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ADANA : GONLUK GAZETE 

ltalyan sağ cenahı tehlikeye giriyor 

, § fedai kıtaları Eritrede ltalyanların Adıkale' 
llİ zabtettiler. Burası Aduvanın kuzeyindedir 

Rus bilginleri 
Ankaraya geldiler ve 
durakta karşılandllar 

Ankara : 8 ( A.A ) - Altmcı 
ulu11l Türk tip kurultayına i§tirak 
edecek olan Sovyet bilginini pro· 

fuör Daaisefski, profeıör Lorya, 
ve profesör Burdenko bo ıababki 
trenle şehrimize gelmiıler ve is
tasyonda sağlık bakıın namını 

Dr. Hcmzi, tıp kurultayı n~mina 

profesör Fahretlin Kt rim, cerrehi 

b;,. kişilik başka bir İ-Iabeş kuvveti Eritre hudu
llıı aşıp duşmanın gerisine düşmek için ilerliyor 

Haber verildiğine göre 30000 
bin ki şilik bir ordunun b .. şında 
hulu narı Ç •s K,.ssa ; Erit ıe sım 

r l iiz ri ı d c ki S ı:ı it ne- hrinc doğ· 

ı ıı il crlt nıekted ır . 

Cenr.vr t• : 8 (AA) - AJoiıi, 

koneeyin <lüo1'ü toplanhsında ta 
kibedilea usulü prote1fo etmiı 
tir . 

Aloiıi va7.İyetini izah etmek 
üzere konseyin bu güo öğl t deo 
sonra toplanmasını iıtemekte fa
kat aynı Asamble öoünee izahat
ta buluamak hakkını muhafaza 
ttmektt"dir . 

AJoisi proteıtosundı bilhassa 
tunları söylemektedir : 

Üikem hakkındı uluslar sos
yetesinin ilk def• olarak en ipti · 
dai mutad usullerle ıçık bir tez.d 
teşkil eden metodlar lcullaamıı 
olma&ıodan ötürü mliteusifim • 
Şimdidea bütlln ihtiyatlı kayitlı
rı ileri ıtırmek isterim . 

Londra : 8 (A.A) - Re8mi 
çevenler Franıız cevabmdan muh
telif <lt>vlet dayrel,.rinc~ t ,.tkik e· 

Üzeri11de Habeş harfleri ya::ılı olun bu Habeş uçaf}t,impcralorurı se 
f erberlik emrilll dağlık araziye gölıirccek olan kalırcılara verir

ken gösteriyor. 

<ır111 
d, eline geçllfji hemi: teeyyl"il elmlyen Akson kasabası 

~ ·~ ~'?Uhakkak surette 1 hadan bildirildiğine göre Hahrş 
~,~1 •ktarda duomıo kuv fedai bölükleri Eritreye girerek r, ardır • Adıkale ıehrini işgal etmiştir . 
iıı: C8 (t\ A) _ « Timcs l) Adisababa : 8 (AA) - Rute 

en ejansı ıytarı bildiriyor : 
evre aytarı di · Üç Hahf'Ş kolunu Eritredeki 

\ ~'-t\' İtalyan kuvvetlerinin sağ cenabı-
"'-L re •ar sılmadan bü· I hd' .. ,,.. nı lt- ı, t ettit.ine dair buraya ge· 

'I .. ge · · · " '' çırmııtır . leo lıaber Ctpbedeki durumun ye 
t roı .. 

hbid Ut1e geli11ce; Ce- ni bir şekilde inki~af etmekte ol-
en döndüğfü?d t" D: duğuımfgöaterm'!ktedir . 

dilmeıi icabederek bir takım me· 
seleleri ortay• ı thgını söylüyor
lar . 

Bunun için bazı noktalar dip 
loması yoliyle F ransadan ıorula· 
calctır • 

Nevyork : 8 (A.A) - Bearst 
gurubuna meuup gazeteler İogil 
trerye şiddetle hücum etmekte· 
dirler . 

Bu gazı leler logiltereye sade
ce krf: di meııf.atı iı;io dünyayı 
bar be siir üklemek istemekle itti 
ham t lmektedi rler · 

Cenevre : 8 (AA) - Habeş 
delegesi ; İtılyftlı Elçisiuio Habe· 
şistaııdın çıka: ılmaıı §ebepleri 
hakkında uluılar sosyetesine ver· 
diği notada Elçinin yıptığı vade 
rağmen Elçilik binasındaki tel 
sizi kullandığını ve Elçiliği haki· 
ki bir casus ocı1ğ4 haline getirdi 
ği bildirilmekte ve Elçinin neza 
ket dayresiade memleketten çıkı· 
ralmısıın temin edileceği beyan 
buluamaktıdır • 

Loadra : 8 (A.A) - Canter
bury bıı piıkoposu, Habeş kızıl 
baç menf.atine iıne açmıştır . 

Loodra : 8 (A,A) - Harp 11· 

hasının her her üç bölgesinden 
alıııan babuler çok milbbemdir . 

Genel durum hakkında açık 

-Gerlıi dördüncü sagf ada-

kongresi namına profesör A Ke
mal tartt fın<'lan lıarş1l anmıştır. 

Ankara : 8 ( A.A ) - Uluslar 
Türk Tıp kurultayı bugi'ın öğleden 
önce ve sonra ynptığı iki toplan· 

tıdo gündeliğindoki raporlar etra
fında görüşmelerine devam etmiş· 
tir. Öğleden sonru toplantıda Refik 
Sayda m kurultaya i ştir tı k etmek 

üzere bugün sabah şe hrimize ~el· 
miş olan Sovyet Rusyanm tanın
mış bilginlerin kurultaya taktim 
etmiş ve sürekli alkışlarla se!Am · 
lanmıştır . 

Yunanistanda 
Kralcıhk lehinde cere

yanlar çoğaldı 

Atioa: 8 (A.A) - Ulusal ku· 
rumun perıembe günkü topla11tı · 

sında krılcaları bir takrir vererek 
kraliyetin hemPn iadesini iıtiye· 
cekler rivayeti dolaşmaktadır • 

Başbakan ÇaJdaris kralcılığı an 
Cf' k ~enelo ydan sonra iade edece· 
ğini söyl e miştir. 

Alaca köyün':ia önemli 
izerler bulundu 

Türk tarihi kurumu Yozğat 
civarında Alaca köyünde bugüne 

kıdar anadolu hafriyatı tarihinde 
rastlanmamıt keşifler yapılmı
w ışlır. 

~~-------·---------~~ 

Ankara da 
Elçiler konferanslar 

verecek -
Avrupaaın mühim merkezle

rinde olduğu gibi Ankarada da 
ıiyaaal ve tecimsel mevzular üze 

rinde elçiler terafından koafe· 
r.nslarJverilmui karar laştırılmıı · 
tır • Bu konferanslar her hangi 

ekonomi bakanlığı konferans 18· 

lonuada verilecek ve projelcsi· 

yondao da istifade edilecektir . 
Bu suretle muhtelif elçilikler 

kendi memleketlerini tanıtmak 
fırsatını elde etmiş olacaklard1r . 

