
Bükreş toplantısı 

Küçük antant d~vlet reislerinin görü~leri 
ara~ında tam bir uygunluk var 

l ·-• "ala toplandıkları BQlrrt!JfH iki g8ranüı. 
KDçDk ıntınt 4nl« Ti! :ut!ll 

8Uföeıks 

T ŞRA T AAHHVDLERl 
Falila RJln ATAY 

Merkezde bile taabhüd ifl-r: 
ne kadar sıkıntılı ıeçm~ 0

• 
.ıı:....-- .. .. -·· Modern bar bına, •uuuıoruyo...... • . ele 
karııık bir mekanizmadır: ıçın 
b• tür" lü' !L-- yar. Bunlarclaa 

lD CuaaA bütün 
hangi biri hiyleye ujrana, 
itleme aklPD'ektadır. 

Haydi merkezde yapılırken 
kontrol etmek, yapıld~ ~ara 
teslim almak üsere ia~ı~ız ::: 
dar mütebaNıt bulabilanmıs. 
kat bir defa J.tanbul ve Ankara te
hirlerinin dııma çıktına ';'ll• ta· 
ahbüd meselesinin h~ten 
memlebtiia .......... tiın ba-
line ,.ı.tijiai t&lb .... 

Bilkrq, 7 (A.A.) - Rador ajaneı bil-

diriyor: 
Çekoslovakya cumurreisi B. Benes 

ve Yucoslavya naibi Prens Pol ıerefine 
verilen öile siyaf etinde, Romanya kıra
b Karol qafıdaki nutku söylemiftir: 

Kıral Karol' un nuıka 
"- Kllçilk antant devlet reislerini 

Bilkreı•te bakikt, derin ve tabii bir se· 
(Sonu s. inri savlıda) 

Atatürk ün 
Borsadaki gezintileri 

Buru. 7 (A.A.) - Atatürk aqam 
beri Çelikpalu bahçesini ıereflendire
rek halk arasmda usun milddet oturdu· 

Jar ve balkın sDrekli allaflan Ye bir'"· 
p tuı.ı 1cin4e aynldılar. 

8 HAZiRAN 1936 PAZARTESi 

Son haberler ücüncü • 

sayfamızdadır 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KURUŞ 

Değerli tayyarecimiz Bn. S. Gök~en Istanbul· 
dan Borsaya muvaffakıyetli bir u~uş yaptı 

Kendisini karşılayanlar arasında Atatürk de vardı 
Genç tayyarecim:o zin cesaret ve mahareti meydanda hazır 

bulunanlar tarafından çok alkışlandı .. 
Bur ... T ( A.A.) - H....; malıaW. 

rimiaden: Yeıil Bw-aa dün türlr fa7-

7fll"9Ciliiüain •öiiia h6orlıcı bir ma
oallalıİ7Ctİn• fG/aicl olmofhır: 

T anarecifiJıtelri lru.-.t oe lrabili· 
,,.tini 6ir çoi maoallolıi)ıetli llplfl.. 
"71• iaht etmq olan iUr h4111 fel7J'G
redmia llfJ7flft S. GölıfM, elin _., 
16 >" 20 ••P Y efillrö7 ffl77GIW lrGr.,... 

•Glaınllan bir tay70N ile "tc"'fllr Y • 
loH iiatünde bir c:e11elan yaptılrtan 

aonra 35 llalıilıada BarMqa ocud ol
maı oe lrendi.ini lrar,.lamo.lcı ..,_ 
8area ooliai oe llİllıJ'ef erlrôıu, or .. -

B. Cemal Hüsnii 
Taray 

Oybirliği ile Bolu 
mebusluğuna seçildi 

C. H. P. Genel SJıretnlifin
Jen: 
Boı olan Bola Saylaolığına Par

timizce atlay wö.ıerilen ald Ban 
Elçüi Cemal Ha.na T••7 o7'ir
lili ile HJıl 11iafiı. 

neral F alanllllin, ltolorda .,. lrrlt• lr• 
manllanLıın .,. ır.,..,.,ôlt aabitana. ,,._ 
tediye Niai H hledi7C lte7Ctİ. C. H. 
P. erleôıu, bir p>i melrtepliler w türi-

lıllfll ""-6aiain lcılulirlıôr IMUCD'lon 
Öllİilwl• llMİltİNıM öoirlerl.. H luJıi. 
iata Wb;ilr 6ir maoallalrQletle ,.re 
inmiftir. 

Bar• Beledi,,e reüi, plair namına 
Bayan GMç.n'• bir baht .,. 6ir ipei-

U ltumaı, liirlrlrUfU talehsi de bir ba
lret talıdim etmiftir. 

R•Uicmnar Ha. de meydanda 6a
ı.......,,_.11,,.. 

medera • .,., ........... ne.. ... -···· 
iarine telırar ....,., ....... pcaM.. 
,_ ~ ,.,;ı •-- iidiincle Wr 
..,.,_ doluı ,.,,,,.,, oe Ulullllf'ı ._ 
..,,,,.,.,, •7111 maharet .,. ,,..,,.,,,,,.. 

7Ctle me)'CIC11M1......,_. C:.., ...... 

"• hı~ aııld•• Wr .... 
ret oe hıMli ... .-. pi iyi 6ilnlei-

t•n miiı.oellül bir emni7Cfle ycıptıfı 
6a ap11, meydanda lacıaır Wananı.. 
tcıro/ınJcın te/ıror telı,_. .. ,,.R ... 

B. Sevki Behmenle refikasınrn 
dünkü gezintileri 

B. Tevfik Rüştü Aras, ıiıisafirlerimi~ 
ııerefine bir öğle ziyafeti verdi 

Daha ıeçenlei11• fU ko1111fm&JI 
kulaklarımla dinledim: 

_ Biz intaalln yalnız bu kı~ı
nı 35 bin liraya vermiıtik. Elektr~ 
tesisatını siz yapmıtsmız. lılemı· 

Yeni kabinenin beyannamesi okunurken 

yor. eah 
- Ben itlemiyeceğini müt • 

bide ıöylemiıtiın. 
- Niçin yaptınız?. 
- O bana 600 liralık teıııl't 

l'apmakbğmıı söyledi. Derme çat· 
ma bir teY olur, dedim. Fazla ver· 
memekte ıırar etti. Bu 600 lirayı 
baıkaaı alacaflna ben alayım, de
dim, yaptım. lılemiyona müteah
hidi arayınız! • . 

Halbuki tafranın batti, en ıyı 
merkezlerinde bile yapılan birçok 
Yeni ıeyleri, yalnız ora balla de
lil, belki fen memurlan bile Jenİ 
IÖt eldedirler; y.hud hanlar 
iberinde fiat kontıolu yapabile· 
cek ücribecleil ~ ....... 
Re.mı Ülf&atm bir bmmla, •• 

Yınclidıtr e,lianbpma mürabbe:' 
aine ırerildiiini biliyoruz. Bu dalaı 
ancelc 1immnl hatlara münh•lll' 
JcalahiJir. Huaual yapılar ise, mem
leketin ne kadar infaya mahtaÇ ~
clutuna diifüninüz, mütealıliıd 
lnerhametine kalmqtır. 

Ve zaten kontrol ae kadar kuY· 
~etli ola da, adllll bafmda hiyle ~le, 
OJUnla, kaçamakla m~dele ~~
inenin zorluğunu takdır eden~~ız. 
Biz zengin bir memleket cleiil••: 
he yaptınyonak, onu hiç olma=ea 
b;..:- d~f11 1aplırm4byı::. Eıyamm 
Lir defa ısmarlamalıyız. Ahlaklı 
"1üteahbide düfllleJeceiimiz f&l'l· 
lan düfilnerek, bunan için ameli 
tedbirler aramalıyız. 

Ameli tedbirlerin biri, bazı itler 
İçin Bayındırlık Bakanlığının kur· 
dQp ihblu Yeaikası usulünü, 
iaıa ••tefrit ileilsili 
~ itlere tetmil etmektir. Bah
lenai pptmrken dahi, ppaeak 
ol.na Yeaika tormalıyna. 

ikinci amell tedbirler bütün ba 
•esib lahiblerini meslek tqkilit
lıan içinde toplamaktır· Bunlar ela· 
'- enet fenni ve mmunl prtlan 
.t..bit olunan eseılera riayet' -!• 
lbezlene, by11Han tetkillltaa • 

(S..a.-. ... , 

Fransız parlamentosunda 
bir ta um hadiseler oldu 
Nahas Pasa .. .. 

Memleketimitt karşı 
duyduğu hayranlığı 

anlatıyor 

Doat Jlııır Baıbılranı Nıhu Pap 

Kahire, 7 (A.A.) - BqbaJwı .Naha 
pap Anadolu ajanaınm Kahire mubabi· 
rini kabul ederek qalJdaki beyanatta 

bulunmuıtur: 
"-JCardet Türkiye Jıldiselerini pek 

landan takib ederim. Bir aralık Adeta 
~tadan siJinmif iken onu yalnız askeri 

deiiJ, her sabada kurtarlD •• yi11raelten 
Atatürk'Un debMDUD takdirklnyım. İki 
kare! JDilleti bin"birine daha sıkı bJr su
rette 1.,Jıyacak olan bir andlapnayı ·
deta bir Mısır meeetem .. yıyorum. 

.fıı,W. .. lluır aad18f""'UDID Lond• 

rada fevkalicle ~omila' tarafmdan yapı. 
1an temıs1ada iyi bir neticeye ,..cap 
umarım ve edalm 1d Mısırın lstı"klllin
den • ..,.,_ memnun oıac.k tiiıtder· 

•• 

Parla, 7 (A.A.) - B. Blum'un tale
bi üzerine partaaıento •·halkçılar cep
hesi" ne mensup partiler tarafından su· 

L i 8 . Şevti Bebınea B•fbdanıauda ko11UfUYor nubnu9 olan ıuven ta .. r rini 210 reye 
karfı 384 rey ile kabul etmittir. Şehrimizde buhuunakta olan Yup tir. Ziyafette Bqhebn &met lnhl, 

Parlamento •'halkçılar cephesi'' proı- lavya devlet bılbnlarmdan B. Şevki Dıt İtleri Babm B. Tenlk RGfdl 
rammda yasılı reformları çabuk ger • Bebmeu ve refikası dün tiileden önce Ana ve Baymdıdık Babm AU Çedll 
çekle,tirmeai için htlldimete eüvenibi sureti buluaiyede Orman Çiftlltlnl Kaya, yunan, Romanya Ye Çekoslonk-
bildinnif .e bilbasla bqbakan patron· ı cesmifler4ir. Saat 13.30 da Yuplayya ya elçileri, clıt itleri babnbp ileri p 
lada iffiler ..-ndald aaı.,-.hlm •ipi, bMan " refikMI tenfine Ana- 1-leri ı..ır ~. 

(S-- J. iılt:ii siq/111111) dolu lnı.Hibönde blr 6ile yemeli vermif Yu.-..,. dwlet bMam B. krld .. _..;._. ........ =m-. .. -.ıııİ9ı .... ıılııl!l.-iııııııl~-.ıı .... ııİlll_....,. Belunean8abu•lledeD teman 
yarlflarmda bulunmu,ı.r ve oadaa ... 
n Halkevlnl ,_.ı,Jerdlr. Burada mlla
flrlere balkevl laiakkmcla balılar Yedi· 
mit ve kendilerine balkevlerl netJiya. 
tınün birer kollebiyon verilmlftir. 

ilkbahar at 
beşinci 

yarışlarının 
haftası 

---------~-----

Yarışlar, bayanlarımızın güzel tuval~tle
rini göstermelerine de vesile oluyor 

Yalıardcı, aolda: llılm:l lıoJU biterken ıaida • B s a. • a h 

"

, _ __, .-.a l L ' • • ~ eu"'' ue ınen ue 'mıP,., 1. 
~..,.. .. ,,,_er •r11en, - A.ıajıda ıold . ·· ·· ·· . • "'"'"Ql 

Scıld•: tribünler• bir l>alt (Y "' ~çu.ncu koıu ll.Zet~en; 
'f OZıaı 2 .nacı -aylada) 

~ 
• Maarif encümeni bugün aaat 

11 de toplanecakbr. 
• Adliye encümeni bugün aaat 

ı 0.30 da toplanacakm. 
• Milli müdafaa encümeni bugün 

aaat 1 O da toplanacakm. 
• Arzuhal encümeni bugün aaat .i-0 da~oplanacaktır:_ _ 

Dii:lk1i2 ;~;-.. , su~ 
ANKARA' DA: 

hareketleri 

Dört sporcunun y;Jr-·ı 
be .... anmattma 
~ h olan kazaya l"Slö.ne b• ik 1 t ·ı . --eaaa n, 18 • 
e çı ennıiz iki hafta evelki reko-

nı beş dakika azalthlar 
IST.4NBUL'DA: 

Ankara muhteliti lzmir mub,ell
tini 2-1 yendi. lstanbol muhteUd 
Först V;.-nna ~le berahr'"f! kaldı 

(Yazıu 6. mcı •1fada) ............................ ...-..--. 
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EKONOMi BAHiSLERi: 

Dünya ekonom · ~i yeniden bir feraha 
doğru mu yükseliyor? 

z - Sınai istihsalin artması ve işsiz
liğin azalmasr. 

Sınai istihsalin en düşük bulunduğu 
1932 senesine nisbetle 1935 de muhtelif 
memleketlerde pek büyük bir yiıkselme 
hareketi &öze çarpmaktadır : 

1929 istihsali 100 olmak üzere 
1932 1935 

Sovyetler Birliği 182,7 235,5 
İspanya 97,8 141,8 
Yunanistan 100,9 125'2 
Finlandiya 83.3 125 
Romanya 88,5 123,9 
D animarka 91 121 
Şili 87 120 
Macaristan 76.9 110,9 

İnrdltere 83.5 105.7 
Norveç 92,4 105,1 

İsveç 79.1 100 
Almanyz. 53 3 94 
İsoanya 8R,4 869 
Kanada s .ı 81,3 
Belçika 69.1 80,6 
Avusturya 64.3 19,6 
Amerika B . D 53,8 75.6 

Çekoslovakya 63 5 69 

Fransa 68.8 67.4 

Polonya 53,9 66,4 

Holanda 62,3 66,3 

Görülüyor ki Fransada 1.5. İspanya· 
da ise 1,4 puvanlık bir azalmaya muka
bil bütün memleketler sınai istihsali ö

nemli surette artmış bulunuyor. On bir 
memlekette bu istihsal en genis boJluk 
yılı olan 1929 senesi rakamlarını bile 
geçmiştir. 

1935 de sanayi istihaallerini en fazla 
artıran memleketler sırasiyle §unlardır : 

1934 istihsaline nisbetle artış 

Amerika B. D. 30.2 % 
Almanya 21,9 % 
Belçika 14 6 % 
Kanada 14,5 % 
Çekoslovakya 11 7 % 
Avusturya 10 9 % 
Japonya 9 7 % 
Norveç 7.4 % 
Polonya 7 .4 % 
Danimarka 6 % 
Holanda 33 % 
Fransa 1 3 

8(Jfbeıke 

TAŞRA TAAHHUDLERİ 
(Başı 1. IDCI sayfada) 

linir ve vesikalan alınır. Bir müd
det için veya daimi olarak Türki
ye' de iş göremez olurlar. 

Bu iki ameli tedbiri tamamhya
cak olan bir mesele de §Udur: 
yapı ve qya için muhtelif derece
ler tayin etmek, her derece için 
inıa ve imal usutlerini teshil et • 
mek ! gerek binalar, ge ~ yapılar 
belki üç veya dört derece içine 
alınabilirler; biç çatlamıyacak bir 
masa ile çatlamasında l is gorül
miye:ıı ucuz bir mua arasındaki 
imal farklannın ne ıol gu mey· 
dandadır. 

O zaman ısmarlayan adam, eli· 
ne ne geçeceği i bilerek s"par~ 
verir ve fmiteahhidin ımzasını 
alır. E g r müteahhid h"ylekarhk 
etmişse hemen salahiyetli nıaka -
m b şvurur. Tazminat alır ve 
n.iıteahh · d ceza görür. 

Biıyük b ir iki merkezden uzak
ta birçok devlet ve vatandaı pa
ralarının hiyle yüzünden ne ka
dar çalmmıt olduğunu görmek 
vicdanı üzüyor. Bizim için baılı
ca tasarnıf kaidesi, sarfedeceği
miz parayı tam yerine ve tam la
zım olduğu kadar sarfetmek, ve 
mümkün olduğu kadar az yanıl
maktrr. Falih Rıfkı ATAY 

r·i~ ıiabekö~rsi~;i .. I 
1 Ankara •e latanbul Oniveı-ıi- i 
: telerinde R. Peker'in verdiği inkı· ~ 
İ lab derslerinde tutulan talebe i 
i notları, gözden geçirildikten eon· i 
İ ra. ULUS Basunevince kitap ha· i 
İ linde basılmrftll'. 124 aayfa tutan i 
! eser. yalnız basma masrafı kar· t, 
i şıhğı olarak her yerde O N KURU· i 
i ŞA satılmaktadır. 1 
ı ........................................... ~ ......... .. 

tşstzLlôtN AZALMASI : 
Ticaret ve sanayidaki inkişaf netice

sinde hemen her memlekette iş:oızler sa· 
yısı azalmıştır. Amerika B. D. inde i§· 
sizler sayısı 932 de 6,5 milyon iken geçen 
11cne 8,8 milyona çıkmışsa da umum it 
sahipleri yekunu olan işsizlik n;sbeti 
20.9 % dan 18.S % e inmiştir. İngiltere 
ve Japonyada ~ah,an işçiler mikdarı 

1929 rakamlarını bile geçmiştir. Son is
tatistiklere göre belli başlı endüstri ül
kelerindeki işsizlik vaziyeti şöyledir : 

1932 1935 
Amerika B. D 6.500.000 8.800.(100 

Almanya S.'i75.000 2.150.000 
f nı:?iltere 2.270.000 1.714.000 
İtalya 1.006.000 600.000 
Fr:ınsa 233.000 427.000 
Polonya 25.'i.000 382.000 

Japonya 4Rt;.OOO 3ı;o.noo 

Avusturya 378.000 349.000 

Cekoslova:kya 1~4.000 235.000 

Relçika 161.000 16'i.OOO 

Macaristan 66.000 52.000 

17.113.000 14.424.000 

Öyle umuvoruı: ki yukarıya kovdu
ğumuz istatİ!ıtikler diinya eknnomisinin 

bir senedenberi hissoJunur bir iviJiğe 

do~ru gittij!ini kafi derecede açık ola
rak göstemıektedir. Fakat hemen ilave 

etmeliyiz ki ~erek ticari ve guekse sı· 
nai sahalardaki kalkmma emareleri her 

memlekette aynı §ekilde bclinnemekte 

ve diinya ekonomisinin krizi kat'i SU• 

rette yenerek yeniden bir refah devresi

ne ~rdiğinde teraddüt ve şüpheler u

yandırmaktadır. Filvaki sınai faaliyette 

görülmüş olan canlılığın bir çok millet

lerin silahlanması neticesi olduğunu id

dia edenler bulunduğu gibi işsizliğin a

zalmasında da her şeyden evvel hükü

metlerin müdahalesinin tesiri olduğunu 
söyleyenler de vardır. 

