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l •twıbul, kıutulu.ıunun yıldiJntıınünü 
lllf,, bbyillc bb ıevfnçl. lwılodı. - Taı·i1J 
W'Ofhr rnalar yopmnlo ıfdeıı Jrurul Anhanl -
ya dHndil. - Altırıcı Tıb Kurub.ayı bugiin 
Rı:.şh"lt·11nırrusın hlr ılJylı..,f U.. tl(J,yor. 

~ c L a cszs: zı = • • ltalya lar n Adua'ya gir e 
Habeşliler 

Giimlelik 

K . .\RTAL KANADI 
Geçenlerde Türk Hava Kuru

ıuu yeni üyelerle birkaç aylık pa
ra yardımının bir listesini neıre!tı. 
Sayın Batbakanm ı;ağr11ma yur
dun her taraf mdan, akınlarla, ko
ıulmakta olduğunu göniyoruz. Şu
nu ıöylemek İsteriz: Bu akın hiç 
hir üye aayııında ve para yek\l 
nunda durmryacaktır. Çünkü A • 
na doluya kafes kuşu değil, kartal 
kanadları takacağız. Ne türk ka
nadına, ne de ke.na.dlı türke baı
ka ad veremeyiz. Aaya ile A Vl"U· 

payı birleftİren bu toprak Ye ıu· 
larda barış ve aük6n, türk kana
dının' gölgesinde devam edebilir. 
Hava kuvvetlerimizi, Kamaliıtler 
hızı ve hamlesi ile, süngü ve nam
lu kuvvetimizle ayarlamalıyız. 

Yeni harblarda, ıehre ve cep
he gerisine ölüm havadan yağıyor. 
Demiryolu, köprü, tarla ve fabri
ka kanad güveni altında bulun
mazsa, ateş boyunu nasıl besliye 
biliriz? 

On binlerce gene uçmağı og
renecektir. Hakikatte kanad kuv
veti, en soğuk kanlı cesaretin kuv
vetidir: Öz, maya, cevher bu ce
sarettir. Biz onu arıyncnk değiliz. 
Ona yalnız vasıta ve teknik im
kanlarını vereceğiz. 

Yeni harblar, ateş boyunda 
bekliyen kahramana göğsünden 
değil, anasından, babasından ve 
çocuğundan salıyor. Kanadı cep· 
he gerisini 1 ırb bölgesi içine al
mıştU". 

_ Hava güvenini elde etmek için 
hiç bir şeyimiz, hatta paramız ek
sik değildir. Biz en büyük devlet
lerin uçak sayısına yetişmeğe de
ğil, ancak kendi müdafaamızı or
ganize etmeğe ça!ışıyoruz.. Barış 
unsuru olabilmemn çaresı, harb 
için telilikeli olmaktır. 

Bugün harb duygusunda Tür
kiye .rüyası gören hiç kims~ yok
tur. Böyle bir rüya, ancak bır ~~s
tahk kabusu olabilir. Mesele Tur
kiyenin, güven dava~ı~da, düny~ 
devletlerinden hiç bırınden gen 
kalmaması meselesinden ibaret: 

·tir. Türk Hava Kurumunun rt;nı 
üye ve yardım listelerinde, bmle
rin milyonlara çıktığım görmek 
istiyoruz. F · R. ATA y 

Kamutay 
Bugünl{ü toı,Jaııtıda 

.. .. k? neler goruşece · 
. Kamutay bugün saat o.? beşte 
...oplanacaktır. Gündeme g?re.'. ~e
çen toplantıda 17 maddesı gor~ • 
-tülüp vaktin geç olması dolayısı -
le çıkamıyan çiftçiler hakkında 

-kredi kooperatifleri kurulma~ıı:.a 
dair olan kanun layihasının goru
şülmesine devam edilecektir. .. 

Ulusal saraylarla Yalova koş
kündeki eşya hakkındaki rapo: 
okunduktan sonra gümrük ve te -
kitler bt\kanlığı ödev ve k~.r':':;n 
kanunu proiesi ikinci defa g~ru -
snlecektir. Birinci görüşülmesı y~
pılacak maddeler .a~um~~ Fı 
nans Bakanlığı teşkılat ve. o~ev -
)eri bal·' ·ındaki kanun proıe~, · · 

. tarmtslll satış kooperatifi ve h!r ~ 
Hk1eri hakkında kanun pro1es 
"""rdır. 

Ualual'ı ita yanlardan • 
gerı al ılar 

italyaıı . 
• 

o·erı e 

uçakları hücumlara devaın ediyorlar - Hahe~lüer ~ 
çekildililen soııra ınuk.ahil l.aarruza geçecekler 

Londra, 6 (A.A.) - Röyl ..... r \ sabahı çok erken ilerleme harel ... 
ajansının Asmara•dan öğrendiği tine devam etmit ve saat 10,30 ' a 
ne gare. Adua düşmüştür. Adua'ya ıirmiıtir. Yükı~k pap"" 

koma, 6 (A.A.) - Basın ve 
propaganda bakanlığı, Adua•nm 
zaptı hakkında aşağıdaki bildir' 
ği çıkarmıştır: 

" İkinci kolordu, 6 ilkteşrin 

Altıncı Tıh l{urultayı 
Bugün Başbakanımızın 

bir söyleviyle açılıyor 

lar ve halkın bir kısmı İtalyan ku
mandanlığına giderek teslim o? 
muşlardır. Tebra Sinn'dan geleıı 
bir düşman hücumu püskürtül . 
müştür. Yeni hat üzerinde üç ko 
lordu arasında irtibat temin edi1 
miştir ... 

Roma, 6 (A.A.) - B. Musoli 
· Adua'nın zaptını Sc..n Rossore 

sarayında bulunan kırala telefon. 
ta haber vermiş ve Adua•nın :ıap 

1 
tuu rııüjdelernit olan Geuı1ral d8 
Boooya da bir telgr&f 9ekeıek 

. kendisine bUttın italyA.aların k:ılı' · 

ten gelen tebriklerini bildinnittıı. 

Londra, 6 (A.A.) - Bugün 
öğleden sonra habet elçiliği, Adu
a•nın zaptına dair hiç bir resmiğ 
haber almadığını bildirmiştir. 

.t' .. diaababa, 6 (A.A.) - Hav-" 
• ı.;ansımn bildirdiğine göre, birin 
-:i kanun hadiselerinden beri ital -
yanlar tarafından işgal edilmek -

(Sonu ~. ci ssytftıd•) 

Dünkü at. yarışlar 

Kongreyi açacak olan Başbakanımız 
lr.met lııönü 

Cumur baıkam Atatürkün yi:~;
ıek himayelerindeki altıncı ulusal 
türk tıb kurultayı bugün saat .>n 
birde, halkevinde, başbakan Is · 
met lnönünün bir söyleviyle açı
lacaktır. Kurultayın başkanı Sağ
lık ve sosyal yardım bakam Dok · 
tor B. Refik Saydamdır. 

Kurultay dolayısiyle Sergiev~ •. 
de hazırlanan sağlık sergisi de bu· 
gün saat 12 de açılacakhr. Sa~~ tk 
sergisi 8 - 18 arasmda hl\lka açık 
bulun durulacaktır. 

Üç gün sürecek olan k 11rut 

ym b1•..,.iinkü provramt "''d"r: 
(Sonu 3 iincü f';Bvıfo1/'I) , Yat1§• seyreden t>üyı11. 1f'rimiz Vt' vcırrştan iki l'mt rıtRnl' (Yıı:ı:ısı ti ıncı t"\'•fada) 

·-----·-----------

Dil hakkında 

Etimolojik 
Bir anket 

1-· Sabah, sabahleyin 
2- Öğle, öğleyin 
3- İkindi, ikindiyin -

ikindileyin 
4- Akşam. akşamleyin 

5- Yatsı, yatsıyın - yat· 
sdeyin 

6- Gündüz, gilndüzün
gündüzleyin 

7- Gice. glceleyin. 
1) Yukardaki :ıelimelerln ilk 

,.c ası1 kökleri nelerdir? 
Il) Bu kelimeler naw teşek

kül etmişlerdir? 
111) Bu keJimelerl t~ldl etmek 

için kökt· ilave olunan ek
ler nelerdir ve eklerin her 
birinin mana f arklan ha
kınıından roUm ne ol -
muştur? 

IV ) Bu araştırma ueticesinde' 
- Türk dill kökleri, ve. 

B - Türk J:U ekleri, ve, 
C - Türk 8Özterlnin te~ek

kiiJü hakkm<!a bir ka
ide çıkarmak mfimkün 
miidür? 

Dil daua•ını kendi dav.:uı bil
miı olan Ulu•, yukanlıi ankeıi 
afarak bütün bilginleri ce11ab "-' 
mefe ue memleketteki biitün ga
zeteleri de kendi•İn• yardıma fa· 
ğırıyor • 

MHelıtı, yult.arJa C,aret et
tiğimiz gibi, Jilim~Jeki kelime 
lerin kökleri, ekleri ve tqekhüll•
ri lıaklııntlaki göriiflm anlam, 
lır. 

Bilginlerden ricamı:& cevablarc-. 
nı gazetemiz yazı İflerl direktör 
lüğüne göndermeleri, 

M e.lekdtl§lanmızdan ricamız 
bu dileğimizi biJtiln memlekete 
~aymalarulrr. 

(Diinkii sµor lıarckederi~ ait 
yazılar 6. rncı ~tl)'tfamıs'dadır.) 

Bugün lıaşlıyan 
\• f'llİ rornannnız 

ı mızı 

Zan bak 
Yazau: -4~' fl'OL FR..fNS 

Tiirkçc~ e çevİl'eo: 
N .fSlJHI BA l'IJAI: 

Dördüncü sayrf amrzda 

Yirminci asrın en hüy k yaza 
~ rı sayılan Anatol Frans'm b 
~ ölmez e~crini kumalarını ~ 

1 , r:>kurlanmı71\ tavsiv , d""rl:z ~ 
~~, ... ~) 



SAYIFA 2 

1,oprak .. ı,rasasıu ın o .. al .._on uç an 
Du11yada uJmıgı ilen ullrelttrde, ü. 

!,Lerınde tanm yapılan toprakların bü. 
7uk veya küçük pıırçalara ayrllmış ol
:mala11, rastgele bır gidışın sonucu ola-
7ak. degıl, ancak ekonomi kanunlarının 
onunden kaçrlamoyan yuruyuşunun 

ustelemesı sonurlandır. Şu bakımdan 

ulkc/erde büyük harbdan onra yapıl. 
ım§ olan toprak iş \'e sıyasal.arı goz ô. 
nunc alrmrsa sonuçlandırılması onül
dea istenen toprak sıyasamızın bıze uy
gun ~·c doğro şekl111ı bulmak kolayla. 
şır 

Dunyada toprak bolumu başlıca us: 
temellı noktaya dayanır: 

J) Buyiik erazı 
2) Orta erazi 
3) Kuçuk erazi 
Yukarıki uç bolümden başka bır doı. 

duncu parça daha vardIT ki buna da da 
ğınık erazı denir. Yuka11kı öç bolum. 
gunun modaları degil yuz yıllarca on
ce sı;-,•asal, sosyal ve ekonomı bilgınlerı. 
nm uğra~ıkları büyülr, karışık ı e ulu. 
sal bir iştir. 

Büyük. orta, küçuk diye bolunen ve 
at konan erazi hakkında çerçevelenmış 
bır olçude erazi parçasıru bulmak bu· 
nun hakkında söz söylemek. duşunce
lerı ona göre yürutmek ne kol:ıydır, ne 
de doğru! 

Çıinkıi buyük ve kuçük uazı, bIT 
mcmlekNin nufusunun az veya çoklu. 
ğuna o yerin verimli veya verimsız ol. 
masma, mahallin ekonomi kurumun ve 
iklimin şartlarına bağlıdır. Bununla 
beraber, diinyad.a ilerlemiş memleket
lerden, lngiltere, Fransa, Almanya, 1-
talya ve benzeri diyarlarda, o memle. 
ketlerin özel şartlanna uygun erazi 
hakkında söylenmi§ bir çok sozler, ya. 
zılımş kitablar, alınmış ve İ§ alamna ge
tirilmiş sonuçlar vardır. Zaten topraJı 
sıyasası denildiği zaman en ileri mem
leketin yaptığı toprak sıyasası, bır ıs. 

ıampa gibi alınıp diğer bir memlekete 
asla uydurulamaz! lklim değişiklikleri 
.gibi toprak sıyasasında da büyuk de. 
ğişiklikleri vardır. Ancak genel kaide
ler ve nihayet insan zck!lsının yüz yıl
lardanbcrı ugrll§tı • ı ışleri, sonuçları, 

dü:şunccJeri kuvvetlendirmek için bu 
varlıklardan !JJydtılanmtlk elbette yerın. 
de bir i:ştir. 