Konya da 

Cumuriyet anıdı 
.- .. 

Huır lan makta olan Cumuri 
yet anıdınan yapılması bitmek 

üzere olduğundan kaidesinin te 
melleri kazılmağa bışlıoılmı§tır. 

Anıt , Gumuriyet meydanile, 
hükumet"bülvanam ortHına diki · 
lecektir . 

Anıtın bulunduğu mahalden 
hem meydana nazır , bem de İı-
taayon - hükumet bü lvarından 

görülmesi kabil ol .. bilecek do · 
romda olacaktır . 

Açılma töreni de Cumuriyet 
bayramı yıldönümünde törenle 
yapılacaktır . 

·- Havalarımız ! 
Dü~man uçaldanmu tehdidi al

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 

ONIKINCl YIL - SAYI 3349 

Dost Sovyet gazetesi 
Çok sıkı kültür ve spor bağlılı
ğından bahsederek diyor ki : 

Atatürk ve ismet Jnönü vücut terbiye
sine büyük bir önem vermektedirler 
Moıkova : 8 ( A A ) - "Pra · 1 

VAda ,, gazetesi ıoo seneler için
de Türkiye ile Sovyet •rasında 

çok sıkı kültür bailarmın yara· 
tılmış olduğunu ve iki memleke· 

tin büyük halk yığmı içinde ge· 
niş bir spor hareketinin yaşamak · 

ta olduğunu yazdıktan sonra di· 
yor ki : 

Tiirkiyede büyük bir spor 
hareketi gelişmektedir.'Diier bü
tün Hhalarda olduğu gibi bu sı

bada da yeni Türkiye ile Sultan
ların eski imparatorluğu aruıa · 
da hiç bir mukayeı" yaptlamez. 

Atatürk ve lnönü vücut terbiye
ıine büyük bir dikkat rGıteri · 
yorlar • 

Gazete yaz111nı eöyle bitirmek· 
tedir . 

Türk atletler ile karıılıımala • 
rıo• da dilemektey'z • 

Düokll bu kırıılaımada ye
nen ve yenilen olmıyacaktır . 

İki dost ekib aldılclırı puvan· 
lann ıayıeı her ne olursa olıun 

esıl k•zıaçlırı Sovyet Roıya ile 
Tür kiye C11muriyeti ara1nndıki 

11ğlam doıtluju kuvvetlendirme
leri olacaktır . 

Genel nüfus sayımı 

Soıyal itlerde denemeler; bizi, ü
Zı!rinde çok dü§ündüıücü rakam· 
larla karıılaıtmr. 

Gerçeğe dayanan ve dayan · 
maıı çok gerek olan lıu rakamlar: 
sebep ile ıonuaç arasındaki yo 
lunt ıraklığı göstermek bakımın· 
dao önemlidir. 

Soy1&J oJgularıo anlatılma 

sıoda rakamın oynadıiı rol, be 
men ba§ roldur. Bu; bir uluıun 
her alandaki durumunu ilk bakış· 
ta anlatacak kadar kuvvetli ve 
uzdildir, ve onun içindir ki ıoy· 
sal hareketleri rakamlarla anla 
tıma çalışan istatistik ilmi; eski 
bir tarih taşımamakla beraber, 
soyHI yaşayışta i leri gitmiı olın 
uluslarda kendisini çok önem ve 
çok değer verilmiıtir. 

İstatistik ilmi, diğer ilimlere 
zaman zaman bir ıgık ödevini gö· 
rür. Soysal müesseseler; biribirle 
rine karş ılıklı tesir yaptıklarına 

göre, ber müessesenin morfolojik 
durumunu bize istatistikten daha 
iyi ınlatan ne var? .. 

Kültür ve ekonomi alınında; 
soysal, siy&1al ve ulu11l alanlarda 
yapılan hareketlerin geçmiı iJe 
hali karşı karııyı veya yınyana 
bulundurmak ve deneıtirme yap
mak ıuretile iç yüzünü en iyi 
anlatan bu değil mi? istatistik biıe 
realiteyi gösterir, istatistik bize 
bu realite kırıısıoda alınması ge. 

rek olan düzen ve tedbirleri, yönet 
leri dl\tündürür, ve nihayet ista
tistik; ileri gidit ve yüksel it için 
yaratıcıhğımızı, enerjimizi daha 
geniş ölçette harekete getirir. 

R. Necdet Erdemir 
Giresun kültür direktörft 

Bize bu yazıyı yazd.ran; ıiı
temli çalışma&ını derin bir sevgi 
ve saygı ile kartıladıiımız ve her 
mllesaeaenin böyle çalı1mı11nı 
özden diled iğimiz istatistik geael 
diretörliiğünüa önümüzdeki ilkteı
rin ıymdı yapacağı geael nllfoı 
sayımıdr. 

Nöfuı ıiyes11ı; her devletin, 
üzerinde d~rio duyguluk gaıterdi
ği bir ıiyaaıdır. 

Nasıl öyle olm&1ın ki aluaa) 
topluluğa yeniden katılan bir kiti 
gerçek bir kazançtır ve bir kav· 
vet kaynağıdır. 

Devletin bugünkü ıiyıaaııoda 
bır kitinin önem, ,drğerli biç bir 
yoldan u.ılanamaz. Çünkü o bir 
kişi, devlet yapuının betonarme 
bir temel direğidir we sağlam dev 
let yapısı ona denilebilir ki mil
yonlarca betonarme direklere da· 
yanmııhr. 

Nüfuı durumunu bize anlata
cak olan genel nlifus aayımadır. 

Kitimizi, kuvvetimizi gerçek 
rakamlara dayanarak tanımaklıjı· 
mız, ilerimiz için gerektir, ıartbr. 

Bu 1&yım ıonuçlırı bizi yeai 
milli ödevler karıı11nda bulundu-; 
racaktır. : Kuvvetimizi yakındın 
tanıyacığız. 

Ve bu sonuç; Genel istatiıtik di· 
rektörlüğünOn de yaaaıtnda çok 
güzel dediği gibi, ıoysal ve eko 
nomik yükseli§ ve olgualaıma ba
kımından , bize ne yapacağımıza 

düşündürecektir. 

Genel nüfus Hyımı iıi; milli 
ödevlerin, borçların baııoda re· 
-·Gerlıi üçüncü ıayf ada -

• Nüfus sıyasası 

Geçmişde ve gelecekde bütün ulusal ve soysal 
işlerin temeli nüfustur. Nüfus siyasası da ancak nü
fusu tanımakla kurulabilir. 

20 ilkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı 
Başvekalet 

İılatlst lk Umum Müdürlüğıl 
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Toprak sıyasasının 

sosyal sonuçları 
Dlnyadı telraiği ileri ülkeler

de, üzeri od.. tarım y,•palan top
rakların büyük veya kGçük par· 
çalara ayrılmıt olmaları, rastgele 
bir gidiıin sonqcu olarak değıl, 
ancık ekonomi kanunlarının 

öniinden kaçılınaıyan, yilrijyü§ü
•la Gıtelemesi soouçlarıd1r. 