İçinde bulunduğumuz sene zarfında 

bu tereddutlerin ortadan kalkmasını 

ve dünya ekonomisinin hakiki evolu

tion•u hakkında kat'i bir kanaat sahibi 
olmaklığımxzı temenni edelim. 

Dr. Orhan ,Conlcer 

İzmirde 
Kordon tramvayları ve efektrik 

ücretleri 

İzmir kordonunda işletilecek olan e
lektrikli tramvay için bugünlerde İzmir 
valisinin reisliği altında şirket müdürü 
ve b elediye reisi bir toplantı yapacak

brdır. Haber verildiğine göre şirketin 
Belçika merkezi kordon tramvaylannın 
elektrikli olarak işletilmesi işini üzerine 
almak ~rannı vermi§tir. 

Şirket, uyuşulduğu takdirde, derhal 

Basmahaneyc kadar elektrikli tr~mvayı 

işletmeğe başlıyacaktır. Raylar döşen. 

miş olduğundan bu kısımda iş kuıa süre

cektir. Gerek sanayide ve gerek tenvi

ratta kullanılan elektrik ücreti tenzil e

dilecektir. Konak - Göztepe tramvay üc. 
• r etleri de bir mikdar inecektir. 

Kiiltiir parknım inşaatı ilerliyor 
İzmirde yapılmakta olan Kültür par

kının ağaçlandırılması ve çiçeklerle süs· 
lendirilmesi iri büyük bir süratle devam 
etmektedir. Etraftaki meydan ve bulva
nn kesme taş döşenmesine baılanmak il
uredir. 

Balıkesirde Kızılay 

haftası 
Balıkesir, '1 (A.A.) - Balıkeİitde 

Kızıl ay haftası d5n eski uray alanında 

büyük törenle açıldı. Kızılayın yaptığı 
büyük yardımlar ve bu kuruma iza ol • 
manm değeri heyecanlı IÖylevlerle an· 
latıldL Tören esnaamda çok yakınlar
dan uçan ve vecizeler atan tayyareleri
miz halk tarafından büyük bir COfkU11• 
lukla aııa,1anmı,1ardır. Balıkesirliler 

büyük bir istekle Kızılaya üye yazıl • 
maktadır. Bir çok kimseler birer ikişer ı 
günlük kazançlaruu Kuılaya vermişler
dir. 

ULU~ 

Kamutayın 
Bugünkü toplantısı 

Kamutay bugünkü toplantısında, iş 
kanunu projesinin encümen tarafından 
alınmıı olan 5 maddesini görüşecektir. 
Projenin müstaceliyetle görüşülmesine 
karar verilmiş olduğundan layihanın 
bugün tamamen kabulü kuvvetle bekle-
nir. 

Ruznamede bundan başka polis teş
kilatı kanununa bağlı kadro cedvelinde 
değişiklik yapılmasr, Milli müdafaa 935 
büdcesinde 2500 liralık bir münakale, 
vilayetler idaresi kanununun 2 ve 71 in· 
ci maddelerinin değiştirilmesi, Kültür 
bakanlığına bağlı !lanat mektebleri mu
allimleri hakkındaki kanun projeleriy
le diinkü sayımızda kuruluş şekilJerini 
yazdığımız 9 kaza hakltırıdaki kanun 
projesi vardır. 

Bartm'da-l{orklınç 

bir yağmur 
Bartın, 7 (A.A.) - Bugün at yarı~ 

lan dolayısiyle Ömer tepesinde topla • 
nan binlerce halk saat 11,30 da başhyan 
ve 20 dakika süren tufanı andırır bora 
ve yağmur yüzünden büyük bir felaket 
atlatmıştır. Fırtınadan tribünler yı

kılmış. b:itün halk açıkta kalmış bunal
tıcı yağmur altında korkunç bir panik 
o1mu~tur. İnsanca kaza ve zayiat yok. 
tur. Zonguldaktan k~uya yolcu getiren 
ik motör de büyük tehlike geçirmiştir. 
Bora ve yağmur koşu sahasındaki haf
talarca emek mahsulü tertibatı harab 
ettiği için yarışlar tekrar edilmyecek • 
tir. 

Kelki tte konferanslar 
Kelkit, 7 (A.A.) - Gümüşaneden 

gelen C. H. Partisi konferans heyeti iki 
güdenberi Kelkittedir Kültür direktörü 
B. Vehbi Okay dün türk devrimi, bu
gün de istiklal mevzuları üzerinde iki 
konferans verdi. Bütün kasaba halkı ve 
yakın köylerden gelenler konferansları 
derin bir ilgi ile dinlediler. Konferansçı 
inkilab ve istiklalimizin kurtuluş ve 
yükselişimizin temel kaynakları olduğu
nu ve ulusal sabaşlarımızın hatıralarını 
değerli ve heyecanlı sözleriyle canlan
dırdı. Halk üzerinde silinmez izler bı
raktL 

Bu alqam Avrupa istasyonlarında 
dinlenilebilecek seçme program 

(Ankara sa.atı ile) 
Konaer: 
21.00 Varşova (Marçevski konseri) 
21.40 Budapeşte opera orkestrasının 

konseri, 
22.15 Londra (orkestra ve piyano kon. 

seri). 
19.00 Frankfurt 
20.10 Viyana (senfoni konser) 

Danı Müziği : 
23.15 :Condra. 
23,30 Londra. 
22.45 Paris (eski dans müziği) 
23.00 Kolonya (radyo orkestrası) 
23.00 Münib (radyo orkestrası) 

Oda Müziği: 
20.45 Paris (radyo) 
20.00 Varşova 

19.20 B:.ikreş (halk şarkıları) 
22.20 Bükreş. 

23.00 Bükreş 

19.30 Budape,te (Sigan müziğy 

Ankara radyosu 
12.30 Plak yayımı ve ajanı haberleri 
19.30 Çocuklara öğütler 
19.SO Hafü müzik 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Kanıık müzik . 

İstanbul radyosu 
18.- Hafif musiki (plik; 
19.- Haberler 
19.l S Muhtelif plik:lar 

19.30 Hava kurumu namına konferans·: 

Tayyareci Nuri Kızılkanad tara 
fından 

20- Halk muaikiai (pllk~ 
20.30 Stüdyo orkeatralan 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis acrvisi verile

cekti 

------------- --------;~' 
HABERLER==-

ilkbahar at 
beşinci 

yarışlarının 
haf ta.sı 

Yarışlar, ),ayanlarım ızııı 

rini ~östermeleı·in e de 
L.i 

güzel tuvaletle· 
vesile oluyor 

Dün ilkbahar at yarışlarının beşinci 
haftası idi. Yarışlar aşağıda tafsilatı ile 
yazdJğımz veçhile çok güzel oldu. Yarıf 
yeri mutad kalabahğrnı muhafaza edi· 
yordu. Bilhassa bu lıtalabahk içine ser
pilen şık Bayanlarımız alam büsbütün 
güzelleştiriyorlardı. Avrupa yarış alan· 
lan yüksek tabakanın ve büyük terzile
rin tuvalet meşheri olur. Bizim alanı
mızda bu güzelliklerin her hafta biraz 
daha fazlalaıtığım görüyoruz. Dün bil
hassa nazarı dikkati celbeden bazı Ba
yanlarımızın tuvaletlerini apğıya yazı
yoruz: 

Bayan Talia Nabi: Brik renginde el
bise, brik beyaz emprime: truvakar, kü. 
çük beyaz şapka. - Bayan Hatice Amir 
Kocamaz: Lacivert zemin üzerine beyaz 
küçük evcikler ve çam ağaçlan emprime 
bir tayör, organtin plise bir jabo, beyaz 
muvare mika kenarlı tepesi ipek kadife 
şapka. - Bayan Samime Remzi: Laci
vert beyaz emprime rob, organtin festa
ne bir yaka. düz lacivert bangkok şap· 
ka. - Bayan Feyha Seni: Siyah zemin 
üzerine lale emprime rob ve truvakar 
küçük siyah kadife şapka. - Bayan Ni
lüfer Çifçi: Siyah maroken etek, mavi 
organtin bluz, siyah şapka !>eyaz gülle 
garni. - Bayan Gelenbevi. - Lacivert 
benekli rob, kırmızı kemer, lacivert be

yaz puantille şapka. - Bayan Nilüfer 
Cezmi : Düz mov bir rob, beyaz yünlü 
truvakar, beyaz çok şık bir şapka. - Ba. 
yan Süzan Hüsnü: Lacivert pembe gül 
emprime rob düz lacivert truvakar ,tül 
garni şapka. - Bayan Melek Nurettin: 

cisi B. İhsan bu sürat ko§uswıda kabil 
olduğu kadar sükunetle koştu ve güzel 
bir koşu kazandL Alemdar ikinci, Semi· 
ramia üçüncü oldu. 

Dördüncü kofU: Haliskan uab at 
ve kı&raklanna mahsustu. Mesafesi 
2600 metre idi. Bu koşuda dört arab atı 
koştu. fakat bir tanesi iSyJe bir arab 
atı ki, yumruk kadar vücudu ile yanın· 

da J>ütün kuvvetle giden atlarla oynadı. 

Prens Halimin İbnülbattaf ismindeki 
bu atı arab atlan içinde şimdiye kadar 
görülmiyen bir kuvvettedir. Yaptıiı re· 
korlar yanın kanlarımızın rekorların 
dan daha iyidir. Dün cokeyi 2600 met· 
renin bir metresinde dizgin gevşetme· 
di. Mesud yanında kırbaçla ikinci ge • 
lirken İbnülhattaf ağzı bir karış açık 

yarım kuvvetle koşuyu kazandL Bu at 
ya bir harikadır veyahud bilmediğimiz 
bir şeydir. 

Beşinci koşu: 936 senesi zarfında 

hiç kOfU kazanmamış baliskan ingiliz 
at ve kısraklara mahsustu. Mesafesi 240G 
metre idi. 

Koşuda Bay Fethi Yaman"m Oktay 
ve Talu iamindeki iki atı ile Bay Akifin 
Erolu koştu. 

Bu koşunun favoriıi olarak Eı·ol 

gösteriliyordu. Fakat kendisinden bir ıel 
ümid edilmiyen Talu cokeyi §andor'un 
idareli binişi ile mükemmel bir koşu 

yaptı. Ve kotunun bitmesine pek az ka· 
la Erolun elinden birinciliği aldL 

Dünkii koJUlarda umumiyetle favo· 
riler kazandığı için bahsimUşterek fev· 
kalade bir para vermedi Fakat kaza
nanlan memnun etmeğe kafi geldi. 

Yeşil beyaz emprime rob, beyaz pardesü, 
büyük siyah şapka. - Bayan Sabiha Sa· 
im: Lacivert ufak çiçek emprime rob, Mara§'m Hava Kurwnuna 
beyaz truvakar, bangkok §apka. - Ba- , d 
yan Vedat Nedim: Lacivert, brik rengi Yar I m l 
çiçekli emprime rob, küçük lacivert 
şapka ince tül. - Bayan Süreyya Asım: 
Nefti maroken sade bir elbise, aynı renk 
fötr güzel bir şapka. Bu güzelliklerden 
sonra koşulann neticelerini yazabiliriz: 

BİRİNCİ KOŞU: Hiç koşu kzanma
mış yerli ve arab at ve kısraklara mah. 
sustu. Mesafesi 1600 _ metre idi. Koşu 

dört tane yerli yarım kan arasında ce
reyan etti. Birinciliği B. Salihin Ceylanı 
ikinciliği B .Alinin Tayyan kazandı. Bu 
iki at nisbeten biribirine yakm kuvvette 
olduktan için koşu zevksiz olmadı. 

İKİNCİ KOŞU: Halis kan ingiliz at 
ve kısraklara mahsus handikaptı. Mesa
fesi 2400 metre idi. Koşuya dört balis 
kan iftirak etti. 63 Grandezza - 58 Mar
kiz • 54 Şoron;apo • Barç ŞO kilo ile 
k~tular. Koşudan evv~l Grandezzanın 

bu kilo ile koşturulmıyacağı kopa da 
fena geçileceği hakkında bir sürü riva
yetler dola§tı. Falcat B. Ahmed kısrağı· 
nm rakiblerine nazaren tapdığı kiloyu 
fazla bulmamış olacak ki koşturmaktan 

çekinmedi. Cokey B. İhsan güzel bir 
bekleme koşusu yaptı. Harekete ipre
tiyle başa geçen ve yanındakilerle kafa 
kafaya bir koşu yapan Markizi düz yolda 
yakaladı ve yarım boy ara ile geçerek 
birinciliği kazandı. 

Bazı cokeylerimiz fena bir itiyad 
neticesi olacak arkalanndan gelenlerin 

yolunu kapatmağa çalışıyorlar. At yarış
ları profesyonel bir spor olmakla bera
ber hiJeye sapanlar daima cezalandırıl
mıştır. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Dört ve daha yu· 
kan yaştaki yarım kan İngiliz at ve kıs
raklara mahsus hız koşusu idi. Koşuya 
altı yanm kan iştirak etti. Dört haftadır 
ağır kilo ile koşan atlar bu koşuda mü
savi kilo ile koşuyorlardı. Onun için E· 
mir Salibin Alemdan üzerine bahsı müş
terekte çok oynandı. Fakat memleketi· 

mizde o kadar güzel yanm kan yetir' 
yor ki bir Alemdarın başta gitmesine im. 
kan kalmıyor. İki haftachr hafif kilo ile 
koşub kazanan B. Rüstemin Ayhanı dün 
müsavi kilo ile de rakiblerini geçti. Bini-

Mara,, 7 (A.A.) - Belediye ticaret 
ve ziraat odaları üyeleri ile çiftçilerin 
ileri gelenleri dün partide toplandılar. 
Toplantıda her ulusal işte öncü olan 
Maraş, hava kuvvetlerimize yardım hu· 
ıusunda emsalinden geri kalmıyacağın. 
dan yer Urünlerinden yUz:de ikisinin 
hava kurumu için verilmesine kar:ır 

verildi. 

DiL KÖŞESİ 

" - dikkat bakıt1armı bu aoktaya 
çekmek •. "" 

O.z dil hamle.inde en kötii w •a· 
lwulmcuı lam .. len teyin hı1eüme• 
cililı olduğu bir çok tlelalar tekrarlan· 
tlı. Bununla beraber "nazanclilrlıat" 
,erine ba "tlilrkat bakl§lah" ltötü ter• 
kibinin arturra g~teleriıı haf • 
aütanlanna ktular tırmandığını gÖ· 

rerek eNlleniyorus. "Dilrlfatle • 
rini bu noktaya çckmekw makaaılı ifa• 
deye ICl%lasiyle lı&li geldiği halde lnı 
"bakış', veya "11ör- .özünü, ar/ bir 
tercüme alııhanlıfiyle ilci,,. etmeye 
ne lüzum vardır. "N(UQT(itibar~ için 
de aynı Jeyİ IJÖyleyeceği::&. "bir maefe· 
nin itibara alınmaa'" denilebilir. Bil 
"nazar' ı bir "nazar'' boncuğu gibi 
yazılarımı.sın ara•ına nkııtırmaya ih· 
tiyacmtı.z yoktur. 

"Gelelim manahnüfihimize !" 
Bu ne acaip kuıtur? ve eski medre· 

•e mezunlarına has bu garip arabca 

tekerlemenin bir muhabir mektubun• 
da ifi ne? ba%1 ga:zetelerde, ,,. nem• 
den tekerlemeleri yaZl modası haline 
getirmek için çok gayretl1ır .ar/edil• 
eliğini görmekle üziilüyoru::&. Ba lentl 
müal, memleket mektubu ya::&an Ana· 
dolu muhabirlerine katlar sirayet iJi• 
yor. Tehlikeye dikkat edelim! 

"Geçenlerde (falan) Ünİ•eraite 
bahçesi için yiirekler acm biT ya'/.' 
yazdı.,. 

Yürekler aa•ı olrm üniversite bah• 
çesi mi. yoksa bahndilen .>'azı mı, bel• 
li değil, 
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Bükres konuşmalarından sonra 
~ 

Küçük antant devletleri bir tebliğ neş~e~ 
·aıdı bildiriyor: Gazeteler, devlet r.eı~lerı • 

Bükret. 7 (A.A.) - Rador aJ a nin küçük antantın çözülmez barlık ma-
bldiriyor: Dün saat 16,30 dan ~9~30 b. tini tebarüz ettiren nutuklarının c r Reıaı B. ıye . 
kadar Kıral Karol, umu k ehemiyetini kaydetmektedır. 
B P 1,.. BB Tatarca 0 • • •• f.k kam eneş ve Prens o un · Universul gazetesı, mutte ı o-
Titülesko ve Krofta ile hep beraber ça: a terceman alarak ezcümle diyor ki: 

1 . · .. rüc:melerı Y .. k 
hşarak güniin mesele erını go .:- . . "Bu toplantı eşsiz bir tezabur ve ço 
ile başlıyan konuşmalar~ b.ug.un, :~ ebemiyetli bir hadisedir. Küçük antant 
devlet reisinin bakanlar ıle bırlıkte, k ı_ devletleri arasında mevcudiyeti söylenen 
ral Karolun misafiri olarak bulundu asız ümidler ve dönen p.yialar he-

. d Sk vifte şato- man · ları Bükreş cıvarırı a ro bo&Jt ~ıkmıştır. Milletlerarası vazı-. . . men r- :ıı 
ıunda devam edılmıtşır. k ti' go .. zden geçirmek üzere üç devlet re-

d B Tatarca o· ye 
· Prens Pol saat 11 e · isinin her sene toplanmalan hakkın~., 
yu kabul etmiştir. alınan karar, yalnız küçük antantın çö-

Resmi tebliğ ülmez mahiyeti değil, fakat aynı zaman· 
Bükreş, 7 (A.A.) - Rador a1ansı ~a bu devletlerin aralannı biç bir ıeyin 

bildiriyor: Oç devlet reisinin toplantı· nnadığını gösteren açık bir bürhan· 
· bt•W n-ro • ayı bi b dan !arından sonra a~ğıdakı le ıg -r dır. Şimdiye kadar olduğu gi un 

Junmuştur. ra1 sonra da, milletlerarası ihtimaller her ne 
.. Bugün Sk.rovişte şatosunda Kı otursa olsun, biç bir teY bu devletlerin 

Karol Cumur Reisi Benet vf: Prena Pol arasını açamıyacaktır. 
' .. ·kinci bir kon· bilh aralarında dört saat suren 1 Gaıeteler bu nutukların aua ıu 

.ferana akdedilmit ve bu konferan98 Ro- karakteristik vasıflanna ita.ret etmekte-
manya bafbakanı B. Tatareako, dıt itl; d' 1 Küçük antantın çözntmezliği, 
ri bakanı B. Titüleako ve Ç~k::v:t: ;.:~ antantı ite sıkı it birliği, bugOnkii 
ya d1f bakanı B. Krafta da lf . " değişmez sınırlara ve ıulb. andlaıma1a-
tnif)erdir. Günün bütün meselelen goa- nna ••y'" suretivte ıulbun ıdamesi, mil· 

. . . . B".tiln meseleler ilse. - b- ·--den geçırılmıştır. u d 1 Jetler cemiyetine karşı sadakat, paırn za-
dnde tam bir fikir birliil mevcu 

0 
• fi tacak ve vabud devletler arasmda 

duğu müşahede edilınif ve bu aebeb~ :u:vat pren~ipini bozacak tek!~nerin 
mü9terek bir faaliyet birliği teabit o un· k b 1 edilmemetııi ve nib:ıvet pnnun bil· 

mu9tur." tU:ınu-•teteri Uzerinde tam bir muta· 
• filcirleri ......... 

