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1 Son haberler ücüncü 
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sayf amızdadır ___ ı 

ON YEDİNCİ YIL. NO: 5337 
ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 
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/ Bursa, 6 ( A.A.) - Atatürk saat 20 de Mudanya yolu ile §ehrimizi ! 
i §erellendirdiler. Yolcla Türkkuşunu ziyaret ettiler. Ve yeni açdmış i 
i bulunan Çelikpalası gezdikten sonra köşklerine geçtiler. Şehir ba§tan i 
l başa donatılmıştır. Bursa sonsuz bir sevinç içindedir. i 

KONFERANSI Fıkra 

İşsizlik ve işçisi;lik 

'·········-····················"'''"'"'"················"··"······"············ ........................................ ! 

1Yenid(ln dokuz kaza kuruluyor 

Keçiören, Cebeci ve Diknıeıı nahiye
lerini ihtiva e·tmek üzere bir 

Çankaya kazası kurulmaktadır 
re köyü olmak üzere (Gün doğmuş ka

zası) kurulmuştur. 
Kamutay bugünkü toplantısında ye

niden kurulacak dokuz kazaya aid ka· 
nun projesini görü~ccektir. Hükümet bu 
kazaların kurulmasını gerekli kılan la· 

yihasında şunları söylemektedir: 

A - Çankaya kazası: 
Ankara merkez kazası nüfusunun ve 

köylerinin çokluğu işlerin günü gününe 
çıkarılabilmesine imkan bırakmadığı 
görüldüğünden bu mahzuru önlemek ve 
köy kanununun tam tatbikini temin 
!tmek için yeni kurulacak olan Keçiö
ren, Cebeci ve Dikmen nahiyelerini ih· 
tiva etmek üzere (Çankaya) kazası ku· 

tulmuştur. 

B - Gündoğmuş kazası: 
Antalyamn Akseki ve Alanya kaza

ları arasında kalan ve birçok aşiretlerin. 
muhtelif mevsimlerde uğrağı olan saha
da kuvvetli bir bükümet kurulunun bu
lundurulması inzibat ve idare noktasın· 
dan gerekli bulunduğundan Aksekinin 
Güzelsu ve Alanyamn köprülü ve Kızıl· 
ağaç nahiyelerinden ayrılacak bir kısım 
köyleri ihtiva etmek ve merkezi Ekse· 

C • Manyas kazası: 
Manyas nahiyesinin, halen bağlı bu

lunduğu Bandırma kazasına uzak me

safede olması ve nahiyeye merbut köy
lerin çokluğu yüzünden nufus kesafe
ti malfim olan bu nahiyede idare, inzi
bat ve ekonomi işlerinin matlt1b olan 
sürat ve intizamla yürütülmesinde zor· 
luk çekilmekte olduğu gibi bu halile 

kaldıkça köy kanununun tatbikine de 
imkan bulunamıyacağr anlaşıldığından 
mevkiinin ehemiyeti, nufusunun kesa
feti ve ekonomik durumu göz önüne a
lınarak bu nahiyede (Manyas kazası) 
adiyle bir kaza kurularak Balrkesir vL 
layetine bağlanması muvafık görülmüş· 

tür. 
Ç • Yeşilova kazası: 

Halen Denizli viiayetinin Acıbayam 
kazasına bağlı ve Denizli - Burdur sı
nırında bulunan Erle nahiyesinin Bur

(Sonu 2. inci •aylada) 

Yugoslavya bakanlarından B. 
ve Bn. Behmen şehrimize geldi 

Dün micP!firlerimiz şerefine hariciye 
Aras bir ziyafet verdi köskünde , 

Yugoslavya na
?:ırlarmdan M. Beh
men refikasiyle bir· 
likte dün sabah sa
at 9.50 de şehrimi
ze gelmiştir. Nazır 
istasyonda Dış Ba· 
kanı BB. Dr. Tev-

Dr. 

22 haziranda açılacak konferansın 
umumi toplantıları konsey ve asamble 
toplantılarına göre tanzim olunacak 

toplanacağına göre, Montrö konteransı
nın umumi toplantıları konsey ve a-

samble toplantılarına göre tanzim olu-
nacaktır. (A.A.) 

Küçük Antant devlet şeflerinden sonra 

Kurmay reisleri toplanacak 
Prag'. 6 (A.A.) - Bükreş toplantı • 

smı lıahıs mevzuu eden Azet gazetesi, 
bunun mayısta Belgradda yapılan kil-

daki baglan kuvvetlendirmek maksadı· 
nı takib etmektedir. 

* * * 
Bükheş, 6 (A.A.) - Resmi mahfil-

lerin teyid ettiğine göre, kiiçük antant 
devlet şeflerinin toplantısından hemen 
sonra, Yugoslavya, Romanya ve Çekos
lovakya kurmay reisleri 14 haziranda 
Bükreşte toplanacaklardır. 

Ilab~burµ;lar meselesi 
Bükreş, 6 (A.A.) - Dün aksamki 

(Sonu S. inci sayfada) · 

Fa - Tay 
. Almanya' dan bisiklete binen ar 

bır alman genci lıtanbul'a kad 
el

. aı 

g .. ıyor: Kendi.ine İf ararken teaa
dul ettım. Duvarcı idi. Bir müddei 
bahçemde çalıştı. 
Duvarcı idi: lakat yapacağı du

varı kağıd üstüne çiziyordu. y m
dımcı olarak yanına o taraflarda 
'lO kuruş gündelikle çalı§an bizim 
amele 'lerden verdim . 

.. <!e.~ç .~iman dik dik baktı. Eğri 
bugru turkçesi ile: 

- Yok amele .. hamal! dedi. 
Çünkü iş-çi ya uzun bir çıraklık 

devresi geçirerek, yahut mekt b-
t 

. . e 
en yetışır. 

Alman zayıftı. Bizim iri yarı 
köy delikanlısı olanca kuvveti ile 
kazmayı toprağa vurduğu vaki; 
yer sarBtlıyordu. Lakin bir küciih 
çukuru'! açılması uzun sürüyordu. 
Alman ısçi hamalın elinden kaz· 
'!!ayı. al~ı, bir eli ile ta uç taralı, 
otekı elıvle sapın geriıini tuttu 
küçük darbelerle vurmağa basl~: 
dr: cuknr daha çabuk acılnıordu! 

lstanbul gazetelerinden birinde
ki münaka.,aya işaret etmek istiyo. 
rum: "-Her tarafta i~sizler varr 
!,eryadına biri cevab veriyordu: 
- Hayır, her tarafta i§çiıizUh 

var!'' 
.. Geçenlerde bir kö.vlü, bant., 

muracaat etti. Belediyeden ücreti• 
çön~;;liik ;stivordu. 

B? ~öylünün tarlası varmış. Gel 
m~s!n!n SPbebi ne olduğunu bilir 
mısınız? T ariada çalışmak zor
mwı ! 

O da macq arıyor f 
Yaınhflf'r.PP,-i tPk h::?.m"'· tarla. 

s~rmek, buğday ekmektir. y enişe
hır soknhlarıntla bu sanat işe ya
ramaz. Yann bu adam: 

- işsiz kaldım! dive su:lanırsa 
doğru mu söylemiş olur? ' 

• • Resim sergısı acıldı 
...> 

llk görüşmelerini yapan B. Beneş, kıral 
Karo/ ve prens Pol 

çük antant içtimaının resmen rr.uv-affak 

oluşn diye telakki etmektedir B . u "'a-
zeteye göre, Bükreş topiantısı, merk~ _ 
zi Avrupada muhtemel bir taarruza std 
çekmek maksa<liyle üç devlet arasın • 

Güzel Sanatlar Birliği Resim 
şubesi tarafından Sergievinde ha _ 
zırlanmış olan on üçüncü resim 
sergisi, dün bir çok devlet adam • 
larımızın, ileri gelenlerimizin ve kala • 
balık bir davetli kütlesinin huzurunda 
açılımıştxr. Önce birlik resim şubesi rei
si Konya mebusu ressam B. Şevket 

Dağ kısa bir hitabe ile ~mdiye kadar 
3.5 ~~rgi açmış olan teşekkülün faaliye
tını ızah etti ve hazır bulunanla .. a ser. 

OlimJlİyadlara Hazırlık: l\'Iaçları 

1 

g~re vc~dikleri şereften dolayı teşek -
kur ettı. Kültür Bakanımız B. Saffet 
Arıkan da birkaç söz söylemiş ve de· 
miştir ki: 

" B . A - 11 sergı nkarada açılanların 

• fik Rüştü Aras, Ba
yındırlık bakanı A
li Çetinkaya ve re
fikası, Ankara va
lisi, Nafıa müsteşa
rı, Devlet demir· 
yollan umum mü
dürü, Dış bakanlık .Misafir bakan Dr. Aras ve Çetinkaya ile birlikte 

· lstanbulda dün başarı ile yapıldı Kültiir Bakanrmrz sergiyi açış 

protokol dairesi se
Ii, Dış bakanlık ikinci daire şefi ve hu-

susi kalem müdürü, Ankara emniyet di
rektörü ve Nafıa hususi kalem müdürü 

tarafından karşılanmıştır. 

Misafirler Ankarapalas oteline in· 
ll'lİ§lerdir. M. Behmen saat 11 de Ba· 
Ymdxrlık ve daha sonra drş bakanlarını 

: . fj 

makamlarında ziyaret etmiştir. Madam 
Behmen de saat 11 de Bayan Çetinka· 

yayr ziyaret etmiştir. B. Ali Çetinkaya 
ile refikası saat 13 de misaiir nazırla 
refikasına ziyaretlerini iade etrr.i1ler-

dir. 
(Sonu 5. inci sayfada) 

ist~nbul: 3--- Ankara: 1 
Izmir: 4--- Först Vienııa: 1 

İstanbul, 6 (A.A.) - Berlin olimpi-
yadır'.lıi i_ştirak edecek türk milli takımı. 

m seçmek için tertib olunan müsabaka
lara bugün Taksim stadında başlandı. 

Hazırlanan programa göre ilk müsa· 
bakalar İstanbul ve Ankara muhtelitle· 
riyle İzmir muhteliti ve först Viyana ta
kımı arasında yapılıyordu. 

Maç başladığı zaman stad iyice dol· 
muştu. Hava sıcaktı. Sahaya evvela ye
şil formalariyle ankaralılar, biraz sonra 
da istanbullular çıktılar ve alkışlandılar. 

İki takım da temsili formalarını giy· 
mişlerdi. Merasim kısa sürdü. Hakem iz. 
mirli Mustfa'nın düdüğü iki talamı kar· 
şrlaştırdığ1 zaman İstanbul muhtelitinin 
kdasrou şöyle idi: 

Safa - Faruk, Hüsnü • Esad Rıza, 

Reşad • Nivazi. Ali, Salahaddi ' 
Fikret. n, şeref 

Ankara muhteliti de şöyle teşkil olun
muştu: 

•mvFnda) 

- : 

söylevini verirken 

13 iiııclisüdür. Sanatkarl:ırımrzrn sanat 
~·e teknik yolrında her gu.. b. • 11 ıraı daha 
ılerlediklerini memnuniy ti .... . c e goruyo. 
yoruz. Ulu Önderimizin c . . . . uınurıyetı _ 
mızın onuncu ylldö .. " " . numu munasebet ·ı 
ıra<l buyurdukları pro aram . k ı e ·· ı .:> nut unda 
guze sanatlara bii ,..k b" } u ır kıymet ve 

( Sonu S. inci sayfada ) 

Kamut;ıv &;ışhru C H p G 
' • · · ~~1 Sd rettti K Y~ ültür Bakammız serg:dı 



SAYFA2. 

l' an - Sıyaaal 

Queen Marynin başına gelenler 
Tımanmda başına gelecekler varmf!. 
Şa telpafı ... ~mdur: 

HATIRA MERAKI.O.ARI 
NBVYORK'DA QtJi:EH KARY VA· 

PURUNU YACll.A BTTILER 
,,_,_it, 1 (AA.) T' Dia ...,

raltlılcırdon miireltlte6 &;;; laallı 

lriitı..i. "Qaeeıi "'•Y' .,.,,.. -· 
•UlllliP'· H,,,_..............,,, .. 6ir,M 
-....ı.r,, _,"' taltunlGrı • .-... .............................. 
..,.. taWalorı .,. porHlend .. m• ... .,,. .- .,,.... ~ ,,,. ............................. ..................... .,,.,,,,. ... 
•11 Jhlı .., ......, ~ 6ir,....,. 
,_ .................... . 
,_,_ ..... •il iblliit ,,,,,,,,, • 

••tiıti'r. 
Qw..M97,, ..... I •••~ 

~-.. ılı ' ....... .. 
Eler bu Jt ş...ır.y·a. , .... idi. 

teLmiPiA liieali ~ olmclu: -... on halkı ton.nM:· ~ 
ndj 1l1Ji hlBrB~ ... ,. ... tlZel • 
L._ • • .. ... etnaiftir •••• 

Fakat. hiıdi9e Nev Y nn•ta eeıeyan 
ett!;;t idn talsmn iP "1.~t:ıra lllef'llk
lıbOı .. olmuatur. - B. B. 

Yeniden dokuz kaza kuruluyor 

K~iören, Cebeci ve Dikme~ ıw4iye
lerini ihtiva etmek üzere bir 

Çankaya kamsı ktıtül~u 
(B8fl l. locl Jar/atla) 

dur YiJayetile ..._ 1JciU olmeemd• ..,. .... ..w,., ....... 4t Uy ~ 
.... .-,..ı... ... , ... 
nlulk '5 ...... MM, ı'i Jıe i .rT-t-·

1·iWii•-
fenninin Karamanlı nabiyeainden alın• 
calı: 4 ki ~ 11 ıra,.len aatlnJdrep ft 
-rı..t Erle~ bapalril met· 
bal olm .... ır.a,a 01-k &sere 
(Y ..... } ..U,le ,em Wr .._ Jmru.. 
!arak B.._ Yill,etiae IDialt ...._.._ 
.-.k .... prek HDlmet iilerillin ça
buk c&&leWmıli ~ ....... Warf, fit
..... aiıal.••11Ub Wrçok kolaykk 
ve inldpf timin eylemesi blkımmdan 
;ok,..n•ı~r. 

D.a,,.a-: 
....... 'fillyetizün. Jl'atih kuw .. 

....._ .. taraftan ~ve Pe-

ner nüiyeleri,Je -•• w _,,., ci
hetinden Halice kadar UAllaf diler ta
nftan • l*embı1 ft Samifya dhe. 

...... -- Mddne ............. 

ınıbay ve amele a~ •IJdr, .., 
yal ve Jdlldk i1atiJ'İICİUmm brpJamnMı 

için bu mmtakada bir kaymalramlık tet
kiline cenel kurmay bqbnhpca 16-

zum ca.terilmit ve bakanJğça yapılan 
inceleme eonunda da hu me.kide Koca. 
eli villyetine bqh olarak (Gaıctik) adi

le ,eni bir ... JnaruJma. llzuın - q. 

rureti tabüJnak etmltdı'· 

ULUS 

ISTANBUL TUUONLARJ: . 
İstanbul rıehir planı 

btanbul 6 - Proc, Yalova ve Plor
ya itleriyle uğrqımya baıJamııtır · la
tanbul plinı için çalıpnaya bir hafta 
sonra ba§Iıyacaktır. Plin ifinde beledi.. 
yenin Proeta ,arduncı müpvir bir tieyet 
seçeceği ve bu heyette: 

Şehir meclisinden, matbuattan,. rüel 
sanatlar akademisinden, mimarlar birU. 
iinden. blrodan ticaret ve doktorlar ~ 
da11ndan birer d lege ile sanat ve 1ehir
dlilr işleriyle aWraJı baa mBt~a
nn buhmaçact l&yleld)OT. 

Kadıköy Su §irketinin 
• 

vergı cezası 

lnnbıal, 6 - Kadık&, 1111 firketimn 
Yergi borcu ............ tahkikat 
bltd ... tir1cete ~ Wa1ııer p biıı 
Ura verp tarhedi1c1I 

Yapı kooperatifi 
• uışaab 

Ankara bahçeli evler yapı koepeıatl· 
finin bu tene inp..e4i1ecek 150 evi için 
yapılan imar! giSrüpeler neticesinde, 
bu it ifÜI emJik W.nkıaıada tetekkill 
etmif oı.n kemi.,_ ihale prtnamesini 
baıırlamıttır. Yapı itleri ba günlerde 
e~ltmeye komcak ve temmuz batlan· 
pcında inşaata batlanmıı olacaktır. 

Bugünkü konser 

-; HAZiRAN 1936 PAZAk 

J ç Bakanı B. ŞülrriJ Kaya daa Benddere simle yapılmdt• olan l>ndlll l 
yerinde tetlrilr etmi§tir. Resmimiz hhm. hodia yaıunda •&ıteıwelriedu 

Kamutay başkanunız'Türk maarif Cendye 
Türk Hava kurumuna yıllık aida- mekteplerinin 

tı olan 500 lirayı gene erdi müsameresi 
Ytizde ikilerin vergi Ulhıe konul· 

mauna ratmen Kamutay bqbnr Çan
kırı saylan Abdtilbalik Renda. kendisi 
ve aDesl için teahbiit ettilı:leri iye ai
datı olank 936 yılı için (500) lira te. 
berru etmfilerdir • 

TGrk Ha.a kunnnu B. Rendaya te- • 
tekkilrlerini nnar. 

yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde aibmik mu· 

bafua irgitil bir ölü, 159 doku kaçak· 
çı, 3913 kilo gUmrilk kaçalı. 1847 kilo 
inhiar kaçağı, 2 kilo earar, 1 kilo ham 
afyon, 4,5 kilo aiyü bu morfin, 548 
defter sigara Uiıdı. 1 tUfek, 2 tabanc .. 
mermi., 81 tUrk liraaı ve birçok kaçakçı 
~ıel ıesf~. 