Toprak dava ve sıyasası, duııyanm 
en büyuk işlerinden bır i~ir. Aslında 
ulusların egemenlikleri yalnız ve yal. 
nız toprak içindir. Ve gene toprnk için 
olacaktır. Bu bakımdan bu mevzu genel 
bir ilgi uyandıracak kadar onemlidır. 

Toprak sıyasaswın sosyal sonuçları 
adı altındaki bu yazımın istegı bilhas. 
sn şudur. iklim, ekonomi ve verim şart
lar ile, eraziyi geni:ş olduğu halde insa. 
m, isteğinden az olan bölgelerimizde 
yalnız göçmen suretile değil, yurd için. 
de erazi azlığsndan dağılmış ve dagıl
makta bulunan insan/an topraklara bağ
lamak. oraları uİusaJ gelir için emin 
kaynaklar haline getırmektir l 

Bir memlekette insanlar erazi ''e ta. 
11m bakımından başlıca iki noktadan 
başka yerlere dağılırlar. 

1) Erazinin çok büyük parçalara 
ayrılması y6nünden o bolgede ar:ızısa: 

kalan ulusun ınsaııca göçmemelerınden 
Bunun her memlekette b11çok or

ncklerı vardır. Nitekım, lrlandad Av· 
rupanm diğer yerlerınc göre ın an az. 
lığı, bu ülkede erazinın büyuk parça. 
1 r aynlmzş olma mın bir sebebidir. 
197J tarılıinde lrlanda era2isinden yuzde 
kırk sekizı beher ay/eye ikı bin dö
numden artık erazı duşmesınden yedi 
yüz k11k dört ve gene ıki bın dönüme 
yakın altı bin aileye verilmiş. gerı ka
lan erazinin yüzde kırk biri olma ı yu. 
zünclcn ins-.nların yurtlarını terkederek 
başka dıyarlara goçmesınden ıkı buçuk 
milyon kişi gıbi ulusta bir eksiklik ol. 
ma ı erazi sıyasasmm ihtiyaca uygun 
olm masınc/an ilerı gelmiştir 

1873 den 1896 ya kadar altı nulyona 
yakın, herhangi bır ulus varlığına te
mel olabilecek insanların lrland dan 
ay11lması er;ızmin buyuk parç Jar;ı bo
Junrnesınden ıleri gelmı'itir. 

in ilterenın an kurağmm lam. 
lığı, şıiphe edılemez kı umum ımpara. 
torluk ulusun bır etkı yap 
Çun u . 

buyuk eraz.ı yer Je11 vardı kı, bu eraz.ı. 
nın o unkü durumu, ımp:ırntorluğrın 

bünyesini sarsmış lideta büyük harb i. 
çınde. A vıısturyanın Ct'ŞHli ulusları di
mağında bu erazi sıyasasmın büyük ve 
A ı·ust uryaya karşı etkileri olmuştur. 

Gene Rom tarihinde. buyük erazi 
ıdaresinin o devlet hayatı üzerindeki 
yıkıcı etkileri tarihin y~ayan sayıla· 

larında görülmektedir. Eski çarlık Rus
yasımn milyonlarca donıimlük, kişile. 
re ait erazilerinın, Rıısyanm büyük dev
rimındekı etkileri ıarihıe y:J§ayacak 
olRn büyük bir misaldir. 

Kucülmekle beraber gene bugun bir 
varlık .olan devletlerden Macaristanda, 
kı ılcre ait büyük parçalardaki arazi 
yuzuıxJen macar ulusunun A vusıuralya 
ve gımey Amerıkaya dünyanın bir çok 
yerlerme dağılmaları macar ulusunun 
buyuk harbtan sonra iki milyondan faz. 

la ınsanının dı arı gıtmc i ısteklere uy
gun gelmiyen toprak sıj•asasından ilerı 
gelmıştir. 

Gene bu çok memleketlerde, arazi
nin buyuk degil nihayet bır ayleyi g.e
çindıremıyecek kadar küçük olması yü
zunden dağı/mı uluslar benlikleri a • 
zalmış olanlar da vardır. Şu bakımlara 

gore bir ülkede arazmin lüzumundan 
artık buyuk parçalara ayrılması veya 
bir ayleyi geçındiremiyecek kertelerde 
ufak ve parça parça tarlalar halinde 
bakımından değil, sıyasal, sosyal ve 
varlık bakımlarından da önemli ve na
zıktir. Bu bale göre bizde arazi işi 
bulunması bir ulus için yalnız ekonomi 
günün büyük işlerinden sayılarak ele 
alınması yerinde ve degerli bir iştir. 
Nitekımı bu önemli yurd işıni Cumu • 
riyet Halk Partisi ve onun hukümeti 
göz önüne almı~ır. Görüşüme göre biz
de, hele Trakyada, güney ve doğu A • 
nadoluda, altından lıalkılmıyacak kcr -
telerdo büyük araziler vardır. Tralı: • 
yama nisbeten boş olmasına bir çok se

bebler sayılsa da arazinin sayılı elJer -
de bulunması oralarda yerleşip gonülle 
çalışacak ellerin girmesine engel oldu· 
ğu gibi guney ilbaylıklarımızda, Muğ -
la, Antalya, Adan:ı, Urla, Diyarbekir 
vesaire gıbi yerlerimizde bu bakımdan 
oJçüsüz kertelerde, buyük parçalarda, 
Anadolud:ı hele kuz.ay Karadeniz kıyı
larında bir ayleye düşen arazinin çok 
az olması ora halkının uzun yıllardan
berı, Rusya, Romanya, Jsıanbul vesair 
yerlere gıtmesi yüzünden rtmasını 

candan beklediğimız nüfusun dileği -
miz olçüsünde artmasına engeldir. Şu 
halde bır memlekette anni işini yalnız 
ekonomi bakımından .eğil sosyal ve 
diğer varlık bakımlarmdan dtı dü~üne

rek tez elden ele almak, düzenlemek 
onemlı ve bilyük işlerden biridir. 

Dünyada, büyulc ve küçük arazi me 
seleleri hakkında sayısız fikirler, gö
ruşlcr ve deyişler vardır Bız bu11Ja11n 
hiç birisine bağlı olmıyarak yurdumu· 
"'un ozelliğıne ve bölgelerin durum/au
n .. göre büyuk, orta ve kuçük arazi işi
m duzenlemek zorundayız. Daima ka • 
çınmak istiycceğimiz nokta, araziyi ne 
altından kalkınılamıyacak kadar büyük 
ve ne de bir ay/eyi geçindircmiyecck 
kadar küçük tarlacık/ar haline sok -
makt11. Bu iki üç nokta bilindikten 
sonra belgelerin özc/Jıklerıne gore ça
ıcler nramak ve bulmak elbette daha 
kolaydır. 

Ulusu, toprağa yalnız ekonomik de. 
gıl, sosyal düşüncelerle de bağlamak 

ve sevdirmek, gelir kaynaklarımızın u· 
Jusal varlık ve beııliğimizin özelliği ba· 
kımmdan ıerektir. Tahsin COŞKAN 

Kastamonu saylavı 

<s:I ·nE: 

Bir Çin lu...-yeti Tokyo) a gitti 
Şanghay, 6 ( A.A.) - Japonyada e. 

konomik tetkiklerde bulunacak bir çin 
heyetı Tokyoya hareket etmiştir. Bu 
heyetin yakında başlıyacak olan çin -
Japon ekonomik konu malarında önem. 
Jı uı rolu olacaktır. 

\ l NAN1STA 'DA: 

U LUS . -

oış· HABERLER 
İtalyan kuvvetleri dün Aduaya girdi 

(Başı 1. ci sayıfa<la) 
t olan Ual.Ual mevkii h:ıbeşl.er tara. 
fından geri alınmıştır. 

Roma, 6 (A.A.) - 5 ilkte§!'İn tari -
hindeki durumu anlatan resmif italyan 
harb bildiriği, italyanlann Adigrat 
müstahkem mevkiini aldıklarım, orada. 
ki ahali ve papaslann teslim olduklarını 
ve somali cephesinde de Gerlogulıiyi el 
geçirdiklerini bildirmektedir. 

lıal3·cın k uvt ederi ilerl.iyorlar 
Asmara, 6 (A.A.) - D. N. B. ajan

sının özel aytannın telsizle bildirdiğinr 
göre, kuzay cepheSindcki üç kolordu da 
bugün ileri hareketlerine devam etmiş 
terdir. Bu üç grup birlikte hareket et • 
mekte ve telsizle daimi irtibat halirı-l 

bulunmaktadır. İlerleyiş, uçak fılolan -
nın keşif uçuşları ve yerli oncti yür"i 
yu leri ile hazırlanmakta ve bundan son. 
ra harekete geçen tanklar ve ıırhlı oto
mobiJler, yaya askere yol açmaktadır. 

Askerlerin arkasından, yol yapan ve te 
lefon hatlan yerleştiren fenni kıtalar 

gelmektedir. İki ile üç bin metre yük -
sekliğindeki Adua önündeki flağlarda 

bile telefon yapılmıştır. 
Adua'daki habeş garnizonu italy 

bombardıman uçaklarını ateşe tutmuş 

tarsa da uçaklar attıkları laıombalarla 

Adua müdafilerine ağır kayıplar verd=r
mişlerdir. Adua'da, Adua mUdafii Ras 
Seyum'ıın oturduğu bina bomoordıman 
dan rok zar"tr görmüştilr. İtalyan kayıp
larının gayet az olduğu söylenmekte 
dir. Bununla beraber bu hususta kati 
bilgi elde edilmesi mümkün ckğildir 

Eritre cephesindeki habeş lruvvetleri 
nin miktarı 25 bindir. 

H abe..şler çeldliy<>Plıır 
Adisababa, 6 (A.A.) - Adua'nın 

sukutu resmen daha teyid edilmemekte 
ise de habcşlerin şehirden çıkukları 
lenmektedir. Tank, uçak, ve aiır top' 

nn birleşik tesiri altında habeşler geri
ye doğru düzgün bir şekilde çekilmeJ.·tt
dirler. Bununla beraber, iyi havalar n· 
gelmesi iJe Tigre, Desye ve Ogaden cep 
hclerine yollanan habeş kunıctl ri dal-.cı 
hızlı ilerlemeğe baslamışlardır. Bunl:ı!"tn 

miktarı bir kaç yüz bindir. 
16 İtalyan uçağı Adua Serkanta ve 

Tabetşa mevkilerini bombardrman et • 
mişlerdir. Cuma günü yapılan bombar 
dıman sonucunda hasara uğnyan Gar.:ıd
hi telsiz merkezi habeşler t rafrnd 
niden tamir edilmeğe başlanmış ise de 
İtalyan uçakları burasını bir defa daha 
bombardıman etmişler ve lwş kisin!n 
ölümü ile 15 kişinin yaraTamnasına se
beb olmuşlardır. Adua şehri hab ' r 
tarafından terkedilmiş, cephe kısmında 

iki taraf da takviye kuvveti istemişler 
dir. 

llcıbe§lcr geri çekilerek muk<ıbil 
taarruz yapacaklar 

Adisababa, 6 (A.A.) - T igre'deki 
habeş kuvvetlerinin kumandanı Ras S y· 
yum, İtalyanların Vageta ve Dengbela 
yı işgal ettiklerini haber v ektedir. 
Her iki taraf önemli zayiat vermişlerdir. 

Dört İtalyan subayı ölmüşriır. Ha -
beşler iki makineli tüfek ve birçok tü 
fek elde etmişlerdir. 

İtalyan uçaklan harb boll'C!sınin Uze
rinde uçmaktadır. 

Habeş hükümeti bi~ itaı,tln uçağının 
düşürülmü olduğu hakkınd"aki haberi 
tcyid etmemiştir. Habeı ordusunun bü 
yuk kısmı henüz harb cı..ıai tir. Ha 
beşlerin niyeti İtalyanlara ~rek müda -
faaya ve gerek mukabil taaruza elveriş 
1i bir noktaya kadar çekmd" ve orada 
çarpışmaktır. Adua'nın kuzay doğusun 
da bulunan Gondar dağlık eopraklannı.Ia 

ki önemli habeş kuvvetleri kumandanı 

Ras Kassa, Ras Seyyum'un kuvvetleri -
ne yardım etmeğe hazırdır. 

ltalyaıılar iiç nolat1dan taarruz 
ediyorlar 

İtalyan kuvvetleri 3 nokta uzerin 
den taarruza gcçmi terdir. 