Romen gazetelerinin ·anaı bakat.,, 
Bilkref. 7 (A.A.) -Rador •J 

Yeni kabinenin beyannamesi okunurken 

Fransız parlamentosun da 
bir takım hadiseler oldu 

h Ik cephesi» tarafından verilen güven 
Parlamento « a ı k bul etti 

t kri·rini 210 a karşı 384 reye a . . . 
a b 11·ne elverışh 

(Başı ı. inci sayfada) 
·abuk halledileceğine dair olan beya • 
~ . . 
natını tasvib eylemıştır. 

Celse, saat 22,50 de kapanmıştır. 

Bazı lıiidiseler 
P 

. 
7 

( A A ) _ Kabine beyanna· 
arıs, · · . 

. . okunması parlamentoda bır ta· 
mesının 1 tur 
k h.idiseler vukuuna sebeb o mut . 
ım Lor an 

Sağ cenah delegesi B. Fernan . ediİ-
ltalyaya karşı zecri tedbirle~ ~tbık 

· · ·ddetle protesto etrnıttır. 
mesını şı frank 

Mutedillerden B. Pol Reyno, 
. · d ' ·1 esi tezi hakkında 

kıymetinın ın ırı ın .. . ubat 
izahlar vermiştir. Komunııtler, 6 ' 
1934 tarihinde polis müdürlüğünde bu· 
lunmu9 olan B. Kiap'ı yuhaya tutmUŞ • 
!ardır. 

Sağ cenahtan B. K&avnse Valla, B. 
'Bluma yabudi diye bitab etmesi IOl "'" 
nahta 9iddetli gürültillere meydan vel'• 

miştir. td~ 
Parlamento reisi B. Heryo, au nu 

iade etmekten aciz kalarak celseyi ta· 
tU etmek yolunu tutrnuftur. 

Celae tekrar açıldığı zaman B. Blwn. 
. . fakat 8. Valla'ya cevab vermek ıstemıf, 

:neclla reiı.i : 
.. _Bu hadiaıeyi ben bizzat balled~ 

ceğim" diyeıek kendisine söz v~rme • 
miştir. Bunun üzerine B. Heryo ile B 

. b' u-alre .. ul· Valla arasında tiddeth ır m ı---r 
mu.tur. Bir kaç ıual ve cevabda_ıı .•00~~ 
B. Blum kabinenin beyannameaını ok 
mak üzere kürsüye çıkmıştır. 

Fran1tız gazeteh?rinin fikirleri 
Paris, 7 ( A.A.) - Bütün gazeteler, 

ieni kabinenin parlamento karşısına 
çıkmasına uzun sütunlar ayırmakta ve 
hepsi de hükümetin ilk celsede bekle· 
nilen geniş çoğunluğunu kazanmıt ol
duğunu kaydetmektedirler. 

Popüler gazetesi, yazıyor: 
''Kabinenin beyannamesi 12 şubat 

· k d "halk· 1934 tarihinden son seçıme a ar 
. . .. l"tesini ve kuv· 

çılar cephesi'nın .. orı1ına ı .. 
. • . . 1 ni yenıhkle-vetını teşkıl etmış o an ay 

. . mi göster· 
rı, aynı güvem ve aynı az 
miştir. 

. 1 · · başlıca is-U manite, grevcı erının . 
t eklerini tatmine ırıatuf kanun proıete. 
. • 1 toya ıunulırıa· 

rının çarçabuk par amen 
sının vSdeditmit olmasından dolayı hot
nurJı • "qtermekte ve bu ıuretle tim· 

diki anlaşmazlıkların. a ıw• . _ 
bir bava vücuda getirılecegını kaydey 

lemektedirler. 
Maten, Jur be Eko dö Pari gazete

leri, B. Blum'un frankın müdafaası le-

BB. Feraaa Lotan, Vıllı ve Pol Reyao 
b'lhasu binde vaziyet almıt oldupnu ı 

kaydetmektedirler· 

Eko dö Parl. diyor ki: 

.. B. Blum'un yangına körükle gitme
&e çalıpmt olduğunu söylemek bakara• 
tık olur. Ancak i9c;Uere bitab ederken 

tarın ihtimal anlayabilecekleri uim-
on tır 
klrane ve açık lisanı kullanmamı! '" 

Frank diiferae pe.ela da dü.f8cek 

Md 'd 7 (A.A.) _ Bankacılar malı· 
an ' . bU-rli k bir 

filleri fransı.z frangının seY_rlnı I .. 

dikkatle takib eytemektedır. 
Buradaki kanaate göre frank yuvar-

ba ka bir çok dövi71er de beraber 
tanına • d b. istisna 
ıürilklenecektir ve Peseta a ır 
teıkit etmiyecelrtir. 

Haile Selasie 
lsviçreye gidiyor 
Londra, 7 (A.A.) - Negüs'ün et~a. 

1 zevatın bildirdiklerıne 
fında bu unan 'tmi ecek 

.. e imparator Cenevreye gı y . 
gor · • d" d kendıai· illetler cemiyetı nez ın e 
v~ :mail etrr~k üzere bir heyet yolhya• 
::ktır. İmparator ,bir iki haftaya. kadar 
fngiltereden ayrılmak niyetin~edır.' İm· 
parator, tsviçrenin daha tespıt edılme
mlt otan bir mahalline cidecek ve orada 

oturacaktır. 

ULUS s \ -/\. :; 

HABERLER 
Grev Fransanın her tarafına yayılıyor 

Armantiyer de iş~iler f alJrika)'ı 
• 

zorla işgal ettiler yedi 
Paris, 7 (A.A.) - Grev hareketi art

makta ve bütün memlekete yayılmakta. 
dır. 

Şimali Frnsada nehir mUnakalab da 

durmak tehlikesi altında buJunmaktadır. 

Paris, 7 (A.A.) - Maden işçileri 

grevi bugün umumi bir şekilde olmamıı
tır. Bununla beraber Pa-dö-Kale maden 
itçileri sendikası, grev hareketini avucu. 
nun içine almak maksadiyle 8 haziran
da umumi grev ilan edilmesi için bir e
mirname neıretmiştir. 

Armantiyer'de İ§çiler, zorla yedi fab· 

rikayı işgal etmitlerdir. Bu fabrikalann 

patronlan, böyle bir halden korkduklan 

için daha önce itiçilere yol vermİfler idi. 

Grev, §İmal bölgesindeki kanallann 

gemi ve sandalcılanna sirayet etmiştir. 

La Döl nehrine altı salapurya konulmuı 

ve bu suretle tehir münakalitına sed çe. 

kilmiştir. Yataklı vagon işçileri de bir 

çok istasyonlarda ve bele Kale ve Mar

ailya'da grev ilin etmişlerdir. 

Rems'de i§Çiler, iki büyük şampanya 

fabrikasını İ!gal etmişlerdir. 

Havr'da fransız • amerikan petrol 

tufiyehanesinin 600 ltçisi. grev ilin et

mitJerdir. 

Öte taraftan da bir çok fabrlkalann 

patron ve itçi delegeleri arasında konut

malar yapılmaktadır. 

Röne müessesesinde yalanda bir an

latma yapılacağı ve pazartesi günü ite 
başlanılacağı söylenmektedir. 

Grev meselesinin yakında 

halledilmesi muhtemel 
Parla, 7 (A.A.) - Yeni finans ba· 

kanının diln umumi it konfederasyonu 

sekreteri B. Jubo ile yaptığı görilşme· 

den sonra grev meselesinin yakında hal. 

]edilmesi ihtimali artmıştır. 

Bütün gazeteler, çıkmıştır. Gaz, su 

ve elektrik servislerinin durmuş oldu· 

ğuna dair olan pyialar teeyyüt etme-

B. Antoni Eden 
silaıhsızlannıa 

lehinde 
Londra. 7 ( A.A.) - B. Eden, şımdi· 

ki bal ve ~ elverifli olmamama 
rağmen siliblanD tahdidi ve azaltılmnı 
için müaaid bir fırsat çıkar çıkmaz bu 
fırsattan hemen i.ltifade edilmesi dilfiln. 
ceainde bulunmaktadır. 

şimdiki halde dünyanm her tarafın
da yeniden ~ cereyru ahp ya. 
rllrken tncntetenin atıl bir halde dur

kendisi için ınetum neticeler verir. 
ması ı·d Bakan. bu zihniyet çın e kamoya n 
patronlara bitab ederek delikanhlarm 
kara ordusunda ıahllteri tayyarelere 
karp müdafaa için yapacaktan antre. 
manian her suretle kolaylaıtırmalannı 

istemiştir. 

1 

Maden endüstrisi labrı'Tcalaun da iradın grevciler yün 8rerlren 
erkek grevciler de iskambil oynuyor!:ır 

B . ]uho 

miştir. Dun bilhassa maden endüstrisi 
merkezlerinde işçilerle patronlar he· 
men hemen anlaşmışlardır. 

Bir uzlaşma temini itin gereken bü· 
tün t t!dbirler alınmıştır. 

• Taymi~in /ran•ız grevi lınkkında 
bir yaz111 

• 

Londra, 7 (A.A.) - B. Leon Blu· 
mun grevcilere ite bqlamaları için yap. 
tığı müracaattan bahseden Taymis ga

zetesi diyor ki: 
' 'Grevcilec bu müracaatı nazarı dik

kate alarak tekrar ite bqlıyacakları ~ 
fabrikaları boşaltacaldarı ümid edilebi
lir. Blum itçilere vaidde bulunurken 
kendini müftritlerin tazyiki altında kal
dığı ithamı altında bırakmıştır. ÇUnkD 
vaidleri esasen halkçılar cephesinin 
programında vardır. 

ltalyan 1razetelerinin fikirleri 

Roma, 7 (A.A.) - Fransız grevinden 
bahseden İtalyan gazeteleri bu hareke· 
tin açıkça siyas&l bir mahiyet aldığını 

kaydeylemekte ve işçilerin bugün iktL 
dar mevkiine gelen sendikacı şeflere gü 
veni olmadığını gösterdiğini yazmakta 
dır. 

Filistin arabları demiryol u köprülerini bombalıyor. 

arahlarla Filistin Emir Abdullah 
hükümetinin arasını bulamadı 

Kudüs, 7 (A.A.) - Maverayı Şeria 

emiri Abdullah'ın, Filistin arabları ite 
Filistin hilkUmeti arasında bir anlqma 
temini için sarf etmit oldufu pyretler 
bop gitmittir. Arab delegeleri emirin 
tekliflerini kati surette reddettiklerin
den hiç bir netice elde edemeden Am
man'dan dönmüşlerdir. Bu ıebebden do
layı, grev, devam edecektir. 

Arablar timendi/er köpriilerine 
bomba koyuyorlar 

Küdüs, 7 (A.A.) - Çok ebemiyetli 
olmamakta beraber arabtann şiddet ha-

• 

.. eketleri devam etmektedir. SO günden· 
beri devam eden vaziyete yalanda bir 
nihayet verileeeti ümidi yoktur. Bila. 
kis arab ırev komitesi, memleketin e
konomik bayatmı durdurmak mabadiy
le grevi geniıtetınek için bütün kuvvet
leriyle çalıpnaktadır. Her gün atılan 
bomba ve açılan kurşun ate,terine düa 
yeni bir unsur daha ilave edilmiş ve 
Lidda ite Hayfa arasında bir şimendi
fer köprilsüniln berhava edilmesine te
şebbüs oluıı.muştur. Yalnız trenin ma.. 
kiniati tilpheye düstüğünden bu tesc~ 
bila önlenebilmistir. 

Maten gazetesinin yazdığına göre Mak İm Gorkinin 
ıhhi vaziyeti 

tıalya Almanya ile bir saldırmazlık 
paktı yaıJıyor 

P 
. 7 (A.A.) - Maten gazetesinin 

arıı, d b' ld. · 
diplomasi muhabiri, Roma an ı ırı • 

yor: İtalya, AtmanYa ite bir saldırmaz· 
tık paktı yapmaya karar vermiftir. Bu 

pakt. zecri tedbirlerin kaldırılması tak· 

dirinde ortaya çıkacak bütün imkin 
ve ihtimalleri ihtiva etmektedir. Bu 

pakt, ihtimal 30 haziranda imza edilecek 

tir. Muhabire göre bu tarilı_, B. Muso • 

lini'nin sabrının son haddidir. 

Bu paktın yapılması için gereken 

b!ltiin tertibatın önceden alınmış oldu· 
ıu eliyl,.mnelrtrclir 

Ciddi kaynaklardan alman hususı 

haberlere göre pakt, İtalyanın şoy le hir 

teahhiıdi.ınü ih tiva etmektedir. 

ltal) a, Almanyanın somiırgelere da 

ir olan isteklerine. elinde olan sı) asal, 

diplomatik ve ekonomik bütun vasıta • 

larla yardım edecek ve Nasyonal • Sos· 

yalistlerin balkanlara doğru genişie . 

mesine muhalefet etmiyecektir . 

Buna karşı Almanyanın Avusturya. 

nın bütünlüğüne saygı göstermeği ta

ahhüd etmiş olduiu söylerım,.ktedir. 

Moskova, 7 ( A. A ) D .. - un gece 
Gorki•nin sıhatı hakkında d 'l 

neşre ı en 
tebliğe gôrc, kalpte bütün gece çok bü-

yük bir zai görülmüş, nabız baz ı dakika. 

!arda 120 ye kadar çıkmış. gayri mun

tazam ve bit çok defa gayri mahsLıs biı 

hale gelmistir. Ciger iltıhabmda ilerle 
yis voktur. 

Fon Ribb~ntrop Berline 
döndü 

Berlin, 7 (A.A.) - B. Rıbbentrop 
diın T empelhof tayyare meydanına gel! 
miştir 
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a olup bitenler 
Diirt ayahlı balık 

Acaba balıklar karada yürümeğc 
mi karar verdiler? 

Danimarka bilginlerinden doktor 
Lavge Koh, Grönlnnd'da yaptığı &on 
jeolojik ve topografik arnştınnalardn 
dört ayağı olan ve yüriiyen bir balık 
bulmustur. Balığın bu şekli a normal 
bir inkişaf değil, bir kara hayvanmm 
deniz hayvanı oluşunun bir istihalesi 
imi~. 

Bu hadise ıimal memleketlerinde 
büyük bir al·ka uyandırmııtır. Önü
müzdeki temmuzda, danimarkalı, İs
veçli ve nlmanlardan mürekkeb bir 
heyet, latokholm'in tanmmıt paleon· 
toloğu porfeaör Erik Stenaiö'nün bnt
kanlığı altında Grönland'a gidecek· 
tir. 

Fcıreler ıelılikeli oluvorltır 
Bizim bildiğimiz, insanlar fareleri 

zehirle öldürürler, yok&a fareler in
aanları değil. 

Viyana kanalizaayonlarmda çalı

tan bir İtçİnin Üzerine fırlıyan bir bü
yük fare, zavallı damı fena halde 
ısırmış. Dehıetli ağrılar içinde hasta• 
haneye kaldınlan itçi çok geçmeden 
ölmüştür. Yapılan otopaide, farenin 
;fçiyi zehirlediği anlaııl~ııtır. 

Alkış nuıkinası 
Paria tiyatrolarmdan birinde, ar

tistler makina ile alkıılanıyorlar. 
lılerin iyi gitmediğini gören bir ti

yatro direktörü, aalonun duvarlarına 

lcaynana zınltrsınm modern bir şekli 
olan alkış makinaları yerleıtirmiı. 

Makinalarm çıkardıkları alkıt gürül
tüaü, el alkıımdan biç fark sızını§. 
Perde açılmadan dehıetli bir alkıı 

kopuyor, seyirciler de kendilerini bu 
•lkışa kaptınyorlanruı. Günün birin· 
de foya meyd~,a çıkmıı, çıkımı ama, di. 
rektör bundan :zarar görmemiı, tama· 
miyle tersine olarak kendisine büyük 
faydalar temin etmiı. Çünkü halk, 
oynane.n piyeslerden ziyade, bu yeni 
sistem kurnazlığı görmek hevesine 
kapılmış, tiyatro her gece ağzına ka
dar dolmuştur. 

Rir ~kın so11 ıı 
Bir fransız mühendisi ile Frımsada 

vaşıyan bir belçikalr kadın 1909 dan
beri sevişiyor. Ve bu güne kadar, yal
nız sevgi bağı ile bağh olarak yaşı

yorlar. 
Faka~ son zamanlarda, kadın nikahla 

bağlanmak hususunda israr etmiye baş
lıyor. Nikfi.h isterim de nikah 1 diye kı
yameti koparıyor. Erkek ise böyle bir 
işe katiyen yanaşmıyor. 

En sonra 1935 de aynlmağa karar 
veriyoılar. Mühendis kadına geçinecek 
kadar para veriyor. Kadın razı oluyor. 
Tabii artık bir mesele kalmamış sayılır 
değil mi?. 

Halbuki, kadın son bir dram daha 
oynamak kararını vermiş bulunuyor. 
Yirmi altı yıl birlikte yaşadığı mühen. 
disten öç alacaktır. 