Şu ba~mdın ülkeletde büyllk 
harpten .aora yapılmış olan top 
rak iı ve aıyaeaları gözöniioe ah
nırH ıonuçlaadırılmHı gönülden 
iıtenea toprak sıy11amızın bize 
uygun _ve doiru ıeklini bulmak 
kolaylaıır. 

Diinyıda toprak bölümü bat 
lacı Oç temelli noktaya dayamr: 

1) BByük arazi, 
2) Orta arazi, 
3) Küçllk arazi. 
Yt1lcar1daki üç b61ümden baş 

ka bir dördüncü parça daha var 
dır iri buna dı dag-ınık mrazi de
nir. 

Yukarıdaki üçı..bölüm, günün 
modal111 değil' y&z yıllarca öoce 
ııybal,. ııyaaal, 11oıyal v..e ekono
mi bilrinlerinio uğrattıkları ibü
yftk..:bD11k ve ulneal bir ittir. 

Bliyük, orta, küçük diye bö
llnen ve ad kqna• ı azi bıkkındı 
çerçe•elenmiı bir ölçüde arazi 
parçkıını bulmak bunun hakkın· 
da ıöz ıöylemık De kolaydır, ne 
de doğrul 

Çtınkil büyilk ve küçük arazi, 
bir memleketi• aifatunoa az ve· 
71 çoklatun• o yeria verimli ve· 
1• Yerimıiı ohaıııaa, mebafiJin 
ekoaomi durumuna ve iklimin 
pıtlanDa bağbdar. 

Boauala beraber, '41l•yıda iler
lemiı: memldıetlerdea, İDgilter,., 
l''ranN, Almanya, helya ve benze· 
ri diyarlardı, o : memleketlerin 
ösei ıartlarına uyruo arazi hık
kıadı ı6ylenmiı bir çok ı6zler, 
rıulmıt kitaplar, alınmıı ve iı 
alHıaa getirilmit ıonoçler vardır. 
Zaten toprak ııy11aıı denildiii 
••man en ileri memleketin Y•P· 
hğı toprak ııyaeası, bir istımpa 
ribi alınıp diğer bir memlekete 
aıla uydurulam1Z! 

İldim deti§ildikleri gibi top 
rak ııyaaattqda da bBytılL değiıik· 
ilkleri vardır. 

Aacak genel kaidel.:r ve niha
yet ioaao zeklsınıa yüz yıllardın 
beri ujraı'ığı itleri, ıoauçlan, 
dtlıüoge&er .:uvvetlendirmek için 
bu varlıkJ.rdıo faydalanmak el· 
bette yerinde bir İ§tir. 

Toprak dava ve sıy.asası, dün· 
yıaın en büyO~ itlerinden bir 
lttit. Aıhada uluıl•rın egemen
likleri yalnız ve yalnız toprak için· 
dir. Ve gene toprak olacaktır. 

Ba bakımdan bu mevzu genel 
bir bilgi u1andıracak kadar öuem
lidir. 

Toprak ııyıı111aıo IOJB•I •o· 
auçları •dı akındıki bn yazımm 
lıteği bilhassa şudur: 

İklim, ekonomi ve verim ıart 
lariyle, araziyi geniı olduğu hal
de in11m, iet~ğinden az olan .. böl 
gelerindeJyalnız göçmen suretiyle 
dejil, yurd içinde uazi azlığın 
d14'1 dağtlmıı ve daılmakta bulu
nu in11nları topraklara ba,ğla . 

mık, oraları aluul gelir için 
emin kayoalclar haline ptirmek· 
tir. 

Bir memlekette insanlar arazi 
ye tarım . bakımından baolıca ilci 
ao~tıdın başka yerl"'ıe d•iılırlar. 

1) Arazinin çok büyOk par
çalpra ayrılması yönünden o böl
ıecte ıraziıiz .,. •bııun iıısag
ea Jlçmemelerinden. 

•onun her m'~~ekette bir çok 
lnpkleri vardır. Nitekim; İrlan· 

c1a4a ~l~~ ~~r yeıl•rioe 
JI• inıan azlıŞı, bu ilkede ara-

zinin büyük parçalara ayrılmıı 
0Jma11oın bir sebebidir. 

1873 tarihinde İrlanda :arızi 
sinden yüzde kırk sekizi beher 
ayleye iki, iki hin dönümden }'tdi 
yüz knk dört ve gene iki bin dö
nüme yakın alta bin ayleye veril 
mif, geri kalan arazinin yüzde 
kırk biri olması yüzübden insan
ların yurtlarını terkcderek baş 
ka diyarlara göçmesinden iki 
buçuk milyon kişi gibi ulusta bir 
eksiklik olmaE ı arazi sıyasasının 
ihtiyaca uygun olmasıodan ileri 
gel mittir. 

1883 den 1896 ya kıdar alta 
milyona yakın, herhangi bir uluı 
varhğına temel olabilecek insan. 
larıo Irlandadan ıyrılmaaı arazi· 
oin bllyük parçalara bölünmesin· 
dea ileri gelmiştir . 

İogilterenin ana kurağının sağ 
lamlığı, şüphe edilemez ki umum 
imparatorluk ulusuna bir etki 
yapmamııtır. 

Çünkü: yurtların. terkedenler 
genel lngiliz sömllrgeleriııe yer
leımişlerdir. 

Sömür2e ıahibi olmıyan dev
letlerde bu iş ulu!!al bir acın ha· 
tinde o ulusun varlığını sarsacak 
kad.r sonuçlar vermittir. 

Eski Avusturya imparatorlu
ğunda, Doğu Avosturya bölg~sin
de böyle büyük arazi vardı ki, bu 
arazinin o günkii durumu, İmpa 
ratorlutun biinyeıini sarsmıt, 
adeta büyük harp içinde, Avus. 
turyanın çeıitli uluslara dimağın
da hu erazi aıyasaaıaın büyük ve 
Avusturyaya karıı etkileri olmuş· 
tur. 

Gene Rıma tarihinde, hilyük 

idaresinin o devlet hayatı üze 
rindeki yıkıcı etkıleri tarihin ya
ıayan sayıfalarında görülmekte
dir Etki çarlık Rusyesının mil · 
yonlarca JönümJük , kişilere ait 
arazilerinin, Rusyanın büyük dev
riminde etkileri tarihte yaşıyacak 
olan büyük bir misıı dir . 

Kü~·ülmekle beraber gene bu
gün bir varlık olan devletlerden 
Macaristanda , kişilere ait büyük 
parçalardaki arazi yüzünden Ma
car ulusunun Avusturalya ve gü
ney Amerikııya dünyanın bir çok 
yerlerine dağılmaları Macor Ulu
sunun büyük harptan soııra iki 
milyondan fazla iosanının dışarı 
gitmesi isteklere uygun gelmiyen 
toprak siyasasıodan ileri gelmiş
tir . 

G"ne bir rok memleketlerde , 
arazinin büyük değil nihayet bir 
ayhyi getinrliremiyacek kadar kü
çük olması yüzüodln dağılmış 
uluslar benlikleri azalmış olanlar 
da vardır . 