Burdurda yeni yollar 
Burdur, 6 (A.A.) - Burchtr yem• 

yapılmakta olan girlı fOIHI bir iki gi

ne kadar bitecektir. latuyOD bulnnnm 

21 metre olarak açrlmaıma batllnmııtır. 
On gilndenberi faaliyetle çahf'lmakta

dır. Vilayetimizde kaza Te kay yollan· 
aa pelı: çolı: hem verilmelı:tedir. 

Burdur • Antalya fOl8U da 1enitktı 
tamir edilmektedir. 

1935 - 1936 den 7flmm IOllA e 
c1olayniyle Ttırlı: Maarif Cemiyeti 
kara lllı: ve orta okulJan talebesi 
fmdan bucfln saat on bette Halke.vi 
lonua.da senem procramfı blr mılllaıınd 
verilecektir. Propam pdm: 

l - Okul lıuclo1U: tatilırlll 
Ninni. <Hkel llannan. lJsua 
laclli mlar. 

2 - Mlaik: piyano (HUlfer 
ve Mbeyyen Salcı). Seremıcl ( 
Kbım Oalp), Ba1uır (Sahi -; 
mm). 

ı - G&Ornle clrffm (Orm 
ralt:aa), 

4 - Batılı:lar (ilk bidllcf -·w 
...-,.uı. Weti (lllı: ............ 
1hM1 'Dllflar) Jtltmik Jl....a- ( 
bfdnc1 erktkler) Petrol-- -J 
tlea.lrtıdıs}ı:IS•u~ıı•ı•tmı··481 .. llPllliiliilcı~ 
Devrimlerimiz (iki perdelDı: plJt'i) 
- km (Bir perdelik opnt) 
mu (Ozdemir Dmı) Semb«>Dk .... .,.. 
htler ('Odlin Joplala, elda ~ 
da tehlike), ritmik Jlmnaetfk, c 
tarım. idslft\J "61 ~; pr. 
n .,,,.. (tacdi auJar, s91aclr, lııd 
DWl dalı. balkan damı). 

Temail yamı teknrlaaacaktır. 

Tamı aut 10 da llilU 
•dl Hini topJmuM:aktno. 

• Analaal eaeUmeul ,_... mt tô dlJ 
tuflmecübr. 



i HAZI'~ "N 1 "36 P. ~.\R 

~UN D '\l(iKA : 
ah inesi • fransız enı 

Parlamentoda beyan1ı.a.11ıesini okudu 
«mağlfıblar Sağların patırdrlanna karşı, sollar: 

..,, 1 kapasınlar>> diye bağırdrlar.. 
agız arını 

Paris, 6 (A.A.) - Başbakan Leon 
Blum saylavlar kurulunda ve başbak~n 
tnuavini Daladiye de senatoda bugun 
tıükumetin beyannamesini okurnuş_la.r· 
·:Iır. Beyannamede, fransız milletının 

. .. r· "ddet demokratik hüriyetlerı her tur u şı 

Hükümet bir program da çizmiye
cektir. Onun programı halkçılar cephe· 
sine dahil bulunan bütün partilerin ka· 
bul ettiği programdır. Biricik mesele bu 

programı filiyat sa~asına çı~arm~~tı~: 
·Fili yat siiratle tece Ilı edeAce k~ı.r .. Ç~nku 
hiikümet maddi ve manevı degışıklıkler 
bu filiyatm temerki.izünden beklemek_ 

tedir. 
" ., ,, 

veya fitne teşebbüslerinden korumak 
kararını vermiş olduğu kaydedilmekte, 
buhrana çare bulmak ıstırabları azalt· 
'llak ve faal temiz ve itimadlr hayatın 

' - b an Faris. 6 ( A.A.) - Hükümetin be-
ihyası yolunda azimle çahsacagı . e:. 

1 lan y"nnamesi saylavlar kurulunda sol ce-
olunmakta memleketin sulh eme 1 ı .. 
edilmekte,' bu toplantı devresinde görü- nah çoğ unluğu taraf mdan sık sı·k1 a~k.ıs-

h f t af ka !arla kesilmi:;; ve sağ cenah partı erı ıse 
ŞÜlmek üzere önümüzdeki a a, -

k ll k ·u··f sesleri cıkarmakla iktifa et· 
nunu, 40 satlik hafta meseleleri, o e - tees" 
tif mukaveleler ücretli mezuniyetler, mislerdir. 

' h b ·malatı - ·Bu nidalardan biri sırasında sollar büyük bayındırlık işleri . ar 1 

. h kk da tayihalar "mağluplar a.ö-ızlarını kapasınlar .. diye 
nın millilec;tirilmesı a ın .. ,.. 
verileceği ~ bildirilmektedir. _Bundan bağırmışlardır. 
sonra beyannamede deniliyor kı: Alkışların sonu geldikten sonra mec-

''Hükümet rogyunluğu aramryacak- lis reisi Eryo uzun istizah takrirleri lis-
:?: "k'" tır. Çünkü bu çoğunluk vardır. Hu u- tesini okumuştur. 

nıet daha evelden itimad almış bulu~- Hükümet derhal siyasi: istizahların 
b ·ti ada la-

nıaktadxr. Büyük mesele u 1 m . görüsmesini kabul ettiğini bildirmi~tir. 
yik olmak ve bunu muhafaza etmektır. • • 

Fransadaki vaziyetin türlü tef sırlerı 

ı 
zıyorlar. Gazetelerin lisanı bugun daha 

Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork ~ay~ 
d ki . asi vazıyetı 

ınis gazetesi, Fransa a sıy . . . 
tahlile hasrettiği başyazısında dıoyr kı · 

"Eg-er bu sol cenah hükümeti ,halk 
kl · ezse kütlerinin dileklerini gerçe eştırm 

uh f Ya iktidarlı 
ve umumi: nizamı m a aza .. 

_ "fl. demokrası duş-olmazsa yapacagı ı as, .. 
'k "d mevküne gel· 

nıanı bir rejimin ı tı ar 
k Bu B. Leon 

nıesini kolaylastxraca tır. 
1 ~ . · · vapmakta o -Blum'un demokrası ıçın , 

duğu büyük bir harbtır.'' .. .. 
T ·b·· Blum huku. Nevyork I-Ierald rı un, . . _. 

. . , gy ı muvaffaki yetsızlıgın 
tnetının ugrayaca 

- kayde-Fransa 'da fa~izme yol açacagını 

diyor. 

• 

nikbincedir. 
Popüler diyor ki: . 
İşçinin dilekleri yerine gelecektır. Ve 

bu sükun ve intizam ve disiplin içinde ~
lacaktır. Sendikalar teşkilatiyle tam hır 
nlaşma dairesinde olan hükümet, mille

at. hayati isletrini temin edecektir. Pat· 
ın • -·u d' 

l da gayrimemnun degı er ır. ron ar • 
Çünkü hiç bir karğaşahk olmamıştır. 
Ve olmıyacaktır. Halkın arzusu açıktır. 
O amelenin hayat şartlarmm islahını is. 

ti yor" 
Eko dö Pari şunları yazıyor: 

Tamiri kabil olmıyan hadiseler vuku 
bulmadıkca gaib olmuş bir şey yokt~r. 
Disiplini ve otoriteyi kurmak gerektır. 

Bütün gazeteler "' •· (· 
Faris, 6 (A.A.) t · t l 

1 rmakta devam Londra, 6 ( A.A.) - ngilız ga~e e. e~ 
'.şçi hareketine maka e ayı . rı·. B ltım lıükuır.etinin tabii vazıyet. ~n_ ı 

. k yerlerde, bıl- -
ediyorlar. Basın, bır ço . iade için si.ıratle harekete karar verdıgı-

. . . asesini temın e-
hassa Faris bölgesının 1 

J ni yazıyorlar. 
ı d ~ını ya-

den hallerde işlere tekrar başa xg • 

Yunanistaııın ~lontrödek.ı 
. n- 1 lık ~enel direktörlerindeı~ Mavrudi~ ile 

deiega~yonu 

At.na 6 (A.A.) - Yunanıstanı Mo p ris elcisi Politis temsıl edecektır. 
1 

' D bakan· a • 
trö boğazlar konferansında ış fi . s·a t 

lr .. .. ı ntant devi et ~e erı , ı ir~ş c 
\ı...U~U { a Karol olduğu halde geçmişler ve otura-

) ı'ekoslovakya · · 1 d" Bükreş, 6 (A.A. - '!: a· cakları saraya gıtmış er ır .. 
~umur Reisi Beneş ile Yugosı~;y~~k- Öğleyin sarayın önündekı m.eydan • 
;.bi prens Paul birer saat fasıla 1 el{ 1 da büyük bir askeri geçit resmı yapıl -
reşe gelmişler ve istasyonda kral f adro ~ mış ve üç devlet reisi hazır bulunmu§-

.1 tara ın a 
hükümet erkanı ve elçı er 

selamlanmışlardır. k 
·-· lda çok a -

Misafirlerin geçtıgı Y~ . . bulu-
\abalık bir halk kütlesi bırıkmış k al 

larında xr 

tur. . 
Akşam Kıral Karol tarfaından ven· 

len ziyafette çok samimi nutuklar tea· 

ti edilmiştir. 
tıuyordu. Misafirler yan 

Fil. 1
. d eni l{arışıl<lıl<lar oluyor 

ıs ın e y w 

k uvvetleri bunlara mukabele etmege 
A ) Bu sabah, tev • 

Hayfa, 6 (A. . - . . lduk· 
\if edilen arabların sevkedılmış 0 

. . . b ba a tılcmŞ 
\arı polis mevkııne hır om k 
ve taslarla hücum edilmiştir. Bir ço 

mecbur kalmışlardır. Bir nümayişçi öl· 

.. dı·g~ er nüınayişçilerden bazıları ya
muş. 

t r Şehirde sükunet vardır. 
ralanmrş ı · 

• p 1. ve asker 
tüfek ateşi olmuştur. o ıs • h lilreli bir hal aldı 

Anver s o·revı te ~ ---
~ -------------

.8rükse1, 6 (A.A.) _ Anversdeki 

grev vahim bir hal almıştır. Otobüs 
tnüstahdimleri greve katılmışlardır· 
Tramvay işçisinin de grev yap~aların
dan korkulmaktadır. Limanda ış dur-

d den fabrika-tnu§tur. Çalrşmaya evam e . . . 
lara grevciler hücum ederek işçıyı ışle-
rini bırakmaya mecbur etmişle~~ir . . 

Hükümet mahfilleri Anvers ın yıye
cek merkezi olması itibariyle endi.şe 

.. ..k ı··n yakında er· gostermekte ve Bru se ı 

~aksız kalmasından korkulmaktadır. Sık 
sık kavgalar olmakta ve yolcuların e~yasr 
b. k d Grevcıler 
ıle nakil olunmama ta ır. . . .. 

polisin hareketini durdurmak ıçın °~ 
kl dizmek tabı · saflara kadın ve çocu arı 

Yesini kullanmaktadırlar. 
· .. · t partisi lideri 

Aralarında komunıs 
Jikemo olmak üzere bir çnk fesatçı un· 

surlar tevkif edilmiştir. 

Ceııevre konu~ma
ları ve İtalya 

A ) - Cenevre konuŞ-
Roma, 6 (A. . . d'İtalia ga-

maları dolayısiyle Gıornale 
z:etesi diyor ki: 

"İtalyanın. samimi sulh anlaşmaları-
na olduğu gibi en kötü gerginliklere de 

hazır bulunduğunu artık herkes açıkça 
· ·· bet ve anlamalıdır. Bugün. basıt, mus 

.... ül 
ima.., vaziyetler üzerinde goruş -

sarsı ,. . . b ·1 
mektedir. Oldubittilerin tashıhı ~~ ~ • 

h ··k··mden düsürülmesi degıldır. hassa u u -
ah ülü ile mes· İtalyanın sabır ve t amm 

uliyetini idrak eylemekte olması, onun 
değişmez kararları hakkında devlet a. 
dauılarını aldatm:lmıılrdtr ... 

ULUS .SAYF,.2 

. . ... . . . 

HABERLE 
abes meselesinin beklenilmiyen safhası 

...:» 

Londra'daki temaslarından memnun 
kalmıyan Negüs'ün Musolini ile konuş
mak üzere Romaya gideceği söyleniyor. 

B. Hor'un kabineye girmesi ingiliz -
i talyan yakınlaşmasına bir işaret 

telakki ediliyor. 
Londra, 6 (A.A.) - Henüz teeyyüd 

etmiyen yaymtılara göre habeş impara-
• toru Londra'da gördüğü kabulden ve 

B. Eden ile aralarında geçen konuşma

lardan memnun olmayıp, B. Musolini İ
le pazarlığa girişmek için Roma'ya git
mek imkanını araştırmıştır. 

Londra, 6 ( A.A.) - Sir Samuel Hor, 
Sir Bolton Eyres Monsell'in yerin ter
sane birinci lordluğuna tayin edildiği 
resmen bildiriliyor. 

• 

:.'· :.(. * 

İmparatorun sabık tayyarecisi olup 
Adisababa'ya doğru yoluna devam eder
l;<en Roma'da yere inmek mecburiyetinde 
kalmış olan fransız Druye buraya gel
mistir. Kendisinin belki de Negüsü al
mağa geldiği zannolunuyor. 

Londra, G (A.A.) - Havas. muhabi
rinin sahih bir kaynaktan haber aldığı
na göre B. Samuel Hor'un tersane birin
ci lordluğuna tayini keyfiyeti bugün 
resmen ilan edilecektir. Bu keyfiyett İn
giliz donanmasının Akdenizden geriye 
çekilip çekilmiyeceği meselesini otraya 
atmaktadrr. Gerçekten Sir Samuel Hor'
un Baldvin kabinesine girmek için böy
le bi rşart kostuğu yayılmıştır. 

Negiis ve MusoJini 

Londra, 6 ( A.A.) - Deyli Telegraf 

gazetesinin politika muhabiri Negüsün 
Edenle yaptığı görüşmede politika ma
hiyetteki meselelerin görüşülmediğini 

bildiriyor. 
<törüşme bir tercüman vasıtasiyle ya. 

prlmıs. Eden fikirlerini fran<ıızca ve Ne
c?:-i de habesce ifade etmislerdir. 

Negüs, habe§lerin italyanlara karşı 

Parlmanter mahfiller, B. Samuel Ho
run kabineye alınmasını İtalya'ya karşı 
takibedilen sert politika ile telif edici 
görmemekte ve bunu, başvekilin Roma 
ile uzlaşmak arsunda bulunduğuna delil 
saymaktadır. Bununla beraber. gene ay
nı mahfillerin kanaatine göre böyle bir 

Baldviıı ve Hoı 

mukavemet edebilmeleri için yapılan yar
dımlardan dolayı İngiliz hükümetine te
şekkür etmiştiı. 

Yaymtaların sebebi 
Loııdra, 6 (A.A.) - Habeş impara

torunun hemen bugünlerde Roma'ya gi
deceğine dair çıkmış olan garib yayın. 
tı şu hadiselerden ileri gelmiştir: 

1. - B. Eden ile Londra'daki ya
bancı diplomatların çoğu bugün habeş 
elçiliğinde yapılacak olan resmi mahiyet
teki kabul resmine iştirak etmiyecekler· 
dir. 

2. - İmparator, B. Eden ile bizzat 
vaki olan görüşmesinde ve habeş elçisi· 
nin dış bakanlığı habeş işleri direktörü 
B. Peterson ile dünkü görüşmeleri ne· 
ticesinden memnun kalmamıştır. 

3. - lmpartorun Deyli Telegraf mu_ 
harrirlerinden birine verdiği beyanat 
manalı görülmüştür. Bu gazeteci, B. 
Musolini'nin kendisiyle temasa geçmek 
arzu eylediğini imparatora söyleyince, 

Negüs: 
"-Avrupa'ya. hP.r türlü temas ve 

görüsmelerde bulunabilmek maksadiyle 
geldiği . .'' cevabını vermiştir. 

4. _Tayyareci Druye'nin Londra'ya 
gelişi. en akla gelmedik ihtimallere yo' 

açmaktadır. 

Dost Sevyetler, fırtınaya 
tutulan bir vapurumuzu 

kurtardılar 
Moskova, 6 (A.A.) - Dün sabah Ba

tum kıyılarında şiddetli bir fırtına es
nasında tehlike halinde bir vapur gö
rülmü~ Felengiderya ismindeki türk mo· 
toru olduğu anlaşılmıştır. İmdada gön. 
derilen bir Sovyet romörkörü, türk mo
torunu ve bir kaptanla iki tayfadan mü
rekkep tayfalarını kurtarmıştır. 