Sevgilisi evde bulunmadığı bir !ırra
da yatak odasındaki gardroba bir silte, 
iki tabanca, bir pişmiş tavuk, bir ~işe· 
de şarab yerleştiriyor: akşam olunca, 
erkenden içine girerek adamın gelmesi-

ni bekliyor. 

retrika: No: 73 

Mutat hilafına, erkek geç geliyor. 
Bu arada kadının karnı acıkıyor. Ta· 
vuğun yansını yiyor. Uzun bekleme dev· 
resinden sonra zavallı adam eve geli
yor. Hiç bir şeyden haberi olmadığı i · 
çin, soyunup yatağa giriyor. B. Ruzve t ve Tecrübelerinin Istikba i 

\ 
Gardrobun tahtaları eski ve çok ku

ru olduğu için, e~eriya çatırdamakta
dır. Bu gece de çatırdıyor. Adamcağız, 
eski huyudur, diye aldırış etmiyor. 

Ancak, gardrop ateş etmeğe başla

yınca fikrini deği§tirmek zorunda kalr
yor. Soğuk kanlılığını muhafaza ederek 
yatağından fırlıyor. Kapı arkasında ası· 

h duran kılıcım kavrıyor. 
Şimdi dolabla mühendis arasında bir 

mücadeledir başlıyor. Adam elindeki 
kılıçla dolaba saldırıyor; Gadrop a. 
labildiğine ateş ediyor. Hele arada bir 
gardrobun kapakları açılıp kapanmaya 
başlayınca mühendis çileden çıkıyor ve 
daha şiddetli bir surette kıhciylc sal
dırıyor. 

Nihayet kadın ciyak ciyak bağırma
ğa başlayınca, tahta kale içindekinin ya
ralandığını anlıyor. Erkek dört yerin· 
den yaralanmıştır. Kadın ateşi kesiyor. 
Erkek kılıcı elinden bırakıyor. Gard· 
robu açmasiyle kadının fırlaması ve· 
pencereden kendini sokağa atması bir 
oluyor. 

Her ikisi de hastaneye götürülerek 
tedavi ediliyor. 

Mahkeme, kadını, asayişi bozmak ve 
katle te!lebbüs su«juyle üç yıl hMse mah
kum etmiştir. 26 yıllık bir aşkın son 
perde~i ... 

Japon imparatorunun 
\Jeyanatı 

lzt•e.~ııa bunun hakkınd<ı 
ne diyor? 

İzvestiya gazetesi, japon harbiye ba. 
kanının Tokyoda imparatorun haı mec
lisindeki beyanatını mevzuu bahis ede
rek diyor ki: 

''Japon harbiye bakanı, Sovyet Rus
yanın uzak şark ordusunu en son sistem. 
silahlarla techiz etmesinden, uzak şark 
ordusu mevcudunu artırmasından ve 
mütecaviz maksadlar beslemesinden şi· 
kayette bulunmuştur. 

Evet, sovyet ordusu son sisteı;n silah· 
larla techiz edilmektedir. Fakat japon 
ordusunun elindekiler tamamiyle ipti
dai silahlar mıdır? bizim bildiğimiz ja
pon ordusunun da tekniğin en son icad
larına göre tcchiz edildiğidir vç hatta 
japonlar bu tekniği almanlardan da sa
tın almaktadırlar. 

Uzak şarktaki cıovyct ordusu mevcu
dunun artırılm:ısrna gelince. bu bir uy· 
durmadır ve Japonyanın Mançurideki 
kuvvetlerini artırmış olmasını muhik 
göstermek içindir. 

Sovyet Rusyanın Mançukoya karşı 

tecavilıde buh.mdul!u iddiası ise tama
mivle manasızdır. Herkes bilir ki şimali 
şarki ve garb huclııdlarrnr mUtemaifiyen 
"tashih'' etmek icin sovyet hududlanna 
tecavüzlerde bulunan asıl japon ordu,..u
dur. 

Uzak sark orrl:ıMttzun kııvvetli oldu. 
eu doörııdur. Fak"t bu ordu. herke~in 
de bildil;j {>'İhi. rı->"ml .. ketini taarrn?:dan 
korumak ic;ndir. Janon harbive bakam· 

La Tribune des Nations gazetesinde 
Pierre Dominique yazıyor : 

B. Ruzvel~in seçim müddeti sona 
ermekten pek uzak değildir. Tekrar 
cumur reisliğine gelecekmidir? Bu pek 
muhtemeldir, bu itibarla ehsi istikba· 
1i emniyette görünmektedir. Düşünce 

ve pl§nlarına gelince bu, ayrı bir iştir. 
Birleşik Devletlerde bugün buhran ve 
kalkınma meselelerinin ne şekil ar.zet
tiğini gözden geçirelim. Bu, bize mas
raflar ve işsizlik hakkında bir kaç söz 
söylemek imkanını verecektir. Esasen 
niyetimiz ancak, amerikan tecrübesinin 
safhalarından bazılarını aydınlatmaya 

imkan verecek bazı izahlar yapmaktır. 
KALKINMA: 

İşlerde bir kalkınma olduğu itiraz 
götürmez bir hakikattir. Buna delalet e
den bir çok alametler ve bu arada oto
mobil endüstrisinin inkişafı vardır. DL 
ğer bir iyi alamette, patronlarla işçileri 
karşılaştıran ihtilfifların şiddetlenmesi

dir. Bu ihtilaflar, hiç bir zaman refah 
devirlerinde olduğu kadar şiddet kes
bctmezler. 

Demokratlar, bütün bunlardan, B. 
Ruzvelt'in muvaffak olduğu neticesini 
çıkarıyorlar; çumuriyetçiler ise. yüksek 
divanın B. Ruzvelt'i planını takibinden 
menettiği için i•lerde kalkınma husule 
geldiğini iddia etmektedirler. Demok
ratların bu kalkınmanın ehemiyetini 
mübalaga etmeye ve cumuriyetçilerin 
de küçültmeye çalıştıklarını söylemek 
lüzumsuzdur. . 

Her halde şurası muhakkıktır ki iş
sizlik artmaktadır. Nisan ayı zarfında, 
işsizlerin sayısı 1.200.000 kişi fazlalaştı 
ve bugün birleşik devletlerde on üç mil· 
yon işsiz vardır. 

MASRAF FAZLALIÔI : 
Bununla beraber, cumur reisi B. 

Ruzvelt masraflar hususunda hiç de 
hasis davranmamıştır. O, harekete geç
mek için, yalnız hududsuz bir otorite· 
den faydalanmakla kalmamı!, tecrübe 
üç senedenberj devam ettiğine göre yal
nız bol vakit bulmamış, aynı zamanda 
elinin altında bizim Avrupada bir fikir 
sahibi olamıyacağımız kadar bol pHa 
bulmuştur. Amerikan büdcesinin 1931 
de 60 milyar frank iken 1936 de 114 mil
yardan fazla olacağını göz önüne geti
rin. Borç, iki yıl içinde, 150 milyar faz. 
talaşmıştır. Vergiler 45 milyar artmış. 
tır. Buna rağmen, cumur reisi bu sene, 
borç almak suretiyle kapatmak niyetin
de olduğu 35 milyarlık bir açık karşı-

nın beyanatı, general Araki ve arkadaş
larının istediği harbı ha.zırlamak siya
setine devam edildiği kanaatını bütUn 
dünyada takviye etmekten başka bir şe
ye yaramıyacaktır. Japon hükümctine 
halisane tavsiye ederiz~ harbiye baka
nının söylediği masalların tesiri altında 
kalma•nn ve Sovyet Rusyanın teklif et
tiği ademi tecavUz misakı akdini kabul 
etsin. Bu misak Sovyet Rusyanın hiçte 
hoşuna gitmiyen silahlanma yükünü ha
fifletmeye yol açacaktır.,, 

sında bulunmaktadır. 

Bu masraflar için demagojik mas
raflar denilmiştir. Fakat bu masraflan 
1936 da daraltmaya imkan yoktur, bu 
takdirde seçimlerde zararlı çıkmak ih· 
timali vardır. Olsa olsa 1937 de biraz 
a7.altı1abilir, fakat buna yanaşılacakmı· 
dır? bu da pek muhtemel görülmüyor 
ve Amerika, Almanyanm sistemine gir
miş gibidir_ Bu sistem şöyle ifade edi· 
le bilir: Fazla para tedavülünün işlerde 
kalkınmaya yardım edeceği ümidite para 
tedavülünü artırmak için fazla para har~ 
cam ak. 
ASKERİ MASRAFLAR : 

Böylelikle, • gene Almanyada oldu· 
ğu gibi • büyük işlerin, ekserisi lüzum.. 
suz olan büyük işlerin sayısını artırmak, 
lüks işlerle uğraşmak ve mim müdafaa 
için endüstriye muazzam siparişler ver· 
mek mecburiyetinde kalınır. Bir kaç 
rakam bunu isbat eder: 
1934 büdcesinde : 
Harb 243.329.151 
Bahriye 267 .029-220 
1935 büdcesinde : 
Harb 328.939.400 
Bahriye 492.213.456 
1936 büdcesinde : 

dolar v 

" 

,. 

" 

Harb 364.532.325 ,, 
Bahriye 639.329.818 ., 

\ 

Bu dikkate değer bir fazlalaşmadır 
ki sanılabileceği gibi, sadece dış tehli
kelerin artması neticesi değildir. Mev· 
zuubahiı olan, devletin, kabil olduğu ka
dar fazla inşa etmek ve endüstriyi ça. 
lıştırmak üzere devletin müşteri oldu· 
ğu askeri sahada kabil olduğu kadar 
fazla para harcamak. 
TOWSEND PLANI: 

Hepsi bundan ibaret değildir. İşsiz· 
ler meselesi ortadadır ve işsizlere yar
dım etmek la'ıımdır. Eski savaşçılar me. 
selesi de oldukça vahimdir. Fakat işte 
bir de ihtiyarlar meselesi ortaya çıkı
yor. Uzıın zaman amerikalılar genç bir 
millettiler 1901 de 60 yaşından yııknn 
3 milyon amerikah vardı. Bugün 7.5 
milyon vardır. Ve son on senenin bıziy· 
le nufuz artışı devam ederse 1960 da 
J 5 milyon olacaktır. Federal devlet şim
diden ihtiyarlarla meşgul olmakta ve 
70 yaşını geçmiş her amerikalıya ayda 
15 dolar yani 225 frank maaş bağlamak 
istemektedir. Fakat doktor Towsend 
in idaresinde teşekkül etmiş olan 10 mil
yon azalı ve 25 milyon kişinin reyine 
hükmedebilecek bir birlik, seçimlerde 
büyük bir rol oynamak mevkifnde bu
lunmaktadır. Bu birlik 60 yaşından yu
karı her ihtiyara 200 dolar maaı veril
mesini müdafaa etmektedir. Bu istek 
gerçekleşirse, bu maaşları ödemek için 
harcanacak paralar fantastik bir yekuna 
varacak ve 20 ili 24 milyar dolar icab 
edecektir. Richard L Neuberger'in kay· 
dettiği gibi 1934 de 50 milyar dolar O· 

lan bir milli büdce üzerinden 8 veya 9 
milyon ihtivara 20 mj)var do1ar öden
mesi memleketin getir:nin vilT.de kırkı· 
nr nufttsun yih:de 7 sine da«ıtmak de
mek olurdu. Geri kalan nufusun yÜ7.• 

de 97 si bütün gelirin ancak yüzde 60 

tını alacaklardır. 

Bununla beraber, ne kadnr demago-
jilc olursa olsun teşebbüs muvaffak ola· 
bilir. Bu hareketin seçimlerde büyillt bi~ 
rol oynayacağı ve en az 100 mebus çıka
racağı söylenmektedir. 
NETiCE: 

Bütün bunların neticesi: B. Ruzvelt 
geniş bir dirije ekonomi teşebbüsüne 

girişmiştir. B. Ruzvelt'in kendiliğinden 
kaldıramıyacağı kanunları yül .;ek di .. 
van ilga etmemiş olsaydı bu tecrübe bel· 
ki akamete uğrayacaktı. Yüksek divan, 
bunları ilga etmekle, muhalefeti baslı
ca hücum vasıtasından mahrum etrniştiı 
Cumuriyetçiler için New Dcal'in bütü· 
nüne karşı taarruza geçmek mümkün· 
dil. Fakat onlar şimdi, buglin meriyette 
kalmış tek tük kanunlara - ki bunlar 
hakikaten memleket için faydalı olmuş· 
tur - hücum edemezler. Böyleee, cumu
riyetçiler, sağlam bir temelden mah· 
rumdurlar. Şu halde B. Ruzvelt. oyunu 
kazanacaktır. Fakat Towscnd planının 

ilk alimeti olduğu müdhiş bir demagaji 
kasırgası içinde kalacaktır. Geri 
dönemiyeceği bir masraf cereyanına ka· 
prlacaktır. Borçlar artacak, vergiler ar· 
tacak veya biç olmusa azalmıyac:aktır. 
Ve böylelikle birleşik devletler git gide 
daha fazla silahlanacak, git gide bir A
merika Almanyası manzarasını alacak. 
tır. Bütün bunların merkezileşme tema· 
yüllerine daha fazla kuvvet vereceği ve 
sosyal ihtilUların artacağı ve Amerika 
dış poletikasının daha canlanacağı kuv
vetle tahmin edilebilir. 

Tabiidir ki bütün bunlar farziyeler
dir. Bununla beraber, şimdidC'n hcidise
lerin aldığı cereyan göz önünde tutu· 
Junca bu farziyelerin inanılır şeyler oL 
duğu meydandadır. Uzun zaman, B 
Ruzvelt tecrübesinin Avrupa tecrübe
lerinden çok farklı old 1ğu sanıldı. Muh 

temeldir ki bu da aynı fasıleye mensub 
olsun. Gerçi, husu~i bir karakteri var
dır, fakat, ergeç. Avrupa tecrü~Jerinin 
vardığı ekonomik vaziyete varacaktır-

l{omştı~ar nı z a 

Irakda devlet nakliyesi . 
sosyetesı 

!ç işler, milli müdafaa, ekonomı vC' 
münakalat bakanlıkları memurlarındar. 

teşkil edilmiş olan bir komisyon, bir 
devlet nakliye sosyetcı;i veya devle\ 
kontrolu altında buluı~an bir sosyetenin 
kurulması meselesini tetkik etmektedir. 
Bu tasavvura memleket müdafaası ba. 
lmnından büyük bir ehemiyet verilmek· 
tedir. Komisyonun son toplantısına 

milli müdafaa bakanı başkanlık etmiş
tir. 

Kurulmasına arbk katile,..mi!J gözüy~ 
le bakılmakta olan bu aosvete İraltla 
komşu memleketler ara~ınd:ıki tekmil 
nakliye işlerini eline alacaktır. 

vakit bu derece nazik olmamıştı. İkimiz de 
her şeyi unutmuş gibiyiz. Ne beni ve ne de 
onu aldatmıyan bir yalan içinde yaşıyoruz. 

şünmediğimi, alaka göstermediğimi söyliyor. 
Bert birden bire ilgilenerek, çehresi ciddi 

Bu gezinti Bert'e omuzlarında bir yül 
gibi, usandırıcı geliyor, fakat gene Odet'cierı 
sualler soruyordu: ve düşünceli: 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BA YnAR 

Bert, çiçek satan bir küçük kızı eli ile 
yollarının üzerinden uzaklaştırırken alçak 
sesle : 

- Ya, öylemi? dedi. 
Çünkü Alberi hatırlamıştı. 
Odet hiddetlenerek : 

- Filip sabahları ç.ıkar mı? 
-Bu sabah çıktı. Noden'e gitti. 
Kendi kendine konuşuyormuşcasına tek· 

rarladı: 
- -·----

Odet, zoraki bir hayretle: 
- A, sahi! dedi. Unutmuştum bile ... ev

de değildiniz ... 
- Ben eve dönmüştüm 
Açık renk tuvaletleriyle bir takım kadın

lar, kestane ağaçları altında, bir gölğe kü
mesinden bir güneş lekesine geçerken bir 
dükkan tentesinin yan ışığı içinde bardakla
rın ve bakır takımların parıldadığı görülü
yordu. Arabaların sanki daha kolaylaşmış 
olan hareketinden neşe ve parlaklığından bir 
şemsiyenin tatlı renğinden şehrin her tarafı
na yayılan ilkbahar zevkini insan kendi kal
binde hissediyordu. 

Bert sordu : 
- Anan baban bir şe ybilmiyorlaı mı? 
- Yalnız erkek kardeşim anladı. Böyle 

bir facianın aile büyüklerinden saklanabile
ceğ nı bu kadar kolay sanmazdım. Bekliyo
ruı J1 Zaten iyisi beklemektir. Filip hiç bir 

- Acaba artık gönnüyormu ... Onu? dedi. 
Odet birdenbire bir heyecana kapılarak : 
- Görüyorsunya, erkekler ne iğrençtir! 

hepsi, hepsi! anhyonnusun !... Hepsi, istis
nasız ... Biz de onları tanıdığımızı sanırız: 

- Eskiden, hadiseyi keşfetmeden hiç bir 
şeyden şüphelenmedin mi? Zihni meşgul, 
sessiz mi idi? 

- Ne halde olduğumuzu görüyordun. Beş 
sene içinde hiç bir anlaşmazlık, hiç bir bulut 
saadetimizi bozmadı, oldukça uygun bir çift
tik. Bana karşı pek ince ihtimamlan vardı. 
tki gün benden ayrılamazdı. Bana Valans'
dan yazdığı mektublan bir görseydin! beni 
sevdiğini bilirim; doğrusu sevdiği yalnız be
nim ... Neden dolayı sevmesinki? güzel değil
miyim? ah, başkalarını dinleseydim! 

- İleri sürdüğü sebebler nelerdir? her 
halde kendini haklı göstermeğe kalkışması 
lazımdır. 

- Kendisini. sanatını kafi derecede dü-

- Hep bunlar gülünç sebeblerclir uy
durma sebeblerdir. Erkekler yaptıkları al
çaklıklar hakkında güzel özürler bulmakta 
pek mahirdirler. Hakiki mizaclanm gizlemek 
için bütün zekalarını sarfederler. İnsan, on· 
lann ahlaklarındaki kötülükleri saklamak· 
tan başka bir şey düşünemediklerine hük
medecek oluyor. 