Bu noktalar şunlardır: 
1 - Takkaz nehri kozayı, 
2 - Hadele u güney do su, 
3 - Gu rlobi kutay doğu u. 
Şimdilik ancak klızaydaki h be k 

\etleri İtalyanlarla temastadır. 

Adua bombardımanında 40 kadın ve 
32 çocuk ölmiı. tur. 

Adua ile Aksum arasında olan harp 
ta 400 babeşlc 1000 İtalyan çarpışmış ve 
48 habeş ve 27 İtalyan ölmüştür. 

65 İtalyan da esir düşmüştür. 70 
tank ve 100 uçakla kuvvet1endirilmiş 

olan 30.000 kişilik bir İtalyan ordusu da 
Musa Ali bölgesinde toplanmaktadır. 

l talyan t~lçisi h,i lii Adi. abalmdo 
Havas ajansı aytanna göre, Adisaba 

badaki İtalyan elçiliği habe~ başşehrin 
den çekilmiş değildir. Elçilik imparator 
isterse yeni konuşmalara girişmeğe ha • 
zırdır. İtalyan ilerileyişi ay sonunda 
Takkaza nehrine varınca görüşmelerin 

tekrar başlıyaeağı sanılmaktadır. Yaban 
cılar, konsolosluk i yarlan ve diplomat 
• r mı.istesna Adisab:ıba'dan gitmişler 

dir. 
Belçika süel kurulu, kumandanı müs 

tesna olmak üzere yakında Habe istan 
dan ayrılacaktır. 

Eritreden kallran iiç iuılycm lwlu 
amaçlarına vardı 

~ara, 6 (A.A.) - "Royter ajansı 
aytarının haber aldığına göre Erjtre,· 
den hareket eden üç İtalyan kolu amaç. 
larına varmışlardır. 

Sanzni kolu Adigratı, Pizio Biroli 
kolu Ent isois'i almış, Marovia kolu 
alınması artık bir saat mesele i ol .. n A· 
dua surları önüne gelmiştir. 

1talyan kuvvetleri şimdiye kadar 
hiçbir önemli mukavemetle karşılaşma. 
mışlardır. 

Habe§istanda m ii.tla/aa tertibatı . 

Adisababa, 6 (A.A) - Sü bakanı 

Rassulo 100 hın kışilik bir ordunun 
kumandasını ele almak üzere Ankouerc 
gitmiştir. İmparatorun kendisi kararg5 
hını kurarak harekatı idare etmek ısti· 
yor. İmparator ve imparatoriçe ıehri 

dolaşarak balkı müdafaa tertibatı alma 
ğa çağırmaktadırlar. 

Saray, ista&yon ve başka bazı nok • 
talar hava hücumlarına karşı müdafaa 
topları ile muhafaza altına hnmışlar· 

dır. 

Djplomatlar arsıulusal du.rumu gö -
rüşmek üzere diın bir toplantı yapmış· 
Iardır. 

Uçak hiicumları 
Adisaıbaba, 6 (A.A.) - Habeş hükti· 

meti, İtalyan uçaklarının Aduadan 160 
kilometre güneyde bulunan 1500 nüfus. 
lu S kuta'ya hücum ettiklerini bildir. 
mektcdir. 

Adisababa, 6 (A.A.) - İtalyan u
çakları Gorahai mevkiini bombardıman 
etmışleruir. Bombardıman sonunda beş 
kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştır. 

lıalyan lar Tigrede ~lro bir <li
nastiyi talıtn geçirmek istiyorlur 

Asmara, 6 (A.A.) - Havas ajansı· 
mn özel aytarı, İtalyanların Tigre eya. 
Jetinde başka ıbir dinastiyi tahta geçir. 
mek niyetinde olduklarını bildirmekte
dir. 

İtalyan uçaklarının attıkları beyan· 
namelerde şunlar yazılıdır: "Bu yıl, i. 
talyan kıralhğının geni leme ini göre. 
cektir. Buna karşı koyan mahvolmuş 
demektir. Şoa eyaletinin haksız yere 
gasbettiği Tac Tigre eyaletine dönecek· 

tir" 

Atlua 1.-onsolo.~untlıın lıfıla 

lwbcr yok 

Asmara, 6 (AA) - Aldığı emirle 

re rağmen çok geç hareket etmiş olan 
Adua italyan konsolosu Bay Franka • 
dan hiç bir haber alınamamıştır. İtalyan 

uçakları cepheye giden kuvvetli habeş 

kolları görmüşlerdir. Bu kollar, kara • 
kolları Olpı kapılarında bulunan ital 

yan kuvvetlerinin ancak on kilometre 
uzagında bulunmaktadırlar. 

Amerikada 1. 700.000 iuılymı 
görıiillii. ı·ar 

Roma, 6 (A.A) - Nevyorktan gaze 
telere bildirildigine göre, italyan -
habe harbı için itnlyanl r ve e!ki ıtal 

yan göçmenlerinin ç.ocukları tarafın • 
dan clçilige y. pJlan gonüllu kaydı ta
lep] rı bir milyon yedi yüz bin gibi 

önemli bir yekunu bulmuştur. Bunla· 
rın yalnız az bir klsmı kabul cdilebi • 
lecek ve bunlar yakında İtaly:ıya ha -
reket edeceklerdiJ. 

1"1anı1adan giden •önülliilcr 
Marsilya, 6 (A.A.) - İJk İtalyan 

gönüllü grupu dün H ... beşistana gitmek 
üzere Marsilyadan hare>ket etmiştir. 

Son günlerde bir çok kimseler A fri.ka. 
ya gitmek üzere italyan kon oloaluğu
na başvurmuşlardır. 

.'J.5.000 itul:;.-mı 'ısl•ı•ri yolda 
Roma, 6 (AA) - Eritreden g'!zete

lere gelen haberlere gore, Süvcyş kana 
1r He Şap denizfoden müstemlekelere 
doğru yolda olan vapurlarda 35 bin ae 
ker bulunmaktadır. 

}' e11ide11 gelı•n İllılylln a.<tkerler i 

Musavva, 6 (A.A.) - Siiturnia ge
misi limana gelmiştir. İçinde İtalyan 
kıralrnın yeğem Duk do Bergam ile 
4360 subay ve asker ve aynı zamanda 
birçok gazeteciler de vardır. Bu gaze. 
tecilerden dördü fransız, biri alman, 
biri amerikab biri de norveçlidir. 

l.rnC{'lİ subaylar llabe.,.istarıda 
ı,alıyorlar 

Adisababa, 6 (A.A.) - Geriye çağı· 

rılış emrine rağmen İsveçli subayların 
Habeşistanda blınak~ devam edecek. 
leri öğrenilmiştir. 

/Jlaltada m iitla/aa lıazırlıkLın 

La Valet, 6 (A.A.) - Malta adası 

kıyılarının asker çıkarılması mümkün 
olan noktalarımı tel örgüler konulmuş· 

tur. La Valet ve Marsa Muscetto ll. 
manian demir ağlar}a kapanmıştır. A. 
da garnizon miktarını be alaya çıka
cak kadar yeni :kerin gelmesi beklen• 
mektedir. 

Ana vat an filosunun t orpido ve de
nizaltı gemilennden mürekkeb bir Fi • 

lotilla keşif ve talim çıkışları yapmak· 
tadır. 

1''ransmıın cevabı bııgiin 
ne,şrediliyor 

Paris, 6 (A.A) - Fransanın ıngiliz 

sualine cevabı pazartesi akşamı Paris 
ve Londrada aynı zamanda neş.""Cdile .. 
cektir. 

AU\1ANY A'DA 

Hasad bayramı dolayısiyle B. 
Hitl~rin bir öylevi 

Hameln..Under Vcser, 6 (A.A.) 
Burada Bükeberg'de bir milyona yakın 
köylünün öntinde büyük ve muhteşem 

süel manevralar yapılmak suretiyle nas· 
yonal sosyalist hasat bayramı kutlan • 
mıstır. 

Töreni açan Doktor Gôbels radyo 
ile neşredilen bir söylev vermiş ve köy • 
lülerc manevralann taktiklerini ve saf 
halanın anlatmıştır. Ondan sonra köyJU 
cephesi başkanı B. Darre bir söylev ver 
miş ve yogaJtnıanlara hitap ederek feda. 
karlık istemiştir. 

Nihayet uzun alkışlar arasında B, 
Bitler kürsüye çrkmrş ve büyük bir söy• 
]ev vermiştir. B Hitler bu söylevinde 
Almanyanın gayet sıkı bir planla hare. 
ket eden bir ekonomisi olması lüzumun. 
da ısrar etmiş ve halledilmesi bilhassa 
güç meselelerden bahsederek "Bu me· 
seJeJer alınanlar için çok güçtiır, çün
kü çok dar bir yerde yaşamaktadırlar.,, 

demiştir. 

Bundan sonra Baldvın'in diktatör. 
lii1derin memleketi iç zorluklanndan 
kurtulmak için harb yaptıkları hakkın .. 
daki sözlerine dokunarak.bunun yalan 
olduğunu ve hartıın demokrasiden gel· 
diğini söylemi tir. 

BULGARISTA 'DA: 

.Suikası tnhkikatı ortaya '\Cni 
hacli~ e1,~r çıluırıyor 

• 

Sofya, 6 (A.A) - Bulgar aıansının 

bıldirdiğinc göre, "Uikasd tec::ebbtisil 

hakkındaki tahkikat bir çok yeni hadi

seleri ortaya çıkamıı ise de tahkikatı 

g\içleştirm.emek i~in bunJ\lr şimdilik , 
neşredilmemektedir 
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935 Nüfus sayımı 
Y. Kemal Tengirşenk Sinop saylavı 

Orta çağ sistemi, vergi ve as- öğrenme ve arkasından gidebil-
ker almak bakımlarından nüfus me, ancak yukarda söylediğim 
sayımım pek zorağh görmiyordu, resim çekmenin, başka sözle, nü-
netekim osmanlılığm Timar ve fus sayımının birkaç yılda bir, 
Ziamet teşkilatı ve vergi sistem- daha yapılmasile imkanlı olabi-
leri de bu işe lüzum göstermemiş- lir. 
tir. 935 yılının önümüzdeki ilkteş-

Bütün ülkeyi kaplamak ve de- rin ay mm 20 inci pazar günü ya-
vir yapılmak üzere arda (ayle) pılacak nüfus sayımı, yalnız nü-
lerin ve kişilerin sayısını ve sa- fus ilmi ile uğraşanlar için değil, 
natlarını defterlere geçirme şek- bütün türkler için çok önemli bir 
linde yapılmakta olan yeni usul- iştir. 
le nüfus sayımı yeni memleketle- Dediğim gibi türk ulusunun 
rin buluşudur. İlk önce 17 inci a- yapısında işleyen kuvvetleri yal-
sırda Kanada'da Yeni Fransada mz statik halde biliyoruz, bu can-
(Quebec) Kebek'te yapılmıştır. lı bedenin yaşarken aldığı durum-

Bu anlamda nüfus sayımını lar, ilerlemeler veya gerilemeler 
bizde de ilk deaf 927 de yeni Tür- hakkında daha ilgimiz yok. Bu 
kiye'de, cumuriyet yaptı. sayım bize bu bilgileri verecektir. 