Motorun şiddetli rüzgarm tesiriyle 
H opa limanrndan Batum kıyılarına sü
rüklencti ği ve iki saat deniz üzerinde 

bocaladı~ı anlaşılmıştır. 
• 

Mak.sim Gorl~i 

hasta 

Ağır hasta olduğu bildirilen 
B. Maksim Gorki 

Moskova, 6 (A.A.) - Maksim Gor
ki bu ay başmdanberi gripten musta· 
riptir. Hastalık, ciğerlerde nezle ve kal· 
bin zayıflaması yüzünden vahimleşmiş· 
tir. 

Ilaı-;La ağırlaşıyor 

Londra. 6 ( A.A.) - Moskovadan ge. 
len bir telgrafa göre, Maksim Gorgi· 
nin sıhi durumu çok fena olduğu anla
şrlmaktadır. 

• 

Mareşal Graziyaninin kabul etti
ği haheş şefleri 

Adisababa, 6 ( A.A.) - Stefani a • 
jansı bildiriyor: Mareşal Graziani, Go· 
cam şefi Ras Hailuyu kabul etmiştir. 

Ras, Habeşistanın italyan bayrağı al· 
.tında tensiki işinde şahsi nüfuzunu kul. 
!anarak çalışmaya tamamen amade ol· 
duğunu bildirmiştir. 

Mareşal, diğer eşrafı ve bu arada da 
Habeşistanın eski Roma orta elçisini de 
kabul etmişti r. 

---- u - - - !!7'--- -

siyasetin, bu yüzden ihtilaller çıksa ve 
ezcümle İtalya milletler cemiyetinden 
çekilse bile, İtalya'mn mutlaka Cenevre 
andlaşmasına riayet etmesini istiyen bir 
kısım nazırları hoşnud etmiyccektir. 

B. Horun kabine)"e girmesi ve 
italyan gazeteleri 

Milano, 6 (A.A.) - Şimal İtalyası 
gazeteleri, B. Hor'un kabineye girmesi· 
ni müsaid bir surette krşrlamaktadırlar. 

Torinoda çıkan Gazetta del Popolo 
gazetesi, B. Hor'un avdeti fevkalade 
mühimdir. Ve hiç şüphesiz İngiliz hükü
metinin siyasası üzerinde müessir ola· 
caktır. iDyor. 

Stampa gazetesi, B. Hor bir çok hal· 
lerde zecri tedbirelrin iyi veya fena ha
vasını gösteren bir barometre olmuştur. 
Kabineye tekrar girmesi, zecri tedbir
ler hakkında bazı kararların alınacağına 
işarettir. Popolo d'İtalya gazetesi, tayi· 
nin mühim bir fikir değişikliğine delil 
olduğunu söylemekle beraber, bundan 
Bldvin kabinesinin prensipleride ani ve 
mühim değişiklikler olacağını kestirmek 
imkansız olmadığını bildirmektedir. 

İngiltere Akdcnizclcki 
clonanmasmı ecker!oH'. 

Londra, 6 (A.A.) - İtaly~n basını
nın Londra muhabirleri, vaziyetin inki
şafı hakkında nikbinlik göstermekte ve 
bunu Samuel Hor'un kabineye dönmesi 
ne dayandırmaktadırlar. 

Tribuna gazetesi muhabiri diyor ki: 
İtalya ile bir anlaşmaya varmak te

mayulleri artmaktadır. İngiliz donanma
sının Akdenizden geri çekilmesi hakkın· 
da Samuel Hor'un izhar ettiği arzu ar· 
tık eskisi gibi diğer hükümet azası nez
dinde büyük bir muhalefete uğramamak· 
tadır. 

İngilterenin Akdeniz hakkında iste· 
diği inanca Kızıldenize de teşmil edile
bilir ve gerek Dumerrah adasının tah· 
kim edilmemesi ve İtalya tarafından bit 
zenci ordusu kurulmaması keyfivetleri 
de bir anlasmı"=ı mani olacak mahiyette 
~örii 1...-MTiektedir 

• 

Blum kabinesi ilk toplantısını yaptı 

Kabine beyannemesinde, 
siyasetini anlatcw-:.ı \c 

bağlı olan sulhçu ve Milletler Cemiyetine 
40 saatlik haf ta ve harb endüstrisinin 

aış 

millileştirilmesini istiyecektir 
Paris, 6 (A.A.) - Yeni fransız kabi

nesi dün saat 1 7 de ilk toplantısını yap. 
mıştır. Başvekil B. Leon Blum bu sa
bahki toplantıda kati şekli kararlaşacak 
olan kabine beyannamesinin metinini 
arkadaşlarrna bildirmiştir. 

Dış siyasa bakımından beyanname 

Fransa hükümetinin sulhçu arzularını ve 

milletler cemiyetine yardımcı olmak az. 

mini anlatacaktır. 

İç siyasaya gelince beyanname, hü· 
kümetin ..ah günü meclise, 40 saatlik 

haftanın tatbikini, ücretli tatil günleri 

kurulmasını ve kollektif andlaşma akdi
ni istiyen kanun layihaları takdim ede· 
ceğini bildirmektedir. Bundan baska 

h.ükü~e~ ~arh endüstrilerinin millil~şti~ 
rılmesını ıstiyecektir. 

Di.mkü kabine toplantısında bakanlar 

ayrı~a, grevden doğn durumu da tetkik 
etmışlerdir. 

40 mebusun mazhatası 
tasdik edildi. 

'Paris 6 (A A ) M . ' · · - eclıs, eski reis 

B. Flanden Bouıson da danil olduğu hal

de, 31 i komünist ve diğer 9 u da diğer 
partilere mensub ceman 40 b me usun 
mazbatalarını tasdik etmic:t'ır s· d' . 

~ • ~ım ı, ın-

tihabları aene böyle muc'b· .. k 
b ı ı muna aşe o-

l~n yirmi kadar mabus daha kalmıştır 
kı hL•nlar hakkındaki karar da ileride 
verilecektir. 

Bugün Blum kabinesi meclis huıuru· 
na çrkıp beyannamesini okuv::ır::ık ve is· 

tizahlara cevab verecektir. 
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Diişiirıiişler 

RESil\l 
Sehrimizde bulunan ressamlar, 

san~tlannrn propagandasını yapa
cak ve onu halk arasmda daha faz
la tanıtmaya ve sevdirmeye çalı
şacak bir mecmua çıkarmak niye
tindedirler. 

Hakikaten memleketimizde re
sim terbiyesinin noksanı, idrak e
'dilmesi için uzun boylu tetkiklere 
lüzum göstermiyecek kadar orta
'dadır. Bir resim sergisinde, sahi
binin hatırr için kabul edilmi§ 
ve kötülüğünü avaz avaz haykıran 
bir tablo görürsünüz ki, önünde, 
'hürmet ettiğiniz kimseler takdir
le durur ve hatta serginin en iyi e
seri sıfatını ona bağışlamaktan 
çekinmezler. 

'Akademik resim tarzında 
ustalığını, bir müsabakada biônci 
gelmekle isbat etmiş bir ressamın 
realiteyi tahrif taraftarı bir ekole 
intisab ettikten sonra boyadığı ve 
muhakkak ki bir araştırmanrn iia
'desi olan bir eser için genç lise ta
lebelerinin "ben daha iyisini yapa
rım!" diye başkalarına işittirecek 
kadar yüksek sesle haykrrdıklarz
m da görürsünüz. 

Resim sergilerinde uluorta mü
talealarını jJri sürmekten çekin
miyen aydınların pek çoğu odala
rını fotoğraf yerine bir küçük tab
locıkla süslemek lüzumunu hisset
mezler. Ve daha fenası, işsiz güç
süz bir günlerinde önlerinden geç
tikleri sergiyi bir defa olsun gör
mek arzusunu içlerinde duymıyan 
okumuşlarımızın sayısı kabarrk, 
'dehşetli surette kabarıktır. 

Hal böyle olunca, memlekette 
Jıu güzel sanatın yayılması ve ta
nıtılması için yapılacak gayretler 
ancak takdirle kaqılanabilir. Fa
kat bu çalışmaların pratik imkan
ları ve tatbik kıymetleri üzerinde 
'de düşünmeden hüküm vermek 
acele etmek olur. Ortada, resim 
'değilse bile, musiki mecmualariy
le yapılmış olan bir tecrübe var
'dır. Bu neviden meslek mecmuala
rının, bir serginin alakadar ede
mediği halka nasıl okutulacağını 

sormak, yerinde bir endişenin ifa
desidir. 

Bence ressamlarımızın, bu gay
retlerini daha faydalı bir sahada 
harcamaları için tek çare, bir re
sim mecmuasından ziyade bütün 
gazete ve mecmualarda kendileri
ne kücük birer sütun temin etme
ye çal~şmalarıdır. Bıı suretle, dai
ma göze ilişen resim yazıla -
rımn arasıra olsun göz ucuyla sü
zülmesi, gözetilen hedele doğru 
büyük bir muvaffakıyet olacaktır. 

YAŞ!\R NABİ 

Tenis kulübünün 
)AVETİ 

Kavaklıderedeki Sportkin tenis ku
lübüne üye olanların bugün saat on bir
de kulüpte bulunmaları rica olunur. 

Tefrika: No: 72 

ULUS 7 HAZiRAN 1936 P AZA.R 

Ankara radyosu 
17.30 Cümur başkanlığı filarmonik 

orkes. 

FRANSANIN ıc VAZiYETi 20.- içmeler ve kaplıcalar hakkında k 
20.30 Ajans haberleri 

Blum kabinesinin iş başına. geldiği 

şu sırada muhtelif partilerin düşünce

lerine tercüman olan ayrı temayüllü 

fransız gazetelerinin görüşlerini gözden 

geçirmek faydasız olmıyacaktır. 

l'enileşme 

L'Oeuvre gazetesinde neşrettiği bir 
makalede B . Edourd Herriot, bütün 
fransızların memleketin yenileşmesini 

istediklerini ileri sürüyor ve misaller 
zikrediyor. Ve B. Tardieu'dan soruyor: 
"Tenkid ediyorsunuz fakat çıkardığrnrz 
neticeler nedir?". 

Bir müşahede. Burjuva denilen ba
zı mahfilerde bu tenkidlerin nasıl kar· 
şrlandığına dikkat ediyorum. Sanıyo

rum ki bir noktayı açıklamak icab et
mektedir. Fransız mi11etinin bir değL 
şiklik istediğinden kimse şüphe etmi
yor. Bu isteğin son tezahürlerini zikre
delim: Savaşçılar mim birliği, Pau'da· 
ki kongresinde "hür müesseselerimizin 
çerçevesi içinde" bir ''milli yenileşme" 
isteyordu. General Weygand gene ha
zır bulunduğu ''milli birleşme'' de, her
kesin namına ''büyük reformlar" ve 
bilhassa gençler için "derin bir yenileş. 
me" taleb edilmektedir. Eski savaşçı
lar federal birliği, Henri Pichot vası

tasiyJe "fransız yenileşmesi'' prnuını 

hatırlatıyor, ve meclisi harekete davet 
:ediyor. Yenileşme, bu hemen hemen 
müttefikan ileri sürülen dilektir. Fa
kat istenen cumuriyetçi teessüsler ni
zamı içinde bir y~nileşmedir. Şu halde 
seçilenleri itibardan düşürmeye çalış

mak neden? Bu ateşle oynamak demek
tir. Eğer parlamentarizm yıkılırsa, bu 
herhalde, faşizmin lehine olmıyacaktır. 
Bu hususta bazı işaretler görüldü. Ateş 
kızıldır. Şu halde, fransız milletinin 
istediği yenileşme için gerekli kuvvet
leri umudsuzluğa sevkedecek yerde bir
leştirelim. Fransayı en iyi sevecek, ona 
en iyi hizmet edecek olanlar, vatanın 

bugünkü ve müstakbel güçlükleri ka· 
bil olduğu kadar fazla sükun ve müş
terek hüsnü niyetle geçirmesi İ,Ôll var
dım edecek olanlardır. 

Sağlar 

Intransigeant da Gallus <la aynı Hi.. 

zuma işaret ediyor: 

Her inkılab yerine veya bir şeye 
karşı, ve yapmaktan ziyade yıkmak e
meliyle yapılıyor gibidir. Neden? Çün
kü biribirimizi anlamak şöyle dursun, 
hatta dinlemeye bile tahammül edemi· 
yoruz: Zehin istediği yere eser, der
ler. Heyhat! şimdi hiç bir yere esmi
yor görünüyor. Fakat biraz hüsnüniyet 
sahibi olmak istiyorsak, anlaşmak için 

geç kalmış değiliz. 

. Buna kaqılık Ifenri Vonoven şim

diden meclisin dağılması ihtimalinden 
bahsediyor. 

Mebusları düşündüren bir mesele 
vardır. Bu meclis dört senelik müdde
tinin sonuna kadar devam edebiJccek 
midir? Kanuni veya kanun dışı bir fe-

-» 

sih onun çalışmasına son vermiyecek 
midir? Seçilmiş olanlar, dışarda ve her 
tarafta milli seçimin yok edemediği mu
halif kuvvetler hissetmektedirler. Hep
si savaşa hazırdırlar, fakat mukadderat
larından endişe etmektedirler. Sosya
list hatibin geçende söylediği ''her şey 
mümkündür" cümlesi birleşmiş ::ıılığa 

döviz vazifesini görecektir 

Sosyalistlere gelince 
Sosyalistler namına konuşan Paul 

Faure, mesuliyetin bütün halk cephesi 
partileri tarafından alrnmasI İcab ettiği 
hususunda ısrar ediyor. Kastedilen ko· 
münistlerin mesuliyet almaktan istin
kaf/andır: 

Sosyalizmin zaferi, dış ve iç politi
ka ve hususiyle hükümet sahasında par
timizin dürüstlüğü bize gitgide artan 
bir itibar ve yeni azalar kazandırıyor. 

Fransız sosyalizminin itibar ve oto· 
ritesinin halk yığmları içinde genişle
diği muhakkaktır. 

Seçimin istediği esaslar içinde ve 
halkçı cephe progranunın aynen tatbiki 
için iktidarı ele almak mesuliyetini yaL 
nız kabul etmiş değil aynı zamanda is
temiş olduğumuz için memleket bizden 
hoşnuddur. 

Sosyalist partisi, iktidar mevkiinde 
iken, seçim kampanyası esnasında almış 
olduğu teahhüdlere riayet edecektir. 
Aynı zamanda, nihai zaferini hazırh

yacak olan işçilerin terbiyesi ve organi
zasyonu işi de hiç şaşmadan devam ede
cektir. 

Komünistlerin görii.şü 
Humanite gazetesinde Marcel Ca

chin diyor ki: 
Meclis açrlır açılmaz, günün en a

cıklı sefaletlerine yardım etmek için 
büyük projeler verilecektir. Bunlardan 
bir kJsmını işc;ilere, diğerleri köylüle· 
re, başkaları da orta sınıflara aid ola
caktır. Mühim olan şey bu projelerin 
müzakeresini hrzlı tutmak ve sayıları 
kabarık olan aynr zamanda inkisara uğ
ramak istemiyen emekçilerin umudla
rına cevab vermek üzere bunları kabul 
etmektir. Müzakereleri alabildiğine u
zatmak ve nefes kısılıncıya kadar ge
vezelik etmek hiç de ihtiyatlı bir iş ol
maz. Acele neticelere varılmalıdır. Bun-

B. Blumun 
1 Haziran 936 tarihli Deyli Telegraf 

gazetesinden: 

Bay Leon Bluıntun başvekalete gel
mesi kararlaşalı bir ay oluyor. Bu haf
ta içinde yeni başvekil, Saro'dan mü_ 
hürleri alacak ve Fransa tarihinde ilk 
defa olarak fransız kabinesinin başına 
bir sosyalist geçecektir. Geçen fasıla 

içinde B. Leon Blum fikir ve maksad
lan hakkında bir takım beyanatta bu
lunmuştur. Bu sözlere muhitine göre, 
bazen aşa:ı, bazen tiz perdeden sözler 
söyledi. 

Geçen gün, halk cephesi programın-

ların temin edeceği faydalar, baştan_ 

gıçta ne kadar hafif olursa olsun, ala
kadarlar tarafından hissedilecektir. 
Bunun er{ doğru usul olduğu kanaatin
deyiz. 

Bu suretle halk düşmanları kötülük 
edemiyecek bir vaziyete sokulmuş ola
caklardır. Askeri usulde silahlı faşist 

birliklerinin dağıtrlmasma hemen giri
şilmelidir. Bunlar memleketi bir kuv
vet darbesinin tehlikesi altında tut
makatdırlar. Fakat fransız milletinin 
kati surette halkçı cepheye bağlanması 
için, ona derhal müspet işler gösteril
melidir. İşsizliği azaltmaya başlamak! 
yaşamak imkanım verecek bir ücret te
min etmek! küçük memurlarla aylıklı· 

lan memnun etmek! Esnaf meselelerini 
halletmek! Spekülatörlerin küçük çift_ 
çileri yolmasına imkan vermiyecek bir 
buğday nizamnamesi yapmak! Zengin
lere para verdirtmeye başlamak! 