- Bana Noden'e gittiğini söyledi 
Sonra, birden bire kaygılanıp dalarak : 
- Zannedersem onnana gidemiyeceğim. 

vaktim azaldı, dedi. 
Sonra, hemen sadeleşip neşelenerek de

vam etti: 
- Aman ne sersemim, bu sabah benı 

Bert, yeğeni için acınmak, hiç olmazsa Margörit bekliyordu. Beni mazur görürsün 
teselli edici bir kaç kelime söylemek isterdi. değil mi? 
Fakat onda gördüğü bu acayip heyecana; Bir arabayı durdunnak için şemsiyesinı 
meydan okuma tavırlarile, kendini beğenmiş· kaldırırken: 
Jikle, adeta halinden hoşnudlukla aralanan _ Acaba aklımımı kaybettim, dün Mar
ümitsizlik buhranlarına bakarak adeti onu görit bana, annesine ameliyat yapılacağını 
başka bir kadın olmuş sanıyordu. Ve bu şaş- ·· 1 · t. soy eınış ı .... 
kın bir insanın erkekler hakkındaki karışık Bert, bir kaç zamandanberi, yegeninde 
ve karanlık mütalaalannm tesiri altında dikkatine çarpan yalan söyleme h,11\ayülüne 
kaldığı için kendini, her tarafını buz gibi şaşa şaşa Bulonya ormanına kadar gezinti· 
donduran bir emni~etsizlik içinde hiuedi- sine devam etti. 
yordu. (Sonu var) 
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mış görmek hakkındaki fikrini büyük 
bir sevinçle karşıladım. 

SAYFA 5~ 

Giiniin nıe~el.eleri: 

lliikreş toplantısı 

l{üçüli antant devlet reislerinin görüşleri 
arasında tam bir uygunluk var 

Çurçil ve ingııtereniıı silalılannıası 
Memleketlerimizin devlet reislerinin 

bu ilk toplantı] . . . arı, grupumuzun sıyasal 
tarıhınde ehemiyetr b" h~d· el. B ı ır a ıse ır. u, 
b~tü~ Avrupaya şamil kıymette büyük 
hır sıyasal dücou"n . b" . . b' -s cenın. ır sıstemm ır 

fikrin sembolü ve aynı zamanda d~ is
tikbal için büyük b" .. •tt. 

Büyük Britanyanm e:ski hazine \'t.' ' 

müdafaa bak.anı Vimton Çurçil, Noyt: 
harba göre çalışmak hazırlıklarında, çok 
aktif bir vaziyette olan sulh ekonomisi
sine büyük ölçüde tesir etmemesine dik· 

kat etmek lazımdır. Bizim yapacağımız 
şey, endüstrimizi ''tebdil" edilebilir bir 

ş::ıe ~-ok~aktır. Her fabrika, yalnız 
kagıd uzerınde, değil, en ufak teferru-

(Başı l. incı sayfada) 
•inçle seHimlar ve bütün kalbimle ken

dilerine hoş geldiniz derim. 
Bu selam, yalnız protokol icabı veri

len bir selam değildir. Bil selaın ''küçük 
antant" denen çözülmez birliğin üç 
rüknünden birinin, bütün Romanyam 

klamıdır. 

Bu kadar çok milletlerarsı hadiseler 
çıkmakta olduğu bir anda, ittifakımızın 
devlet reisleri olan bizlerin, vakit bula
rak, günün büyük meselelerini görüş
mek ve bilhassa bu güç dakikalarda fi
kir teati eylemek üzere toplanmamız 
cidden mutlu bir hadise teşkil eylemek

tedir. 

mı:k olduğunu da biJiyonım ve sanıyo· 
rum ki, bir adım daha ileri atmak ve 
bakanlarımızla birlikte bizlerin, üç dev. 
ler reisinin muntazaman senede bir kere 
toplanmamız zamanı gelmiştir. 

Şimdiye kadar siyasadan bahsettim. 
şimdi de, izin veriniz, size "sevgili dost· 
lanm" diye hitab edeyim. Zira ittifaklar, 
dostluklarla kuvvet bulur. Evet, sevgili 
dostlarım, bugün sizleri yanımda gör
mekle büyük bir sevinç duyuyorum. Şef
leri biribirine bağhyan bu dostluk duy· 
guları ile, milJetlerimizin sıla birliğini 

vücuda getirmek, bizim için bir borçtur. 
Bu açık ve samimi dostluk kayguları ile 
meşbu olaraktır ki, kadehimi cumurre. 
isi Benes ve naib Prens Pol'ün sıhhatine 
kaldırır ve Çekoslovakya ile Yugoslav

yanın refahına ic;erim . ., 

Prens Pol'un nutku 

Balkan antantı Ue işbirliği 
Küçük antantın birliğini ve çözülmez 

mahiyetini tekid etmektt olan bu hadi
se, bizim, Balkan antantı ile sıkı iş birli-
fi halinde. sulhun idamesi ve kendi men- Bundan sonra naib Prens Pol aşağı-
faatlerimizin korunması siyasetini güd- daki nutku söylemiştir: 

• mekte olan milJetlerarası birlik olduğu· "- Bu dakikada, Romanya, Çekoslo-
muz:n isbat eyliyeccktir. vakya 'le Yugo!:lavyanm dış sıyasaları-

ır umı ır.,. 

On altı senelik sulhçu çalışma 
B. Benes, bundan sonra, küçük ant

antm l 6 senelik milletlerarasr faaliyeti 
hak.:Onda izahlar vermiş ve demiştir ki: 

- 1923 paktı ile milletlerarası siya
sal bir topluluk halinde kurulan küçük 
antant, bugün, bu 16 senelik faaliyeti te
yid etmek ve Üc dış işleri baknınm son 
defa Belgrad'cla bu derece iyi bir tarzda 
tebarüz ettirdikleri şeyleri ebemiyetle 
kaydeylcmek Üzere, devlet reislerini 
Bilkres'te toplamıştır. Küçük antant dev
l~t reislerinin senede bir defa bu birliğin 
hır tezahürü olarak, toplanmaları hak
kında majestelerinin ileri sürmüş olduk
ları fikri şiddetle nlkışlarrm. 

Kiit,,:iil; antant· Balkan anlllrıtı 

i~ birlioi 
Küçük antantın Balkan antantı ile 

sıkı bir iş birliği halinde, merkezi Av
rupada sulhu ve muvazeneyi kuvvetlen
dirmek hedefini güdmekte olduğu, bu
gün bütün Avrupaca bilinen bir hakikat
tır. 

Bu menfaatlerin en birincisi, hiç bir na ilham eden ve vücuda getiren fikir-
zaman dokunulamıyacak olan bugünkii ler arasındaki tam uygunluğu tespit et· Hatta milletler cemiyeti sa.yasası esa-
IJnırlara ve sulh andlaşmalarına saygı• mekle çok bahtiyarım. Majestelerinin sı altında dahi, Avrupa muvazenesi pren-
dır. Bizim bugünkil toplantımız, ku9 - h§kimane sözlerinde, mufahham yiğe- sipi bugün ölmüş değildir. Küçük ant-
'ftt ve azimle yeniden bu s(Szü teyid e- nim büyük kıra] Birinci Aleksandrın ant, Tuna ve Balkan bölgesinde bu pren-
deccktir. Küçük antantın sryasasında e· güttüğü ve bugün başta genç krral ol- sipi müdafaa etmekte ve bu suretle yal-
ıas, millctlerarası teahhütlerc saygı mak üzere, bütün yugoslav milletinin nız kendi menfaatlerini değil, fakat aynı 
gösterilmesidir. Kilçük antantın kuv- samimi ve sarsılmaz bir halde takipte zamanda Avrupa sulhu menfaatlerini de 

•eti, onun.yılı:rlmaz birliğindedir. devam eylediği yüksek hedefi açık su- güdmektedir. 
Kiiçiik antant ve Milletler rette görmekteyim. Aşağıdaki sözlerimin, bütün Avrupa 

cemiyeti Majestelerinin sözlerindeki fikirler- h.üklmet merkezlerinden işitilemaini 
Sulhun idamesi n kendi menfaatle- le tamamen mutabık olarak, küçük an- isterim. 

rimizin korunması hedefimizde, millet- tant devletlerinin. faal mütemmimi BaL Orta Avrupa sulhunun temel taşı 
ler cemiyetine sadık ka}ınamız lizıtn kan antantı ile birlikte, ilerde de bu- Küçük antant, orta Avrupa bünye -
gelmektedir. Eğer tecrübeler milletler gUnkü sıyasalarım güdmeleri ve dünya- sinde ve Avrupa sulhu binasında temel 
cemiyeti paktında bazı değişiklikler ya kendi kuvvetleri ile birlikte sulh a- taşıdır. Küçük antant, onsuz bütün Av-
yapılması gerektiğini isbat eyliyor ise, zimlerinin nisaneterini vermekte devam rupa sulh binasının, akıbeti kestirilemi-
biz, her halde, devletler arasındaki mil- eylemeleri lüzumuna kani bulunuyo- yecek derecede büyük ehemiyette bir 

" uvat prensipini bozacak ve yahut pak· rum. anlaşmadık ortasında yıkılacağı bir di. 
h ku'lvetten düşilrecek mahiyette olan· K ll • • rektir. Küçük antantta, büyük emeller 

iiçülı· antanıın su ı seıwuu larını kabul etmiyeceğiz. Milletler ce· ve her hangi bir kimseye ve bele kom • 
miyeti paktı, milletler cemiyetinin ken· 16 senelik varlığı esnasında, küçük şulanmıza karşı bir düşünce görülmesi-
di rolünil daha iyi ve tam surette ba· antant, ıırf sulh aşkı üzerine kurulmuş ni istemem. Muhalefet edenlerin bunu 
prabilmesi için ,ancak takviye olunabi. bir ittifak olduğunun en mükemmel, en anlamaları ve fikirlerimiz arasında mev-
Jir. bariz örneklerini vermiş ve biç bir z:a- cut olmıyan uygunsuzluklar görerek 

Arzusu sulhu idame etmek olan kü- man mütecaviz bir vaziyet almamıştır. bundan ümide d:işmeleri, çok taaccübe 
;ük antanty kendi menfaatlerini müda· Dünya tarihinde ,bu derece sulh seven deier. Müsaade ediniz de, bir kere da-
faa etmekle beraber, kendi ittifak and- kuvvetli bir devlet grupu pek azdır. Fa- ha tekrar edeyim: Kıral Karol'un ve 
!aşmalarındaki teahhütlerini tamamı aliyetlerini bu prensipler üzerine da· Naib Prens Pol'ün de söyledikleri gibi 
~aınamına ifa edecek ve istisnasız bütün yandırmakta olan küçük antant devlet· aramızda hiç bir fikir farkı yoktur. 

devletlerle dostluk sıyasası güdecektir. teri, eminim ki ,yalnız kendi menfaat · "'Uenılel1.etlerimiz lraygıttızdır !" 
, küçil kantant biç kimseyi düşman ola· teri alanında değil, fakat umumi menfa- Bu sebebten dolayıdır ki, bu • 

rak tanımamaktadır. Küçük antantın at alanında da kabiliyetini daha ziyade günkü milletlerarası güçlüklere rağ· 
kendisine düşman sayabileceği kimse- inkişaf etirecek ve genişleteceklerdir. men, memleketlerimiz kaygısızdır. Kuv· 
ler ,ancak sulh düşmanlarıdır. Gelecekte hadiselerin takib edeceği se · vet]erinden emindir. Sözlerine sadıktır. 

Kiiçiik antantın ba~tırdığı yir her ne olursa olsun, kü<;ük antant Merkezi Avrupada sulhun idamesi ve 
e!ferin ehemiyeti mekanizması, memleketlerimizin men- Avrupada büyük devletlerin politikası 

Ezcümle bu noktalan bir kerre daha faatlerinin gerektirdiği şekifde, bu ha- için aıyasal ehemiyetlerinden emin ola. 

teyid etmek maksadiyle Bükreş'te top- diselere kar!iı koyacaktır... rak birleşiktir. Sulh için bütün komşu-
lanmış bulunuyoruz. Bu noktalar ise kü- Naip Prens Pol. nutkunu kıra! Ka- lan ile dürüst surette işbirliği yapmağa 
${ik antantın kunılınasına sebeb olan rol ile cumur reisi Benes'in sıhatleri- hazırdır, bütün kuvvetleriyle verdikleri 

tıoktalardır. Ve gene karşılıklı antantın ne ve Romanya ile Yugoslavyanın refa- sözü tutarak ve imza edilmiş olan 

bu teyidleridir ki, kalbimi sevinçle dol- hına kaldırarak bitirmiştir. andlaşınalan mildafaa ederek Cenevre-
durmakta ve sizi büyük bir sevinçle ge- R. Rcne~'in nu,Jm nin büyük prensiplerini takibe hazır • 
l'Ck kendi namıma, gerek Romanya na- En nihayet söz alan Çekoslovakya dır, ve nihayet lüzumu takdirinde son 
Duna selamlamanu mucib otınakatdrr. reisicumuru B. Benes ise şu nutku söy- nefeslerine kadar birbirlerini karşılık-

) 
· t• 1r müdafaaya hazırdır. 

Fraye Prese gazetesine yazdığı bir yazı
da diyor ki: 

İngiliz donanması, kara ve hava kuv
vetlerinden bambaşka bir durumdadır. 
Eğer kabineye yeni bir aza ahnmak su

retiyle bir silahlanma bakanhğı kur
mak zarureti üzerinde münakaşa edile
cekse, her şeyden önce bu, yukarda söy
lenen hakikati kaydetmek lazımdır. 

.. İngili~ donanması, bugünkü günde, 
dunyaclakı ehemiyeti ile mütenasip bir 
k_uvvettedir; bu donanma, birleşik Ame
rıka hü.küme.tlerinin donanması gibi 
kuvvetlı, kalıte ve vüsat bakımından 

da, herhangi iki Avrupa devletinin do
nanma kombinezonuna üstündlir. 

Deniz Bakanlığının, kendi tersane
leri, fabrikaları olduğu gibi, bugüne ka
dar daima güvendiği silahlanma firma
l~rı ile de pek sıkı olan münasebetlerL 
nı muhafaza etmektedir. 

Bu itibarla, donanmayı bugünkü 
mertebesinde muhafaza etmek, yahut 
ehemiyetli surette kuvvetlendirmek bir 
mesele değildir. 

Mevcud tesisatı geniş ölçüde kullan
mak bu işi başarmağa yeter. Bakını ve 
yeniden inşa keyfiyeti ise, bir para me· 
seie~idir ki, parlamento, hilkümetin do
nanma için istiyeceği parayı. yekunu 
ne olursa olsun, vermeğe hazırdır. 

Bundan dolayıdrr ki, ingiUz kudreti
nin ana kalesi olan donanma, halde ol. 
duğu kadar en yakın bir istikbalde de 
h?~Un tehlikeleri sükfinetle karşılıya
bılır. Bu vaziyet, bize, İngiliz kara ve 
hava kuvvetlerinin memnuniyeti mucib 
olmryan bugünkü durumunu münakaşa 
etmek cesaretini vermektedir: 

Ciddi bir hadise takdirinde, kendi
ni kafi derecede yedekle kuvvetlendire
cek mevkide olması icab ediyorsa İn
giliz ordusunun çok büyük tutar~a si
lah ve cephaneye ihtiyacı vardır. Hava 
kuvvetleri üç kat çoğaltılmaktadrr. Bu 
ise. alakalı endüstrinin fevkalade bir 
kabiliyet göstermesini icab ettirmekte
dir. 

lngiliz Enclwtrisinin OrJıı ihti
yaçlarına göre organize edilmesi 

Ancak, önümüzde duran bu işlerin 
yanıbaşmda çok daha ehemiyetli olan 
bir zaruret vardır. Bu da, büyük BrL 
tanya ana vatan endüstrisinin bütün şu
belerini.' ciddi bir an geldiği takdirde, 
muazzam ve intibak kabiliyeti olan is
tihsal kudretini derhal harb ihtiyaçla
rına uyduracak bir surette organize et· 
mek meselesidir. İngiliz endüstrisinin 

hı hakkında söyledikleri bütün sözleı·e 

iftirak etmekle büyük bir sevinç duy • 
maktayım. 16 senelik faaliyetten ben bu 
neticeleri çıkarmış bulunuyorum. Bun
ları aiyasa felsefesi olarak ileri süre • 
bilirim ve bu fikirde hepimi .. müşterek 
bulunuyoruz." 

Cumur Reisi Beneş nutkunu, Ro • 
manya ve Yugoslavyanın refahı hakkın
da dilekler izhar etmek ve Çekoslovak
yanın müttefiki iki devlet reisini saygı 
ile anmak suretiyle bitirmiştir. 

Hepimiz biliriz ki küçük antant tara- emış ır: fından başarılan eserin ebenıiyetini, Uç ''-Dünya ıuyasasında, dünya değil- Milletler cemiyetinin ıslahı isi ıne ı k d 1 • d k. temasla se bile Avrupa sıyasası için bir döne· Bıı bizim amentümüzdür. BugUnkü B ··k ( m e et e egelen nrasın a ı - u reş, 7 A.A.) - Prens Pol ile 
mı srklrğına ve devamlılığına borçlu bu· meç noktası teşkil edebilecek mahiyette toplantımız ise buna son kuvvetini ve- B. Beneş, her sene bir defa toplanmala-

atına varıncıya kadar her . h b . şeyı ar 
ımalatına göre tebdil edı"leb·ı· b. ı ır ır su-
rette gerçekten techiz edilmelidir. 

Almanyada bu iş, şaşılacak derece

de esaslı bir şekilde başarılmıştır. Fran· 

sa, İtalya, Rusya ve daha birçok küçük 

devletler bu alman cirneğini aldılar. ve 

hala da almaktadırlar. 

.. Aynı tarzda hareket etmekliğimi% 

ıçın paramız yok değildir. Britanya fi

nansı, hazine, bakanı tarafından o ka

dar ihtimamla idare edilmiştir ki, Bir

leşik Amerika hükümetlerinden gayri, 

dünyanın herhangi bir devletinin finan 

sından çok fazlasına katlanacak bir du· 

rumdadır. 

Hükümet, önümüzdeki yıllar içinde 

yüzlerce milyon ingiliz lirasına malola

cak bir programın tatbikine karar ver

miştir. Parlamento. bu parayı istendiği 

anda tasvib etmeğe hazırdır. Bu itibar. 

la, zorluk paranm buJunnıasrnda değil, 

harcanmasındadrr. 