Nüfus sayımı yapmak, bunun Bugünkü günde hele sosyal 
yapıldığı gün ulusun adeta ens- yaşamada ilimsiz sanat yapıla-
tantane bir resmini çıkarmak de- maz. Bilgisiz iyi iş görülemez. 
mektir. Bu resme bakarak ulusun Nüfusun ilkelerine, ulusun akın-
o gün ne kadar kişi olduğu ve ara-
nılan sıhhatlarm o gün ne halde tılarına şu veyp bu yönü vermek 
bulundugu görülebilir. istiyenler kesin olarak o akıntı-

Bizde 927 de yapılan sayım ilk larm, ilkelerin gidişini, durumunu 
önce nüfusumuzun, türk ulusunu çok doğru olarak bilmek zorunda-
küçük göstermek istiyenlerin o dır. Nüfus sayımının sınıllanma-
günlerde inadla iddia ettikleri gi- sından alınacak sonuçlar ulus için 
bi en çok 8-9 milyon değil, 13 mil- olsun, yalnız ilim için olsun çalı-
yon 600 küsur bin olduğunu gös- şacaklara işte bu imkanı verecek-
terdi. Bu bilgi ile beraber, kadın- tir. 
larımızın erkeklerden biraz fazla, Sonra kuvvetle umulduğu gihi 
nüfusumuzun ancak yüzde 42,27 tilrk nüfusunun unsurları 927 den-
si evli, ulusun asıl yetiştirici ve beri 8 yıl içinde epeyce ilerlemiş-
yapıcılan olan orta yaşlıların (20 tir. Bu ilerleme herkesin önüne 
ile 60 arası) bütün nüfusa nisbeti konurken derecesi çok doğru ola-
başka ülkelere göre daha az (yüz- rak belitilmiş olmalıdır. Onun 
de 46.52), okumak bilenler (eski için kanunun koyduğu yüküm ol-
harflerle) ancak yüzde 8.16, bir iş masa da gene sayım işinin tali-
tutan yani mel;lek veya sanat sa- matın söylediği gibi yapılmasma 
bibi olanların hiç bir iş tutmıyan- çalışmak, bu yolda elinden gele-
lara nisbetle gene az (bütün nü- ni yapmak her türk için milli bir 
fusun yüzde 39.26 sı meslekli, borc;tur. Hali, sıfatları bulunup 
60.74 dil mesleksiz), bu yüzde söylenecek biziz, türk ulusu, ken-
89.26 it tutanların 32.05 şi çiftçi, dimiz hakkındaki bilgilerin pek 
Z.20 si sanayici, 1.89 zu tüccar, doğru olmasına kıskançlıkla çalış-
1.84 dil devlet memuru, 1.28 zi öz- malıyız. 
gür meslek sahihi olduğunu öğ- Ekonomi bakımından nüfus, 
rendik. ekonomik ~ada fizik muhiti 

Gene bu sayımdan anladık ki işletmek için llmn olan emeği 
nüfusumuzun yüzde 13.58 zi evle- veren ve bu emeğin ürünlerile ge-
rinde aralarında türkçeden başka cinen objektif varlık, topluluktw". 
bir dil ile konuşuyorlarmış. Nüfu- Nüfusumuzun hareketleri, ekono-
aun ülkede dağılması yönünden mik yaşamamızın en köklü unsu-
de 3.305.000 kişi ilbaylık ve ilçe rudur. 
merkezlerinde, 10,354,000 kişi de 
kamun merkezlerile köylerde ~ Ülkemizde mal yetiştirmenin 
turmakta imiş, kasabalarımız köy ve yapmanın, iç ve dı~ tecimin bir-
denecek derecede az nüfuslu imiş, az köklüce değişmelerinde, kapi-
ülkenin tabiat şartlarına göre nü- tal meydana gelmesinde, aylıkla-
fusumuz rasyonel bir surette yer- nn, gündeliklerin ve üremlerin 
leşmemiş. Bi;tün ülkede ortalama mikdarmda, düşüp yükselmelerin-
olarak kilometre murabbama 18 de, girişim fikrinin ilerlemesinde 
kişi düsüyor. 

<)27 nüfus sayımının yanında ve bunlara benzer ekonomik oluş-
ya pılan tarımsal ve endüstriel larda hep nüfus hareketlerinin 
tahrirler de bize daha birçok şey- etkileri vardır. Ulusumuzun baş-
ler öö-rettiler. ka uluslarla ekonomik alanda ya-

Ben; nüfus sayımının verdiği pılacak kıyaslamalarında ilk ön-
bilr!ilcrin yalnız ekonomik alan.ta- ce g9s önünde bulundurulacak 
nndan bazılarını aldım, daha bır-
çok bakımlardan dediğim resim varlık nüfusumuz ve onun sılatla-
gözden geçirilir ve başka başka rı değil midir~ 
bilgiler cıkanlabilir. Sözün kısası, bu sayım sonu-

Görüİüyor ya bütün bu öğren- cunda yapılacak sınıflamalar İs-
diğimiz şeyler türk ulusunun sıh- tatistik Genel Direktörlüğünün 
hattan, ulusun sosyal yapıs~ dediği gibi (bize nüfusumuzun 
unı::urlandır. Bu ülkeler yaşıyan hır yaı teşekkütıerini gelisimindeki 
varlığın ilkeleri olduktan için bir 
kar:ırda kalmazlar, değişirler. kuvveti ve kapasiteyi, okur va-

Bugün bizim tW:k ~us~~ bu zar nisbetini, faal ve gayrifaal nü-
ilkeleri hakkmdakı bilgımız 927 fus mikdarmı, malQliyetlerin ne-
yıhnda bulunduktan hali göste- vini ve derecelerini mesleki inkı 
rir. o vakittenberi acaba .b? sıfat- sam vaziyetini ... vs.) gösterecek 
lann bu unsurların her bın ne ol- tir. 
du? Büyüdü mü Küçüldü mü? U- Bu çok faydalı ulusal i in ek-
lusal yaşamanın büyük akmtılan- b 1 • . h 
nın akıılan ne halde? Tutt~l~ siksiz aşarı ması ıçın epimız 
istikamet nasıl? Ulusal yapı ıyıle- gösterilen ödevi gere~ile yapma-
ıiyor mu, kötüleşiyor mu? Nüfu- ğa çalışalım. 
sumuz artıyor mu, eksiliy'?r.mu? ------------ı-=ı
Evlenme, doğum nasd gıdıyor? 
Ölüm eksiliyor mu? 11 tutanlaı:m 
sayısı ziyadeleıiyor mu ve ne nıs
bette? Yavq yavq ıehir nüfus
lan artıyor mu? Endüstri böl.~el~ 
ri meydana geliyor m~? En~ustrı 
lqiyor muyuz? Evlennde türkçe
den ~ dil konuşanların sayısı 
azalıyor mu? 

Bütün bu ıorgularm cevablan-
nı demek isterim ki ulusun ya
p~mdaki değipnenleri, ~yük.&: 
ltmtdarm kuvvetlerini. yönlenıu 

İzmirde üzüm, incir 
satışı 

lzmir, 6 (A.A.) - Bu hafta i
çinde borsada 5 kuruıtan 16 kuru
p kadar 34 bin 353 çuval üzüm ve 
4 kurul 10 paradan 18 kuruşa ka
dar 16 bin 233 çuval incir ıatlrnış
tır. Mevaim başlangıcmdan ıim
diye kadar satılan üdimler 253 bin 
16 Qlftldır. 

ULUS SAYIFA.1 

~ 

iÇ HABERLER 
İstanbul un 

kurtuluşu 
Y ıldönümü süel törenle ve coş

kun gösterilerle kutlandı. 
İstanbul, 5 (A.A.) - Şehrimi

zin kurtuluş günü bütün halkın 
sevinç ve gösterilerile kutlanmış
tır. Şehir baştan başa donanmış
tır. Vapurlar, tramvaylar her yer 
bayraklarla süslüydü. Saat dokuz
da Sultanahmed meydanında sü
el mektepler ve kıtalar, izciler, 
mektepliler esnaf teşekkülleri 
toplanmıı ve kurtarıcı ordu komu
tanının lstanbula ayak bastığı 
tam saat onda atılan 21 topu hal
kın ve bütün nakil arabalarının bir 
dakika durması takib etmiştir. Iı.i
mandaki vapurlar düdük sesleri
le bu dakikayı kutlamışlardır. 

Törenalayı onu beş geçe Sul
tanahmedden yürüyüşe başlamış 
Salkımsöğiid ve Köprü, İstiklal 
caddesi yoluyla Taksim cumuri
yet alanına varmıştır. 

Yollarda halk askerlerimizi 
tiddetle alkışlamışlac ve üzerJeri
ne ~itekler atmışlardır. 

Taksim alanında erkinlik marsı 
çalındıktan ve bayrak çekme res
mi yapıldıktan sonra anıta bir çe
lenk konmuştur. Gençlik ve şar 
kunılu adına verilen söylevlerden 
sonra büyük geçid resmi yapılmış
tır. 

Her tarafta şenlikler devam et
mektedir. 

Dün ö~leden sonra şehir adına 
bir heyet İstanbul kumandanlığı
na giderek şehrin oröuya olan şük
ranlarım sunmustur. 

Gece ilbay tt stündağ kahra
man ordu şerefine Perapalasta 
büyük bir şölen vermiştir. 

Bütün halkevlerinde ve Parti 
merkezlerinde, genel alanlarda 
halk eğlenceleri ve süvareler ha
zırlanmıştır. 

Ankara radyoswıwı 
salon orkestrası 

Yeni bir kadro yapılarak pıog 
mın zenginleştirildiğini yaz-

,,.1mıs Ankara radyosuna Cumur 
başkanlığı !ila~monik orkestra.sın 
dan st>Çilnıış bır salon orkestra 
takımı da ..katışmıştır. Resimde 

Programa g re bu yeni değişimde 
l'J 'k katr~mı~ olan ı arrnonı sa!on or· 

kestra takımı görülmektedir. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19 30 _ Salon orkestrası: 

p, Linclfe: Gece Bertin, Potpun 
Mozart· Kartet No. 21. Re majör 
Allegretto. Andante, Menuetto. 

Pi nal 
ıo.ıo • Sporcu konuşuyor 
20.20 • Hafif plak musikisi 
20.45 Haberle:-

IST ANBUL 
18 Bayanlara jimnastik dersi. Ba-

yan Asade Tarcan 
18.20 Sahne muUkisi 

18.40 Hafif musiki 
19.20 Spor konuınıaları. Salt Çelebi 
19 .50 Romen halk muaikial. Eatep-

ço •e arkadatlan 
20 30 Bayan Bedriye TlldlnUn lftl· 

nkiyle radyo c:as n tango or. 
keatralan (Türkçe lhltl eser
ler) 

21.35- Son haberler. bonalar 
21 .50 PIMc Defl'İyatı 

Albncı Tıb kurultayı 
(Bqı ı. ci sayı/ada) 

Öl'iLEDEN EVEL 11 de: 
Açılış töreni: 

öGLEDEN SORA saat 14: 
A - Toksikomoni: 

1 - Türkiyede alkolimı me
selesi: O. Prof. Mazhar Osman 
Uzman (İstanbul) ve Prof. Fah
reddin Kerim Gökay (İstanbul) 

2 - Türkiyede diğer toksik~ 
maniler: Prof. Nazım Şakir Şa
kar (İstanbul) ve Dr. Şükrü Yusuf 
Sarıbaş (Ankara) 

3 - Toksikomanilerin tüzel 
tıp yönünden incelenmesi: Prof. 
M. Hayrullah Diker (İstanbul) ve 
Dr. Ahmed Şükrü Dimen (İstan
bul) 

B - Raporlar üzerine 
konuşma 

C - Özgen bildirişler: 
1 - Tıp fakültesi akıl hasta

lıklar seririyatma giren Toksiko
manilerin sosyal smıflan: Dr. Ali 
Rıza (İstanbul), 

2 - Alkolün besleyici rolu var 
mıdır? Dr. 1. Zati (İst!:l,bul), 

3 - Göz firengisinde ateş te
davisi: Prof. Niyazi İsmet Gözcü 
(f st::mbul) 

4 - Gözde kemik teşekkülleri: 
Prof. Hamdi Suat (İstanbul) 

.... 

5 - Filmin öğretmede ehem
miyeti ve yürek ic;leyiş filmi: Prof. 
H. Wıntercıtein (İstanbul) 

6 - Kısırlı;;.m modem teşhis 
ve tedavisi: Prof. Ali Esat (İstan
bul) 

Tarih araşbrma 
kurulu döndü 

Cuma günü akşamı Yozgad y~ 
luyla Alaca höyük kazısına git
miş olduğunu yazdığımız türk ka
zı kurumu üyelerinden Bayan A
fet, B. Saffet An kan, B. Yusuf Zi
ya, B. Muzaffer, B. Faik Reşid U
nat, B. Hasan Fehmi Turgal ve 
B. İsmail Hakkı dün sabah şeh
rimize dönmüşlerdir. Gezide Ala· 
ca höyükte yapılan kazı ile ~ "1-

dan yeni çıkanlan tarihi eserl•r 
ıncelenPrek müzeler genel direk
törü B. Hamid Zübeyr ile Um>aft 

B. Remzi Oğuzun verdikleri izah
lar dinlenmiş, aynca Boğazköye 
gidilip Yazdı kaya başta olmak 
üzere tarih baknnmdan önemli 
birçok yerler gezilmiştir. Dün aa
bah şehrimize gelen kuralla bent
ber uzman B. Remzi Oğuz da gel
mistir. 

Çankın ve Boluda 
tep rem 

Çankırı, 6 (A.A.) - Bugün sa
at 9 da şehrimizde bir teprem ol
du. 10 saniye kadar süren bu tep. 
remde zarar yoktur. 