Şu bakımlara göre bir iilkede 
arazinin lüzumundon artık büyük 
parçalara ayrılması veya bir ay
leyl g"~dndiremiyecek kertelerde 
ufak ve parça p:ırçn tarlalar ha
linıle bakımından değil , siyasal , 
sosyal vt.1 varlık bakımlarından da 
önemli ve naziktir. 

Bu hale göre bizde arazi işi 
bulunması bir ulus için yalnız t.ıko
rıorni giir:ün büyük işlerinden sa
yıl l' rak c•le alınması yerinde ve 
değerli bir iştir.Nitekim bu önemli 
yurt işini Cumuriyet Halk Partisi 
ve onun hükumeti göz önüne al
mıştır . 

Görüşüme göre bizde , hele 
Trakyada, güney ve Doğu Anado-
1 udo, altından kalkılınıyacak ker
telerde büyük araziler vardır. 

Trakyanm nisbeten boş olmu
sına bir çok sebepler sayılsa da 
arazinin sayılı eUerde bulunması 
oralarda yerleşip gönülle çalışacak 
ellerin girmesine engel olduğu 
gib: ğüı:ey ilbaylıklarımızd!l , Muğ-

Şehir Duyuk 1 arı 1 ııaçpaketlerlnı.. 0ı•rl 
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Sayım işyar/arı At koşuları Sağlık •e So•re~_::;:;il~ o 
başlıyor kanlığı tarafından du _....trl 11.rh 

Çalsşacaklar evleri sapta- pençiyarı ve tıbbi 11 1'..,oı,.· llaa ' 

Kültür haberleri 

Orta öğretim direktörleri 
dün toplandılar - mağa çalışıyorlar. Baytar direktörlüğü nizemnamesi B.ak•:'~e1111ı~: 

k 1 a •t h z h k ca kRbul edilruıf v jll&J 
OfU ar aı a ır • te ile yayılmıştır . B~ nd ,,,.11• -

Orta öğretim okulları direk· 
törleri , dün saat oo altıda kül
tür dayreainde direktör Yunuııı 
Kazım Küoinin başkeolığ.oda bir 
toplantı yapmış ve oku\larında 
açık bulunan dertlerin oe sur~tle 
doldurulacağını saptamışlardır . 

20 ilk Teşrin pozar güoü yapı· 
lacok olan nüfus sayımı hazırlığı 
tamamen bitmiştir . 

ları bitirdi ye göre Türkiye lç~~ı:• WI" 
veya dışıradan gelı I ıı.ı• f 
tıbbi mOstabzerJer ~iy•~;bidirllı' i 
re bir istihlak resaııoe. pe•çiJ~ ~ .. 
Bu resim , tıbbi fe 

11 OJ'tİ' t 

müstahıarlt.rin zarfları kll,o· ~hı 
• 

Öğretmen oknllarmda gün· 
düzcü olarak okuyup da bıJ yıl 

bitirip çıkanlarıo yatılılar atan· 
dıktan sonra atanmelan saptan · 
mıştır . 

• 
Bu yıl yeni atanan ve baıka 

illerden ilimiz buyruğuna verilen 
yeoi öğretmenlerin durumları , 
kadro kültür bakanlığından gel· 
dikten sonra belli olacaktır . 

• 
Eıkek: lhesiain birinci sınıfı 

oa yazılan fazla öğreniciden yet
miş be~icio orta okulda yeni ıçı
lacak olan ıuhclere devam etıoe
lcri kararlaıtırılmışhr . 

• 
Aydın sanatlar okuluna gir· 

mck isti.)lenlerio ıanatçlaranıo ya
pıldığı ve kiğıtıarının kültür ha· 
kanlığını gönderildiği yazılmıştı. 

Düne kadar bunlardan hangi· 
sinin onaylandığına dair direk
tör lüge bildirilmemiştir. 

Durumlaıı zorlaşan bu öğreai· 
ciler hakkmda bir kaç güne ka
dar cmiı geleceği umuluyor. 

• 
ilk okul öğa etmenlerinden 

Ayıe, Bursa ili kültllr bakanlığı 
emrine vc:rilmi§tİr. 

Evlenenler 

Geçen eylül ayı içinde Uray 
evlenme iıyarı tarafından yirmi 
çiftin niklihları kıyılmıştır. 

la, Antalya, Adona , Urfa, Diyar
bekiı· Yesaire gibi yerlerimizde Lu 
brıkımtlan ölçüsüz kertelerde, bü
yük p:ırçalarda , Anadoluda hele 
kuz'!y Karadeniz kıyılarında bir 
ayleyo düşen arazinin çok az ol
ması ora halkının uzun yıllEırdan
beri, llusya , Romıınya , İstanbul 
v sair yerleri gitmesi y~zünden 
artırmasını cıındııo beklediğimiz 

nüfusun diloğimiz ölçiisüode art · 
masına engeldir. 

Şu halıle bir memlekette arazi 
işini y tlnız ekonomi b!l kıınından 
değil sosyal vo diğer varlık ba
kımlarından dn düşünerek tez ol 

Kontrol işyarları yanlarında. sa 
yım işyarları bulunduğu halde 
bölO'el"rini dolaşarak ellerinıleki 

o . k cetvellere göre yer lerı sJptoma · 
tadırlar . Görülen yanlışlıklar ve 
e-ksiklik\er kontrol işyarlart tara- 1 

fıodnn hemrn iJbaylrğa bildirile· 
cektir . 

Halkevinde 
Komitelerde boş iiyelikler 

seçimi yap1 1 dı 
- ... e,- • 

Halkevı Spor komitesinin boş 

olan üyelikltırine iohistır da yrası 
işyarlafından Ddnd ve tütün fab
rikası memurhırından Cµ,vat Dıhleo 
ve Ar ( Güzel sıınatlar ) komitesi 
üyeliğine de Lise musiki öğretme
ni Nuri Çelik seçilmişlerdir. 

Su işleri 

Hakkında ~ehrimizde ince
lemeler yapılacak • 
-~-

Bay1Ddırlık bakanlığı imar he· 
yetinden Uzman Fikret Mersine 
gelmiştir. Bu zat Mersin , Tarsus 
ve Adana, su işleri eksiltmeye ko
nulmadan önce yerlerinde incele· 
meler yapacaktır. 

tahsildar Abdülkadir 
Dün AGırcezada du
ruşması yapıldı -Dip koçanlarıuda tahrifat y•p· 

mak ıuretile zimmetine pıra ge-
çiı mekttıı ıuçlu ve mevkuf ida· 

rci hususiyenia eski tahıildarla
randan Abdülkadirin d•ıruşması· 
na dün IAğır cua bık yerinde 
devam edil mit • ve bir kısım şa
hitler dinler.miıtir . 

Bu ıabitler paralerı makbuz 
karşılığınde tamamen vrrdikleri
ni ve :Abdülkadirden aldığı ıöy· 
lemişlerdir . 

Gelmiyen ıahitlerio retiril· 
melerioe karar verilerelc: duruıma 
18 birinci Tttrio 935 tarihine hı· 
rakılmıtt•r . 