Son iki Uç yıldanberl silrlip giden. 

büyük bir ihmal ve kısa görüg yüzün

den kara ve bava kuvvetlerinin silah

lanması, ancak yavaı ve adım admı iter· 

leyip ıılah edilebilecektir. Durmadan 

büyümekte olan kağıddan programla

rın değerleri yc>ktur. Çünkü, program

ların tatbiki genişlemelerine bağlı olan 

endüstri, hükümetin verdiği siparişler. 

den, arzu edilen hızlı bir tempoda fa

aliyetlerini genjşletecek derecede ka

zanç temin etmemektedir. Öyle ise 

tempoya nastl hız verilebilir? Endüs· 

triyi, harb işlerine uyduracak başka 

hangi yollar vardır? Bir silahlanma ba· 

kanlığının halledeceği işte bu iki me

seledir. 
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ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASI 

Haziran uyuu şu yazılarla çıkmış
tır: 

Başbakan İsmet lnönilniln bUdce 
söylevi. - 1936 büdcemizin kısa bir tah

l~li. -: T~rkiye evvcJA sanayiiepcH mi, 
zıraatı mı ilerletmeli?. - Acele arazi 
tahriri. - Anadolu tarihinde netice
lenmemiş bir türkçecflik hareketi. _ 
Avrupada Türkoloji. - Sami felsefe
nin ırkçı vasfı. - Memleketimizde zi
raat i§çisi meselesi. _ Terbiyede ana 
babanın rotil. - Yeter bu mecmua bol
luğu. - Türk yayınında üç devir. 
- Hava tehlikesi ve yangın bomba 
lan. - KöylU hanı. - Tiirkiyenin Mil· 
letı:: sosyetesine müzahareti. - Ayın 

polıtıkası. - Bibliyografya. - Halkev
ieri. 

J bu olan bir anda kıra] Karol'un. kürük an- recektir. Bu sebcbten dolayıdır ki Kı- · . unuyoruz. Hepimizin arzulamnızın, :r rı ıçın kıral Karol tarafından yapılan 
t ti eli tant devlet reislerini Bükre~'de toplan- raJ Karolun Milletler Cemiyetinin ısla. k · · enıaslan ve bu neticeleri kuvve en r- te lıfı kabul etınişlerdir. 
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vazıyetleri ve milll toplulukları birbirlerine dikilmekt~dir. "Memnun olmayanlar" ulus yakın bir mertebede aynı ise, memleket için- yıkıcı faalıyetlerini devam ettinneğe, ;,,üte- birdenbire .hdu1ı:_~u ! İhtiliile sevkedildiği 
deki durumlara şekil verilişin harb güdümü madıyen fırsat bulmaktadırlar. Şimdi, daha zan:a1!, ve 

1 tı a esnasında, ulusa ne "hürri
üzerinde bir tesiri yoktur. Fakat, ulusun bir- dsulh .z:ınıanmda çalışan ve harbm ilk gu"nu··n- yet erd, ne saadetle~ ~~dedilmedi ! Hürriyet 

IOPVEKUN HARB 
Yazan: General LUDENDORF 

Türkçeye çeviren: Hikmet TUNA 

ı İşgal edilmiş topraklardaki yurddaşla~ın 
kararstz durumları bu asabiyetı çok derın· 
leştinnektedir. Ha:beden cephenin çok geri
l~rindeki halkın tayyare hücumları ile ver
d!kleri zayiat ve açlığın büyümesi, bu asa
bıyeti urnumileştinnektedir. Bir ulusun ma-
lle'\1i birliği, bu giDi tesirlerden yakasını sı· 
1trabilmesi için, çok kuvvetli olınası lazım
dır. Ulusun hayati zaruretleri içinde, yalnız 
lnilli nıha kuvvetli bir' ifade vermek ve, ulu
ıun üzerinde doğru dürüst bir tesir yapmak 
•uretiyledir ki topluluk muhafaza edilir; 
batta böylelikt'e daha ziyade deruni bir şekil 
•lır. 

H arba girişmiş olan devletlerin, askeri 

l ·~· c phedek· hezun· etler uah d mleket en ıtıb k v_e saa et ulusu genıc: olçu··de ko··ıe halı'ne e-ıgı e ı ' J u me aren ullanılmağa başlanmış olan Y g 
içindeki ··memnun olmayanlar,. ın faaliyet· propagandanın da d.. . tırmek ve ondan sonra soymak ş kl' d . • uşman mıllet arasmda cell · tt · ö ·· . e ın e te· 
teri sonucunda, bozulup da, muzaffer devle- yıkıcı bır kuvvet olarak faaliyete ge""me za- uta 

1 

e dı. n~ek~oz verılen şeylerin hepsi de 
tin harb güdümü, muharebenin kari neticesi- manı gel~niştir. " nma an su utla geçiştirild' p · h d t m· derken ı· d k. 1 la o vazifesini yapmış, bir gu··nıu··k ·· ı ... ropag~nda nı cep e e e ın e 'em e ı araç ar . rduları, dilşman karşısında muzaffer bı·r omru olan k 

d
.. 1 k t"n halle k ·s'ne gibi, çabuk göçüp gı·de h Ik· . .sıne uşman mem e e ı ve e onomı ı vazıyette duran alman milletine, düşman düşünmüyordu Öne .n ha ıse, hıç hır şey 

ayrıca darbe indirmeğe kalkışınca, vaziyet propagandası tarafından neler yumurtlan- · e ıza ettig .. · 'b' d • . . d man milletinin b. r.. . ım gı ı, al -
egışır. ı;ıa ı, . ve bu propagandanm suc ortakları ohm olarak kaybol ı~ ı~ı ışte bu suretle kesin 
Şimdi artık, yalnız hava hallerinde felce me~nu~ olı:ıayanalr", bizde bunu, n~ suret- artık, ordu daurmp gıdttı] bu ~az~yet kar~ısında 

uğrayan, tayyare bombardıman filolanru le telakkı ettıler! dA •. a agı edılebildi ~ · "b' . düşman memleket ekonomisi ve halkına kar- Roma kilisesinin, yahudilerin ve f 
1 

tecrube de gömülebildi. gı gı 
1

' cıd. 
Şı kullanmak zamanı gelmiştir; harbı kısalt- masonların tekmil gazeteleri b' ·• 1 ran- Propaganda. gelecek topvek" h b ve a 1 ,, Ih ' ır U7 "~l"'la uluslara aynı dir d".k : un ar da da 
mak suretile, kendi ulusunun varlıg~ını kur- . ~aşma su unun kaval nag~mele···ı ·1 

1 0 ecektır. lu ıdı. • ı e < o-
tarmak, gerek ulusun gerekse ordudakilerin (Sonu var) 
canlarını korumak lazım gelmektedir. Buna benzer dedikodular d h b" DO nallarla ulusa kötü bir h l"'ld' ah a ırçok ka- ZELTME· Dü k .. 

Bu gibi ardı arkası kesilmez hücumların clı. u u e ulunuyorlar- da ( 1 · n u tefrikamızda son sütun. • •·• za erler man · 
tatbiki doJayısiyle, altta kalan ulusun birli- D.. yapan ' evıyat üzerinde ezici bir tesir 

ğ. kar ·w·k b'•yü n tal b 1 uşman, muzaffer olarak h bd ( t '.ası yaşatmıyacaktır.) cümlesı' yantı~tıkla 
ı şısma, gı çe u ye mu e e er ca, bütün bunlar sank" b k ar an çıkın- .... esır yap -ı . ' 1 I<;a la kesilmiş gibi, ç k an yasayı y:ı~atmıyacaktır. ) seklinde 

ı mıştır. Özür diler, düzeltiriz, 
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Düı1kü spor hareketleı~i 

Aııkara ınulıte1iti İzmir muhtelitiııi 2 1 
yeııdi. istaııl)ul ınu lıteliti Först Vienııa 

i le b e r ait e r e h: a 1 d ı 
'lstanbul, 7 (A.A.) - Berlin olim

pıyadına iştirak edecek türk milli takı· 
mım seçmek üzere tertib olunan futbol 
maçlarına bugün de Taksim stadında 

devam edildi. 
Öğleden önce yağan yağmurlar sa

hayı çok elverişli bir hale getirmi§ti. 
Bugün yapılacak iki müsabaka ve hele 
İstanbul _ Först Viyana maçı büyük bir 
alaka uyandırdığı için stad mahşer gi
bi olmuştu. 

'Ankara - lstanbul 
muhtelit/erinin mai'ı 

İlk maçı Ankara ve İzmir muhtelit· 
Jeri yaptılar. Kısa bir törenden sonra 
iki takım karşılaştığı zaman İzmiri §U 

kadro ile görüyoruz: 
Cahid - Fethi, Ali - Diladil, Hakkı 

Cemil _ Etem, Said, Vahab, Fuad, Basri 
Ankara da şöyle bir takım yapmıştı: 
Cihad • Mehmed, Ali Rıza - İbrahim, 

Semih, Gazi· Hamdi, Münür, Yaşar, Ö
mer, Resai. 

Oyuna İzmirliler başladı. llk akın 
Ankara kalesine kadar indi ve lzmir 
muhacimleri, kısa bir milcadeleden son. 
ra, Ankara kalesinin etrafında yerleş· 
tiler. Oyun ilk dakikalarından itibaren 
lzmirin hakim, hesaplı ve güzel oyunu
nu seyrediyoruz. Fakat üç ortanın lü
zumundan fazla pas yapmaları, büyük 
bir fedakarlıkla çalışan Ankara müdafi. 
terinin vazifesini kolaylaştırıyor. 

Ankaralılar ağır bmmaia 
baf lıyorlar 

İlk çeyrek saatten sonra ankaralı

lar İzmir üstünlüğünü bertaraf etme
üe muvaffak oldular. İzmir kalesi de , 
Ankara muhacimleritıin ziyaretine ma-

.-uz kalmağa başladı. 
18 inci dakika: Sağdan bir Ankara 

hücumu, İzmir müdafiinin uzun bir vu
ruşu ile geri döndü. Topu kapan Vahab. 
!öağ iç Saide güzel bir ileri pası verdi. 

Said sıyrıldı ve güzel bir şutla takımına 

bir gol kazandırdı. 
Bu gol ankaralıların daha canlı bir 

oyun çıkarm?.larına vesile oldu. Sağdan 
ve soldan çok tehlikeli inişler yapıyor· 
lar. Fakat ütün gayretler, b11~ or
ta muhacimin kaçırdığı fırsatlar yüzün
:len net;ce vermiyor. Birinci devre An
karanın hakim oyununa rağmen 1-0 İz. 
rnirin lrhine bitti. 

ikinci d'•t•re ı 
Ankaralılar ikinci devreye aynı e· 

nerji, aynı seri oyunla başladılar. İz
mirliler, bir giin önceki güzel oyunu a
ratan bir hareketsizlik içinde, ankaralı· 
ların sevk ve idaresine tabi bir halde 

görünüyorlar. Arada sırada Saidin 'ah· 
Jİ gayretiyle Ankara kalesine doğru sü· 
rüklenen top, sert oynayan Ankara mü· 
dafilerinin müdahalesiyle derhal geri 

çevriliyor. 

A nharalıların birinci ve 
ikinci golleri 

12 ci dakika: Ankaralılar canlı ve 
hakim oyunlarının ilk semeresini aldı
lar. Bir firikik vuruşundan istifade e • 
den İskender. mükemmel bir vuruşta 

topu ağlara taktı. 
İzmirliler büsbütün karışık bir oyun 

oynuyorlar. Ankara üstünlüğünün bu· 

~altıcı bir şekil aldığı devreler oluyoı 
İzmir, izah edilemiyen hareketsizliği i
çinde Ankaranın canlı oyununa seyirci 

kalıyor. 

16 cı dakika: Ankara sol açığının gü
zel bir şütü İzmir kalesinin köşesine 
çarparak geri geldi. Ankaralılar bu tali. 
sizliği 30 cu dakikada telafi ettiler: 

Soldan gelen bir top. sağ açığın gü
zel bir kafa vuruşu ile ağlara takıldı. 

Ankaralılar, hakimiyeti elden kay· 

betmeden .oyunun sonuna kadar i.içün
cü bir ırol pecinrie uğra!'jıvorlar. Fakat 
oyun. b;r gol olmadan, Ankaranın 2-1 

galibi re+i vle bitti. 

För~t 1'iv~nnfl - lstanlml 
nwlrı '"ti mnrı 

İkinci maça 17.20 de b<>şlandı. Sa
haya önce viyanalılar. kısa bir fasıla i. 
le de İstanbullular çıktılar. 

İki takım kaptanı birer buketle bir
birl 'ni selamladılar ve iki takmı Sadi 

Karsan'ın idaresinde karşıla tı. Viyana
lılar bir gün önceki kadrolarını muhafa
za ediyorlar, İstanbul muhteliti de şöy
le kurulmuştu: 

Safa - Ya!Şar, Hüsnü - Cevad, Esad, 
Reşad • Necdet, Niyazi. Melih, Şeref, 
Fikret. 

11k dakikalar top hep ortalarda do
laşıyor. Birinci günün fena intibamı sil
mek için büyük bir gayretle çalışan vİ

yanalxlar, İstanbul hücum hattını felce 
uğratır gibi oldular. Filhakika ilk on 
dakika içinde İstanbul muhacimleri ha
reketsizliğe mahkum oldular. Bu müd
det içinde hücum üstünlüğünü ellerin· 
de tutan viyanalılar, sayam dikkat bir 

sey yapamadılar. 

l~trmlmllular cmılnnma{Ja 
lmşlıyorlcrr 

12 ci dakika: Şereften Fikrete güzel 
bir pas. Fikret Viyananın maruf bey· 
nelmilel Rayner'i atlattı ve çok güzel 
bir ortalayış yaptı. Melih ve Niyazi to. 

pa yetişemediler. 
İstanbul takımı iyi oynarnağa basla· 

dı .. Hücumu takviye eden muavin hat
tı, İstanbul muhacimlerinin tesirini ~ok 
artırıyor. 

16 cı dakika: Necdet çok güzel bir 
iniş yaptı. Topu kaleye doğru sürüyor, 
on metreden şüt atacak vaziyete girdiği 
halde topu ortaladı. Çok ileri ve hızlı 
vurduğu için avut oldu. 

19 cu dakika: Viyanalılar sağdan bir 
iniş yaptılar. Geşvaydl'in derin bir pa-

• sını alan sağaçık topu kaptı ve avut çb:
gisi üzerinden çevirdi. Sağ için attığı 
bir kafa vurusu ile topu kalecinin yeti

şemiyeceği bir köşeye yolladığı görü

lüyor. Fakat Safa. çok enfes bir plon· 

jonla topu kesti. 

Kaçırıfon Mr fınuıt daluı 
24 cü dakika: Esadın sola verdiği top 

Fikretin diriplingleriyle Viyana kale· 

sine doğru süzülüyor. Pikret Şerefe gü· 
zel bir pas verdi. Seref kalenin bos kô. 

şesine güzel bir şüt çekti. Gole doğru 

giden top, Melihin ayağına çarparak a
vuta gitti. 

Viyanalılaı yeniden sahaya hakim 
olmağa 9aşladılar. Çok güzel paslarla 
oyunu, İstanbul takımının yarı .sahasına 
naklettiler. İstanbul muhacim!eri bir -
denbire sahadan silinir gibi oldular. Bil
hassa üç orta, topu kontrol edemeye • 
cek vaziyete düşt:iler. 

36 ıncı dakika: Safa güzel bir kur • 
tarış daha yaptı. Bir dakika sonra meş
hur Geşvaydl üç metreden topu havaya 
dikti. 

Viyanalılarm gittikçe artan baskı • 
sına İstanbul muhtelitinin geri müda • 
faası kar§ı koyuyor. Yaıarın yerinde 
müdahaleleri ve uzun vuruşları nazarı 
dikkati eelbediyor. 

Birinci devre böyle bir vaziyette 
O - O berabere bitti. 

1 kinci tleı•re 

İkinci devre başladığı zaman iki t<ıı 

kımın da vaziyeti kendi lehine çevire
cek sayıyı yapmağa çalıştığl görülüyor. 
birkaç dakikaya sıkışan kısa bir müd
det içinde iki takım zaman zaman ağır 
basmak vaziyetine geçtiler. 

Birinci devrede sakatlanan Niyazi · 
nin yerine Ha~im geçtiği için İstanbul 
muhteliti ~u şekilde bir hücum hattiyle 
oynuyor: 

Necdet, Şerer, Melih, llaşiın, Fikret 
Bu hat, mükemmel müdafaa edil · 

diği için, viyananın müdafasını yarmak 

imkanını bir türlü elde edemiyor. lstan 

bul takımının hi.ıcum muvaffakiyetsi7.
liğinde muavin hattının da mesuliyeli 

göze çarpmağa başladı. Viyana muh.a. 
cimleri ağır bastıgı müddetçe müd:ıfaa· 
da kalan muavin hattı, kendi muhacim -
terini takip ve takviye edecek derece 
de süratli ve gayretli de~il. 

I stcmbul mıılıtt•litinin ili• golii. 

18 inci dakika: Necdetin uzun bir 
şandelini Haşim sıkı bir şütle kaleye 
gönderdi. Kaleci topu yakalamak için 
fırladı. Fakat Reyner topu daha önce 
kafa ile kar11ıladı. Top Fikretin ayağın-

ULU~ 

da. 30 metreden atılan g;.ızel bir şütle 

İstanbul muhteliti hır gol kazandı. 
Oyun yeniden hızlandı. Fakat lıir 

• gün önceki hareketsizlikleri ile taban 
tabana zıd bir gayret sarfeden viyanalı
lar vaziyete yeniden hakim oldular. O
yun en ziyade İstanbulun yarı sahasın
da, vıyanalı muhacimlerle İstanbul müda. 
faası arasında çetın bir mücadele halin

de geçiyor. Yaşarın, Cevadın ve Sefanın 
çok güzel kurtanşlarını görüyoruz. 

Hakem !stanbulun müdafaasının bü
tün enerjik hareketlerini ceza ile karşı
lıyor. Şarjlar ve sert çıkışlar için müsa

mahası yok. 

ı r iymwlılurın l>erulwrli /,· .-ıa:n.ı;ı 

30 uncu darcika: 
Melih çıktı ve Esad orta muhacime 

geçti. Onun yeıinde de Rıza oynuyor. 
34 üncü dakika : Rızanın sertçe bir 

çıkışını hakem firikik ile cezalandırdı. 
Jstanbul kalesi onünde bir karışıklık ve 
sol için hafif bir dokunıısu: gol. 

Bu beraberlik İsta11bul takımının 

gayretini kamçıl;ıdı. Viyanahlarm go
liindcn bir dakika sonra mükemmel bir 
gol vaziyeti yakalryoruz. Şerefin ileri 
bir pas alan Necdet :teri fırladı. Kuvvet
li bir eşape ile sol müd;ıfii atlattıktan 

sonra kaleciyi de geçti ve bos kaleye 
doğru yürüyor. Herkesin muhakkak bir 

gol beklediği ıııral.nrda fena bir vuruşla 

topu avuta gönderdi. 
fstanbul takımı ~cc htlmıs gavretiyle 

vaTivete lı"ikim ol-'u. fakat sayı çıkara· 

mar1~ ., cfülinivor. 
lfak,.rnin ılürlüi?;ü iki takımı l / 1 b e· 

r<'.ber !'lahacbn cıkarıyor. 