Görüldüğü gibi, burada, bazı faşist
lerin inandırmak istedikleri gibi ihti
lal, sovyetlik, anarşi, ateş, kan mevzuu 
bahis değildir. Sadece azimle, idrakle, 
muvaffak olmak arzusiyle girisJlecek 
ıslahat üzerinde konuşuyoruz 

Halko cephe tesanüdü 
]ournal gazetesinde "Le Democrate" 

imzasiyle yazan muharrir de diyor ki: 
Halkçı cepheyi tesis etmiş olan bü

yük partilerden biri, vazifelerini unuta
rak parlamentodaki vaziyetini parti 
menfaatlerine alet edeıse ve hükümet 
mevkiinden yarınki seçimde zaferini 
hazırlamaya çalışmak için faydalanmak 
isterse çok fena neticelerden korkula
bilir. 

Bu memleketin çalışkan sınıfları, se
çimin ikinci turunda reylerini halkçı 

cephe namzedlerine verdikleri zaman 
bunların hangi partiden olduklarını a
raştırmadılar ve sadece halkçı cephe· 
nin müşterek programına rey verdiler. 
Seçilenlerden ve ekseriyet fırkaların

dan kimse bu noktayı gözden ırak tut
mak hakkına malik değildir. 

Mücadele arkadaslanndan habersiz 
ve tek başına faaliyette bulunmak, mu
zaffer programın mensublarından her
hangi biri icin, hataların en ağm ola
caktır ve halkçı cephe dü§manlarınrn 

bekledikleri de budur. 

nazik vazifesi 
da mali merkezlerin telaşa düşecekleri 
hiç bir nokta bulunmadığını söyliye· 
rek sinirlenmiş olanları yatıştırmak is
tedi. Fakat 1871 de ölen Komün kur
banlarına ihtifal yapan .kızıl kuvvetle
ri selamladr. Bu selam, Fransa cumuri
yetine değil komtinistlere ve ihtila
le verilmiştir. Yarınki fransız Başve

kili, biribirine zıd istikametlere şiddet
le çekilmektedir. Hangi taraf daha kuv_ 
vetli ise B. Leon Blum'u o elde edebi
lecektir. 

Tam bu sırada Paris maden imalat· 
hanelerinde amelenin grev ilan etmesi, 

20.40 Halk şarkıları 
21.- Dans musikisi 

lstanhul radyosu 
12.30 Muhtelif musiki eserleri ve Han 

musikisi (plak) 
18.- Dans musikisi (plak}. 
18.30 ''Ambassadör., gazino ve Barın 

dan nakil. Dans ve varyete mu· 
sıki 

19.45 Haberler 
20.- Muhtelif sololar (plak) 
20.30 Stüdyo orkestraları 
21.- Eminönü Halkevi gösterit kolu 

ve son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu a· 
jansınm gazetelere mahsus ha
vadis servisi verilecektir. 

yeni başvekil için ahengi bozacak bir 
hadise olmuştur. 

Bu grevcilerin istedikleri, alellde 
sosyalist dilekleridir. Halbuki Frausa
da tatbik edilecek olan metod yenidir. 
Paris yakınlarında birçok motör mües
seseleri grevciler tarafından elde edil
miştir. Bunlar her ne kadar hiç biı za
rar vermemişlerse de istihsalatı dur
durmuşlar ve yerlerinden ayrılmadık· 

lan için başkalarının gelip çahşmasn;cı 
mani olmuşlardır. 

Vakıa bu gösteriler sıyasal mahac1 
ve niyetlerle yapılmıyorsa da tam Btum 
un iş başına gelmek üzere olduğu bir 
sırada bunun yapılması, başvekile ken
disinin müfrit soIIarm muzahareti ile 
muvaffak olduğunu ve ancak bu devam 
ettiği takdirde yerinde kala1J11eceğini 

hatırlatmak demek olacağını düşünme
mek kabil değildir. Eğer komünist ı•ar_ 
tisi daha kuv\.·etli olsaydı, o zarr.an 1.>
panya hadiselerinin daha esaslı surettf 
kopye edileceği şüphesizdi. 

Eğer komünistler fazla ağır basar.ak 
olurlarsa o zaman B. Leon Blum'un radi 
kal - sosyalist arkadaşları harekete ge
çecek ve başvekilin hareket noktasına 
gelerek oradan atmı mahmuzlayıp sür. 
mesini istiyeceklerdir. 

Finansal duruma gelince bu, o ka
dar nazik ve gü~ bir haldedir ki her
hangi bir dakikada yeni hükümeti yu
varlıyabilir. 

Solların istediklerini yerine getire
bilmek için komünistlerin muhalefete 
yemin ettikleri farngı değerinden dü. 
şürmek lazımgelir. Bu takdirde de Pa
riste birinci sınıf bir buhran başgöste
rebilir. 

Yeni hükümet. bu ihtilafları berta
raf ettikten sonra hemen yalnrz kabi
nenin değil, bütün Fransanm da birli. 
ğini sağlıyacak bir dış sıyasası güdme
ğe karar vermelidir. 

Yeni kabinenin daha kurulmasından 
önce güçlükler önüne yığrlmıştır ki bu
nu ancak milli lıir hükümet karşrlıya

bilir. Fakat bu milli hükümet nerede 
Fransa parlamentosu, son zamanlarda 
bunlardan birçoğunu tecrübe ettikten 
sonradır ki fransız seçmenleri bir de
ğişiklik olsun diye, bugünkü h\ıkümet. 
kurduracak şekilde reylerini kullan. 
mrşlardır. 

- Evinin önüne! "!n geçiyordum, dedi. 

~vDüOülk v<® Ct~~ü 
lerini takib eder görünerek bardağı Ansena
nm önüne doğn1 sürdü. 

le bir kitab ki sık sık açılıp okunsun, bitiri
lemesin. 

- Böyle bir kitab bulabilirsin, sana her 
gün kaç tanesini getiriyorum. 

Şanzelize'ye kadar gideceğim. Hava çok gü
zel. Benimle beraber gelir misin? Bulonya 
ormanına kadar gideriz. Saat daha on. Yazan: ]AK ŞARDON 

Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR ---
Ansena Alber'in yüzüne bakmaksızm ko

nuşuyordu: 

- Sen hayata inanıyorsun. Hele beş altı 
sene daha geçsin, göreceksin ki şimdi hoşu
na giden şeyler artık seni avutmaz olacak, 
insanlar seni sıkacak. Sonra, bir gün, bütün 
gelip geçmiş hadiseler ve senin o zavallı ha
yat sevgin, sanki hiç mevcud olmamışa ben
ziyecek. İki boşluk arasında, hayata gözleri
ni yumacağın sırada, mevcudiyetinin aldanı
şını seyretmek fırsatım belki bulacaksın. Şu 
hale göre, diyorum ki, eğer maddesini oldu-
0-u aibi muhafaza eden, bu gelip geçişte sö-h b 

nüp gitmiyen tek şey varsa, o da, ancak- bir 
insan icin de bugünden değeri olan - fikirdir. 

An;cna böyle konuşurken Bert'in tepsi· 
den vavasca bir bardak aldığım farkederek 
fıq ci !dl s6zterinden dolayı utandı. Fakat 
P ... ok dikkatli bir tavurla onun düşünce-

Ansena gittikten sonra Bert, odanın orta
sında, düşünceli bir hal ile durarak: 

- Bu Ansena çok sevimli bir adam, 
dedi. 

Alber, pencereyi kapadı ve kendini bir 
şezlonga attıktan sonra gözlerini yumarak 
uzun .zaman o vaziyette kaldı. 

Bert, aynanın önünde saçlarını düzeltir
ken birdenbire gözlerinin içine bakrnağa 
başladı. Ve kendini: buğular arasında, hem 
çocuk ve hem ihtiyar siması ile gördü. 

Alber'e dönerek: 
- İnsan, tıpkı bir baş dönmesi arasında, 

durup dururken hayatı düşünüyor, dedi s~n 
hayatı hiç akla getirmiyorsun; hayatın derın
liklerini .. ölümü, demek istiyorum. İnsanlar, 
günlerini dolduran şeylere: meşgal~lerine, 
konuştukları sözlere hayat adını verıyorlar. 
Eğer bu böyle ise, bir kadının bir günü ne 
boştur, bunu tasavvur bile edemezsin! 

Sustu, yatağın kenarına oturdu ve sonra 
gene, yavaş yavaş devam etti: 

- 'Bazı zamanlar okumak istiyorum; Öy· 

- Hayır, onlar gibi değil. Ben öyle bir 
kitab istiyorum ki bana benden bahsetsin. 

- Öyle ise ahlakcılardan birinin bir ese-
rini aramalı. ~ 

Salona geçip elektriği açtı. Kitab dolabı
nın önünde durarak birçok cildleri gözden 
geçirdi. Nihayet, gelişi güzel, bir tanesini 
alıp yatak 1odasına döndü. 

- İşte, zannedersem beğeneceğin bir ki-
tab. 