Yeni birböcek 
ilimizde incelemeler 

yapılacak 
1;91-

J.on elo' almak,düzenlemek önemli Ege bölgesi pamuklarıoda Ok· 
ve Liiyük işi rden biridir. si Kareoüs Hiylioipennnı adında 

Dünyada, büyük ve küçük arıı · bir böceğin görüldüğü ve bun 
zi mes •leleri hokkınJ a sayısız fı- lırın pamuk çiçelclerioe, kozala -
kirler, görüşler ve deyişler var · rına ve bilhassa tobumlanua za 
<fır. Biz bunların hiç birisine hıığlı rar verdiği \e bu Löc~klerdeq 
olrnıyarak yurılumnzun özull;ğine bölgemiz pamuklannda da bulu· 
va lıölgelerin durumlarına göre nup bulunmadığının incelenerek 
büyük, orta ve küçük arazi işini bildirilmeı-i için Tarım Bakınh-
düzenlemek ZO!undeyız. ğından ilgilt dıtyıelere emir ve 

Önümüzdeki pazar güoü öğle
den sonra şehrimizde yapılacak 
olaa birinci haftaya ait koşu proğ· 
ramım aşığıya yazıyoruz : 

Birinci koşu : 
Üç yaııoda ve biç koşu keuu

mamış yerli , yarım kan •rap ve 
halis kan arap erkek ve di§i tıy
Iara mahsustur. 

İkrami1rsi : 225 liiıdır. 
Birinciye 180 liradan maada 

bu lcoıuya giren hayvanlar için 
verilen duhuliye ücretlerinin IDtC· 

muu. 
İkinciyt! SS lira, üçllocllye 20 

liradır. 

Dubuliyeıi : 2,55 liradır. 
Siklet : 56 kilodur. 
Mt'safeai : 1,200 metredir. 

ikinci koşu : 
Döı t ve dıha yukarı yaıta ve 

biç koşu kazanmamıı yer Ji, yaum 
kan arap ve halis kan ar1p at ve 
kıaraklara mabıuıtur. ( Üç yaıın- 1 

daki kazançlar nazarı itibar" alı· 
nır. ) 

ikramiyesi : 200 liradır. 
Biriciye : 130 lira, ikinciye 50 

lira, üçüncOye 20 liradır. 
Duhuliyesi : 2 l•radır. 
Siklet : Dört yaıına kadar 58 

kilo, 5 ve daha yukarı yı§tıkiler 
60 kilo bfıyacıklardır. 

Mceafeıi : 1,600 metredir. 

Üçüncü koşu: 
Dört ve daha yukarı yattaki 

halis kan arap yalnız lu1rıklara 
mahsustur. 

İkramiye1i : 225 lirıdtr. 
Birinciye : 180 lira, ikiaciye 

55 hu, üçüncllye 20 liradır. 
Duhuliyesi : 2,55 liradır. 
Siklet : Dört yaıındakiler 58 

kilo, beş ve daha yukan yaşdald · 

ler 60 kilo taoıyacaklardır, 
Mesafesi : 2,200 metredir. 

Dördüncü koşu : 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli, yarım kan arap ve baliı kan 
arap at ve kııraklıra mıhsustur. 

İkramiyesi : 340 liradır. 
Birinci lcoıu : 265 lira, ikiciye 

55 lira, Uçüocüye 20 liradır. 
Duhuliyesi : 3,40 füadar. 
Sikltt : Dört yaşındakiler 56 

kilo, bet ve daha yukerı yııta
kile 58 kilo taııyacıklardır. 

Bu koıuya gelinceye kadar , 
kazançları yekuoü 500 lirayı Jol 
duranlara 2 kilo, 700 litayı doldu 
unlara 4 kilo, 900 lirayı doldu 
raalara 6 kilo , 1000 lira ve daha 
fazlasını kazanmış olanlara 8 kilo 
ilive olunur. 

M~safesi : 2,400 metredir. 

Halkın rahatlnı 
kaçırmış 

Oaicna kacmmalr. istiyeceğimiz rilmiştir. 
nok1a, aruz~i ne altından kalkı- ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nılamıyacıık kadır büyiik ve no . 
do bir ayleyi geçindireruiyecek ktı· 
dar küçük tarlrıcıklor haline sok
maktır. 

Sabılcalılardan Ziya oğlu Vey
sel, aer hoş o•du hıılde halkın ra · 

1 batını bozduğundan yakalanmış 

ve bakkıade kanuni it yıpılmı ~tıı 

Bu iki üç nokta bilindikten son · 
ra b"lgeleriıı özelliklerine göre çıı· 
reler nrnmnk ve bulmak elbott~ 
Jnhn kolaydır. 

Ulusu, toprağa yalnız ekonomik 
değil , sosyal diişüncel"rle Je boğ· 
lamnk ve sevdirmek • gelir kay
naklarımızın ulusal varlık va ben-
liğimizin özelliği bakımından glj · 
rektir. Tahsin Coıkan 

Genel Nüfus sayımı 
------------------------~---------Türk Ulusunun dirim hareketlerini hiç söz gö

türmez sayılıtrla gösterecek bir belge ol~n Nüfus 
sayımına her Türkün canla başla ve tam bir doğ-
rulukla yardım etmesi , kendi sağlığının izlerini 
görüp anlaması demektir . 

Başvekalet . 
istatistik Umum mddürlı1ğü 

. nıi btl ,_,. ~ı· 
Yazılı sahş fıyatı yır ..-v- ı 

"k' , •• Jıl 
ıa kadar onlarda ı •~' ,e .,. 
ş• kadar olıınlarda uç""""'"' 
fezla ol•nlarında bel ~ 
Bu istihlak vergileri ' 1~ 
ve tıbbi müetabıarlıtıO ,,....-_. 
Ozerine ayrı ayrı pul 'f p,M.ı
mak suretilc alınacaktır·.,,, :,· 

1111•.. ..,,. 
yırhlm:adıkça kullan• , 1•r· 

k ureh• kin bırakmıyac• • 
tmlmaları gP.rektir · I IJll'. 

ı Jır • ~• Türkiyede yıpı 8~ ~ '!.;. 
müıtabıarlarını biribıri1~,.-
edebilmek için yaptfhrı i tf fi 

b. ik ' dO'. lı • iki renkli ve ır ' ol~~ lfe. 
beı kurut d~ğerind• t"'.,' t 

Bu pulları nizamn~~: ~' 
depo ve eczane aabıp tek .. lıf 

k b 1 da pulıo• 1~ tıca , ura ır tıtır . 
1
, 

m&etahzer kılmıy,c• rıır• 1 , 
. . .. o.ıahı• nı~ ve ıapençıyarı m uıaos ,. 

pıldıkları yerlerden P 

rıl.nıyacaktır . -~"'' 
Dısarıdıa gele? ~li k"-,,,,_ 

gümrüklerden geçır~ 1' ft .
lama izin lıiğatların • ~ 
riik idareleri tarafıod•~bb•t ! 