Bolu, 6 (A.A.) - Bu gece .. 
baha karşı saat 4 buçukta dofaya 
doğru şiddetli bir teprem oldu. Uç 
saniye suren bu tepremin şidde
tinden bütün şehir halkı uykudan 
uyanmıştır. 

f stanhuJ gazetel~rinin başyazılan 

NVT.lTVZ da ~· Velid, "La-
.. valın Zamanda 

çıkan bır resmi dolayısiyle,. imzalı ya
~da Zaman gazetesiadf!!D şikayetçi ol· 
duta baberını büyllk bayfft1- IHtlHr 
aldıgznı, filvaki resmin alt111d11 1•zzlı o. 
lan (Lava/ Habe§İsta.aı ltalyaya bir pu. 
la satarken) ibaresinin biraz agır oldu
ğunu söylüyor ve dıyor ki: 

"Dünya bugün büyük bir felaketin 
arifesinde imiş gibi müthiş endişeler i
çinde şa km bir hale gelmiştir. Bütün 
bu karışık ve tehlikeli abvak ite mün. 
hasıran 7 kanunusani mülakatı 1Cbebi. 
yet vermiştir. Zaten bu hakıkati, fakat 
bizden çok sonra franaız gazeteleri de 
yazmıştı. Ezcümle Lavale dost olan "Le 
Jour,, gazetesinde de aynı mealde yazı· 
lar çıkmı tır. 

M. l aval'in sıyasasına muhalif olan 
fransı:ı; gazeteleri ise bizim yazdığanı
zın belki on misli tiddetli yazılar yaz. 
maktadır. Meseli (Hümanite) gazete. 
sinde fransız ba vekilinin. bizim tereli· 
meıine bile cesaret edemıyeceiimiz 

tarzda hiıc:rımlar vapılmaktadrr. 

Maamafih, lltife bertaraf (Zaman) 
d", ekseriyet itibariyle türklerde. fran· 
ıızlara dostturlar. Hiç bir türlı: gazete-

m bilerek fransızlan gücendirmek is. 
temez Bizim maksadımız da il. Lava· 
Un siyasetini tenkittir. Yoksa muhterem 
franıız başvekilinin şahsını rencide et
mek bir dakika hatırımızdan bile geç. 
memiştir ve geçemez. Öyle ümid ederiz 
ki eğer M. Laval Cenevredeld pileli 
itler arasında bugilnkü yazımın da o. 
kumaya valı:it bulursa verdiğimis inha· 
t 1rV: ve mukni görür." 

KUR 
da B. Asım Us lnU N gilterenia babeı 

ışınde ltalyanın k•rpsına çıl'.muı ltal
yamn beaplarını alt üst ettiğini ve me. 
s.11 ilci ylz bia askerle hallini amduğu 
davanın buglia daha pel'. ÇOi aMtJ1tJ VtJ 

masrafa mal olacağı aalqıldıfuu ıly. ,. 
liyerel'. diyor l'.i: 

.. Pula olarak bugi1n yarm toplana· 
c:ak olan uluslar kurumunda alınacak 

ekonomik secrl tedbir karan da İtalya 
nın flnanuJ ve ekonomik nzi,.etinde. 
ld aplıpu bir kat daha aiu'Jattıncü. 
ur.,, 

Asım ti• psısını flyle bitiriyor: 
"Demek latlyorus ld lngiltere ister· 

• ha.bet me1eleıinln hallini aaclece u-
8'fll aman .Ortlklemekle İtalyayı eko. 
nomlk bir buhran lçüıde erlt:eWlir. Ve 

~ayed İtalya 1ngiltereniıı istediği J011 
gelmemekte ısrar ederse ea hafif bir 
tekil olmak üzere bu netice be1ı:1eae. 

bilir ... 

C mh 
.. ~ ttt.B.F•••llelll 

U UMYv• Ulular .,.,.,.._ 

nın babef • ıtalyı11n anlqımzlığı brp-
sındal'.i durumuna iaceliyettl'. diyor il: 

c Şimdi cemiyet bqkam harbın ea. 
ri vakü önüade alikadarlara: 

' Şu kadar zaman zarfmda tav ... b 
sin,, 

Diye nasihat edecek ve bu mUdet 
içinde kendi nasihatinin dinlenip din • 
lenmediflne bakacaktır. Şimdi artık m6cl 
detin u çok kısa olacağına lrilkmolam

bilir. Ondan sonra ise efer bili u.q 

bitmemitee o zaman on altıncı madde 

nin müeyyedelerini tatbib mra ... 
r. Bunda da derhal tiddete gldiLıü. 

yerek i~ ilk önce en YWllllf8k tedbir • 

terden batlanacafı anlaşılıyor. Ekone • 

mik ve finansal tedbirler her halde ce _ 

miyetın imkin olabı1eceği bdar fada 

dikkat ederelı: savap Habqiatandan • 
tan aıçratmamağa çalıtacaiz anlaplmak 

tadır. Avrupa devletlerinden, Milletler 
Cemiyetinde üye bulunan diğerleri .,. 
amda herhangi bir ahenkaidiğe sebebiyet 

vr •mek düşüne'" · yan9hğ a '-~ 
hca etkilerinden biridir. Sn.ta talafpll 
lann bu vufyetten istifade -.... • ı 
günler '!e biribirleriyle çatplflll8 itine 
rahat rahat devam edeceklerine ,...... 

yoktur. Her gün daha ziyade tem1ılnt( 

d vranan cemiyet hadiselerden uta m .. 

teeaalr obmyarak muahede ipil en mu_ 
nfılr: zamanı bel:liyecek demek ola,w. 

Müdahale de aavqm genellqmeaine _, 

dan verebileceğinden diğer devletterı ·ı.. 
te bayle bJr uçuruma ıürtlldenmektm a. 
zak kal"'lk iıtiyorlar. Ba:ple telqa ....... 

mayan bir temkinle yilrüdWı:çe, ce-~ ... -
tin gerçek banp hizmet eden muftffak 
bir yolda :vUrilmut olacalma timdi ... 
ve memnuniyetle bilkmedebiliriz. 

Ara yerde, Fransa İngiltere ile • 

laımaaı ilerliyor, ft cemiyet için de ... 
lUDDuyan bqlıca dmetleria nuıı ha _ 

relr:tete c~kleri berinde de ~. 
Afrika doğusuna çl.Uemek n mümkna 
se onu orada a6nd6rebilmektir. lnpM 
muvaffak olunur.,. 
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ilim bcıhisleri: 

Sığır vebası ve türl\.
lerin ınuvaffal{iyeti 

2 ilkteşrin tarihli ajans isviçreli bil. 
gin, (Henry Spathlinger) in çalışma
ları sayesinde sığır vebasına artık ça· 
re bulunduğunu ve uzmanın 32 inek ü. 
zerinde müspet sonuçlar- aldığını bildi. 
riyordu. 

Sığır vebası, en çok bizim komşula
rmıızın başında ıbulunan belalardan en 
büyüğüdür. Bundan birkaç yıl eve1ine 
kadar Türkiye hayvancılığına önemli 
zararlar vermiş olan sığır vebasının 

Türkiye için bir daha tekrarlanmaz bir 
geçmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Yalnız biz ttirkler değil, bütün dünya 
kamoyunun da bunu bildiğini söylemek 
lazımdır. 

Sıgır vebasına karşı serom tatbiki 
uzun zamanlardanberi bilinen bir i tir. 
Bund n dolayı isveçli bilginin 32 inek 
ilzerind aldığı bu sonuç şaşılacak bir 
l§ değildir. Asıl şaşılacak nokta 6 ay· 
hk bir muafiyetin bir başarısı diye ya. 
.zılmasıdır. Bugün Türkiyede doktor 
Süreyya Tahsin Aygünün aş.ısı saye -
tinde bir tek sığır vebası hadisesi kal
mamıştır. 

B. Süreyya Tahsin bu aşıyı 1930 se· 
nesinde bitirerek ilk türkçe neşriyatı 

yapmıştır. Onun 1932 den sonra dünya 
ık:amoyu önüne çıktığını görüyoruz. B. 
SUreyya Tahsin bu aşıyı, hayvanlara 
8tedenberi tatbik edilen ve onlarda 
bUyük 1>ir hassasiyet uyandıran sero. 
ma karşı yapmıgtır. 

Aşı, Türkiyede iki komisyon tarafın. 
dan incekndi ve ycnilenildi. Bundan 
110nra ilk ne§l"iyatı almanca olarak Al
manyanın bula ık hastalıklar dergisin 
de okuduk. Sonra Avusturya bulaşık 

hastalıklarla savaş enstitüsü direktörü 
Hofrııt Gcrlach memleketimize geldi, 
bunun üzerinde etüdlcr ve denemeler 
yaptı ve aşıyı bütün dünyaya prezante 
etti. Viyanada, Pariste, Almanyada neş. 
riyatta bulundu ve B. Süreyyanın ese. 
rini göklere çıkardı. Bundan sonra dün
yanın, bu gene türk bilginine karşı o· 
lan beğenilerini gorüyoruz. İngiltere 
impnratorluk hayvan hıfzıssıhhası ce. 
miyeti Siıreyyayı onursal üye seçerek 
İngilizce neşriyat için izin istedi. Bu. 
nun <'rkasından? Fladelfiyada Pensil· 
vania üniversitesi başvurdu. Çinliler 
bile buna ilgisiz kalmıyarak B. Surey· 
yayı takdir ve şevklendirdiler. 

Görülüyor ki bugün İsviçreli bilgi. 
nin keşfe uğraştığı şey, mütevazi bir 
şekilde laboratuvarında çalışan bir türk 
pilgini t<ırafından bundan beş yıl önce 
keşfedilmiştir ve bunun tatbikled 32 
hayvan tizerindc değil on binlerce hay. 
vanda yapılmış ve bir memleket hay· 
vancılığı kurtarılmıştır. Dünya kamo 
yunun B. Süreyya Tahsine k rsı duy. 
duğu minn•t pek büyüktür. 

Bu kadar büyük bir eser me dana 
çıkarmış olan· B. Süreyya Tahsin kım. 
dir Türk okuyucu1arın bunu bilmek 
lstiyecekleri şüphesizdir. 

B. Süreyya 1895 de İstanbulda doğ
muştur. Bugün 40 yaşındadır. Kendisi 
hem baytar ve hem de hekimdir. Bay· 
tar okulunu ve tıbbiyeyi İstanbulda bi. 
tirmiştir. Askerdir, !bugünkü rUtbesi 
yarbaydır. Almanya, Avusturya ve 
Fransa'da uzun yıllar kalmıştır. Yalnız 
sığır vebası aşısı değil şarbon, keçi ci. 

ULUS 

lY hane g ze u karımız! 
~ 

Günün meselelerinden: A {denizde · ng·ı e~e 
lngiliz - İtalyan tezadlaıı daha şimdiden İtalyan - Habe!j anlaşmazlığım gölgede bırak

tı. ltalya'nın durumu ile, İtalya nların ve ingiliz!erin yakın doğuda ki asığ yollarının istikametleri, 
hiç şüphesiz ki Akdeniz.' de bazı gerginliklerin meydana çıkmaaına yol afacaktır. Böyle olunca 
da, bu alan belki, en önemli dünya hadiselerine ıahne olacaktır. Onun için, kıııaca da olsa, bi -
ribirleriyle ilgili olan bir çok meseleleri anlatmak ve aydınlatmak faydasız olmaz : 

İngilizlerin Akdeniz sıyasası, geçen 
asırda, yalnız apaçık olarak gayelerine 
doğru yürümekle kalmamış, aynı .za. 
manda bu yürüyüş dikkate değer başa · 

rılarla bitmiştir. Daha birinci Napol
yon zam, ında Fransa He İngiltere bu 

sularda karşılaşmışlardı; ingilizlerm 
daha o zamanlar gösterdikleri inad ve 
ısrarın sebebini, Mısırın ekonomık ve 
seyrisefcr sıyasası bakımından (Hin. 
dıstana gıden kara 'lie su yolları) yük. 
sek degerıni kavramış ve günün birinde 
Süveyş kanalının açılmak imk,ınlarını 

göz önünde tutmuş olmalarında aramak 
lazımdır. 

İngilizler, 1800 de Maltayı ellerıne 
aldılar, üzerinden çok geçmeden, Şap 
denizinin güney geçidinde bir kilid o· 
lacağını önceden kestirmiş olmaları do. 
layısiyle 1839 da da Adenin üzerine o· 
turdular. Te 1~mil bu noktalar tahkim 
edildi; İngiltere bu işleri yaparken. 

Mısırdaki durumunu da sağlamlaştırı 
yordu. Süveyş kanalı henüz bitmemişti 
ki, Cebelüttarık - Malta • Süveyş . A 
den, daha geçen asrın ortalarında, ln 
giltere ile Hindistan, doğu Asyası ve 
Avusturalya arasında en önemli birer 
merhale olmuşlardı. 