Bert kitaba göz gezdirdikten sonra: 
- Okudum, dedi. 
- Öyle ise sana Taklid'i vereyim. 

~~~ 

Bert, açılC pencerenin yanındaki küçük 
masasının önüne oturmuş, kağıdının üzerin
de bir güneş huzmesinden gözleri kamaşarali 
günlük hesablarırun yekUnunu yapmağa bir 
kere daha başladığı sırada kapı çalındı. 

Salona giren Odet, biraz tasalI büyük 
gözleriyle Bert'e baktı. 

- Gelirim. Şapkamı alayım. 
Bert'in, eldivenlerini almak için açık tut

tuğu elbise dolabı kapısının aynasında ken
dini seyretmekte olan Odet sordu: 

- Sabahları hiç çıkmıyor musun? Eğer 
böyle giderse artık insan sokağa yalnız çı
kamıyacak. Erkekler kadınların peşini bı
rakmıyor. Hiç dikkat ettin mi? 

Bert, iskarpinlerini giyerken, gene rle
vam etti: 

- Kocan evde değil mi? 
- Alber bu sabah erkenden çıl:tı. Öğle 

yemeğine de gelmiyecek. Kendisine bir söy
liY.eceğin mi vardı? 

- Evet. 
- Dün bize uğradın mı? 
- Hayır. 
Bert pencereyi açarak Odet'in ar'·nsısrr" 

odadan çıktı. 
-Kapıcı 

ti de-
kadın. u~radığını s·· , "'mi§ 

(Sonu ) 
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Resim sergısı açıldı Ankara - (,ankırı 

tenezzüh trenleri 
Fransa da grev genişliyor 

(Başı ı. inci sayfada) . 
. · l • dur Rcsını ehem } et verdıklerı ma um • . 

•. 3 ı bir şubesı de gıızel san .. tların en es :. ı 
olduuuna aöre ressamlarımızrn üzerle • 

., .:> • • d al 
rine nasıl hiiyiık ve kutsal bır 0 eı· -
dıklarmı hatırlatırım. Sanatın her sa· 

• . · · de de inkıla • ha!rmda oldugu gıbı resım 
hın icleolojisİlle daha kuvvetle sarılmak 
re- her işte reaiıtc ıle me gul olv ak a 
natkiırlarım17111 es.ıslı gayeleri o/suıı ... 

Sergiyi gt!zt!n 

. d· bu sergiyi aç· Kamutay B:ışlrnnınıız an 
malarmı dıliyoı uz.,. d 

B. Abdülhalik Renda tarafın an 
kordelanm kesilmeı;ınden ııonıa sayısı 

k k rağrrhlar yüzleri bulan kadın ve er e .,. 
. a etdler arasın· sergiyi gezdıler. Bu zıy 1 .,. b 

da Parti Genel Sekreteri B. Rec~ 
.. ..kler Vekıh 

Peker İnhisaılar ve Gumru .. 
B. Ra~a r ctrlıan. Kültür Kurulu Re ısı 

.. k k me 
B . İhsan, Kültür Bakanlrgr yu se • 

1 ve generalle. 
miırları, birçok mebus ar 
rimiz go7.e rarpıyordu. .,. ·1..ı· bu 

Evelki g~n de yaı:dıgıınız ~ı ı. 
ba . hususiyetı, zen • 

seneki serginin rız . ·k· cı 
11 - dur Bır ı ·ın ginli"i ve eser bo ugu · .. 

b eserlerde muşa· 
hususıyet olarak genç b. 1 . .d i]erliyen ır o • 
hede ettigimİ7 gıtgı e . . 

1• • sergının umu-
gunluğu zıkretme ıyız. 

• h . .. önünde tutulunca. genç 
nı eyctı. ~oz. IA icgal etmeye baş. 
azaların bırıncı P anı T 

ladıklarr artık bir bakikattır. 

S 
. en yiıksek kıvmetini Çallı 

ergının J • lo 
lbrahim imzasını taşıyan sekız .. tab .• 

k·1 -ttiginde herkes muttefık 
ı n teş ı .. . 

. Bu eserler arasında bılhassa r • .,.uır 1 
l. .~ ... :t} ah kadın portresi. çok can ı ;e 
b ~ ... ıyctli bir olgunluktadır. Nü sı, 
' ..... umundan bir heykeli fazlaca an -

1asına karşılık Mellenena'sı ince 
bır hassasiyetin ifadesi olma! tadır. 
Dört manzarası ve koyu renklı cephe 
gerısi tuvali ustadm yeni bir ~e~ç~eş. • 
me ve kalkınma devresine girdıgını bı
ze müjdeleyecek güzelliktedir. 

Namık İsmailin yerini, bu sene, sı -
yah kordela içinde bir beyaz çerçeve 

işgal ettiğini gördük, bu yıl için~~ ~a~
bettiğimiz üstadın hatırasını huzunıe 

·· hi bir ese· anıyoruz. Ressam Şevket ın Ç • 
. k" yoruz ılk rınin bulunmayışını - ı sanı . 

fl ek bır nok· defa vakı oluyor - ese ence . 
ta diye kaydetmeden geçemiyecegız. 

Ressamlarımızın duayeni olan G~ • 
neral Ha1il bu sene de altı tabloyla ış-

. · de yıl· tirak etmiştir. Sanat ... kı uzcnn 
ların hiç bir tahrib eseri olamıyacagına 

.• J b. . 1 k·ı eden üstadın en guze ır mısa teş ı . . 
bütün bu peyzajlarında. şohre~ı~ı te -
min etmiş olan yüksek kudretının de· 

ıamrnı buluyoruz. 
Emekdar portretistimiz Feyhaman 

Duran üç portre ile iştirak ediyor: Ge· 
sa 

Tefrika: No: 65 

neral ressam Halil, B. Hikmet. Osman 
Cavuş. Bilhassa Osman Çavuşta, Meh. 
metçiği ifade etmek için bir çalışma 

seziliyor. 
G:.izel sanatlar resim mualimlerin • 

den daha üç imza görüyoruz: Hikmet 
Onat, Nazmi iya ve Ayetulla'h Somer B. 
Hikmet Onat. akademistlerin en mo • 
dcrnidir. Fakat bu modernlik akademi
mizin çerçevesi dışına çıkacak kadar 

müfrit tlegıldir. Fcnerbahçe yarların· 

dan muhtelif po .. lar tesbit c:uen tualleri 
frapan renklere olan temayulüne 
ra men ahenkli te adlar vücude getiren .. 
bir sevimliliktedir. 

B. Nazmi Ziyanın kendine has 
olan fazla süsü, fazla rokoko iptilasını 
gene bütün eserlerinde buluyor~z .. Bu 
iptıla Bahaı şarkısı" ında hoşa gıtmıye

cek bir ifrata varıyor. 
fresk muallimi olan B. Ayetullah 

Somcrin tablolarında daima dekor te • 
siri hissedıliyor. Bu tabloların mevzu • 
ları ne olursa olsun, ruhu renk zeminle. 
rinin birbiri üzerine işlenmesi esasına 

istinad etmektedir. İyi bir dekoratıst o
lan B. A. Somer, "Uyku"da ''Sonbahar .. 
janrında hoş eserler vücude getrmiş fa. 
kat "ÇÔban Mehmet" portresi. portre 
nevine girmemesi icabettiğini gösteıi • 

yor. 
İkinci plandaki ressamlar arasında 

başlıca kusur olarak renk özentisini zik· 
retmemeye imkin yok. Kart postal trajı· 
nr hatıra getirmekten geri kalmayan bu 

renk özentisinin tipik misali B. Siıru· 
rinin iki tablosudur. Hayri Çizelin ro
mantik manzara ve çiçekleri, Bedia Gü
leryüzün iki eseri ve Ahmed Dogunun 
frapan sarahat dı.i kı.inü tab1 olarını da 
bu tavsif içinde i e le' iliriz. 

Refet ve Saibin eserle.ini dJıma 

• 

Çankırı, 6 (A.A.) - Ankara - Çan
kırı arasında h r yıl olduğu gıbi bu yıl 
da 7.6.936 gününden başlamak üzere te
nezzüh trenleri işliyecektir . 

Canavar düdüğü tecrübe 
ediliyor 

Atpazarında saat kulesi üzcnne ko
nulmuş olan canavar düdüğünün birkaç 
gün tecrübe için günün muhtelif saat
lerinde ötturülecegi haber alınmıştır. 

kendini tekrarlayan bir çalrşmayu misal 
olarak gösterebiliriz. 

Serginin bilhassa üzerinde durulacak 
kıymetleri dört genç imza taşıyor: Bur
salı Şefik, Malik Akse], Bedri Rahmi 
ve Nusret Suman. 

Şöhretini haklı bir kudrete borçlu 
olan Şefik Bursalının üç Buna pey
zajı, sanattaki bariz inkişafı ve olgun. 
taşmayı ifade etmektedir. Kendi kendi· 
ne yetişmiş olan bu gencin hassas ve 
spontane sanatını takdirle anmamaya 
imkan yok. 

Ankaralı sanatkar Malik Akselin e
serleri, resimde bir Ankara mektebinin 
tesisi yolunda ciddi araştırmalar olarak 
kabul edilebilir. Bu gencin memlekete 
ve kendi ruhuna dönüt hususunda gös
terdiği temayülü alkıtlamalc ve serginin 
oldukça gözden uzak bir kötesine sığış
mıf olan eserlerinin kıymetini belirt • 
mek istiyoruz. 

Maliğin boynu bükük hamal çocu. 
ğu, kağnı başındaki köylüleri ve keçi
leri .bütün bunlar, bozkır manzarası

dır ki, kendi görüşümüzle tesbit edil
mişlerdir. Diğer Ankaralı sanatkarın, 

Nusret Sumanın portresi ve Ankara 
peyzajları kadar araştırma devresinden 
artık yaratış devresine geçmekte oldu· 
ğunu gösteriyor. 

D grupu sergilerinde görüp beğen
mek imkanını bulmuş olduğumuz Bed. 
ri Rahminin primitivist tarzınd1ki dört 
eseri de serginin sonuna atılmış olmak
la. kıymetlerinden bir şey kaybetmiş 

değillerdir. Bedri Rahminin primiti
vizmi, bir türk resim ananesi yaratmak 
hususundaki vorulmaz ısrarını karak
tcrlendirmel.te ve bb:e her gün yeni ve 
ori Hnal kompozisyonlar hediye etmek

tedir. 

Pek kısa bir tahlilini yapmaya çalış
tığımız sergi, bütün temayüllerin için
de birleştiği her zevke hitab eden eser
leri koynunda topl yan, muhakkak ki 
zengin bir varlıktır. 

• 

• 

gıl, azami kabiliyetlerin muhafazasındadır. 

l.ıondra borsasında frank düstü - Yeni , 
grev hareketlerinin bir iki güne 

kadar biteceği söyleniyoı· 
Londra, 6 (A.A.) - İngiliz gazete. 

lcri. başlıca Franaadaki grevin ve hü
kumetin zor vaziyeti ile ugraşmaktadır. 
Fransız frangı Londra borsasında çok 

zayıftır. Frangın sukutuna mani olmak 
için borsada resmen harekete geçilmiş
tir. 

Evenıng Niyuz gazetesi diyor ki: 
''Fransadaki grevler komünistler ta

rafından çok iyi hazırlanmıştır. Bun
dan da maksad siyasi bir zafer kazan

maktır. Bir devletin istikbalini ancak o
toriteli bir rejimin kurtarabileceğine 

kani bulunanlara son fransız hadisele
ri tamamiyle hak vermiştir. 

Yt·ni grev harekt•tlt·rl 
Pari9' 6 (A.A.) - Tıbbi maddeler 

yapan birçok fabrikaların işçisi de grev 
ilan etmiştir. Bütün büyük mağazalar 

kapalıdır. 

Versayda da fabrika ve otobüs tir • 
ketleri itçisi greve iştirak etmişlerdir . 
Fransanın şimal inde grev hareketi do
kuma ve madenlere de sirayet eyle
mektedir. Şimendifer kısmen durmuş
tur. 

Anversde de grev 
Anvers, 6 (A.A.) - Liman amelesi. 

nin grevi bir otobüs şirketine de sira-

yet etmiştir. Komünistler Gand limanı 
işçisi arasında da grev çıkarmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Grc\'İll hiıt•ceği unıulU)or 
Paris, 6 ( A.A.) - Umumiyetle ha• 

kim olan kanaate göre, grevin bitmesi 
bir iki günlük meseledir. 

GrcH·ilcrin sa)ı~ı 
Paris, 6 (A.A.) - Yalnız Paris böl

gesindeki grevcilerin sayısı dün sabah 
210 bini bulmuştur. Şimal eyaletinde 
grevcilerin sayısı dün akşam 90 bin idi. 

Kabinenin aldığı tedbir 
Paris, 6 (A.A.) - Dün akşam BB4 

Blum, Salengro, Spinasse ve Lebas tle 

B. Juho'nun başkanlığında, umum İ9 

konfederasyonuna menıub bir heyet, 

aralarında toplanıp grev hakkında gö. 

rüşmüşlerdir. Gerek Paris'in iaşesiO: 

temin etmek ve gerek yalan, yanllf ya .. 

yıntıların önilne geçmek için bazı ted. 
birler alınmrıtır. 

DUn, 6lle4en sonra, halkçı cephey4" 
menıub pute direktörleri, kendi gaze
telerinin greve rafmen intiprmı ne su· 
retle temin edebileceklerini glrlpüş· 
!erdir. 

Küçük Antant devlet şeflerinden sonra 

Kurmay reisleri toplanacak 
( Ba1ı ı. inci sayfada) 

ve bu sabahki gazetelerin i,arct ettiği. 

ne göre, yarın yapılacak olan küçük an

tant devlet reisleri toplantısı üç devle

tin tam ittifakını ve gerek Avusturya • 

da gerek Macaristanda Habsburgların 

yeniden kurulması hakkındaki bütün 

teşebbı.islere karşı kesin aleyhtarlıkları· 
nı teyid edecektir. 

Prens PoJ ,.e 8. Bene§ 
Bükrqe vardılar 

Bükret, 6 (A.A.) - Yugoslavya kı
rat Naibi Prens Pol ile Çckoalovaky• 
CumurbaJkanı B. Benet bu sabah bu •· 
raya gelmişler ve istasyonda kırat KaroJ 
tarafından karşılanmışlardır. 12 de, 
kırat ve misafirleri, saylavlar kurulu. 
senato azası ve kordiplomatik önünde 
büyük bir geçit resmi yapılmıştır. 

Yugoslavya bakanlarından B. 
ve Bn. Behmen şehrimize geldi 

( Ba~ı 1. inci sayfada) ı 
Dr. Rtiştü Aras saat 13.30 da misafir 

nazırla refikası şerefine Çankayada Ha

riciye köşkünde bir öğle ziyafeti ver-

miştir. Ziyafette misafirlerden başka, 

Bayındırlık bakanı B .Ali Çetinkaya ile 

r fikasr, Bayındırlık ve Dış bakanlıkla· 

rı ileri gelenleri, Yugoslavya elçisi ve 
elçilik ileri gelenleri bulunmu lardır. 

Başbak:ammız misa
fir hakanı kabul etti 

B. B men dun saat 16 da B bak n 
1 ın t lnoniı'nü ve Bayan Behmcn de 
B..ı an 1 met ln unu zıyaret et · l r 
ve ba bak mızla refikası na ırla re. 

fikasına ziyarc.tlerini iade etmişlerdiı... 
Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetio 

Kaya ile refikası Bayan Çetin Kaya mi 
safir nazır ile refikası şerefine saa• 
20,30 da Ankara Palasta bir akşam ziya· 
feti vermişlerdir. 

:·········... R. Peker'in ........... . 

j tnkılib Dersleri ! 
i.: Ankara ve lstanbul Oniversi- f 

telerinde R. Peker'in verditi inkı· i 
: lab derslerinde tutulan talebe : 
i notları, gözden geçirildikten son- f . 
·:.i. ra, ULUS Basımevince kitap ha- i 

tinde basılmı§hr. 124 sayfa tutan i 
: eser, yalnız basma masrafı kar- i 
! §ılığı olarak her yerde ON KURU. i 
f ŞA satılmaktadır. i ........................................................ : 
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IOPVEKÜN HARB 

Seferberliğin ilan edilmesi üzerine, ":n~
yurd'da, ulusun hayatlllı ve ekonomik gıdı
şini, tanz m 6'den, topluluğunu koruyan ve 
''memnun olmıyanlar" ın kışkırtmalarını or
tadan kaldıracak olan i~-p~letik tedbirler a-

lariyle harab edilip edilmemiş olduklarımı, 
?ütün bu işlerde çalışmağa yetecek ölçüde 
ınsan mevcud olup olmadıgına ve bu insan
ların manevi kudretlerinin ne mertebede ol
duğuna bağlıdır. 

İkinci bir mesele daha çıkacaktır; o da. 
harb uzadıkça, büyük zaruretlerle birlikte 
halkın sinirleşmesi de büyümektedir ki do
layısiyle, barba girişmiş olan devletİerin 
yurddaşları, cephedeki harbın tesiriyle bir-

Yazan: General LUDENDORF 
Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

. . · · ·· ·ne ateş kudreti-Bır harb gemısının uzerı . . 
nin kesif bir surette çevrilmesi netıcesınde, 
böyle bir geminin harb safından ayrılması, 
donanmanın muharebe kudretine, malzeme
sinin normal olarak harb safından aynlma
llnm kara ordusuna indirdiği darbe~~~. çok 
başka bir şekilde tesir ettiğini göz onunde 
tutmak lazımdır. 

Harb devam ettiği müddetçe ha_ya ved d: 
ilanına kuvvetini harbın başladıgı .an a 1 

kudrette muhaf~a etmek zor bir şeydır; ?at
ti d'd ulus kendini var kuvvetıyle 
ver:~:ıu~ü~aa ordusu için çalışmış bilMe ol-

' • · imkan yoktur. e-aa, gene bunun tcmınıne . . . 1 
•ele, dünya harbında olduğu gıbı, n:ıma de: 
dilmiş olan şeylerin tamamlanmasın • e 

lınmıştır. Bu tedbirlerin tatbik-ine geçilme
siyle, "ekonomi ve topyekun harb" faslında 
anlattığım gibi, anayurd'da, ulus ve ordunun 
ihtiyaçlarını temin için faaliyet başlamakta-
dır. 

Bu sahada elde edilebilecek veya başarı
lamıyacak olan şeyler ''ekonomi ve topye
kWı harb" faslında izah edilmiş olan vaziyet
lere bağlıdır; yani, tarlaların ne dereceye 
kadar sürülüp ekildiklerine, gübrelenebildik
lerine, iç memlekette ve işgal edilmiş olan 
topraklarda ne ölçüde ham madde bulundu
ğuna, bu ham maddelerin memleket dışın
dan ne nisbette getirildiklerine, ham madde
leri ve ehemiyetli endüstri tesisatı olan yer
lerin düşmanın eline geçip geçmediğine, ya
hut bu gibi yerlerin düşman tayyare hücum-

Bütün sayılan şeyler bir yana bırakılsııı, 
harb ne kadar uzun si.irerse, ekonomik duru
ma şekil verilmesi, ulus ve ordunun ihtiyaç
larını temin imkanları o nisbette güçleşece-
ği de tekmil devletlerce anlaşılacaktır. Bu
nun aksi ise. harba ginniş olan devletlerin, 
fevkalade elverisli coğrafi durumlarda bu
lunmalarına, Birleşik Amerika hükümetleri-
nin harba girmeden de dünya harbında İn
giltere, Frans~ ve ltalyaya yaptıkları gibi, ta
raf sız adı verılen devletlerden ihtiyaçlarını 
temine bağlıdır. 