· · de • ,,. pullar , 48 saat ıçıo ·ıect~ .i 
rektörlOğüuce göaderı ttırıttP'y 
memur huzuıund•. Y:r..rl•' 
tır . Bir taraftan ıa ı.ct~ ... ~ 
kanlığı tarafından yıpı 

0
1111• ~ 

kontroller ıonucuada: ıil• ~ 
deler , bir zabıt yarı .;de l•t ,il 
olunacakt1r . Bu takdı çı~• ti 
resmi verilmeden ıatıt• 1,,~ ...JI 

·ter ,,.-
mal ister yabancı, 11 birİ0ci .,., 
h olsun el koı:~~ak.. ,1ııl•••ı;-
1ında üç kat , ıkıncı '/ ır• tl 
beşyüz liraya kader p 1( 

alınacakhr . t I~' ı, 
· aör• • ıt"' Nızamnameye • eltri• f 41' 

riae kadar beyaa~ılllkıd•f d•, 
miı ve 23 İlkteırıne cot 'f 
po ve eczanelerde ıoe'11,r111 . pU 
tabzar ların Ozerıoe dit• 
pııtırılması ıere k111ekte 

- -__ __,__,-- ,, 
Süveyş k9~ 

mesel~ " 
----- ı·ıi "';;.: oıeO 1 

Mısır bakanlar ıo• ff 
ıantısında kanalın ka~a:eıedllf~ 
lesini uzun uzadıya 10 yete 1 

kanalın bir yabııocı 80~8 ,O ~ 
bulunmasından kapan ıl• 

d syete iti 
Mısırdan ziya e so 1{ao' I' 
olduğu anla.şılu:ı 1 ş'ır ad•' ol ~ 
yıldanberi şımdıye ~rilriİ6Jcı 
romuna bakarsak go ~ 

do ' d,,.. Türkiycnin Mısır sS8 ttJ ~ 
zamanın lıı ynpılan 1 .

0 
ıtt" d 

~ıkeDI ~·".,il 
Jcsıla kan~l ~er u ık bır•" ,,. 
tecim gemılerıne aç rıY' ,e ..dl 
1898 ACl enkıı ve l&pS s•~ "';tr 
dıı 1904 Jıpon -R•ı~all g.>f W 
sovaş gemileri kana \'at•od' -·· 
lerJiı · 1914 cihan 

18 tı ~ ~ 
' atrıııŞ ·ı~ :J 

g.Itero kanalı kap ğl8nt••1 ~ 
tarekede V t>rsay bil 1,ıııı• , Jf' 
DQlı kepntıp açmakAl u,.,.y•'f' 
httkkı olduğunu ,111 

. . "'" t' bul ettirm ·ştı · . ,. JO 
· ıs4' dl Loz.m munhedesı r• f fi 

1888 deki durumunu g loS1~ ;' 
etesı 1.. • 

müştü; kanal sosy . ıJIO' '-
1. deJır· .... ..ı 

Fraosızlerın e ıD ~•'" l'°...-
yetesin in ltalyanlara ~eP'11 

ceği ilk ceza kı:ınıılı l 
Kastawoou Saylava olacaktır. 



Gazete Kralları 
il efkin umamiyesine hakim 

n adamlar kimlerdir ? 
• •••••••• 

•llllt, ıitııtt ve ekono • Diğ«'r ıirlretler : 
cerey•n eden öaem- j Amerikada bu tlç ıirketten 

dı biç ı&pbe yok ki I mada elinde en az d&rt gaıetedea 
lbaıt ) kuvvetinin çok , aı•i• bulunmıyl\n diğer 13 tir-

Yard11 • 1 ket da ha vard1r . 
~endi memleketlerinie, l logilterede 

0 
lla ~tlnJa t=fkir1 umu- Lord Rothermrre : Lord ol-
hlcliıeJ• lr.arıı alıca - m!dan evvelki iımi : Barold Sid· 

11 çok ıaıeteler ha· 1 nt:y Harmthwortbta • 

aruulaııl bir kud 
... gelmit gazeteler ve 

hıdlaranın öoflade ba-:_ur diplomatlar, ban 
omiciler boyan ri· 

r olurlar. 
•fklrı umumiyetine 

ir , b&ylk gazete 
id11e eder? 

.... ık.kak ki her oka-
1-.ı~er .{AlmQyada bu 
·-...anaa maldmat orada 

... lardaa birinde nf'fr· 
• .Biz de •aldediyo • 

: Amerikada en bl1lk 
ı Villlam Raadolph 

: BıpDdı baluaduğa 
illilıadına ta• S9 si• 
*'dahildir • 

lert. .,.:tlj1 aaaha· 
!-er gla 8 baçuk mil· 
••lmaktadır. 
• heııada bulaadoğu 
il Newı SerYlce, " in 
defa 1898 claki lepaa

lka maharelaeei eana
Umiı, llta {IO•J' te o 
ri ip dahı ilerilete

IDeemna ve gazete 
•ıda radyo ve ıiae· 

• ele tirJflllitdr. 
demokrat fırka11nıa 

... 

01İJal8da da Mon· 
'a•i Aatlrika ... A 
lı.riç iılerelkarııma · 

et .. ektedir. 
a:eha AmeribnıD Ulus-

Maruf Lord Nortbclıffeia 
lardetidir . 

Ooaa llümüoden ıonra eoı 
yetenin ea mllbim pıeteleı i ıun 
lardar : 

o .. ıy Mail : Güude bir mil 
yon 800 bin ııyı, Ewainı Ntws 
1 milyon 700,000 ıayı, Dail Mirror 
1 ,300,000 h•ımaktadır • 

Ba~talılclardaa Weekly Diı
patcb bir mil1on Hyı neıret 
mektedir . Loıd , milli1etçi ve 
mabafızaUrdır . Faıizme taraf· 
t.r ve Sovyet Raaya1a ale7htar 
rlrünmelıtedlr Emper1alf Jt ol· 
mı11 dolayııile her ba91i bir ıos · 
yalizm cereyaaını boı ıönaemek 
tedir . 

Lord BeaYer Brook: Lord ol
madan evvelki ismi VilHam Max· 
\Vell Aitkeadir. 

"DallJ Expret,, trüıtlala ba· 
tandadır. Ba gazete ttlade 2 mil
yoa •1• baımalıtadır. 

Sanday Expru 1,200,000, 
EYlliDf Standard 400,000 sayı ta· 
betmektedir. Ba da Lord Rother· 
mere ıibi ıEmperyıliıttir.; milli 
yetçidir, aoıyafhderin düımaaı 
dır. 

legilterenin Avrupada her 
banfi bir lalkdmetle mllttefık ol 
mHtna aleyhtardır. 

Sir Rodepicla Joneı: Rodıicb 
lnslliz Ro1tcr iıtiblJarat btlroeu· 
DUD geael direktlr&dllr . 

&frikada Boerlerle laailiıder 
arHıDda cereyan eden muharebe
de he•I• 21 yııında iken Royte
rin mulaabiri olarak harp ılınıaa 
ıitmiıtir. 

• ıirmeeine, Avro· 
•tldabale etmeıine Royter bllroıa zannedildiği 

ribi bitaraf ve mlıtakil delildir. 

Ho•ard : Scıippe 
Perı Konurnı 

•"'81 Bonrd, Ameri 
bayiik iltihbarat 
adadır. 