Süveyş kanalı bittiği gün, İngiltere, 
stratejik güven ağını kurmuş, hazır 

bekliyordu; buna bir de Kıbrısı kattı. 

Kurmuş olduğu bu ağı daha o sıralarda 
kullanabilirdi; fakat bunun için ortada 
bir sebeb yoktu. Yalnız rusların o sıra. 
larda ılık denizlere çıkmak arzuları 

ger agrısı, tavuk kolerası aşılariylc ru· 
am teşhisi tabletlerini de keşfetmiş o· 
lan B. Tahsin çah~asındaki başarıla
rını kuvvetli iradesine ve vatanseverli
ğine borçludur. 

İşi biraz da onun ağzından dinliye
lim: 

«-Erkinlik savaşında Ankarada idim. 
BUtün dünya ile ilgimiz kesilmiş ve o 
zamana kadar Almanya ve Fransadan 
satın almakta olduğumuz seromlar gel· 
mez olmuştu. Genci Kurmay'ın Türki. 
yede ilk serom müessesesini kurdum ve 
calışmağa başladım. İlk hedef şarbon 
savaşı idi. Çünkü memlekette korkunç 
bir şarbon kınmı vardı. Kurumda kul. 
!andığımız hayvanlara kadar gıren kor· 
kunç afete karşı türk üniversel antrııks 
aşısını kurdum ve Sarıkışladaki hay 
1.·anlara tatbik ederek iyi sonuçlar al. 
dım. Bundan sonra calışmamı başka is. 

tikamctlere doğru yürüttüm ve sırasiy
le vebai bakari ve diğer aşıları buldum. 
Eğer bu bir başarı sayılırsa bunu tama 
miyle iş üzerindeki sebatıma borçlu. 
yum ... 

B. Süreyya veba aşısını toz hııline 
getirmiş ve bu sayede bir çok kolay -
lıklar elde etmiştir. Toz aşı 4 sene da· 
yanır, kol y taşınır ve tatbiki çok ba 
sittir. 

İngilizlerin Akdenizin doğusundaki a. 
sığ hatlarını boğazların önlerinde y;ı

rabilirdi; fakat İngiltere her ne lllurs;ı 
olsun bunun önüne geçmeğe azmetmiş· 

ti. Rusların boğazlara sokulmalarını 

imkansız bırak. n ne 1853 • 1856 Krım 
harbı ve ne de ıng )izlerin Ttirkiy ve 

Yunanistanda giıttukleri sıyasa ve bu. 
nun sonucundaki durumdur. Fransa o 
devirlerde kuz Afrıkasında yayılı· 

yor ve f ngiltereyi tehdide başlıyordu. 
O zamanlar henüz yeni kurulmuş olan 
İtalya 1ngiltereye bir tehlike olamaz 
dı: ve zaten 1887 de Lord Sa1isburi ile 
İtalya arasında vaıulmış olan andlaşma, 
İngiltereye. bu topraklarda diırüst bir 
dostluk prensipıne dayanan bir güveTl 

kazandırmıştı. 

Bir yandan Akdcnizin doğusunr:l.:ıkı 

toprak ve adaları. olıür ~·;ından Arabis. 
tan ve Afrikanın dogusunu kencline 
hedef yapan Mu olıninin son on yıl 
içindeki İtalyasıdır ki. lngiltereyi. ye. 
ni durumu gözden geçirmek: zorunrfa 
bıraktı. 

Ancak bu me&elder. İtalyanların Ha· 
beşistan etrafındaki düşünceJeri apaçık 

ortaya çıkınca, yani, doğu Afrikasın 

da bile bile bir istila harbı yapılacağı 
anlaşılınca. geçen ahı ny içinde günün 
mesc:lesi oldu. 

Şu da belJidir ki, İtalya, doğu Af
rikasındaki planlarını ancak ve yalnız 

Süveyş kanalını ve Aden boğazını gü. 
ven altına alabildiği zaman başarabile
cektir. Fakat italyanlar, Sena üyesi 
Pitaço'nun Ciyornale d'İtalia'da yaptı· 
ğı gibi, Süveyş kanalını açıktan açığa 
istemeğe kalkacak olurlarsa, bu hare. 
ketleri herhalde İngiltereyi velveleye 
verecektir. Hele bu anlardan itibaren 
lngilterenio, İtalyayı Akdenizde kendi. 
siyle uğraşmağa kalkan bir kuvvet diye 
gôrmege başladığına şüphe olmadığı 

gibi İngilterenin bu hususta aldığı ted
birler de herhalde üel bakımdan ince 
lenmeğe değeri olan şeylerdir. 

Böyle bir incelemeğc girişmezden 

önce şu da kaydedilmelidir ki, İtalya. 
nın bugün takındığı tavur genel olarak 
İngiltereyi hiç de hayrete düşünnrmiş 
tir. Bunun tersine olarak, birkaç yıldan 

beri, İngiltere, 1talyanın bu ahmlardaki 

faalıyetini büyiık bır dikkatle gôı ö 
nünde tutmuştur. Bu böyle olrruıkl::ı 

beraber, bu bakımdan alınacak karşı 
tedbirler hakkında bir fikir birliği d .. 
kurulamamıştır. Netekim İngiliz ı>ayla. 

vı kumandan Kcnvortinin geçenlerde yap 
mış oldugu bir tedbir tertibi, ingılizle
rin bugünkü hareKetlerine hiç de uy 
gun değildir. Kenvorti bu incelemesin. 
de Akdenizde birıbirine muvazi yiirü. 
yecek bir ispanya İtalya sıyasasıyle 

bir latin devlet1eri blokunu esas diye 
kabul,.ediyordu. (Bu blokta Fransa gös 
terilmemistir !) İngıliz say lavı esas iti. 
arivte, İtalyanlarla İspanyollar Akrl 0

• 

nizde birge bir sıyasa güderek hareke
te geçecek olurlarsa, İngilizlerin Hin· 
distana ve Arabistandaki petrol alanla
rına giden yolları üzerindeki iki büyük 
merhale olan Cebelüttarık ve Maltanın 

hiç bir kıymeti kalmıyacağını söy1iyordu 
Kcnvorti, Cebelüttarık istihkamlarının 
mukavemet kapasitesine biç değer ver. 
miyor ve karşısındaki Afrika kıyıJarm
d n otuz kilometreden ağır toplarla 
kolayca bu istihkamların altüst edile 
bileceğine iş::ıret ediyordu. Buna bir 
de kara ve denizaltı gemisi abloltası 

katılacak olursa, istihkamın cephane ve 
vivecek ic;ecek meselesi de suya düş . 
müş olur. 

Malta hakkındaki düşünceleri hemen 
hemen yukardakinin aynıdır. Kenvor i. 
ada üzerine yapılacak olan kesif bir 
hava hücumuna karşı, istihkamların 

karşı koyamıyacaklannı söy1iyor. O. 
nun için bunları göz önünde tutarak 
Cebelüttarık ile Malta adasının don::ın . 

ıruı ii~sülharekesi olmaktan çıkarılmala· 
rını Hindistan ile Arabistandaki petrol 
alanlarına Kap'ı dolaşan yoldan girlil. 
mesini ileri sürüyordu Buna karşı f n. 
gilterenin, Hayfa ve Süveyş kanalın• 

korumak için Akdenizin doğusundaki 

stratejik deniz noktalarını bugünkün
den daha çok genişletmesini faydalı 

görüyordu. lngilterenin böyle bir şey 
yapmağa kalkması demek, Akdenizin 
batısını bırakarak var yükünü bu de -
nizin doğusuna vermesi demektir Böy
le bir plan insana biırdenbire bir hayal 
gibi geliyorsa öa, bunun bir çok elve • 
rişli ve akla yatan tarafları vardır 

Bu meseleyi uzun uzadıya in• ·,. 
mcktcn vnz geçerek kısaca şunu soyle. 

mek lazımdır ki, İngiltere daha şimdi
den Akdenizin doğusunda kuvvetli sü 

el noktaları hazırlamak üzeredir. Şu 
var ki, bunu yaparken Cebelüttank ve 
Maltadan da vaz geçmemektedir. Bu 
günkiı ihtiyaçlara hiç bir suretle uy. 
gun gelmediği için. İngiltere. Akdeniz. 

deki üssiılhareke sistemi değiştirmek 

zorundadır. İngiltere bugünkü sistemi 
kurarken yalnız harb gemilerini ve fi. 

lolarını göz önünde tutmuş ve etrafını 
çeviren devletlerin hiç birinden çekin
memişti. Bugün artık az çok bir iç rle. 

niz olan Akdeniz, mesafeleri hiçe ındi. 

ren ve dolayısiyle süel bakımdan bam

başlı;d hükümler yüriittüren hava kuv 
vctlerinin egemenliği altına girmiştir. 
İtalyanın üsnomal bir surette kuvvet. 

lendirilmiş olan kara ve deniz havacı. 
lığı dolayısiyle, İtalyanların ingiliz1er0 

kaışı Akdenizdeki durumları öncelere 

göre bugiın kat kat üstün ve kuvvetli
dir. İste asıl bu kuvvetli hava silahıdır 
ki, yeni devirde ilk defa olarak Muso 

liniye, Akdenizde Britanya imparator. 
luğunu tehdid etmek kudretini verdi 1 

Folkişer Beobahtcr'1l'n 

"Sanction - zecri tedbir
ler,, kelimesi 

M<ınçester Gardiycn gazetesi yau
yor: 

'"Zecri tedbir,, in harb anlamına gel
diğini söyliyenler olduğu gibi barış an. 
lamına geldiginc inananlar vardır. Fa. 

kat birçok insanlar bunun ne demek ol
duğunu bilmezJer; bu muhakkaktır. 

Bu kelime, teknik dilinde ve genel 
konuşma arasında büsbütün ayrı an
lamlarda kullanılır. 

Her gün konuşulan ingilizcede ··zec. 
ri tedbir • Sanctioo,, kelimesi müsaade 
etmek karşılığı olarak kullanılır. Hal· 
buki Cenevredc bu kelime müsaade et
mek değil, tamtersine müsaadeyi kes. 
mck anlamına kullanılıyor. 

Gerçekten bu kehmenin iki anlamı, 
bir paranın iki tarafı gibi biribirine 
zıddır. 

Bu kelime, latince '"Sancire,, kokun. 
den geliyor ki buna göre onaylamak. 
müsaade etmek anlamını vermek yakı· 
şık alır. 

Fakat bugün bu kelime, arsıulusal 

tüze ve kanun teriminde alıkoyucu ted

birler almak anlamına gelmektedir. 
Bu böyle olduğu halde Uluslar Sos. 

yetcsi andlaşmasında cSanction> keli -

mAsi hiç geçmemektedir. Bu işten hah· 
seden on altıncı maddede geçen kPli

mede gene '"zecri tedbir,, anlamı çık. 
makla beraber, yalnız "tedbirler alın. 
ması,, dır. 

... Uluslar Sosyeusi kuruluncaya ka· 

dar ortada hiç bir arsıulusal kanun o

toritesi bulunmadığı için herhangi bir 

nadlaşmada czecri tedbir = Sanction> 
kelimesi de geçmemiştir. 

Bundan dolayı Austin ve diğer tah· 

lilci okullar ortada aı:sıulusal bir ka.. 

nun bulunduğunu, Santionsuz kanun o· 
lamıyacağından, kabul etmemişlerdir. 

Kıral Karol evleniyor mu? 
Kıral Karolun bi.r alman prense"i ile 

evleneceği haberj, kuvvetli bir yayıntı 

halinde Bükrcşte dolaşmaktadır. Prens 

Fredrik Hohenlohe'nin bugünlerde 
Bükreşe gelmesi bununla ilgili göste
riliyor. 

Bu prens Romanya ordusunun fahri 
albaylarından ve kıralın sevdiği adam. 
lardandır. 

Romanya kültür bakanının Viyana. 

ya bir göret yapmasının da bu evlenme 

haberiyle ilgili olduğu söyleniyor. 

Yerli Romanya gazeteleri, işin taf· 

silatına girişmemekte, yalnız yakında 

onemli bir hadise vuku bularak işlerin 

yürüyüşü üzerinde büyük bir değişmf" 
yapacağını kaydediyorlar. 

Saray ve hfikümet s;evenleri, bu ha
berleri politika manevraları diye tefsir 
etmektedirler. 

DcyJi Hera/d 

ZAYİ 

Ankara Güvenlik direktörlüğünden 
almış olduğum 2690 No. lu ikamet tez. 
keremi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Hacıdogan Pala sokak No. 39 evde 
macar tabiiyt>tinden Madam H hn r. 