;u,.,./;e:d A rruım ,..,, ""~' m<l"l1ır1 

Zürih, 7 (A.A.ı - Merkezi Avrupa 
kupası maçları aşa~ldaki neticeleri ver

miştir: 

Viyananm Avusturya takımı İsviçre· 
nin Grosshoppers takımını l • 3, İtalya
nın Torino taklmı İ:tviçrenin Bern ku
lübünü ı . 4, Budapeştenin Febüs takı

mr Zürih'in Yung Fello takımını O - 3, 

Çekoslovakyanın Zideniçe takımı lsviç· 

renin Lozan Soor kulübünü O - 5 yen

mişlerdir. 

1.-ı riac milli tul.·ırm Çl'l>lı•ı·,• 
yf•nildi. 

Amstcrdam, 7 {A.A.) - Prag'ın 

Sparta takmu Holanda milli takımını 

O • 2 yenmiştir. 

Dünkü bisiklet yarışı 
Olimpiyadlara hazırlık olmak iıze • 

re tertib edilen üçiıncu bisiklet yarışı, 
yüz kilometre üzerinde ve Çiftlik yo -

hında yapıldı. 

Yarışı Spor Kurumu birinci başka -
nı General Ali Hikmet Ayerdem ve 
sporcu Vekilimiz R.ma Tarhan otomo· 

bil ile takib ediyorlardı. 
Koşucularımıı: yarışın 94 kilometre

sini saatte vasati 39 kilometre hula 

katettiler. Artık herkesin elinde kro
nometre, fransızların 2 saat 39 daki~ 
ve 40 saniyeden ibaret olan son yarış 
rekorunun kaç saniye farkla kırılaca • 
ğına bakılıyordu. Filhakika bu gidi,ıe 
mesafc:nin iki saat 37 saniyeden az faz_ 
la bir müddet zarfında katedileceği mu

hakkak gibiydi. 
Fakat, 94 üncü kilometrede müessif 

bir kaza bütün ümidleri alt üst etti. 
Yolun kenarında duran bir at motosik
letin sesinden ü.rkerek birden bire ko • 
11ucularımızın üzerine atıldı ve ani ola
rak hepsini yere serdi. Tam s:iratle gi
dilirken bu düşü11 kıymetli koşucumuz 
(Eyüb)'ün köprücük kemiğinin kırıl -
masiyle ve Talat. Kirkor ve Kazım'ın 
muhtelif surette bereler almasiyle ne
ticelendi. Antrenör ( Marengo) da mo. 
to:.ikletiyle dü,tüğü için yüzünden ya

ralanmıştır. 

İlk telaş geçerek yaralılar otomobi . 
le alındıktan sonra az yaralı oldukları 
gorulen Orhan ıle Kirkor ileri atıldılar. 
Fakat bu suıetle kaza yerinde hiç ol· 
mazsa iki, üç dakika kaybetmişlerdi. 
Buna rağmen yarışı ı saat 41 dakika 19 
saniyede beral>er bitirdiler ki iki hafta 
evelkine rağmen 100 kilometre i.ızerin · 

de beş dakikalık bir kar demektir. Ko· 
şucularımızın elde ettil,leri bu çok gu 
zel neticeyi cidden memnuniyetle kay. 

detmek icab eder. 
Yarıştan sonra yaralılar Nüınune 

hastanesine nakledilmişlerdir. Spor ku
rumu başkanı General Ali Hikmet 
Ayerdem ve teşkilat erkanı kendileri · 
ni ziyaret ederek hatırlarını sormuşlar

dır. 

Breslav ziraat sergisin e 
tüı·k pa''YOil 1 

Sergiyi ııiiz altınış biıı kişi gezmiş, 
türl~ iiriinleri çok beyeııil11ıiştir 

( Bresl:ıv - May" -) 
Breslav'cla ma} ısın 7 sinde açılan 62 

inci ziraat makineleri ve güney doğusu 
sergisi üç gün siirdü Türkiyeden başka 
Polonya. Yugoslavya, Romanya ve Bul
garistanın da istirak ettiği bu sergiyi 
160.000 kişi ~ezmiştir. 

buhat, tli ün. lnını meyveler. sanayide 

kullanılan ha nmaddc ler ve halılar te~· 

'lir edilmiş ve Türkiyenin güzel ve bÜ· 

Sergi sahasının genişliği 61800 met. 
re murabbaı ve sergiye iştirak edenle
rin !la)•ısı 631 idi. Yukarda adları geçen 
memleketlerin 7.iraat iirünlerini ve mil
li sanayiinin çe~itli nümunelerini yan 
yana tanıtan ve Almanyanın ziraat ve 
teknik alanınrla yarattıklarını gösteren 
bu :;ergi, hiç '!iiphesiz, bu memleketlerin 
Almanya ile olan ticaret ve dostluk 
bağlarını kuvvetlendiremeğ yaramıştır. 

Türkiye. Almanyadaki Türk Tica· 
ret odasının açtığı 200 metre murabba -
Irk sergi yeri ile ilk defa olarak bu ser
giye iştirak etmiştir. Atatürk'ün bay -
rağımızla ve çiçeklerle donatılmış tunc 
bir büstünün süslediği sergimizde hu. 

yük manzara fotoğrafları, Türkiyenin 

Almanya ile olan ticari münasebetlerine 

dair J!rafikler gösterilmiştir. 

Sadettin BULUÇ 

Po nehri taştı. 
Roma, 7 ( A.A.) - Po nehri, Plezam 

yakınında taşmıştır. Fena havalar, Pi
ave nehrinin de feyezan etmesine sebep 

« Pilsudski müzesi » 
açıldı. 

• 
Varşova, 7 ( A.A.) - Vaktiy;e Mıa 

olmuştur. Frevise mıntakasında şid 

detli fırtınalar olmuştur. Lutrano'da 
tarlalarda mühim hasarlar olmuştur. 

reşal Pilsudski'nin oturmuş olduğı 

Belveder sarayı "Pilsudski müzesi" ha 
line konulmuş ve dün bu müzenin açıl 
ma töreni yapılmıştır. 

Denizli Vilayeti J)aimi 
Encüınenintftan 

Denizlide Uçancıbaşı mahallesinde hususi idareye aid ( pandu· 
zoplus fabrikası demekle meşhur) fabrika ve imalathane binası. 
imalathanede bulunan ve nevileri ve ne işde kullanıldı~ı kaimey" 
bağlı cetvelde yazılı olan makina ve aletiyle birlikte 4158 metre mu

rabbaı yeri muhtevi binanın mülkiyeti satılmak Uzere kapalı zarf 
usulü ile ve şartnamesi dairesinde 28 gün müddetle artırmaya ko· 
nulmustur. 

1 - Muhammen kıymeti (15000) lira ve muvakkat teminat ak
çesi ( 1125) liradır. 

2 - İhale 17 HaTiran 936 carşamba ~ünü saat 15 de Oenizli vi
layeti Df'imi enrümeninrle yapılacaktır. 

3 - Sartname bedelsiz olarak Deniıli encümen kaleminden te
dar:1< edilir. 

fsttl.liler te'·lif mektıınhırını ve l 125 lirahk muvakkat teminat. 
larınr 2 11 90 savıh kanunun 32 inr-i marlıie-ıinrleld 11arahat ~aire•lnde 
'lvnı criintie ve IT'"avven saatten hir saat <!vele kac\ı\r m::tkbıız muka
bi1inrl,., Denh:li İ1hav1ıürna t,.ctlirn etm;, hııl11n""'~'r1ardrr. Posta ile 
i"önderilerek rre'ctunbrın nHuıvet jı.;,.,,.; matlrled .. va:nh saate lra· 
dar 17,.1..,.,;~ olma<;ı ve rlı" ,.::ırflıırm m:jhii.r :numu ile ivice kanattl
mrc; h111,.,.,,...:>c;r lii .. rmnrr Poc;taıh olı::ın ueriltm,.,•rr k::ıhul ecHlemez. 

.'i - fl...,_ı .. ? 90 sayılı artırma, eksiltme ve ihaleler hakkındaki 
·~:ır.• ı rn o-i'redir. 

6 - ~artname örne•;i Denizli enC"iirT'en kal,.,'t':indedir. 
7 - tı,ı::ılt" beneli iir tııksitterlir. Yıl ;rinde ödenecektir. 
8 - İlan iirretiyle pul ve sair masraflar ;oı.,"" ıoittir. 

(1372) t-2108 
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Kültür Bakanlığından: 
al anca ve ingiJizce muallim ınu-

1 - Orta okullarda ~r~nsızca, m. tihan açılacaktıc. 
avini olm.ı.k ir.tiyenleı ı~m bu r.:n~ iX:ıanbul üniveraitesirıdll! başlı-

2 - imtihanlar l eylül sah gunu 
yacaktır. . 

3 - Bu imtihana dabilolacaklann· 
A) Türk olmaları. ta olmamaları, . 
B) 20 den eksilr ve 45 den faz~fuaf cinayet ve cUnlıa nninden 
C) H~5nüh~ erbab~dan old':ıa ~li Yi1iyet veya kaza i~re 

mabkQmiynlen olmadrgı hak~ ri (balen memur ve mualbm 
•eyetinden bir mazbata ibraz e e ensup olduktan daire imirinin 
olanlar bu kayıttan müstesna olup m 
ftreceği vesika kafidir) JJiınlik etmeye mani ric:ut in. 

D) Her türlü bastahktan '!e ınu:der tasdikli bekim raporu ibru 
nlarmdan salim olduklarını ısbat 
etmeleri. - • en okulu mezunu veya bun-

E) En az Jiae ve 4, 5. 6. sınıflı ogretm 
ların muadili tahsil gönn:.iş olma~n, ıann en u iki den senesi mu

Muallim mektebinden mezun ° an 
allimlik etmiş bulunmaJan Uizmıdırff k oldukları takdirde 1702 mı-

4 - Namzetler imtihanda ~~va ~ terilen cterecelu dahi1inde 
maralı kanunun ı inci maddesın. e gos vinliO-ine tayin edilecekler. 
herhangi bir orta tedrisat muallım mua "' 
dir . zetler biı- istida Ue Vekiletc 

5 - Yukarıki far~ları ha:z ?1an nam vesikalar bRğlanacaktn. 
müracaat ~ecek1erdır Bu ıstıdaya :.dikli ıureti, 

A) Nüfus tezke.res~in ~ıl veba~ tnaJ11e veya vesika1armm asıl 
B) Tahsil derecelerıne aıt ~ e 

•eyahut suretleri. 
C) Hüsnü hal mazbataSı. . .. unesine tevfikan tasdikli 
D) Mahalli Maarif fdaresınden ntnn 

ııhhat raooru. t . d n tasdikli ve fotografh fİf, 
E) Mahalli Maarif daresın e. ltartonlltlS fo~flan. 
Fl Altı adet 4 X 6.5 büyükliiti:ind~rihine k1tdar Vt>kilete ~ande
'Ru vesilraJarm en son 1 • 8: 1936 ra Vekilete srelmif olan ve. 

rilmis <'lmatn lhımdır. Bu ta:_ıhtetı_1=~ bulunan iıti".,lar bakkmda 
ya evt?ltı mfü;hitesi nn1~~an pont: ili~ olunur. (1215) t-2244 
ınuamele yamlmrvacakttr. Keyf Y 

Bayındır Belediyesinden: 
• . harita ve mUsatkbel ı>linlarmın 

Bayındır Kasabas~rn halıhazır "hinden 2()..6-936 tarihine kadar 
ahnması ve tersimi iı;ı 20-5·936 tar:annameler dahilinde :hale ol'!'" 
bir ay içinde pazarhkla ve mev~ut Belediyesine müracaat etmelen. 
nacaktır. Talip olanların Bayın ır (1316) t-2120 

V Ii]• w• den : Ankara a ıeı.n 
.. . hastahanesinin 1936 malt yılına ait aşa-

Ankara emrazı zuhrevıy_e d . ihtiyacı açık eksiltmeye konul-
tıda miktarlan yazılı tıbbı e vıye 

mustur. d • t nilir Eksiltme 19-6-936 cuma günil sa. 
Şartname hastane en ıs e . 

ıt 14 te hastanede yapılacadktır. f (75) liranın ihale gününden . 
· t mik arı o an . .L.. Muvakkat temına . larak makbu.sun ıbruı 1'zımuu. 

evci vilavet muhasebesıne. yatırı 
Kilo Gram Cinsı 
100 Lykrol 

Rivanol 

7 
15 
50 

t 50 

5 
1 

10 
1 
1 

2 
1 

350 
500 
500 
500 
250 

500 

500 
25(.' 
100 

VitelJinate d'argent 
Proteinate d'argent 
Teint. d'opium • 
Extrit fluide bydrastis canadensıse 
tchtvol 
A c;de Oxalique 
Gtvcerine 31 B. 
Asinin Kenan 
G'> ton Rek AAA 
A p +nn 

T o 1 

l orlu e d e poas:iiume 
E :m Oxygenee 
Eh er 
Ta le 
Oxyde de zinc 
V ac;;el;ne • N 

.. Am ou e adrenalıne Mustata evza~ 
3 Kutu fl Hufle camphree , 
3 

•• Chlor. morphine 
3 ' •. • 

1 O Tubc Meta vaccın . G bd 
1000 G M. J{onoko~~asısr Yerlı 10 G · tu e 
500 Adet Süz~eç kagıdı 

Bicarbonate de soudc 
Sıılfate. de souse. 

10 tnbe Bonôes au pelhdot 
100 metr Garlı bez. 

Sayın Halka 

(1234) 1-2282 

Belediye Reisliğ\nden: .. 
. . . örecekleri kusur ve noksanları ve b~-

Savın halkın ehır ı çınde g 1 t lefonla veyahut yazı ile Beledı. 
tün sikayet1erin (l060)_ ~u.ma1ra ~ .e dilerim. (1283) ı-ı352 
ye bas müfettişli ~ine bıdırme erını 

Ankara Gümrük 
Direktörlüğünden : 

· f · s 44 kalem eşya açık 
Müdiirlii ~ümüre terkedilen !'."~_hte~t 1c~nda satılacaktır. Taliple-

artırma ile 17-6-936 carşamba ~unu ~ .. .. ~ümüz:e müracaatları 
~in ve fazla tafsilat atmak istıyenlerın f~~;; 
ılan olunur. ( t t 26) 

Zonguldak V afiliğinden: 
. " "lan edilmişken ihalesi 936 s4: 

25 • !> • 936 da ihale edilme~ :::tı 15 de Zonguldak vilay~t d.aı. 
nesi haziıan ayının onuncu" gun _ l1i yedi bin sel~ser. yedı lıra 
mi encümeninde yapılmak uezrçe yuz e yolunun o+ooo - 25+934.60 
muhammen bedelli Beycuına • ay~11!11aalaAtı i i vahidi fiatla ve ka • 
k. . d e ve sınaı ım · ·ıe ılometrelerı arasın a şos }muştur Eksiltme şartnamesı ı 
palı zarf usulü ile eksi.ltrr''!VAe k~:~veli mukavelename projesi ve hu. 
fiat borduroları ve keşıf hulasa ukabilinde Zonguldak 

A . · ı· ·rmi beş kuru• m . ı· ausı şartnamesı yedı ırayı bT Muvakkat temınat, 9104 ıra 
nafıa müdürlüğünden satın alı~ ı ır. kkat teminat ticaret odasm • 
35 otuz beş kuruştur. İsteklile~ın muva mi ga:ı:etenin 2397 savdı nüs
dan 936 vıh içinde ahnmış ve.sıka ve re~ükümlerine göre Nafıa Ve
basında ilan edilmiş olan !at~.zt::~:sikası ile birlikte teklif mı:k
kaletinden alacakları fennı e ıy k d vilayet daimi encümen reıs
tunlarını yukardaki gün ve ~aate : a~apılan itanm hükümsüz ol • 
liğine vermeleri ve bu işe aıt evve ce 1-2242 
duğu ilin olunur. (1211) 

ULUS 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
(Nümune Hastahanesi Otobüs Servisleri:) 
Huiranm 8 ci pazartesi gününden itibaren Ulus Meyda~ı ile 

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

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

yolu ile Hastahaneye ikişer servis. 
12 ve ıs Saman pa,.an _ Hastahane • Sergi Evi Ulus Meydanı 

birer servis. 
Ulus Meydanı ile Hastahane arasında bilet ücreti 7.5 kuruştur. 

J-2350 

KUrU.f 

Ankara Valiliğinden : 
25-6-936 tarih perşembe günü saat 15 de Ankara Villyeti bina

sında toplanan vitayet daimi encümeninde keşif bedeli 57254 lira 11 
kuru~ olan Ankara - İstanbul yolunun 165+000 • 136+500 kilomet
releri arasında ııoııe ve menfez inşaatı kapalı zarf uıulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Projeler, keşfi, şartname ve diğer evrak Ankara vilayet nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 4112 lira 71 kuruştur. İsteklilerin teklif mek
tupları, muvakkat teminatları, nafıa bakanh~ından alınmış fenni 
ehlivet vesikaları ve ticaret odası vesikalarile birlikte 25-6-936 per
şembe günü saat 14 de kadar vilayet daim! encilmeniııe vermeleri 
lbrmdrr. (1274) 1-2348 

İstanbul Ctımuriyet 
Miiddei Umumiliii.nden: .._ 

İstanbul ceza ve tevkif evleri için 1. 6. 936 gününden 1-6-937 gü. 
niine kadar satın alınacak 440400 kilodan ibaret ve beher çifti 960 

gramdan 458750 çift birinci nevi ekmek kapalı zarfla eksiltmeye 
konmustur. Muhammen bedel 49545 liradır. Muvakkat teminat 3716 
liradır. 

İstekliler şartnameyi tatil zamanlarından maada her gün İstan
bul Müddeiumumiliği Levazım dairesinde görebilirler. Eksiltme 
17.6-936 çarşamba günü saat 14 de İstanbulda yeni postahane bina
sında İstanbul C. Müddeiumumiliği Levazrrn Dairesinde yapılacak. 
tır. Eksiltmeye gireceklerin. zarflarını eksi~tm~ aaatmdan bir saat 
evveline kadar İstanbul Adlıye Levazım Daıresınde toplanacak ko
misyon riyasetine numaralı m:'kbuz mukabili bizzat vermeleri ve 
yahut dış zarfı mühür mum~ ıle kapatılmış ve ismile açık adresi
nin ve hanai ise aid oldİ.ığu~un yazılması şartile aynı saate kadar 
iadeli teahhütlü olmak Uzere me1dupla göndermeleri ilan olunur. 