U•ited Pre11 ,, te 
lı • Elinde abo · 

• 2,5 milJoo• ba • 
• •ardır. 19 1a
• bir mababir 
ıı. ııo ıeaede 

,. la ıenel cliıek. 
it ytlkarlmfı, 19'Zl 

ll&aaü &zerine biltila 
• ıeç•iftir • Bu 

9'i , Heırst ıruba 
rak tamamile mer

bir vadyettedir • 
derinde• bilbaı1& 

..... bel4emek· 

l'llllD Rl•tler : 

ıt 11floda ilcea ba · 
rkta çıkarmakta 

~9'do açb .. rak iı• 
915 te pel direk-
• &.len Alman ol -

lcardeeile birlikte 
• ._ A•rilran 
tq • fıbt p 

•da :çok mltkül 
IGııııter • Blrleıik 

~6caattlerini teılıil 
devletler dahilinde 

leler çıkartmakta · 
~.,...... a.a.k., d 

•da mldafiidir . 
"'!Wlll••a batL -batım 

ı roktar • Bu 
ted Pıe11,, te• 

ÇBnkG bıııadaki Rodricla kuv 
vetli bir loriliı milli1etperveridir. 

Sir Jım11 Gomer Berrr : Ja 
mea, loglltere•in en bllylk lıitıt 
tadridir. G&ade 350 bia aayı •· 
tan Daily Telgrapla, 2.00 bla ıa1ı 
satu Sanclar nmeale haftada 
ııtıılan bir milyoa ~00 l:iae ba
lit olan bir çok mecmualar tize· 
rinde •iifusa vardır. 

Fraosada 
Scb•elder - Creazor: Fran11· 

da ıasetelerin Uae•iade en fula 
müeair olan ıahıiJetlerden ikisi 
meılaur Scbaei der - Creuzot aillb 
fabrikalanaın 1&lıipleri olan iki 
zattır. 

Dualar gazetelerin hine aeaeJ. 
)erine Hhip olarak illa "e tabıi
eat vererek keadi istediklerini 
yazdırabilirler. 

lhtti ! Almanlann iddialalına 
göre ba ilci zat ktndi menfaatle· 
riae halel gelecetl d&ıüoceaiyle 
Avrupıda ıal&ua ,erleımemeai ve 
Almanya ile Frn1811ın •nlııma· 
ma11 içi• ellerinden lf'leni yapar 
lar. 

Bıttl Scbneider · Creuzotu-
nua ı ıde Fraasad• ••tll, Belçi· 
kıda •e ÇekoıloVlkJ•da gaıete
leri vardar. 

Franıaclaki raıetelerl Tempı, 
Echoı dl Pariı "tBaih 400 bi• ıa 
yı,, , Journal 200 bin aa,ı,, , Ma· 
lio "750 bin sayı. , Petit Co•n•I 
~250 bi• ııyı,, ve Pttlt Pariıien 
"1 milyon 700 bin sayı,,. 

Loaiı Daey Fus : 
Bu sat lllee•• ticaret mü 

e•cıeleıiadıa en ko•ıelliıiAİD 

• 

Mı•ırlılar 
Habeşlilere yardıma 

hazırlandllar 

Taymiı gazeteainin Kahire 
muhabiri:-ıazeteeine ıa telgrafı 
rlndermiıtir : 

Harp zamanında Ma111lıl8rıu 
Habeıiıtan lebinde elbirliğiyle 
çalı,mas•nı temia için tedbir ahn
mııtar • Şimdiye kadar iki komi 
te kurolmuıtur . Biri b11istiyar 
Mııarlılar olap kıptı patriğinin re· 
ialiii altandadır • Diğeri mftılö
maol4'raD olup genç adamların 
mllılüman birliği _iamindedir • 

Her iki teılcilitın mali itlerini 
birleıtirmek için prenı Ömer 
Tosunun reisliği al11nda bir mub · 
telit komite kurulmuıtur . 

Harp baıladığı zaman Mısırla 
ların mali yardımda bulanmalar1 
için preaı Toıaa ve kıpti patri· 
ğia mBıterelr imıalan ile bir be· 
yaanıme neıredilecektir • 

llı11r kralı haaedanma men· 
aup diğer bir preos yani Nebil lı 
mail Davud Adiıababtya gitti . 
Prenı , Habeı ordoıunda Mısırlı 
ıöalllBlerln bulunması içia impa
ratorla görllıecektir • 

Romanya Kralı 
evleniyor mu? 
Kral Karolun bir Almaa Prens 

ıeti ile evleneceği haberi, kuvvet 
li bir yayınla laallnde Bölne§te 
dola1mıktad1r. 

Prenı Fredrik Bohenlohe'nın 
bu ıtl•terde Bllkrete ıelmeai bu· 
nunla ilgili ıöıteriliyor. 

Bu Preoa Romanya ordaıuoun 
labrl albaylırınd•a ve krahn aev 
dıii adamlardandır. 

Romanya kültür bakanını• Vi· 
yanay• bir ıöret yapmaaıaıo da 
ha evlenme haberiyle ilgili oJdu
tu llyleni1or. 

Yerli Romanya ı•zeteleri, itin 
tlftillboa girlımemekte, 7alnız 
yalan önemli bir bidiae vuku bu· 
(arak itlerin ytlrflyllfO berinde 
btlyllk bir değiıme yıpıcajını 

kaydediyorlar.= 
Saray ve latlldimet ç~venleri, 

bu baberlerl politika manavraları 
diye tefsir etmektedirler. 

aabibidir. Fr•nsaaıaın en ze•ıin 
lidaml•rı araamda eayalmıktadar. 

Dllap•ıa ea birik eraa' ııc 
dlrlarından ltiridir. 1904 ıe•aia
clenberi matbuat üıerinde nüfuz 
V. telir :göıtermeğe h•ılamıftar. 

Vaktiyle aoayaliat, timdi de 
komüniıt olıa "Humaılte,, gıze 
tini teaiı etmiltlr. 

Fraaınıa iıtilabarat •janıı 
"Aıeoce Havaı,, bunun eliade 
olduiu ftbi en blytlk akpm I• . 
aeteai lntraneigant da alfuza altın· 
dadır. 

Bunlarla iıtediii pkilde yDk
aek mali ve ekonomik mücadele 
lerde bulanmakta, efkiri umumi· 
yeıi istecliiı tarafa çevirmete ça· 
lıımaktadu. • 

tlorace Sioaly : Bu zat bir 
Macar Muee9iıidir· Mühimmat 
ticareti yapmakta va ytlkeek fi -
naaı iıteriyle oir•ta1•ktıdır. 

cPariı ve felemeak banka11,, 
ıeael direktlrilcllr. Aıjaaı Ha~ 
va• ile Journal, «Oeuvre., •Ami 
do Peaple,, rGndelik ıazeteleri 
ve haftalık ."C•ndide» "J• auİ&· 
Par tout,, , •Ric et Rac,, mtcmu· 
aları iiHriMle aafisdir. 

Mau,ıce Sarraut : Seaeleıden 
beri radikal - eoıraliıt partisi· 
ain ıeael atkref erlitini yapmak 
tadtr. 