. _Va~iyet böyle olmadığı takdirde. harba 
gırışmış olan ulusların maneviyatı . 

· k k 'kl' ~. , ıaşe ve 
gıyece e sı ıgı. kendini hissettirdik e ve 
or~uda harb techızatının noksanlaşmaki 1 
dugu haberleri ço<Yaldıkça dah : d a 0 

-

laşan muazzam bk yük al~ına agi::kte ad~r-
e ır. 

likte, çetin h!r manevi imtihana tabi olacak
lardır. Daha ılk meydan muharebelerinden 
sonra, ~luslar, ordunun zayiatından doğru
dan dogru~a müteessir olacaklardır. Zafer
ler, manevıyat üzerinde ezici bir tesir yapan 
yasayı yaşatmıyacaklardır. Buna karşı m .. 
harebedeki ölü ve yaralı 2ayiatı hakktn:a 
gel~n haberlerle birlikte, başarısızlıklar, ma
nevıyatı yıkacak surette tesirlerini yapacal{. 
la~dır. Topraklarında muharebelerin yapıl-
dıgı uluslarda, bir de buna dog"'nıd d ... . . .. .. , an og .. 
r~ya ıçıne suruklendikleri mücadele d 1 • 
sıyle, h.alkı.n büyük ıstırabı katılacakt;. ~:, 
nun netıcesınde buralardaki halk, ic memlek. 
te kaçmakta, ve orada büyük bir asabiye 
uyandırmaktadır. 
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OliınıJiyadlara Hazırlı]{ l\1açlarıı 

lstan ılda diin başarı ile yapıldı 
1 

· stnııbııl : 3 .. -- Ankara : l 
İzmir: 4· -- Först Vienna: 1 

(Başı 1. inci sayfada) 

Natık - Safft:t, Ali Rıza • Nazmi, Se
mih, Halid - Selim, lskender, Yaşar, 

Fahri, Hamdi. 

o, una hir hakı"1 
• > 

Oyuna parayı kaybeden İstanbul 
muhtelitinin bir hücumu ilcbaşlandı. Bu 

hücum, Salfıhaddinin 2 5 mtereden attı. 
ğı bir şutla avuta gitti. 

İlk dakikalar İstanbulluların tazyiki 

altında geçiyor. Bu hücumları derli top
lu ve şuurlu olmaktan ziyade, tesadüfi 

ve şahsi enerJİlere bağlı. Ankaralılar bu
nu 15 dakika içinde bertaraf ettiler ve 

büyük bir azim ile oynayarak İstanbul 

yarı sahasına yerleştiler. 

Oyun, güzel bir futboldan ziyade, 

bezgin bir mücadele halinde. Bunda en 
ziyade havanın çok sıcak olması mües
sir oluyor. İki takımın çıkardığı oyunu 
umumi' şekilde tetkik edince göze çarpan 
cihet teknik ve berabere oyun değil, 

icrdlerin gayretinden ibaret. 

Birinci <levrcnin hulasa~u 
Birinci devrenin bütün uzunluğunca 

göze çarpan noktaları şöyle hülasa et

mek kabildir: 
İlk çeyrek saat içinde İstanbul takı

mc vaziyete hakim gözüküyor. Fakat bu 
üstünlüğün bütün tezahürleri iki münfe

rid harekete inhisar etti: 

ı. - Onuncu dakikada Niyazi güzel 
bir süzülüş yaptı .. Ortaladığı top, tam 
Şerefe geleceği zaman, Ankaranın sol 
müdafii güzel bir kafa vuruşu ile tehli

ıeeyi atlattı. 

2. - Fikretin indirdiği top bir şan
delle ortalandı. Salahaddinin ve Alinin 
kale önünde ve demarke oldukları hal
de ıska geçmeleri bu güzel pasın netice 
,•ermemesine sebeb oldu. 

İlk çeyrek saatten sonra ankaralılar 

.ı:ısa b'r müddet için üstünlüğü ele al. 
nı!jlar<lı. Onlar da bundan faydalana
nadılar. Fahrinin sağdan gelen bir topu 
kafa ile kaleye göndermesi, bu hücum 
tistünli.ilYii..,iin biricik canlı hareketi ol
hı. Fak;:ıt Sefa, P"i.izel bir plojonla bıı 

mruşu bloke etti. 
0ylın' n hıından sonrRsı tııtsız bir 

•lidinme r.,,ı·nrlc "'e('.ti. İstanbul takımı, 

bilhassa orta muhacim in fena oyunu 
yüzünden tesirli bir oyun çıkaramıyor
du. Ankaralılar da seri, fakat kontrol • 
'>UZ oynamak yü::ünden tesirlerini kay
bediyorlardı. 

Birinci devre bu şekilde, golsüz bit-
ti. 

lkinı:ı <tt'vre .• 

İkinci devrede Ankara takımı Fah. 
rinin yerine Ömeri koyarak küçük bir 
değişiklikle sahaya çıkmıştı. İstanbul 

takımında Esadın yerinde İbrahimi gö
rüyoruz. Oyun aynı bezginlikle başladı. 
Fakat dakikalar ilerledikçe iki taraf da 
canlanıyor. Maçın başlangıcındanberi 

gyrülmeyen bir ahenk iki takımın bü
tün hatlarında knedini gösteriyor. 

lı.;tanbulun ilk golii 
Onuncu dakika: İstanbul takımı üs

tün bir oyun oynuyor. Fikretin indirdi
ği topu Salahaddin plase bir vuruşla 

ağlara taktı. 

Bu golden sonra İstanbul, kesin üs
t:inlüğü kurmağa muvaffak oldu. 

Ankaralılar müdafaada toplanır gi -
bi oldular. Fakat oyun yeniden açıldı. 
ve karşılıklı akınlar görüldü. 1stanbu • 
lun hücum!an daha tehlikeli vı- ranlı 

oluyor. 

İiiitanbulun ikinci golü 
23 üncü dakika: Reşadın uzun ve ile

ri bir pası. Salahaddin ve Şe.ref aynı 

zamanda atıldılar. Fakat Şeref daha sı -
kı bir atılışla topu kaptı ve çıkış yapan 
kaleciye rağmen topu ağlara taktı. Na
trk, bayılarak oyunu terketti. 

lstanhulnn ii~iincii golü 
İstanbul kısa bir sıkışma devresin -

den sonra vaziyete gene hakim oldu. 
31 inci dakikada Niyazi, güzel bir dep
lasmandan sonra, soliç yerind~n günün 
en güzel golünü çıkardı . 

i\nkaranın golü 
Devrenin son dakikaları: Ankaralı -

lar gı.izel bir hücum yaptılar. Hüsnünün 
ıskasın<lan faydalanan İskender, sıkı 
bir şutla Ankaranrn biricik golünü çı -
kardı. Ve maç 3 - 1 İst:ınbulun lf'hine 

bitti 

İzmir muhteliti ·· Först Vieıına 
!zmiı mulıtelıti ile Först Vipana·p 

l:arşılaştıran maç günün en ehemiyetli 
m:lsabakasiydı. Maç başladığı zaman 
stadyomdaki kalabalık 4 • 5 bini bul -
muştu. 

Sahaya evvela viyanalılar, sonra da 
İzmirliler çıktılar. İki takım da halkı 

ıelamladılar ve alkışlandılar. 
Törenden sonra takımlar karşılaştı. 

tzmir şöyle bir kadro çıkarmıştı: 
Cahid • Fethi. Cemil • Adil, Hakkı, 

-.ıurullah - İbrahim, Said, Vahab, Fuad, 

'Basri. 
Viyanahlar şöyle sıralandılar: 
Havliçek • Rayner, Şimans - Debus, 

H::tfman, erdl - Malrer, Geşvaydl, Man-

• Polak, Hag. 
Hakem Şazi Tezcan. 
Oyuna viyanahlar başladılar. ı:Cıscs 

')aslarla ortadan bir iniş. Top İ ~mir mü. 
dafaasma takıldı. Karşılık bir İzmir hü

;um. Avut. 

İzmir canlı oynuyor 
Oyun yavaş yavaş İzmirin lehine a

çılma gösteriyor. Büyük bir enerji ile oy· 
nayan İzmirliler, viaynahlara nefes al

mak imkanını vermiyorlar. 
Viyanalı profesyonel oyuncuların va. 

ziyete hakim olacağım tahmin eden halk. 
İzmir muhtelitinin oyununu çılgınca al

krşlryor ve teşvik ediyor. 
Viyanahlar görerek oynuyorlar. Fa

kat başta maruf milletlerarası Geşvaydl 
ve Hofman olmak üzere, bütün oyuncu
larda enerji noksanı var. Canla başla oy
nayan izmirliler bundan çok güzel fay. 

dalanryorlar. 

lzmirin birinci ~olü 
İr..nir, güzel oyununun ilk. verimini 

24 üncü dakikada aldı. Soldan btr ini§-

ten sonra Fuad gerçekten güzel bir şut

le topu viyanalıların ağlarına taktı. 
Oyun, müsavi bir cereyan takib ede

rek devam ediyor. Viyanaltlar hep aynı 
isteksiz ve gayretsiz oyunu oynuyorlar. 
İzmir takımı, orta muavin Hakkı'nın 
hazırladığı fırsatlarla daima hücum üs

tünlüğünü elde tutuyor. Said, 38 inci 
dakikada, Fuaddan gelen ileri bir pası, 
müsaid bir vaziyette kaçırdı. 

Son dakikalarda izmirli kaleci güzel 
İki kurtarış yaptı ve birinci devre 1-0 

İzmir lehine bitti. 

İkinci devre: 
Vi~ analılarm ilk ve ~on golü 

İkinci devrenin birinci dakikası: Vi
yanalıların ilk hücumu kornerle netice. 

lendi. Soldan atılan köşe vuruşu, Ge
şvayd'ıin kafasiyle İzmirin ağlarına ta

kıldı. 

Oyun, birinci devreye kıyas edilemi

yecek kadar büyük bir hızla başladı. İz

mirliler de, viyanalılar da bütün enerji

lerile oynuyorlar. Fakat karşılaşan bu 

gayretlerin ortaya çıkardığı güzel oyun 

hiç tehlike sahasına girmeden açıklar
da dolaşıyor. 

İzrnirin ikinci ve ii~iincii 
~olleri. 

28 inci dakikada: soldan bir İzmir 
hücumu, Vehab hafif bir sut attı. Ka· 
leci bloke edemedi. Arkadan yetişen 

Fuad sıkı bir şutla takımını yine galib 
bir vaziyete geçirdi. 

Bir dakika sonra, atılan güzel 

bir firikikten faydalanan Vehab, nefis 
bir kafa vuruşu ile topu, İzmir hesabı· 

ULUS 

B. Rillllentrop 
llirdenl,ire döndii 1 

1 

Bu dönii~iin. B. Rihl><'nlrop"ıın l 
hi<: hir nazır taraf mdan kaimi 
t•(lilnwnw~inllt·n tlo;!an hir 

ho..,nmlı-;uzhıktan iled 
gdtliği bihlirili) or 

B Ribentrop karrs1yle beraber 
tayyareden inerken 

Londra. 6 (A.A.) - Havas ajansın

dan: B. von Ribbentrop bugün Berlin'e 

dönecektir. Siyasi mahfiller, hiç de bek. 

lenmiyen bu dönüşün, B. von Ribben

trop'un, B. Eden ve ne de başka her

hangi bir nazır tarafından kabul edil

memiş olmasından doğma umusa ve 
hoşnudsuzluğundan ileri geldiği fikrin

dedir. 

İngiltere hiikümetinin bu tarzda dav

ranmış olması, İngiliz suallerine Al

manyanrn heni.iz cevab vermemesinden 

dolayıdır. Esasen, siyasi mahfiller, bu 

cevabın men fi olacağını tahmin ediyor
lar. 

Först _ Viyanmınrn tııe!i·'wr sağaçrğr 

Moher 

na üçüncü defa olarak ağ tara takıyor

du. 

30 cu dakika: Viyanalılar vaziyeti 

kurtarmak için çok uğraşıyorlar. Gşe

vayd'm güzel bir şütü İzmir kalesinin 

köşesine çarptı. 

lzmiriıı <lörıliincii golii 
İzmirliler, viyanalıların üstünlüğü

nü bertaraf etmekte gecikmediler. Yine 

üstüste akınlarla Viyana kalesini teh. 

did ediyorlar. 40 cı dakikuda Vehab, 30 

metreden attığı enfes bir sutla dördün

cü golü çıkardı. 

Ve, maç bu suretle 4 - 1 İzmirin le
hine bittL 

Bu müsabakada İzmir takımının 

gösterdiği ahenk ve enerji, nefes kabi

liyeti bilhassa takdire değer. Orta mu

avin Hakkı başta olmak üzere Vehab, 

Fuad ve Fethi sahanm en muvaffak o. 
yuncularr idi 

Çinde durum 
Japonya ile kim 

harbedecek ? 
Sanghay, 6 (A.A.) - Çinliler, Nan

kin ile Kanton arasında çok mühim bir 
anl2smazlık olduğu hakkındaki japon 
halı~rlerini yalanlamaktadırlar. Çin Sü 
Bakanlığına göre, merkezi hükiımetin 

hareketleri, şimali şarki komünist kuv

vetlerine karşıdrr. 
Bir cenup şarki muhtar hükümetin 

kurulduğu ve Kanton'un Nankine karşı 
harb ilan ettiği hakkınc'lııki haberkrde 
yalanlanmaktadır. 

Japon) aile kim iuırbt'ff('cf'k? 
Kanton, 6 (A.A.) - Resmen bildi -

rildig,ine göre Kanton hlikümeti henüz 
seferlJerlık ilan etmemiştir. Japonya'· 
ya harb ilanı Nankindcn beklenmekte. 
dir. 

Royter muhauiri Kanton h.ükümcti
nin bu resmi tebliğini Japonya ile 
barba tutuşmak niyetinde olmayan Nan
kin hükümetini müşkül mevkie düşür
mek maksadıyle çevrilen sıyasal bir ma
nevra telakki etmektedir. 

Japonlarm aMığı lt'dbirlcr 
Şanghay, 6 (A.A.) - Mahalli japon 

gazeteleri, cenup Çininin Nankine kafa 
tutmak için Japonyaya harb ilan edil -
mcsini istemek tabiyesini kullanması -
nın Çinin varlığını tehlikeye koyacağ:. 
nı, başkumandanlıgın· bu sukutu acele 
ettirecek olan japon aleyhtarı sıyasayı 
anlamamış görmiyeceğini yazıyorlar . 

Şanghay Mansi gazetesi, kulis arka
sında faaliyette bulunan bir üçüncü un
suru muahaze etmektedır. 

Japonlar, şimal Çininde ve bilhassa 
demiryolu civarında kışlalar yapmıya 

devam etmektedir. 

B. Şuşnig Viyana'ya 
döndü. 

Milano, 6 (A.A.) - Avusturya baş

vekili B. Şuşnig bu sabah tayyare ile 

Venedikten Viyanaya hareket cderek
tir. 

HABEŞ BANKASI TASFiYE 
EDiLDi 

Adisababa, 6 (A.A.) - Habeş im
paratorluk bankasının tasfiyesi işini ha
zırlamak üzere buraya gelmiş olan ban
ka komisyonu işini bitirmiş ve raporu
nu Romaya göndermiştir. 

Çamaltr tuzlasında sofra 
tuzu fabrikası açılıyor 
Çamaltı tuzlasında yeni tuz isithsa

line başlanmıştır. Tuzladaki stok 280 

bin tondur. Japonyaya 70 bin ton sevk 
ve ihraç edilmiştir. Fiat ucuzluğu ve 
yüklemedeki kolaylıklar dolayısiyle ja
ponlar daha 50 bin ton tuz alacaklardır. 

Tuzlada beş dershaneli mektep ve 
12 yataklı revirin inşaati bitmek üzere

dir. Amele için bir hamam yaptırrlmış_ 

tır. Çiğliden Tuzlaya kadar olan yola 
başlanmak üzeredir. 

inşaatı biten sofra tuzu fabrikasında 
makinelerin tecrübesine başlanmıştır. 

Açılma resmi 25 haziranda yapılacak

tır. Gümrük ve inhisarlar bakanımızın 
bu münasebetle İımire e-itmesi muhte
meldir. 

ÜLKÜ 
HALKEVLERl MECMUASJ 

Haziran sayısı şu !'azılarla çıkmış
tır: 

Başbakan İsmet İnönünün büdce 
söylevi. - 1936 büdcemizin kısa bir tah

lili. - Türkiye evvela sanayileşmeli mi, 
ziraati mi ilerletmeli?. - Acele arazi 

POl-İSTE: 

T<·mizlc.•rken palla)an t~ ban 

Duatcpede Saim temizlemek iız 

tabancasını karı')tırrrken kovan içi 
bulunan mermi patlamış ve sol baca 
ndan yaralanmıştır. Polis tahkikat y 

maktadır. 

Esrar salark~n yakalanaıılaı 
Çakır Halil, Elvan ve Hakkı adın 

ki adamlar Çankırı caddesindeki kah 
de esrar satmakta iken suç üstü ya 
!anarak adliyeye verilmişlerdir. 

A~çı Osmannı yaptığı 
İsmetpaşa mahallesinde aşçı Osm 

sarhoş olarak çırağı Ahmetli sağ bi 
ğinden yaraladığından hakkında tak 

bata başlanmıştır. 

:Hersin limanrndan y~pılacak 
ihracat 

Mersinde valinin reisliği altında, b 
lediye reisi, ticaret ve sanayi odası re· 

ve azaları, gümrük baş müdürü ve naf 
direktörü olduğu halde yapılan topla 
tıda, Mersin limanından ihraç edilec 
ihracat eşyalarımızın kirlenmeden 
tahrib edilmeden gönderilmesini tem· 

etmek üzere bazı kararlar alınmıştır. 

Kütahyada kafesler kaldırılıyo 
Kütahya belediye meclisi bazı evle 

de hala kafes bulunduğunu görmüş 
bunların kaldırılmasına karar vermişti 
Kafesler 1 temmuz tarihine kadar tam 

men kaldrrılmış bulunacaktır. 

Burdurluların Hava 
Kurumuna yardımları 

Burdur, 6 (A.A.) - Valinin başka 
lığı altında bugün Türk Hava kuru..-n 
binasında bir toplantı yapıldı. Yer ür .. 

nü iane nisbetinin Burdur vilayeti v 
kazalarında yüzde iki alınması memnu 
niyetle kabul olunarak karara bağlan 

mıştır. 

• • 
Ulus un 

((itab serı~ı 

Gazetemizde tefrika ettiğimiz ~· 
\erlerin çoğunu kitab halinde ba 
sıyoruz. Bunlardan satışa çıkanlan· 
tarın bir listesini a~ağıya koyuyo· 

ruz. Son kitabımız Avusturya'nuı 
Ankara elçiliği sabık müste;ar. 

Norhert von Bisc'l'JH'un 

A1'1(ARA 
Türkiyedehi yeni oluşun bir izahı 

adlı eseridir. Bunu dilimize arka:Jaşıımz 
Burhan Belge çevirmiştir. 

Şimdiye k1'dar türk ink•labı ve türk 
milletinin tarih içindeki ilerleyişi hak

krnda yabancılar tarafından yazılan ki. 
tablar arasında bunun kadar değerlisi 
azdır. 

Bischoff'un bu kitabı tarh felsefesj 

bakımından gert"k b'\tı gerek doğu lt:ü
tüpaneleri için üzerinde birçnk nesille
rin durıorı-'?ı bir kaza-.,r.M-. 3?0 sayfal k 

kitaYJ 150 kuruşa sat•lmrıktadır. 

Kitanlarımız ve fiatları şunlardtr: 
ı - Amerikada bir konferans: Ber· 

nar Şov_ 25 K. - (tükenmiştir) 

2 - Cihan şampiyonları: Pol Moran 
(Yirminci asrın kroniği) 60 K. 

3 - Anadolu: Prf. Pittar - 60 K. • 

4 - insanlığın hali: Andre Marlo 

• 75 K. -

5 - San Michelenin kitabı: Aksel 

Mund. 100 K. • 

6 - Levis ve İren: Pol Moran • 30 K. -

7 - Kırmtzt zambak: Anatol Frans n 
8 - Çemberleyn'in hatıraları: 35 K. 

9 - ANKARA, Türkiyede bir oluşun 
izahı: N. Bischoff - 150 K. • 

Ankarada Akba. -
lstanbulda Kanaat -

Nöbetçi Eczaneler 
tahriri. - Anadolu tarihinde netice