Tefrika: t gibi, bakışlarını ona sakince geri gonderdi. deyi bıraktı ve l.anapenin, alışık olduğu, çi
çek d .. metleri altındaki köşesine geçerek, 
önünde duran rnasanm üzerine gelişi güzel 
atılıvermiş bir kitabı aldı. Saman rengi bez 
kabın üstünde altın yaldızla şu başlık pa
rıldıyordu: Sarrşrn i zö, yazan Vivyan Bel. 
Bu. bir in~liz hadım tarafından tertib edil
miş, Londra'da basılmış. fran ızca şiirler 
dergisi idi. Kitahı açtı ve rastgele okudu: 

zevkli dostu olan, fakat hemen hemen hı~ 
görünmiyen ve pek nadir buluşuslarında 
ona "darling,, dedikten sonra birdenbire ya
naklarına atılıp kuş gibi cıvıldayan, çirkin 
ve teshir edici, adeta gülünç ve pek sevim
li bir kadın diye tanılan, İngiltere kendisini 
en çok sevilen şairi olarak kutlarken İtalya. 
da, Fiezole'de estctikci ve filozof gibi yaşı
yan şu Mis Bel'i düc;ünüyordu. Mis Bel de, 
tıpkı Vernon Li ve Meri Robinson gibi, Tos
kana ycışayış ve arma gönül vermişti: ve, 
ilk kısmı Börn Cons'a hulyalı akuarel'ler il
ham etmiş olan Tristan'm bitinnemişken 

z 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

I 

Ocağın önünde bir araya getirilmiş kol
'hlklara, gölgede parıldayan çay masasına 
ve Çin kaselerinde yükselen büyük ve renk
siz demetlere göz gezdirdi. Gümüş yuvarlak
larını sarsmak icin ciçekli kartopu dallarının 
arasına elini soktu. Sonra, bir aynada, cid
diğ bir dikkatle, kendine baktı. Kara ateşle
riyle titreşen incilerin serpili olduğu hafif 
bir örtünün dalgalanışları arasında, siyah 
saten dar rubası içinden yükselip dökülen 
bir f ıskıye gibi fışkıran endam mı seyretmek 
için, çenesi omuzunda, yan duruyordu. O 
günkü çehresini tanımak üzere yaklaştı. Ay
na, inceden inceye tetkik ettiği ve hoşlan
dığı bu sevimli kadın, sanki ileri bir neşec-i 
ve derin bir kederi olmaksızın yaşıyonnu 

Sessiz ve bos büyük salonun duvarlann
daki halıların, ·~ölgeler gibi belirsiz resımle
ri, eski nakışla:-· arasında, geçici güzellikle
riyle soluyorlar !ı. Küçük direkler üzerinde 
yükselen pişirilmis topraktan heykelcikler, 
vitrinlere sıralanmış eski Sanksunya grup
larla Sevr yağlı oyları da. bunlar gibi, hep 
geçmişi anlatır ( rlardı. O eğerli tunclarla be 
zenmiş bir ayak üzerinde, Diyan kılığına 

girmiş bir prensesin. ince yüzlü. kabarık 
göğüslü mermer biistü, buru~uk örtüsünden 
fırlıyor ve dört yanı Sevda'larla çevrilmiş 
bir Gece her tarafa çiçekler serpiştiriyordu. 
Her şey uyukluyor ve yalnız ocaktaki ate
sin çıtırdılan ve ince tüldeki incilerin hıc:ır
tılan ic:itiliyorGu 

Aynayı bırakıp gitti, bir perdeyi kaldıra· 
rak, pencereden, rıhtımın kara ağaçlan ile· 
risinde. bulanık bir aydınlık içinde, san ça
murlarını sürükleyen Sen nehrini gördü. 
Gökyüzü ile suyun sıkıntısı, gözlerinin açık 
kül rengi bebeklerine vuruyordu. Küçük bir 
yolcu vapuru, A Jma köprüsünün bir kemeri 
ahınrlan çıkarak, geldi gecti. Geminin, akın-
.... ,<P\ •• -., ..... ,., o-;,1:,.· ... '11 h ... 1 ..... • .. ~r .. 

Şakıyıp dua eden birı gibi çan. 
Heyecanlı gökte "Selam sana Meryem! .. rlrrfiği 

zaman, 
Bahçedeki elmalar arasm<la dolaşan bakire. 

kendine, 
Koklayıp kokusundan ölmek istenilen gibi 
Bir kırmızı zanbak sunan habercinin geldiğini 

görerek titrer. 

l .. apa/ı babçedekı bakire. ok.ınmın sükunu içinde, 
Ruhunun dudaklarına yükseldiğini duyarak ~anır: 
Hayatı, beyaz göğsünden. berrak sızrntı/arla, 
Dökülen bir ırmak gibi akmadadır. 

Misafirlerini bekliyerek, kayıtsız, dalgın 
okurken şiirden çok şairi, yani belki en 

İtalyan düsünüşü ile Provans ve fransız şiir
leri yazmağa baslamıstı. Sarrşın İzö•sünü 
"darling., e, Fiezole'de bir ay kadar bir za
man gecirmesini rica eden bir mektubla bir
likte göndennic:: · "Geliniz, dünyanın en gü
zel şeylerini görecek ve onları güzelleştire
ceksiniz,. demişti. 

Ve "darling,, , kendi kendine, gidemiye
ceğini, Paris'te kalmak zorunda bulundu
ğwıu söyliyordu Fakat !Tis Beli ve 1 tal ya
yı tekrar görmek fikrine karsı ilgisiz değil
di. Kitabı karıştırırken şu mı-;rada d •rdu: 



Memleket Postası 
rimisde de köy yollarmın yap!Olı •JDJ 
hız ve özenle devam etme...ır. 

llçelerclelıi aray lıma1'I N 

llarlul eWııriM: 

Zonguldak nasıl bir şehir olacak? 
İlçelerdeki u:ray ifleri de kıvanç ve 

rici lıir derecette.tir. BiBsasea Bmtm 
ve Devrek urayı çı>k güzel çalı~akta • 
dır. Şirin kentlerimizden Bartmın e 
lettrAaiz kalması bizlere ü.ziintii veri. 
yordu. Bu gereli Bartın gcziaincfe 
mnsleketin önemli itlerini ellerine a
lan genclerle parti kurağmda bir top· 
lantı yapılarak lı:onuıtuk ve Bartın•m 
ilrtiyaçlarrnı bir lere dalıa gizden ge. 
çirdilr. Bundan sonra uray genkurulu 
üanomal bir toplantı yaparak Bartm'ın 
eıe.tri~e aurı...tmlmasnu ....... 
tırdı. Memleketia "6tila iperinl et ve 
gönül llirliliJfe batannaia süıpıı 
genelerin: bu iti de kna bir smumda 
bitirec,ğine inanunıa .ardır. 

Zoaguldak ilba)ıı B. Halid Aboyun Ulus' a diyevi 

%on6uldalı11 pM 

Zonguldak. (Öftl a,,mwww.ian) -
11 içia.ıc incm- ıesm yapm •Y 
•yıa B. Halit Aboy: Ulua adım ıu 
lliyevde bahmdu: 

.. _ Çok aevdipnu arWapnn 
Parti ilyöakurul baıJwıı 1&ylav Dr. Mi
tat Albokla birlikte,. bitilı ilseleri, b. 
-.ımı ve Wrsok köyleri PliP ıör-
-. Yinetime. Jııtaldre, •.,._.~ 
du-bğa aft ft bid IJ&lendtl8n _... ... 
tin itleri ...... ....., ••• ıJa ,., 

--Mlette bu~ak onlmn tle:rt· 
Jcrw dinledim. GeDe'ı elarak aldlğ.D 
IOnuçlanlaa w lla't nm c.ıqrif.t 
Halls putiaine ve aauriyet h~ 
tine olan çibülmez bağhbklarmdan ve 
ülkii çalıpıalarmaıd glMl mnwla 
rından, derin sevgi ve güvenlerinden 
çok Jaopud ohhak. 

Gii...,......,, 
lif••~ m ....,.._ tıam bil: gfi· 

....,.. ..-.ı. ıt1i afat bir hlatee bile 
JOMur. OrgOtUmlizUn kuvveti her ıu. 
rıetle güvenebileceğimiz durumdadır. 

Telefon ka7r-... da ı.r ~ isiıı ıe
mtleme-Jrtedir. Onemll, -~ r.a,; 
tün köyleri biribirine telefonla '-118· 
mak ilk amaçlarımızdandır. 

Kültür itleri: 
İlimizin kiiltiir itleri; ıa...çta llÖJ 

liye-hilirim ki çok ileri ve iıepa )'ftle. 

re göl"C daha zengindir. •RJıua lılSy • 
liilmıilrin okuma atkı bbleri çok ...._ 

tliımektemr. s- 1ıllarda köJ:UUUiml -
aia ,.uu 1ar4mllari71e bir p yeni 

k&Jttir kuratluı yapıldı. Son üç yıl 

isiaıle Barta Usee\nde n, Safnabohı 
da 23 Ereğlide 23, Devrekte 8, Zongul. 
tlUtaaon1,.._.....w-. ~ 
cmn11ti,etin 1ıirer anatMln'· Bu ,.ı alı
nan randıman da diğer yıllardan ia • 

tüadiir. 

,,,.,..,. . 
•tan& liW ftlDll bıwalardan başka 
mağ.ten ocaldannm w iKi birliğinin 

revirleri ve diapaııaerleri ve Hallrevinhı 
poliJdiAi&i Yardır. Ym Japılmalrta ola. h......a .. ..-nı Ye femül 
olacaktır. tıw_,.; ~ """" it. 
c*f1 ele ....,. ,,. ..,... l!llif ...... 
._ ........ -. 

.. ,.. U: ,.. ' u • bir gol JCI' • 
._. ..,. ı atık ,...__ çolr geri w 
ha~ ve tek dltsgilll trir yolu bile ol 
_,.. Zcmpldü; ~yetten Mil. 

..... lai emlt, imnlı ft pr-ogramlı sa 
ı.-ı..ıa caz kamitt.-ıcı baymdubp 
DHlflllUftwr. Solt J1I içinde yalms 
Zonguldakta JOPI için at&ydan t6 isin 
almmıftn'. lıçelerimb ve W>ylerimbde 
de ,.ıı1 uamJat bruJmaia bq1annf • 
br. 

t .,,_,, ,,.u.ce' 
Orin,ıe s&yliyehilirim ki kısa bir 

bir fUÇUk yJMe tM 'aiidı. 

Zonguldak - Devıek, Devrek -

Repdiye, DeYrek - Ereğli, Bartın -

Safranbolu 191Jarı ile biitün ilçeler ö

nemli kımıun merkezleri birbirine bağ 

landı, Saftaımoıu - Araç, Ereğli -

Bolu yolları ile de Bolu - Kaatarnonu 

ıımr-... .._. olayoru.ı. Yalnu ıu • .......,._ki bitifik iller de ay· 
nı bula sabftllı tak._ •koacmlilr ve 
lll1tlr .... ... 1ıildıilff8e ,.._,.,... 
u .., kaya.,....., ıerekU edim komp 
R Jıaftmm ft 8ilmtU illtiyaçlan c1a 
•allammt olacaktır. 

J{ify ,. ••• ., 

fl" ~ WSy yo1larma da 
p 1eem ..nlmeltte.ın. Bilhaaea Bar. 

bil ilısUaJI Hamn Ollnesenin bafarıc.ı 

sil ; JUa, " kif lWerimizin yiUmek 
-w.rı ... IAeri fedakirlrJdarı De 
meyclltna getlrihn •\t r,llar ve k&pril
ler iw:all deler b:~ Diğer ilgele. 

Nü/us sayınaı luaırlıkları: 
Gerek il merkezinde, gerek bütün 

ilçelerde ve her tarafta aaymı hazırlık 
lan sona ermiş ve gerekli tedbirler a
lınmıp. Ba q e.erlnde gereken isafa. 
lar ftdlmelr bere ayın otmUIMfa U.-. 
terle lriiklmet Jıııaaılillllfa-fliı' .,,,.., .. 
yapılacütıf. 

fttiıııil ,.,.,, 
tu.illiD 6-na iPri de ~ eJi ve 

~W4md• Gaelı --1 ve caek l.ı 
~ aı.a •• iretilnJikd ... 
nwllnlsh ar1ıt1D1ıC* Wr ........... 
ti ı.-ur. 

.lemp .. lc v...,. ,_.. .... 