Nazırlardan Albert Sarnat
nun katdf'§fdir. Bu iki kardeıo 
Afıikid•ki Fıanfl.Z müıtemlelre-

1 
aiode çok bly1ik ar•ıi :Ve ıervet 
kalmııtır. 

1 Gflade 18 ttbt çıkaran "De -

• 

Genel trltfas 
Sayımı 

- Birinci say( adan artan -
len iılerdea biridir. Ulusun ber 9 
klfiıi rletP.ı ine son bulmadıtı · 

Teşrini evvel ç~rşamba akşamından 

DOnyenın en bOyOk Rejisörü 
DiZ ve çok iyi IODUCUAD ıal:nrsız . 
lakla kartıla1acağımıı ve bu iıi 
öıden benimeemelidir. 

Ve bilmelidlr ki genel alf uı 
ıayımmda &aJıtD iıyarlarına llJ· 
le,ecıği doiru siz, vereceği doi · 
ro bilgi ile devlet yapımızın kaç 
milyon betoaarme :direğe dayla 
dığının aalaıılmaııoı çelıımıı o
lıcıktar. 

Uluıumuzun bu İ§İ de baıarı 
cıtı gün ıibi aydındır Her sı 
uaçtan böyle çıkan Türk; bu ıoy
Hl ödevi de paı lak ol.rık yapa
caktır. 

Kuvnte inaniyoruz ki bu ıo
nuç, nGfuau~uıaa ıeçen yıllarılan 
çok fazla oldopau bize göste
recektir. 

20 ilk t•trin 1935 .... o güne 
bun lan arkad•f· Seni o ıüa için 
bu uloul ldev batına Ç•İ•flJO 
ruz. 

Seni s&el alanda ıörd&lr, ka· 
zandın . , diter alanlarda gördlk, 
ıörDyoruz: lraZ1ndın, kazaniyor· 
'tUo •. 

O rön bu Dike itinden de par· 
lak bir verimle çıkacaksın. De
ğilmi ki Atatllrkiyeaıain çocuğu

sun; bu milli ödevin baııaa biz 
çığırm .. ak d• koıacıksın Ç&akü 
T&rksOn ve biliyoraua ki Tllrk de
mek, TBrk ea höyük demtktir .... 

Kon yada 
Panpa mermer yatağı 

Koayada Doğaabiıann tekke 
köyll ormanbğında ıeoiı, :zengin 
bir sarı, kırmızı Mermer yatata 
bulunmuıtur. Mermerin epeyce 
bir lnımıom tizeri açıkbr. 

İıletmek istiyenler müraCaat 
etmiılerdir. Mermerin aa"balalhir, 
deierli ciaıten oldotu haber te· 
riliyqr. 

Baldırından yaraladı 

Elazizll Ahmet otlu Rlmazltl 
adh biriıi bir ka•gı ıonucudik 
umumi ev kadınlarından lılah· 
mud kız• Fatmayı çakı bitliı1te 
baldıraadan yaraladığından ,.1r.
lan11111 ve hakkında tatulan ınce 
leme kiıadiylel\lttikte cumtaori 
Jet genrnl eavamao'tığına 1*erU· 
mfıtar. 

plcb de Toulouae» 1a1eteıi bu. 
DUD elindedir. Son intibabatta 
llrf ı•hıl nllfuziyle tım ylz meb·· 
lllUa ıeçimde muvaffaklyef ka 
zanmalaraaı temio etmiıtir. 

japooyada 
Takıkimi Mitsui: Dünyanan en 

büyük ıoiyetelerinden birinin ba· 
tmdadır . Bu soıyete on yedinci 
asırda kurulmuıtur. Takcıldmi ev· 
vell ticart•tle ite başlaınıı , sonra 

Gezavon bolvari 
ibda ettiği Boğaziçi Şarkıiının unutulmız ar\iıLi 

Gustav Frölich 
Ve kadın cazibesinin tlni .. 11 mGa.aeml olan 

Noragregor 
Tarafından temsil · edilen mevsimin eo güzel filmi 

ilAvetan: Patejurnal an yani dünya havadisi 
Bu filim: Beyoğlu ve lstanbul sinemalaranda defalarca gösterilerek bll· 

yük muvaffakıyet kazanmııtır. Bilhassa tavsiye ederi•. 
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Yazbll• .. emada 
Macar ıarkıları, Macar danslatı, l\fıcar muaildıi ve Macariatanıa gfl-i 

:sel manzaraları, işte bütün bunları bu .ıtkıım büyük Macar yıldısı , 

(Gratel tar••> ... 
Temııl ettiği • 

Macar d 
Pilmiode görecAk ve elkı1lıyacak11nız Almancı sözlü. 
Muhterem holkı rn· zın 11iuemamızıı kartı ğöıterdikleri yüksek t &V!!G!Dlbel 
müteşekkiriz. Daima en iyi filmleri göıtermeAe gayret eden ve kendi. 
lerinin bedıt ihtiyaçlarını tatmine çalışan ainernamıı müdüriyeti l io 
fedakArl ı ktan çek:nmiyerPk böyle güzel f Ja nler i bir, biri arkıama 
teraiği içindir ki büyük b"r sevinç doyar. 

cek v program ı 

( Bo~içi şukılüida a1kı~ladığanıı güael ıe11i yazlık ( Jermİlla NCM 
votna ) nın en güzel temsili 

( Fakir talebe ) 
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Yeni yeni hazırlıklar ve ~sel 
giJzel filmlerle pek yakıftıla 

İfe baflıyor • 
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h~nk~ muamelelerile sanayi te ıeb r·---
bueatale uğraımııtır. Yüzlerce ban· 

roto c:o11n111 
ka, ıiğorta fİrkeıJeri, tabri!.- a rıü 
foau altındadır. 

Utr int haf ta aeçimde büyük bg 
rol oynamaktadır. Japonyanan dış 
ve haıtA ulusal siyasasında Amil. 
dir. 

Japon mallarının fiatlarını dü
ıürertk diinya piyataı ını altüst 
eden buz ıttır.Maoçuko hükftmeti, 
Talıakiminin parasile kurulmuıtur. 

Ozrıka ve Tokyoda günde mil · 
yonlarca ıı.yı basan eazetelerden 
çoğu onun eUndedir. 

Geiji Noma : Japonyadaki haf· 
'alık mecmuaların üçte ik ııine bu 
zat sahiptir. 

Bütün diinya keodia!ni yer yü
zünün en aempalik gaıe\e kralı 

Gerek Amatör işlerini v~gerekse ;ltelye fototrafı 
ve her tnrlü Atrandisman •e di~r bütün fotoğraf ifle.

rioi yJpmata baıhyan Coşkun Güven, hpr gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyt•sinde saat 14 
den 19 kadar bizzat ç~ltşmaktadtr. 

Amotörlere mlJiakiJn olan batan 
kolaylıklar. psterilir. 

olmak üzer9 k.ıbul etmiotir • Hı 
yatı halk va demokraai için mi 
cadr le ile geçmiftir. KoJU bir Ja
po11 nasyonaliı\i olmakla beraber, 