lenmemiş bir türkçecilik hareketi. -

Avrupada Türkoloji. - Sami felsefe
nin ırkçı vasfı. _ Memleketimizde zi- l mayısları itibaren illi ayl:h 
raat i~çisi meselesi. - Terbiyede ana gece eczaneler nöbeı cetveli §W 

babanın rolü. - Yeter bu mecmua bol- dur: 
luğu. - Türk yayınında üç devir. Pazar 

- Hava tehlikesi ve yangın bomba- Pazartesi 
lan. - Köylü hanı. - Türkiyenin Mil- Sah 
Jetler so::yetesine müzahareti. - Ayın 

1 

Çarşamba 
politikası. - Bibliyografya. - Halkev- Perşembe 
!eri. ~\lllla 

• sn.._.. L'O ~ Cumartesi 

Ege Eczanesi 
Sebat, Y ~nişehir ,, 
İstanbul 
Merkez 
Ankara 
Yeni 

Halk 

.. 
,, .. 
" 
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YENİ PROG Al\ ARİ 
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eeeg 

ültür Bakanlığından: 
almanca ve ingilizce muallim mu-

t - Orta okullarda !r-~nsızca. . t'han açılacaktır. 
&vini olTak istiyf'nler ı~ın b

1
u s.~n~ i:ı~bul üniversitesinde başlr-

2 - 1mtihanlar 1 eylul sa 1 gunu 
yacaktır. 

3 - Bu imtihana dahilolacakların: 
A) Türk olmaları, ta olmama~aı:;, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazl~{aş cinayet ve cünha nevinden 
C) Hcsnühal erbabından old~ arı.halli vilayet veya kaza idare 

mahkumiyetleri olmadı~ı hakkın ~ ~a(halen memur ve muallim 
heyetinden bir mazbata ıbraz etme en nsup oldukları daire amirinin 
olanlar bu kayıttan müstesna olup mc 
verece<J.i vesika kafidir) tl' tik etmeye mani vücut arL 

D) Her türlü hastalıktan ~e mueade'; tasdikli hekim raporu ibraz 
tatarından salim olduklarını ısbat 
etmeleri, fi ,.w tmen okulu mezunu veya bun-

E) En az lise ve 4, 5, 6, sını ı ogre 
tarın muadili tahsil görm:iş olmal~rı, la n en az iki ders senesi mu

Muallim mektebinden mezun ° an rı 
allimlik etmiş bulunmaları lazımdırfr k tdukları takdirde 1702 nu· 

4 - Namzetler imtihanda ı_nuva .? t 0 
ilen dereceler dahiHnde 

maralı kanunun 1 inci maddesın?e gosa e~nliğine tayin edilecekler -
herhangi bir orta tedrisat muallım mu v 
dir. . etler bir istida ile Vekalete 

S - Yukarıki şartları ha~z ?lan na:~esikalar bağlanacaktrı. 
müracaat edeceklerdir: ~u ıstıdaya ~asdikli sureti, 

A) Nüfus tezkeresı~ın a~ıl vheyad t ame veya vesikalarının asıl 
B) Tahsil derecelerıne aıt şe a e n 

veyahut suretleri, 
C) Hüsnü hal mazbatası, .. · tevfikan tasdikli 
D) MahalJj Maarif İdaresinden numunesıne 

sıhhat raporu. . tasdikli ve fotograflı fiş, 
E) Mahalli Maarif fd~r:~ın.?eRnde kartonsuz fotograflan, 
F) Altı adet 4 X 6.5 buyukluğ 

6 
ta 'bine kadar Vekalete gönde

Bu vesikaların en son 1 · 8: 193 ~ıra Vekalete gelmiş olan ve. 
rilmiş olması Hlzımdır. Bu ta~ı~te~I 50

• bulunan istidalar hakkında 
ya evrakı müsbitesi noksan gonf. er; rı~~ olunur. (1215) 1-2244 
nıuamele vanılmıvaraktır. Ke.v ıve 

Ziraat '7ekaletiııden : 

Daktilo Aranıyor 
k e asgari orta mektep mezunu olmak 

Süratli ve ha~asız yazma v V 'lecek (60 altmış) lira ücretin i-
~artiyle bir daktılo. alın~~ak!~~-ırıl~~sı mümkündür. Tahsil derecesi 
ferdeki iş kabili~et~ne gore . olanlar tercih olunur. 
JÜksek v7 ec.nebı. dıJle~ ~~;~iu Neşriyat İşleri Direktörlüğüne mil. 

İsteklılerın Zıraat e a 1-2276 

racaatları. (123~0.:)-------------------:--

l(ilis Belediye Reisliğinden : . 
1 

Kilis şehrinin hali hazır haritasının tanzimi ~v1.ce t~ın 
:dile;bedelle yapmağa talip çıkm~dığından ş~~~:re e ıatın a a-

dila; yapŞ~~;; ~:~~~~~nh~~:a~~;ı,l:~rre :;r~ci ;ir hektar 6 lira o-

larak mt1'ıammen bedeli 4545 lıradır. k t üsveddesi. İsti· 
3 - Bu i e E.it evrak fennı sartname, mu ~v.e e m 

k b·ı· d "nderıhr ventere h•ı evrak bir lira mu a ı ın e go · 
11~ lck t t mı"nat 341 liradır. . 4 - ı>ıuva a e • .... aat ıs de beledıye 

5 _ E1<siltme ve ihale 15.6.Q3~ nazartesı gC~~l;) 1-2266 
encümeni huzurunda yanılacağı ıtan olunur. 

Bayındır Belediyesinden : 
'h r harita ve müsatkbel planlarının 

Bayındır Kasabasının halı azı 'h' d 20_6_936 tarihine kadar 
illınması ve tersimi işi 20-5·936 tarı ı~ e;eler dahilinde ihale olu· 
">ir ay içinde pazarlıkla ve mev~ut İr1::iyesine müracaat etmeleri.-
nacaktır. Talip olanların Bayın ır e 0316) 1-2120 

Aol{ara ''aliliğinden: 
Ankara emrazı zühreviye hastahanesinin 1936 mal~ yııına ait aşa

ğıda miktarları yazılı tıbbi edviye ihtiyacı açık eksıltmeye konul· 

llU~~;;name hastaneden istenilir. Eksiltme 19-6-936 cuma günü sa. 

at 14 te hastanede. yapıla~aktır. 
1 

( 75) liranın ihale gününden 
Muvakkat temınat I?ıkdarı 0 ı3n k kbuzun ibrazı lazımdır. 

eve! vilayet muhasebe~ın~ yatırı ara ma 
Kilo Gram Cınsı 
100 Lykrol 

350 Rivanol 
500 Vitellinate d'argent 
500 Proteinate d'argent 
500 reint. d'opium 
250 Extrit fluide hydrastis canadensıse 

7 !chtyol 
ıs Acide Oxalique 
50 Glycerine 31 B. 

500 Asipin Kenan 
'50 Goton Rek. AAA 

500 Aceton 
250 Lode 
100 Iodure de poassiumj 

Eau Oxygenee 
Eh er 
Tale 
Oxyde de .zinc 

s 
1 

10 
1 
1 Vaseline f 'N' at 

3 K tu Ampoule adrenaline Musta a ,.vz 

2 
1 

u Huile camphree 
3 " ,, Chtor. morphine 
3 " .. . 

10 Tube Meta vaccın G bde 
1000 G. M. Konokok !1şısı Yerli 10 G. . tu 
500 Adet Süzgeç Jragıdı 

Bicarbonate de soude 
Sulfate de souse. 

10 tube Bougies au pellıdol (1234). f-2282 
100 metr Gazlı bez. 

Sayın Hall{a -
Belediye Reisliğinden : . 

. • . örecekleri kusur ve no'ksan~arı ve b~· 
Sav rı· halkın şehır ıçınde g 1 t Iefonla veyahut yazı ıle Beledı-

tün : yetlerin (2960)_ n_uma~a ~nt dilerim. (1283) 1-2352 
ye ~ müfettişliğine bıdırme erı 

•• 
ruyası 

İstaııbul Liseleı- Sa tıııalma 
l(omisyonun,Ian · .. 

Mahrukat Mikdar Muhammen Temina• 
Cinsi Ton Bedeli 

Tüvenan maden 
kömürü 2950 32450 

Kriple maden 
kömürü 200 3400 
Blok maden 
kömürü 250 4250 

40100 3007.50 
Komisyonumuza bağlı yatılı Lise ve öğretmen okuılarının yu· 

karda miktarlarile muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı mahru
kat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme İstanbul Liseler muhasebeciliğinde toplanan komis· 
yonda 12-6-936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin bu işe 
ait şartnameyi (2) lira bedel mukabilinde alabilecekleri, şartname· 
de yazılı kanuni vesaikalardan başka ticaret odasının yeni yıl ve· 
sikası ve teminat makbuzları ile ber-aber ~eklif mektuplarını ihale 
için tayin edilen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komis
yon başkanlığına vermeleri.. ilk teminatlarını belli gün ve saatten 
önce komisyon başkanlığından atacakları irsaliye ile liseler muha· 
seberilii>i ve,.nP~ine vatınnaları. (2753) 1-2093 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
(Nümune Hastahanesi Otobüs Servisleri:) 
Haziranın 8 ci pazartesi gününden itibaren Ulus Meydanı ile 

Nümune Hastahanesi arasında aşağıda yazılı saatlerde Otobüs ser· 
visleri yapılacaktır: ( 1281) 

Saat 
8 ve 8,20 Ulus Meydanından, biri Saman pazarı diğeri Sergi evi 

yolu ile Hastahaneye iki§er servis. 
12 ve ıs Saman pazarı _ Hastahane • Sergi Evi Ulus Meydanı 

birer servis. 
Ulus Meydanı ile Hastahane arasında bilet ücreti 7,5 kuruştur. 

1-2350 

MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMİSYONU !LANI ARl 1 
ASKER! LİSE VE ORTA MEKTEPLERE ÖôRETMI N 

VE KIRIKKALE SAN'AT LİSESİNE TEDRİSAT MÜDÜRÜ 
ARANIYOR. 

1 - İstanbul ve Bursadaki Askeri Liselerle, Kınkkaledeki As
keri Sanat Lisesine aylık ücretle Tarih, Riyaziye, Fizik, Erzincan, 
Konya, Ankaradaki Orta mekteplere Tarih coğrafya, Fen bilgisi, Al
manca. Fran ızca, İngilizce öğretmeni ve San'at Lis sine Tedris t 

Müdürü alınacaktır. 
2 - Lise öğretmenliği için: Lise öğretmeni ehliyeti, orta mek. 

tep için, orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 
3 - İstekli olanların dilek kfiğıdlarrnı aşada sıralanmış evrakla 

Ankareıda: Milli Müdafaa Vekaleti Askeri Liseler Müfettişligine 
göndermeleri lfizımdır. 

A) Tasdikli fotoğraflı fiş, 
B) Yüksek tahsil şehadetnamesi veya tasdikli benzeri. 
C) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname almışsa ehliyetna

me tasdikli benzeri, 
D) Nüfus tezkeresi tasdikli benzeri. 

4 - Durumu uygun görülenlerden asada yazılı evrak sonr& iste· 
necektir: 

A) Hüsnühal ilmühaberi. 
B) Tam teşkilatlı askeri hastahaneden alınmış sağlık raporu, 
C) Taahhüt senedi. (Noterlikten) 

S - Ücretler: 
1stanbuldaki Askeri Liseler Riyaziye, Fizik derslerine 108: 126, 

Tarih dersine 98: 108 liraya kadar. 
Bursa lisesi ve Kırıkkale Sanat Lisesi Riyaziye, Fizik dersleri.

ne 108: 126, tarih dersine 98: 108 liraya kadar. 
Orta mektepler derslerine 108 liraya kadar Aylık ücret verilecek 

tir. 
6 - Kırıkkale Sanat Lisesine alınacak Tedrisat Miidürü için Li· 

se öğretmenlik sartlarını taşımak ve iki ders zümresinde ihtisa ı ol. 
mak gerektir. Ucreti 165 liradır. 

7 - İsteklilerin 1 EylCil 1936 gününe kadar miirara" etmeleri. 
Dileği yerine getirilmiyenler bir hak isteyemezler. (1220) 1-2267 

BlLIT 

Serunı aşı evınac mevcut iki baş büyük ve iki baş ıtUçGk domuz 
satılacaktır Satış günü 10/6/936 çarşamba günü saat 10 dadır. Hep· 
sinin tahmin bedeli (50) liradır. Görmek istiyen her gün serum aşr 
evi müdürlüğüne müracaat ve satışa gireceklerin belli gün ve saa· 
tında paralarile birlikte M. M. V. satın alma komisyonuna gelme• 

1 
leri. (1272) 1-2345 

ASKERi F ABRIKALAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 1 1 

100 İm. 200 TON MUTAHHAR PAMUK ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
1 

Tahmin edilen bedeli (90000) lira olan yukarda mikdan ve cin· SATIN ALMA KOMİSYONU İJ .. ANT ~ARI 
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma İLAN 
Komisyonunca 24 Temmuz 936 tarihinde Cuma günü saat 15 te ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şar-tname (Dört) lira (50) kuruş mu· 
kabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(57 50) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur giinde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikJe mezkur gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. ( 1228) 1-2295 

1700 ADET BOŞ BENZİN TENEKESİ SATIŞI 
Beherinin muhammen bedeli 10 kuruş olan yukarda mikdarı ya_ 

zılı boş benzin tenekesi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyonunca 18 ·haziran - 1936 günilnde saat 14 de açık art· 
tırma ile satılacaktır. İstekliler tenekeleri her gün Merkez amba • 
rında görebilirler. 

Muvakkat teminat 12 lira 75 .._kuruştur. 2490 sayılı kanunun 2 ve 
g üncü maddelerinde yazılı vesaıkle sözü geçen gün ve saatte ko -
misyona müracaatları (1169) 1-2234 
40 TAKIM MAA KASKET ASKERİ TALEBE ELBİSESİ 
40 ADET ASKERi TALEBE KAPUTU 

Tahmin edilen bedeli (1780) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Asken Fabrikalar Umum MüdürHiğü Satın Alma 
Komisyonunca 17 • Haziran ~ 1936 t~rihinde çarşamba günü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale e~ılecektır. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Talipl~rın muvakkat teminat olan (133) lira 50 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1187) 1-2239 

55 TON YONGA SATIŞI 
Tahmini bedeli 412 lira 50 ~uruş olan yukarda mikdarı yazılı 

yonga 18 • Haziran • 1936 tarh~ınd.e perşembe günü saat 14 de açık 
arttırma ile satılacaktır. 1steklılerın muvakkat teminat olan 30 lira 
94 kuru' ve 2490 sayılı kanunun 2 ve ~ üncü maddelerinde yazılı ve· 
saikle sözü geçen gün \•e saatte komısyona müracaatları (1168) 

ı-22as 

ANKARA TİCARET MAHKEMESİNDEN: 
Ankara İstikıaI Mahallesinde Tenekeci ve Halen İkametgahı 

meçhul Tokatlı Kavril . . . 
Davacı: Ankarada Evkaf ıda~esı Vekıli Avukat Saim Hüsnü ile 

aranızda cereyan eden kira bed~lınden ~88 lira alacak davasının cere
yan eden muhakeme sırasınd.a ıka~et~ahmızın meçhul olduğundan 
namınıza yazılan davetiye Bılatebhğ ıa~e edilmiş ve alacaklı veki· 
linin talebi üzerine Usulun 142. m~ddesı mucibince ilanen tebliğat 
ifasına karar verilmekle bu babdakı dur-uşma 25-6-936 perşembe gü· 
nü saat 14 de talik kılınmış olduğu.ndan tarihi mezkftrda Mahkeme
de isbatı vücut etmeniz ve yahut bır vekil göndermeniz lüzumu da· 
vetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 1-2347 

Tümen ve Haydarpaşa hastahanesi ihtiyacı ıçın kapalı zıı.rı usu
lü ile münakasaya konan: 

A - Münakasası 20-5-936 çarşamba günü yapılacağı ilan edilen 
50 bin kilo koyun etinin eksiltmesi 20·6-936 cumartesi günü saat on· 
da yapılacaktır. 

B - Eksiltmesi 22-5-936 cuma günü yapılacağı ilan edilen 14<? 
bin kilo sığır etinin eksiltmesi 20-6-936 cumartesi günü saat onda 
yapılacaktır. 140000 kilo sığır etinin bedeli 49840 liradır. % 7,5 te• 
minat akçesi 3738 liradır. 50000 kilo koyun etinin bedeli 24820 lira· 
dır. o/0 7,5 teminat akçesi 1761,5 liradır. Koyun ve sığır etlerinin 
muvakkat teminat akçeleri eksiltme saatından bir saat 33. Tüm mu• 
hasebesi veznesine ve yahut herhangi bir malsandığına yatırılarak 
kapalı zarfların eksiltmeden bir saat evel komisyona verilmiş olma· 
sr Iazımdır. Bu eksiltmelere girecek taliplerin bu işlerle meşgul ol• 
duklarına dair resmi vesaik beraberinde getirip ibraz etmeleri meş .. 
ruttur. Şar!nameler her- gün Selimiye komisyonunda görülür. 

(1154) 1--2165 

iLAN 

Kırklarelinde 250 ton sığır eti ve 20 ton sabun satın alınacaktır. 
Pazarlık günü 26·6-936 dır. Sığır etinin saat on dörtte ve sabunun 
saat 16 da pazarlığı yapılacaktır. 1steklilerin Kırklareli tüm komu~ 
tanlığı satın alma komisyonuna gelmeleri ( 1218) 1-2259 

İLAN 
Tümen birlikleri ihtiyacı için 180000 kilo sığır eti 24-6-936 aa{ 

15 de kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 38 00 lira ilk te.
minatı 2903 liradır. Teklif mektupları saat on dörde kadar k bui 
edilir. Şartnamesi 194 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir 
İstekliler eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatte tek if mektup< 
lan ve kanunun 2. 3. Uncü maddelerindeki vesikalarla Lüleburgaz. 
tüm satın alma komisyonunda bulun~a1arı (1249) 1-2341 

Güınrük ve İnhisarlar 
Vel{aletin en: 

1 - Gündelik genel buyurukların bllstırılması ve ay nihayctındf. 
kitap haline konması işi pazarlığa konmuştur. 

2 -- Bu işin tahmin edilen bedeli (975) lira ve muvakkat temi
natı (73) lira (12) kurustur. 

3 - Pazarlık 8·6·1936 pazartesi gUnu saat ıs de Vekalet binasın• 
da kurulu Alımsatıın Komisyonunda'yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminatlarmı Vekalet veznesine yatı· 
rarak alacakları makbuzlarla belli gün ve saatte komisyona müra. 
caatlarr. (1252) 1-2317 

Ankara Valiliğinden : 