•f (2988) 1--2285 

Kapalı zarf usul~le eksiltme ilanı 

SOMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

ı _Konya Ereğlisi Bez ~brika~ınd.a yapılacak mütferrik 
inşaat vahidi fiat e_sasıle eksıl~ıye çıkarılmıştır. Tahmin 
edilen inşaat bedeh 79.261,49 hradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evr~kı şunlardır: 
A) Eksiltme şar~esı, 
B) Mukavele proıesı, 
C) Fenni p.rtname. 
D) Vahic!l fiat ve keşif hulasaları. 
E) Projeler. . 
isteyenler bu evrakı 3,96 lıra bedel mukabilinde Ankara. 
da Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank Muamelat 
Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 16. 6. 1936 Salı günü aaat 16 da Ankara Ziraat 
Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyon-
da yapılacaktır. . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulıle olacaktır. 
s - lst~klilerin 5.213,07 lira muvakkat teminat vermesi lazım

dır. Bundan başka eksiltmiye girecekler ilan edilen meb-
15.ğ cesametinde bir bina inşaatını muvaffakıyetle yaptık
Jannr tevsik ederek eksiltme gününden üç gün evvele ka
dac bunu teklif mektuplarına leffedeceklerdir. 

6 -Teklif' mektupları yukarıda yazıldrtrı gün ve aaattan bir 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüeüne 
makhu7. mukabilinde verilecektir. 
Poata ile gönderilecek mektunların nihayet ihale saattn. 
dan bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanunt sek-
Unı1e ka'latrlmıs bul11nma11ı lSzımflır. 1-2218 

FA 7 

Türk Hava Kurunıu 

PIYANGOSlJ 
Şimdiye kadar binlerce kitİyi :aenı iıs etmiştir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

(20.000,) 

Ankara Nüınune. Hastanesi 
Baştabibliğinden ~ 

Hastanenın i936 mali yılı ihtiyacı olan apfrda cins ve mikdarı 
yazılı üç kalem erzak için 29 - mayıs· 936 tarihinde müracaat ~eo 
taliplerin verdikleri fiat baddı liyık görülmediğinden eksiltme on 
gün temdit edilerek 9 - buiran - 936 salı g\inil saat 14 de tekrar ek. 
siltmesi icra edilecektir. Talip olanlar mı,ıvakkat teminat olarak ban· 
ka mektubu veya tahvil ile birlikte hastaneye müracaatları ltln olu 
nur. (1273) 

Kilo 
ınso 
soo 
150 

Sade yağ 
Zeytin yağ 
Kuru bamya 

UygWl fiatla 

l-23ST 

Arsa, Ev, Aparhman; Bağ Bahçe 
ve saire 

Almak • satmak ve bunlara aid tapu muamelatını ve sair 
iflerini takip ettirmek istiyenlerin, Hacıbayramda icra daire-

Nizamİ Atacan 10 

GENEL İŞ BÜROSU'na 
müracaatları. Telefon: 1475 

Genel iş Bürosu ile muamele 
aldanmaz - aJdaııJmaR 

yapan 
1-2337 

k • 

Demirkapıda İstanbul Jandarma"' 
Konak Komutan1ığından : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 3-6-936 günU saat 15 de muvakkat 
ihalesi yapılmak üzere 19, 22, 28 mayıs ve 2-6-936 günlerinde gazete
lerle ilin edilen Demirkapıda jandarma konak binasının ikmali insae 
şaatına isteklilerin Nafia VekUetinden ehliyet vesikası getirmedik• 
lerinden ötürü eksiltmesi 23-6-936 salı günü saat 15 de yapılmak ü .. 
ı:ere komisyon kararile uzatılmıştır. Evvelki ilanda gösterilen plan, 
fenni şart kağıdları ve sair tefenüat maliyeye yatlnlacalı: ıso kw: 
nlfluk makbuz karııhğında komisyondan verilecektir. Bu i~ istek• 
li olanların ihale Jtiinünden en u sekiz gün evvel Nafia Vekaletinlf 
müracaatla ehliyet vesikan almaları ve ilk güvenme bedeli olarak 
2170 liralık banka veya maliye sandık makbuzu getirmeleri ve 2490 
saydı kanunda yazılı genel hükümlere göre isteklilerin eksiltme 
saatından bir saat evveline kadar teklif mektuptariyle bütlln vesai .. 
ki komisyona vermiş bulunmaları ilin olunur. (3084) 1-2359 

Ankara Valiliğinden : 
Tahmin edilen diporito Anıanrn mik4 

Mahallesi sokağı cins\ numarası kıymet mikdan: tan 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

Yenişehir Di~ Hali 69 - 56 135 00 10 13 27 
cad. arasa Metre .lt'4 

Yukarıda mahallesi sokağı ve numarası ne muhammen bedeli ya... 
2ılı 27 metre.murabbaı ana peŞin para jle 22-fi-936 pazartesi güntif. 
saat 14 de açık artırma suretiyle satılacaktır. 

İsteldilerin sözü ge~en gün ve saatt.ı pey sOnnek Urere hlruında 
gösterilen dipozit makbuziyle defterdarlıkta kurulan komisyona 
nıiiracaatJarr. (1275) t-2386 

Tavuk~uluk Enstitüsü 
Dire~törlüğündeıı : 

., ı 

Tavukçuluk Enstitüsünden her gün: tıkacak olan yumurtalar 
10.6-936 dan 30-9-936 tarihine kadar pazarlık ve artırmaya ko, 

nulmuştur. 

Pazarlık ve artırmaya ~i.~ ~rt?ame!er .. Cankırı caddesi ilzerinde 
bulunan Tavukçulu~ Enstıtusu Dırcktorlugü tarafından isteklilere
parasu olarak verilır. Pazarlık ve artırın~ 9 Haziran 936 sah günu 
saat 10 da Tavukçuluk EnstitüsU binasında toplanacak komis ond 
açık olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat 32 lirad 13 k y a 
tubundan başka verilecek teminatla pazarlık ır. a~. ~. mek .. 

. ve artırma gununden 
en az bir gün evet usulü dairesinde 'Malsand v 

makbuzunun komisyona verilmesi la d t ıgı~~ ya~mlmasr ve 
almak üzere her gün Enstitü Direktöz;~ - ~.r. ste lılerın şartnam6 
Jerin de yukarda yazıtı günde Tavukr :~une ve ~~ı:maya girecek_ 
cak komisyona müracaatları (1237) ç luk Enstıtusunde toplana 

. 1--2289 

Kilis Belediye Reisliğinden . 
1 -- Kilis şehrinin hali hazır h . 

edilen bedelle yapma<Ta t r k arı_tasının tanzimi evelce tahmin 
dilat yapılmış ve yenidena ~:ı~ı ~ldıgından şartnamede fiatında ta· 

2 - Şehir dahı"lı" b" h k e sı tmeye konmuştur. 
1 ır e tar 27 !Cı h' h · · · arak muhammen bedeli 4545 1

. ' ::ıe ır arıcı bır hektar 6 lira 0 . 
!l B . ıradır. 
'1 - u ışc ait evrak f 

yenlere bu evrak b" r ennkı P:r~ame, mukavele müsveddesi. İlti· 
4 - M kk ır ı~a mu abılınde gönderilir. 
rr u~a at temınat 341 liradır. 
J - Eksıltme 'h ı encüme . h ve 1 a e 15.6.9!6 pazartesi günil saat 15 de belediye 

nı uzurunda yapılacağı ilan olunur. (1217) 1-2266 
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1 O. O. YOLLARI VE LlMANLARJ UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

İLAN 
Muhammen bedeli (29750) lira olan 70 ton Ustüpü 26.6.936 cuma 

günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2231,25) lirahk muvakkat teminat il~ 
lr:anunun tayin ettiği vesikalarla 7.5.936 tarih ve 3297 numaralı resmı 
gazetede ~nünteşir talimat veçhile alınacak e~li~et vesik_as~~~ teklif· 
lıerl ile bırUkte aynı gUn saat 14.30 a kadar komısyon reıslıgıne ver
meleri lazrmdır. 

Şartnameler 149 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşada i-
dare veznelerinode satılmaktadır. (1227) 1-2274 

İLAN 
Muhammen bedeli 496400 lira olan 50000 ton yerli maden kömürü 

18.6.1936 persembe günü saat 16.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istivenlerin 23606 
Urahk mu":cı.klrı1t teminat ile kanunun tavin ettiği vesikalarla 7.5.936 
tarih ve 3297 tfo. lu resmx e;atetede münteşir talimat vechile at~a
C2İt ehlivet vesikasını tekliflerini aynı gün saat 15,30 a kadar komıs· 
yon reic;li"'~ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler '?482 kuruş b"del mukabilinde Ankara ve Haydar-
paşa veznelerinde satılmaktaörr. (1226) 1-2273 
, t LAN 
' Muha:nmen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme gün ve sa-
atleri a!'l::ı ğıda yazılı malzeme kapalr zarf usulü ile Ankarada idare 
t>inasrn<la !-latın alınacaktır Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat te
minatlcm ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikalarla 7.5-936 
T. ve 3297 No. 1. resmi gazetede münteşir talimat veçhile almacak 
ehliyet ve-< ;ı•asmı, hangi eksiltmeye ait ise o eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaş;:ıda Tesell:i.m ve Sevk Müdürlüğünden almabilir. ((1190) 

Muhammen Muvakakt Eksiltme 
Cinsi Bedel Teminat gunu Sa:ati 

Beyaz ve to? sabunlar 
Arap sabunu 

787.00 Lira 59,02 Lira 30.6.936 15 
3400,00 .. 255,00 .. .. 15,30 

Sütkostik Potaskostik. 
soda 

2577,50 " 193,31 " 16 

Karbolinıoom 
Amrınyat.. 
Tri. ilen 
Ham•zt' 
Tuz ruhu 
Göz taşı 

it 

1600,00 
175,00 
180.00 

1315.00 
L000,00 
1400,00 

.. 120,00 " 
" 13,13 " 
.. 13,50 .. 
,, 98,63 .. 
.. 75,00 .. 

105,00 .. 

1.7.936 15 .. 15,30 
.. 16 

2.7.936 15 .. 15,30 
16 

1.-2238 

İLAN 
Metr<: mP-c"lhr muhammen bedeli 39 lira olan aş-• .,da cins ve mik· 

dan yazılı <""m l·ereste 17 • Haziran - 1936 çarşamba günü saat 1 S den 
itibaren sırasiyle ve ayrı ayn ihale edilmek azere Ankarada İdare 
binasında kanalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat 
ter::ıinat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Şa~tnarneler parasız olarak Ankarada Malzeme daresinden, Hay. 
darpaşada tese11iim müdürlüğünden. Eskişehir ve İzmirde idare 
mağazttfar•nrlan dağıtılmaktadır. (1162) 

Cinsi Takribi M3 ı Muvakkat teminat 
156 7 ,80 Lira I - Çam t<1hta 536.000 

2 - Çam k;:ıl;ıı; 509.040 1488.95 .. 
3 - Vagor. t- ht<ısı 1059 074 3097,79 " 
4- Çam diL...,.,e 315,040 921,49 .. 
5 - Çam muhtelif 342,750 1002,54 ., 

1 - 2236 
!LAN 

Muham'Tien beıfo1i 14407 lira olan muhtelifülcins elektrik mal
zemesi ve ı;lrıp .,r (6. 7. 1936) pazartesi P'linü saat (15,30) da kapalı 
zarfla An K"'rad;:ı iclare binasında satrn alınacaktır. 

Bu ic;e girme1t ic;tiyenlerin 1080,"2 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tav in ettiO-i vesikaları ve rec;mi gazetenin 7. 5. 1936 T. ve 
3297 No l•t nüs''ıc:rnr1a intisar etmic; olan talimatname dairesinde 
alınmış eh1i11et ve<-il•'IStnı ve teklifl,.rini "'Vnı gün saat 14,30 a ka
dar komiwon reisJii>ine vermeleri laz-ımdır. 

Şartn-.rne'l"r panıı;rz oiarak Havc1arpac;ada Tesellüm ve sevk mü
dürlüğünde, Ankararla nıalzeme dairesinde d"'l'Tıtılmaktadır. 

(1235) 1-2311 

İLAN 
Muhammen hedeli 46426 lira olan muhtelif makkab kalemleri, 

klavuzlar, raybafar ve saire 23-7-1936 par~embe günü saat 15,30 da 
kapalı zarf uc;ulii ile Ankarada idare biMsmda satrn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3481,95 lirııhk muvakkat teminat ile 
kanunun t;ıvin ettiği vesikaları ve 7.c;.1915 f{. 3297 no. lu resmi gaze· 
tede miintec:ir. talimat vechile alrn;ıcak ehliyet vesikasını teklifleriy. 
1e birlikte avm criin saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine verme· 
!eri lazrmdtr. 

Şartnamp1er ?12 kuru~ m
0

ukabilindc Ankara ve Haydarpasa vez-
nelerinden al•n,.,hi1ir. (1203) 1-2358 

QÇÇ g ; 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCJ ILANLARI 
İLAN 

1 
1 - Çocuk sarayı caddesinde 871 inci adada çocuk esirgeme ku

rumu arsasi1e şuyulanan belediye malı 64 metre murabbaı arsa on beş 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bede1i 320 liradır. 
3 - Muvabkat teminatı (24) liradır. • 
4 - Tali!llerin 12 haziran 1936 cuma günü saat on buçukta Bele-

ciye Encilmeııine müracaatları. (1210) 1-2226 

Satılık Arsa 
Kavaklıdere mıntakasında a

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

Ki.rahle daire 
ve stılık mobilye 
Yeni.şehirde dört yolda Hima

yei Etfal apartımanmda dört o· 
dalı bir daire kiralıktır. Elektrik 
lambalariyle yeni yazıhane takı• 
mr ve iki y~ni yatak odası takı.. 
mı blitün perdeleriyle satılıktır. 
içindekilere müracaat. 1-2337 

1 Ankara Levazım Amirliği 1 
Satm Alma Komisyon\I 

ilan lan 
İLAN 

1 - Müteahhit nam ve hesa· 
bına ve beher kilosuna biçilen 
ederi yüz doksan yedi buçuk ırn
ı uş olan yirmi iki bin kilo sarı 
sabunlu kösele açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - İhales\ 10 • haziran • 936 
çarşamba günü saat 11 dedir. 

3 - İlk temina 3258 lira 75 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi 218 kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alını.r, 

S - Eksiltmeye girecekler 
kanuni ilk inanç parası ve kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. Satın 
alma ko. da bulunmaları (1119) 

1-2096 

daima güzel 
Daima genç 

KANZUK 
Balsamin kı·emi 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafmda tak· 
dir kazanmış gilzeJlik kremidir. 
Cildinizin güzelJik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me· 
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çi1leri ve buruşuk. 
lan izale ederek tene fevkal~de 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan· 
mıştır. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz. Teninizin latif tazeli
ğini, cildinizin cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile mevda
na çıkarabilirsiniz. Bir defa Bal
samin kullanan başka krem kul· 
lanamaz. Tanıtmış itriyat ma
ğazaları ile büyük ecza evlerinde 
bulunur. 

B 

FRANSIZCA 
tNGiLiZCE 
ALMANCA 

VE 
tTALYANCA 

YAl~NIZ 

E 
B 

L 
1 
T 

z 
MEKTEBiNDE 
SERi ve tYi 
BiRŞEKiLDE 

öGRENEBİLİRSlNlZ 
Ankara.:_ Ali Nazmi 

Apartmanı 
latanbul - 373 istiklal 

Caddesi 

Kiralık Daire 
Yenişehirde Demirtepe Orunç 

sokak No: 3, birinci kat 4 oda bir 
hol ve banyo, telefon 3134 e mü· 
racaat. 1~2300 

Çıkrıkç_ılar yokuşunda 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 gil1lü oğlu
na müracaatları. Telefon: 3747 

1-2346 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

-
-~-

• 
• • 

::S· 

I 

Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya ve evrakınız içio 

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

Satılık arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rmda eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesinde Ma· 
liye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 

Eczacı kalfası 

aranıyor: 

Ankara Merkez eczanesine 
müracaat 

Jandarma Genel l{omııtanlığı An· 
kara Sabnalma Komisyonun(laıı i 

Yaşları dörtten aşağı ve sekizden yukarı olmamak üzere Araba· 
ya Koşulmaya ahşık iki koşum hayvanı pazarlıkla satm alınacaktır. 

isteklilerin beğenilirse hemen pazarlığı yapılmak üzere cumar .. 
tesi pazar gününden başka her gün saat ON ÜÇ ve ON DÖRT ara. 
snda Komutanlık kurağmda (Yenişehirdc Jandarma Umum Kuman• 
danlığı binasında) satınalma Komisyonuna baş vurmaları. 

(1231) 1-2296 

Anl{ara Valili~den : 
Mahalle veya 

Mevkii 
Vattarin 

Sokağı ve 
Caddesi 

Vattarin yokuşu Kapı No. Metruke No. Cinsi Müştemilatı 

Muhammen Dipozito 
bedeli miktarı 
Lr. Kr. Lr. Kr. 
18 00 16 20 

Vattarin Foçinoğlu 

7 /2 /2020 111 Rv 3 oda 1 mutbah 

6/12/1918 128 

1 odunluk, 1 hala 
1 küç üçk sofa ve 
bir m iktar bahçe 

Ev 4 oda 1 sofa 
1 hala, 1 mutbab 

40 (){\ 36 00 

1 odunluk, 1 kömürlük 
Yu~arda mahalle, sokak kapı ve metruke numaralariyle müştemila tx ve aylık bedeli icarı muhanı• 

menlerı yazılı gayri menkuller 26. 6.936 cuma günü saat 15 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesin~ 
kadar icara verilecektir. 

. İst_eklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatte hizalarında gösterilen 
dıpozıto makbuzlariyle Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. ( 1276) 1-2355 

...... ._z~11ı111 ... !lm ............... ım11 ................... ..-

SİNEMALAR 1 YENi f 

BUGÜN GÜNDÜZ 
Y almz 2 - 4 • 6 seanslarında 

Simone Simon'un şaheseri 

GÜZEL GÜNLER 

GECE 
Profesör Zati Sungur'un 

akıllara durgunluk 
getiren numaralar 1 

(KULÜP! 

BUGÜN BU GECE 

Milyonerlerin macera, lüks ve aşk• 
hayatını musavver bir dram 

ZEVK GEMİSİ 

Canlandıranlar: 

-N ancy Car ol -
Gene Ravmond 


