÜZ 

Altın toplıyan kızlar 
Mevsimin en güzel .revü filmi 

GECE 

Beldenilmiyen şahicl 
WİLİAM POWELE • MİRNA LOY 

BUGÜN BU GECE 

Mevsimin sonu münasebetiyle fevka· 
1ade olarak iki büyük film birden: 

ı .. Çinli Çeıı 

il·· Sessiz Çete 
F evkalade heyecanlı sergüzeşt veı 

macera filmle r i 