25-6-936 tarih perşembe günü saat ıs de Ank v· A • • 

sında toplanan vilayet daimi encümeninde k "f ~r~ /layetı .hına· 
kuruş olan Ankara _ İstanbul ol eşı e e ı 57254 lıra 11 
releri arasında şose ve menfez ~n ~n;n lGS -t 000 • 136-f 500 kilomet• 
!(ıkarılmıştır. ş a 1 kapalı zarf usulile cksiltmey6 

Projeler, keşfi, şartname ve di w er k . 
mtidürlüğünde görülebilir. g evra Ankara vılayet nafa 

Muvakkat teminat 4112 lira 71 k 
tupları, muvakkat teminatlar f u~uştur. !steklilerin teklif mek 
ehliyet vesikaları ve ticaret ~d~a ıa .akanl~gm~a~ alınmış fenn\ 
ş~mbe günü saat 14 de kadar vi~: vesı;a.ıa~ılc b~.rlıkt~ 25-6-936 per· 
lazımdır. (1274) ayet aımı encumenıne vermeleri 

1-2348 

.. """ .. 
1 - Muhammen bedel (196Q) r . 

rugne: 
lik ihtiyacı olan ( 7000) kil w ır~ harı ta kıtn erlerinin bir sene-

2 - İstekliler . . 0 sıgır ~~ı AÇlk eksiltmeye konmuştur. 
receklcrin de 

147 
f;raıtı a_nlamak uzere her gün ve eksiltmeye gi 

saat 10 da C • ıra te~ınat makbuzlarile 22-6-936 pazar esi giınü 

Y
o 

1 
ebecıde Harıta eenel direktörlü~ü satın alm., lcnmis 

nuna ge meleri. (1269) ::-2343 
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i\'Iavi veOzalidk~ağıtları Üzeriue PLAN KOPYALARI' süratleyapılır Tel.1230 
Halil Naci Mıhcıoğlu tiiiciiiaiilrıiiııetlieiıiv;;i•••••••••••• 

I\'lanisa Belediyesinden: 

Elektrik Eksiltmesi 
t - Manisa sehri elektrik tesisatı Nafıa Vekaletince musaddak 

proje ve şartna~esi mucibince eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Lokomobil, Elektrik müvellidi, tevzi tablosu, irtibat nakil

leri, muha·,;vele merkezleri ve teferruatı, şebeke tesisatı ve bunla
rın montajları ve sair bilcümle teferruatı ve malzeme kapalı zarf 
usuli iledir. Bedeli muhammen altını§ beş bin üçyüz otuz altı lira O• 

lup ayrıca dokuz bin lira bedeli muhamınenli santral binası bu ek· 
siltmeden lıa:içtir. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. A - Eksiltme şartnameleri, 
B - Mukavele projeleri, C - Fenni şartnameler, D - Proje ve 
planlar, E - Keşifnameler ve teferruatı ve saire , 

4 - İstekliler bu evrakı Manisa Belediyesinde görecekleri gibi 
htanbulda Taksimde t stiklal apartımanrnda elektrik mühendisi 
Hasan Haletten de bedeli muk;ıbilinde alabilirler. 

5 - Eksiltme müddeti 18 Mayıs 936 tarihinden itibaren kırkbeş 
gün olup ihale 3 Temmuz 936 cuma günü saat on altıda Manisa Be
lediye binasında yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ke~if bedellerinin yüz· 
~le yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları ve· 
ya 2490 numaralı kanunun tarifatı dairesinde bir banka mektubu ge
tirmeleri ve simdiye kadar bu gibi işleri vaptıklarmı ve bu hususta 
ki fenni kabilivetlcrini gö<>terir kana.ıtbahs vesika ibraz eylemeleri 
ve bunlar bir §irketi temsil ediyorlarsa musaddak vekaletname ve 
mukayyet bulundukları Ticaret Odası veya mahkemesinden yeni 
tarihli bir vesika göstermeleri şarttrr. . 

7 - Teklif mektuı>ları besinci maddede yazılı saatten hır saat 
evveline kadar Manisa Belediye dairesine teslim edilecektir. Posta 
ıle gönderilecek mektupların nihayet mezkur saata kadar gelmiş ve 
:iış zarfrnm rrıiihiir mumu ile ka"latılmıs olması şarttır. . 

8 - İsbu eksiltme ve ihale 2490 savdı artırma, eksiltme ve ıhale 
~anunu ilairesinde vaoılacaihndan teklif mektuplarının da bu kanu
nun tarifatt..,.., ve hükümlerine uygun olar:>'· l-.-, 7rrlanmış olması şart-
tır. (1162) 1-2166 

\ııliara Hapisevi l\Iüdürlüğünden: 
ı - Ankara Hapis evinin Haziran 936 iptidasından Mayıs 937 

sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri 960 gram itibariyle 
şartnamede mezkur şerait dahilinde birinci nevi ekmek 22 gün müd
detle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 22 Haziran 936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 te Ankara Cumuriyet müddei umum.iliğinde toplanan komisyon
da yapılacaktır. 

3 - İstekliler muhammen bedelin % de 7,5 buçuğu olan • 2601 -
lira _72. kuruşluk teminatı muvakkate vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum, tekalif ve damga resmi ile i· 
lan ücretleri ve indelhace ekmeğin tahlili ücret masrafı ve sair bil
cümle masarif müteahhide aittir. 

5 - Teklif mektupları 22 Haziran 936 pazartesi günü saat 14 de 
kadar sıra No. lu makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı komis-
1on reisliğine verilecektir. . . . 

6 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak ıstıyenler mesa.ı 
,,;aatı zarfında Cebecide hapis evi müdürlüğüne müracaat etmelerı 
ilan olunur. (1229) 1-2340 

Sivas elektrik birliğinden: 
Miktarı Cinsi Muhammen bedeli 

K Lira K. g. 
35500 Köşebent, yuvarlak ve. U. demiri 3520 50 
7155 Saç ve saire 849 95 
1530 Civata, perçin 680 50 

1 - Yukarda cins ve miktarları muhammen bedelleri gösterilen 
malzeme 4 Haziran 936 tarihinden bil itibar 24 Haziran 1936 tarihi· 
ne tesadüf eden Çarşamba günü saat 14 de ihale edilmek üzere 20 
gün müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. . . 

2 - !hale Sıvas elektrik birliğinde ve birlik encümenı huzuny
le icra kılınacaktır. 

3 - Muhammen bedellerinden % 7,5 muvakkat teminat verile· 
cek ve ihaleyi müteakib bu teminat% 15 şe iblağ edilecektir. 

4 -Teslim müddeti ihale gününü takip eden (perşembe) günün-
den başlamak ür.ere 1,5 aydır. . . 

5 - İhııle edilmis olan malzeme Sıvas istasyonunda bıl vezın 
tesellüm erlecektir. Malm tesellümünde becteli peşindir. 

6 - İht\levc müteallik bil umum macıraf müsteriye aittir. Fazla 
malCımat almak i~t;venler pazıır'1ıın rn;ıacia her gün elel•tril· ı-: .. Jiğin-
ne rrıür;ıı-;ı;ıt etmeleri Jii71rmu ilan olunur. 1-2349 

Belediye Reis~fiinden : 
ı. - Ankarada seyrüsefer eden resmi hususi, umumi otomobiller

le kamyonlar için 1900 çift numara levhaları yapılması 15 gün mÜU· 
<letle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Numara levhaları harf ve numaraları.kabartma olmak iize~ 
safi alüminyomdan yapılacktır. 

3. - Muhammen bedeli (5320) liradır. 
4. - Muvakkat teminatı (399) liradrr. 
5. - İsteklilerin bu islerle evelce meşgul oJduklaı ına dair Anka

ra veya İstanbul Belediyelerinden alac~k~~n vesikal~.rı teklif mek
tuplarile birlikte 23 Haziran 936 salı gunu saat on dorde kadar ve. 

receklerdir. ·· · d 
6. - !hale 23 haziran 1936 da saat 15 de Belediye encumenın e 

yapılacaktır. . .. İ 
7. - Şartname ve nümuneleri görmek istiyenlerın her gun. S• 

tanbul Belediyesine ve Ankarada Belediye Yazı İşleri Kalemıne 
müracaatları. ( 1284) 1-2353 

SÜMER BANK 
Umumi Müdüı·lüğünden : 
Bankamızda istihdam edilmek üzere bir inşaat mühendisi· 

ne ihtiyaç vardır. Ayda 250-300 lira ücret verilecek ve Alman
ca bilenler tercih olunacaktır. Arzu edenlerin aşağıda yazılı 
ve.:.aikle birlikte {İN) remzile Umumi Müdürlüi!ümüze mü· 
racaatları lüzumu ilan olunur. 

ı - Hal tercümesi 
2 - Diploma sureti 
3 - Varsa honservi~ sureti 
4 - N u fus kağıdI sureti. 
5 - Bir fotoğraf 1- 2339 

1 D. D. YOLLARJ VE LlMANLARl UMUM 
MODORLOGO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

İLAN 
At yarışlarına gösterilen rağbet dolayrsiyle ve Halkın yarışlar

dan sonra trenle avdetlerinin temini için yarışların devam ettiği 
müddetçe PAZAR günlerine mahsus banliyö tirenlerinden 1732 No. 
lu tren. yolcuları almak üzere 5 dakika Fişekhanede duracak ve Fi
şekhaneden saat 17,22 de hareket ettirilerek Cebeciye kadar devam 
ettirilecektir. 

Bu münasebetle ve yarışların devamı müddetince 1731/1734 No. 
lu trenlerin Ankara • Gazi - Ankara arasında islemiyecekleri ilan 
olunur. ( 1271) 1-2344 

Daima sabit 

İngiliz kanzuk eczanesi labo
ratuvarlarında hazırlanan J uvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve nriyat mağazalarından arayı
nız. 

Büyük inşaat ve yol 
miiteahhitlerine 

Tecrübeli bir muhasip iş ara. 
maktadır. Yeni hal No. 22 Mu· 
hiddin, Tel: 3956 1-2309 

Y enişehircle 
Kiralık Ev 

(Şehid Nuribey) Yiiksel so. 
kağı, numara: 37, bes oda, banvo 
ve saire Telefon: 1604 1-2271 

Kiralrk Daire 
Yeni<ıehirde Demirtepe Orunç 

sokak N o: 3, birinci kat 4 oda bir 
hol ve banyo, telefon 3134 e mü· 
racaat. 1~2300 

IGralık daire 
ve stılık mobilye 
Yenişehirde dört yolda Hima

yei Etfal apartımanında dört o
dalı bir daire kiralıktır. Elektrik 
lambalariyle yeni yazıhane takı
mı ve iki yeni yatak odası takı. 
mı bütün perdeleriyle satılıktır. 
İçindekilere müracaat. 1-2337 

l{iralıl~ 

1 

Pazar günleri Ankara • Gazi 
crasında ic;lo!n-ıeİ<tE olan 17, 21, 
17, 23, 1732,17 34 No. h banliyö 
trenlerinin at yarışlarına gide· 
cek halka kolaylık olmak üzere 
yarış mahalli civarındaki Fişek
hane dura<Tmda durduru]acakla. 
rı muhtere~ halka ilan olumır. 

Ankara K. 
Fisekhane V. 

Fisekhane K. 
Ankara V. 

(1270) 
1721 1723 
13.55 14.30 
14.00 14.35 

1732 1~~,, 

17.18 17.14 
17.22 18.00 

1-2335 

ANK.\RA RELF.DIYE 1 
RElSLlGl tLANLARI 

1Hin 
1 - Yenişehirde Çankaya cad

desinde 1084 üncü adanın 7 par
selinde Ankara Saylavı kınacı 
oğlu Şakirin arsasiyle şuyulu 76 
metre murabbar arsa on beş gün 
müddetle açık artırmaya konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (1140) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
(85,50) liradrr. 

4 - Taliplerin 12 - haziran • 
936 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaaat-
ları. (1200) 1-2213 

Satılık Arsa 
.Kavaklıdere mıntakasında a

şağı ayrancr yolunda 1700 metre· 
lik bir arsa toptan veya kısımlar 
halinde satılıktır. Cephe 41, de. 
rinlik o nisbette. İki yol arası. 
Yollar asfalt olmak üzere. Hava 
nezaret, ala toorak. Müracaat 
posta kutusu 509. 1-2303 

Satılıl< arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rmda eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesinde Ma· 
liyc şuhesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 
1-1155 

•ıı1111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı• = :::; 
~ Havagazı l{esilmesi ~ 
~ -
;;;;; Ankara Havagazr Şirket inden ~ - -= Yenişehirde Demirtepede başlıyan yol işleri dolayısıyl~ ~ 
;:;;; Demirtepede bulunan evlerin havagazı kesileceği ve havagazı· § 
§ nın tekrar verilmesinin Ankara Baymdırhk Baş Mühendisli. ES - -=: ğince yaptırılan yol işlerinin hitamı takip edeceği ilan olunur. ~ = 1-2301 == 
imıu11111111111111111111111111n11111111111111111nı11nı111uı1111111111111111111111111111111i 

ANKARA TİCARET MAHKEMESİNDEN: 
Müddeialeyh: Ankara Merkez Cumhuriyet Bankası Komisyon 

Servisinde (Adresi Me~hul) M. Ziyaettin. 
Ankara Balıkpazarında Mobilyacı Mehmet Vekili Avukat Hü· 

seyin Fevzi ile aranızda cereyan eden eşya bedelinden ( 400) lira 
alacak davasının cereyan eden muhakemesi sonunda talep edilen 
400 liranın faiz ücreti Vekalet ve masarifi muhakeme ile birlikte 
sizden tahsiline kabili temyiz olmak üzere 27-11-934 tarihinde ka· 
rar verilmiş ve ikametgahınızm meçhul olduğundan usulün 14Z. 
Maddesi mucibince 20 gün müddetle tebliğatın ilanen ifasına karaı. 
verilmekle isbu ilan tarihin<len itibaren 20 giin ic:inde Temyiz yolu· 
na müracaat· edilmediği halinde hükmün kesbi katiyet edeceğinin. 
ilam teblii!i yerine kaim olmak iizere ilan olunur. 1-2354 

mLx1&t:r1p Uygun fiatla c1x1ı§Lx:l:ı 

· ,.t\rsa, Ev, Apartıman; Bağ Bahçe 
ve saire 

Almak _ satmak ve bunlara aid tapu muameiatını ve sair 
işlerini takip ettirme~< istiyenlerin, Hacıbayramda icra daire· 

si karşrsmda Nizami Atacan m 

GENEL İŞ BÜROSU'na 
müracaatları. Telefon: 1475 

Genel İş Biirosu ile muamele yapan 1 
aManınaz - aMatılmaz 1-233 7 ~ 

• ~~ d 

l\'1. l\ıl. Vekaleti Deniz Satmalma 
l{oınisyonu Reisliğinden : 

t - 1/ Haziran/ 936 günü kapalı zarfla yapılan münakasasrnda 
talibi çıkmıyan 10,000 ton Rekompoze ma~eı: k.~mürü 22 ~az.ir3!1 
936 pazartesi günli saat 14 te Ankarada Mıllı Mudafaa Vekaleh bı
nasmda kapalı zarfla satın alınması tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (7950) liralık ilk teminatla· 
riyle ve 2490 sayılı kanuna nazaran icap eden vesikalarla adı geçen 
gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalar~. _ • 

3 - İsteklılerin teklif mektuplarım eksıltme gunü saat on üçr 
kadar komisyona vermiş bulunmaları. 

4 - ( 570) kuruş bedeli mukabilinde şartn-:ınesini atmak isti yen· 
terin Ankarada Deniz Merkez Satınalrna komısyonundan, İstanbul· 
da Kasıml)asa Deniz Levazım Satın alma komisyonundan almalan. 

Hendel{ elektrik tesisatı inşaab 
el<.siltmesi : 

l - Hendek Kasabasına 8/ 5 kilometre mesafede Haraklı köyü· 
nün yanındaki su kuvvetinden elektrik tesisatı yapıl.acaktır. • 

2 - lsbu tesisatın insaatI eksiltme kanununa tevfıkan 1 Hazırac 
936 tarihinden ı Temmu~z 936 tarihine kadar bir ay müddetle ve ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olup tal~plerin ihaleye ~şti· 
rak etmek üzere bedeli muhammeni olan 33353 !ıranın % de yedıbu· 
çuk te'minatı muvakkate ile ber~be~ l Te~uz 93? çarş.~mba gü~.ü 
saat 14 de Hendek Belediye Daıresınde muteşekkıl encumene mu. 
racaatlarr. 

3 - Talipler Nafıa Vekıiletince musaddak proje ve şartnameleri. 
Hendek Belediye Dairesinde görebilir. Veya İstanbul . Taksim'd.e 
İstiklal Apartımanmda mühendis Hasan Haletten beş lıra mukabı· 
!inde alabilirler. 

4 - Tesisatta kullanılacak ağaç direklerle santral binası ve şart. 
namesinde gösterilen mahallince temin edilecek bazı işler Belediye 
tıır.,r-~~.,., .,,,...+, .. ,1.,,..,1. ·r. (1?~?) 1-?~ı;ı 

~ ~ 
Türk Hava f{urumu 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

(20.000,) liralık bir mükafat vardır 
, .. , ' ·~ . ., ~ ·~ ""· "" ' . ·:;_c.· ~·..,, ,.:.t . ~ .. . <" .. • • • 

Çıkrıkç_ılar yokusunda müsta
kil üç oda teferrüatiyle nezareti 
havi elektrik su doktorlara ve 
avukatlara elverişli, Keçiörende 
Bay Recep Peker'in karşısında 
üç katlı köşk bağıyla her ikisi 
kiralıktır. Keresteci güllü oğlu· 
na müracaatları. Telefon: 3747 

1 YENi l SİNE_MALAR 'KULÜP) 

1-2346 

İmtiyaz sahibi ve Basmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşlc.d Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankıri caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BUGÜN GÜNDÜZ 
GÜZEL GÜNLER 

MATİNELER Saat 11, 1, 2.45 dedir 
SAAT ı 8 DE 

PROFESÖR ZATİ SUNGUR TA
RAFINDAN TENZİLATLI 

.MATİNE 
DİKKAT: Balkon numaralıdır 

- G E C E 
ZATİ SUNGUR'UN TAMAMEN 
DEGİ$MİS YENİ PROGRAM! 

BUGÜN GÜNDÜZ 

JAND . ARK· 
Muvafafkiyetle devam etmektedir 

G E C E 
ZEVK GEMİSİ 

NANCY CAROLL -
GENE RA YMOND. 

Erıı~;ılsiz ve esrarenj?:iz bir 
salon filmi 