.... •• .. •• ,,.,ıi: 
~ .. Mlflnıı1enw,erH-. 

aler yet:lflp benqıtı~ bir titr. 
Hl inmiyen ve his bir Jıerde benzeri bu. 

hmmıyall lebse palaalılıpıa bqı Zem 
pWM uraıı keain alarak Dir aarı. 

koJIDUt ft bu fiat ~ ~ 
dıP taktlirde U&mea Ffirtilaelı tatıL 

- --ıa,tınlmıfbr. 

Say""'1arı ... : 
Saylavlarmu,.... BB. Rifat Vardar, 

Bat Z~ aelmifler, Bartın, 
Safranbolu, Ertili, Amasra l!Çe ve h 
JJriiBlal ......... Jllrlkla lı:oauptillflaı'. 
parti .,..,...... ma •amflarmı an
Jat11111!9r w-Mll•n ~lemı ele. 
J:Dff1er ft tipt• ı>rm. Bu n,m e. 
tetJer lıraltiliilli9l; ... •nindinnektedfr, 

Badındıı lürlii H sengin mai 
diınler: 

Jı)aıt:mllll ..._ ve daıirJoluaa ya 

bı DllQllPk ~ ki;ıiadıt,. acD&i• 
k&idlr ..... • peGlbe. mavi, liJ• 
ıenkh. bop ft sak eyi simeııto mai 
dealui )ırfl.-.ıpllJ.,...· Butına ~ 
._1ıer lf~ ..- -.ıofelir Gramg ve 
·a'lsiıtaıaı 1'ıJu ..,. maidenlıd &6rmli§.. 
ler ve ~~ beleneriık notlarına almq· 
ıaru. 

kadar niçin götürdünüz? 
- Çünkü ayağmm bileğınde ıut _. 
Terez gilümsiyerek omuzlarmı iiJkti: 
- Jıılmibliğinizi israf edi~ 
- 'folala yavrum siz, ciddil iM ,. 

brmam için iyiliğimi de, -·.u..it....,~li
rildirmemi mi istiyorsun~~ 

Böyle .di,_. bir ~ TClka1 tıJ"'i 

Alblar komitesi raporun bitirdi ·Amerika 
harb ~ereçi ihraeına aınbargo koydu • 
Konseyin konuşmalan ve fntnsız basım 

.41fllar l&ıenNteei repen1nu 

' lıasırladı 
Cenevre, 6 (A.A.) - Altılar komi. 

teai, koDHyıt verecep raporu ~ 
tir. Paktın ihlal tdildiii IOl'UIUla var 
tir. Paktın ihlal edildip ..,.,.,... ..... 
dığı söylenmcııkted r. 

Ccaevre, 6 (A.A.) - Altılar komi.
teıi raporunu bitirmig oldupadaıı,. JL 
nn saat 17 de toplanacak olan koneey, 
iki veaikanm kabulü haklaada bramu 
verebilecektir. Bı.ı iki ve&ibdaa Wri 
meseleyi muhasematm açWp ıtUftiDe 
kadar iDcelcyen 13 Jerin -.ona w &e· 
ki de o zamandanberi acsen Wlleler 
hakkındaiki altılarm rapoıu4iu.r. 

..4 ...... ,._. ......... _ . ...... ..,. 
........., • (A.A.) - n. ıei11•-

1a İtalya aram .. tmb Wt .......... ,., 
nu tuclll: eden B. Runeıt. bwa.- ltl
ril ıi111A, cephane ve ı.m pre.ci ı.ns
Jan Bserine ambargo illa etıllifttfr. 

Keafıı tarafauhk dUrumunu maba
fua f!den B. ltunelt berb eClea tmaf .. 
.. ... ....,... ..rdıapn oM~ 
teıaMt etmet için liis Mı~ ..... ~ 
mamıtflr. 

••• 
Vqiapan. 6 (A.A.) - Amerilraam 

bildirili WltUn harla lhaml .......... 
ne. .... mltralyö~ tank. tiYek. bipk. 
motiir "uçaklu için tek• parça1'1. 
pdar, harb &emileri, temi Mlabab I· 
J1Uia& aııbup kenm8llm emnt.cktıe. 
dir. Baı mare bqı 1eJeatue 5 ,.ı ba. 
piı ve ıo.ooe dolar da ,_. CUM1 vui. 
leccktir. il. ll1ll. ba ..... taaıhikiai 
bütün amerikan gümrüklerine ya.,.... 
tır. 

re toplaabWllı ilk flb~ trJ4ııtWp 
mlpk bir IDtilla lfıllıl ctr'f!v " eı.. 
ıaeriJede. ..... 'fakit lııMwldalıaı .. 
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Dünk·· s or h reketleri 
An {ara at yanşlan - Karma tak~ım elaersizi. Fener, Leviskiyi 

yendi· Sovyet heden terlliyesi l{urulu haşk~anının diyevi . 
Dün ~unbahar at yarışlarının bir.in

cisi yapıldı. Güzel havadan istifade 
eden halk yarış yerini doldurmuştu. 

llk hafta olmasına ragmen koşular çok 
gü.1.d sonuçlar ve.rdi. Bilhassa birge 
bahse diış'~ün olan seyircilerin çoğu 
yarı~ yerini iyi kazanc;la terkettiler. 
Daha beş hafta devam edecek olan ya-
rı~lara hariçten gelen atlar fazlalaşmış 
tır. Bu yüı.c.:en koşular çok sıkı ve he -
yecanlı olmakta birge bahis de o ni~ 
bette fazla işlemektedir. Aşağ[da koşu
ların ncticel.:rini yazıyoruz. 

Birinci koşu: Üç yaşında ve hiç ko 
ı;u 1.anmamış yarım kan ingiliz tay
la.r a mahsustu . .Mesafesi 1200 metre idi. 
Koşuya altı tay iştirak etti. Dünkü 
nü~hamızda da yazdığımız gibi birin -
ciliği Bay Halimin Bora ismindeki ta
yı kazaııdr. İlk koşusunu yapan Kuhi 
mır ikinci oldu. 

Fakat taylar ko~uyu birbirine o ka
dar yakın bitirdiler ki birinci gelen 
.tayla dördüncü gelen tay arasında ga -
yet az bir mesafe vardı ve seyircilerin 
bir çoğu kazanan tayı tefrik edemedi
ler. Birge bahiste Bora'ya oynayanlar bir 
liraya mukabil dört buçuk lira aldılar. 

İkinci koşu: Üç ve daha yukarı yaş 
ta ve 935 senesinde 500 liradan fazla 
ikramiye kazanmamış arıkan ingiliz at 
ve kısraklara mah::ı.ıstu. Mesafesi 1400 

metre idi. Bay Ahmedin Macaristan -
dan yeni getirdiği Şorampo ismindeki 
at başlangıç işareti ile beraber öne 
geçti ve güzel bir koşu ile birinciliği 
kazand~. Bayan Bins'in Ba.rç ismindeki 
atı ikinci oldu. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha yukarı 
yaşta ve 935 senesinde hiç koşu kazan 
mamı~ yerli ve arab at ve kısraklara 

mahsustu. Mesafesi 2000 metre idi. 

Bu koşuda sekiz at koştu. Birge ba
histe herkes prens Halimin Poruj is -
mindeki atına oynamıştı. Fakat Poruj 
beklendiği kadar güzel bir koşu yap -
madı. Bay Ahmedin Ünlü ismindeki a

tı kuvvetli bir mücadeleden sonra bir 

burun ara ile birinciliği kazandı. Po -
cuj ikinci oldu. Birge bahiste Ünlüye 

oynıyanlar yedi lira kazandılar. 
Döruüncü koşu: Dört ve daha yuka

cı yaştaki arıkan ingiliz at ve kııırak -
lara mahsustu. Mesafesi 1800 metre idi. 
Bu koşuyu da prens Halimin Mısırdan 

getirdiği Şurbara ismindeki kısrak ka

zandı. İkinci gelen Bay Akifin Kazba
dalyası taşıdığı altı kilo fazla siklet 

yüzünden rakibini sıkıştıramadı. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki ya.rımkan İngiliz at ve kısrakla 
ra mahsus handikaptı. Mesafesi 1800 

metre idi. 
Bay İskenderin Selteni hareket ye

rine gidinceye kadar biraz hırçınlaştı. 
ise de gayet sakin ve güzel bir koşu ile 
birinciliği kazandı. Bay Rüstemin N o-
nası ikinci oldu. 

Çifte bahiste Şorampo - Selten 
nıyanlar sekiz lira kazandılar. 

A. H. 

* • * 
Rru sporcuları ne Z1ımarı 

geliyorlar? 

oy-

Her yıl olduğu gibi bu aylarda spor

cu gençliğimiz Sovyct Rusya futbolcu . 
larlyle birkaç spor şubesinde karşık~a 

caklardır. Konuklarrımz 12 birinci t ş 

rin cumartesi s:ıbahı İstanbula gelmis 

bulunac1klardır. Ertesi glin öğleden 

sonra, İstanbul karma takımiyle futbo1 

oynryacak1ar; gece de eskrrim karşılaş. 
maları yapı1acaktrr. Ayın on dörd·· ' 
gece güreşler baeıhyacakttr. Ertesi ~ •ı 

glinU ikinci futbol maçı vardır. Gecesi 

de eskrim yarışmalarına devam edile. 
cektrr. 16 birinci teşrin çarşamba akşa
mı da gi.i~eş müsabakaları tamamlan

calctır. 

Rus sporcuları 18 birinci teşrin cu -
ma gilnil ı.aat 8,10 treniyle Ankara'}~ 
gelmiş olacaklardır. Burada da iki fut 
bol maçı ve eskrim, güreş karşdaşmala. 
rı olacaktır. Futbol maçları 19 cumartesi 
ve 21 paaırter.io günleridir. Geceleri r1e 
s•,.asiyle eskrim ve güreş maçları yapr 

1acaktrr. 
Ayın 22 sinde t?'mir'e gidecek olan 

knnuk1M or;ırla da ikiser maç yaparak 

1 
Cumuriyet bayramında bulunmak üzer{! 1 
şehrimize döneceklerdir. Bayram aksa. 
mı İstanbul'a. oradan da me~leketleri~e 
gideceklerdir. 

Sovyet gaz·etelerinde okuduğumuz 

haberlere göre, rus sporcuları bu g "~i 

için hazırlanıyor ve çok çalışıyorlar. 

Takımların tesbiti için birçok dencç! •r 

yapılmış ve m:ı.çlarla oyuncular iyi bi-t 
hale getirilmişlerdir. Hele futbol takrmı 
nm üzrinde çok durulmaktadşr. R•ıs 

futbol takımının en son olarak şöyle çı. 
karılması düşünülmekte imiş: 

Şorets 

Starostin I Peterin 
Fedorof StarostinII Remin 

Lapçin Yakusin Smirnof Dementiyef İ'"n 
Belki bir iki der,isik ile İstanbul, İz

mir ve Ankara'da futbolcularımızla kar 
şılaşacak bu takımın oyuncularından ço 
ğunu Rusya'ya giden ve burada kendi -
]eriyle karstlaşan sporcularımız tanımak 
tadrrlar. Rus ulusal takımı Çek futbolu. 
na karst başarı kazanmış. değerli bir 
ekiptir. Bu sebeble kazanmak için genç. 
lerimi'.,.in c:;ok çalışmaları lazımdır. 

Sevinerek görüyoruz ki futbol fede 
rasyonu bu defa yarısT.alarm yapılacağı 

üç büyük şehirde birer kamp kurmu<;tur 
Eskrim ve güreş fcderasyoıılanmız. da 
ulusal takımlanmızr h;ızır bir vaziyette 
bulundurmaktadır. Umarız ki takımları
mız her üç şubec'le de başarı k"lzanrrlar. 

Gençler hirliği - Karma takım la 
ekzersizini yaptı 

Ankara futbol kurulunun Gazi Ter 
biye enstitüsünde açtığı kampta futboL 
cular tam bir disiplin altında çalışmak -
tadırlar. Hazırlanan program::ı göre tek 
~ ve toplu antrenmanlar yapılmaktadır. 

Öteygi.in A, ve B. karma takımları kar 
şrlıkh bir ekzersis yapmıslardı. Dün · · 
karma takrm Gençler Birliği ile oymı _ 
mıştır • 

Bu maçın birinci bölümünde karma 
takım şöyle çıkmıştır: 

Natık, Nuri, Ali Rıza, Nazmi, İsken· 
der, Ziya, Niyazi, Bilal, Muzaffer, Hak
kı, Mustafa. Oyunun otuzuncu dakika. 
sında Nurinin yerine Bekir ve Ziya. 
nın yerine Nihad girmiştir. İıkinci bö· 
lümcle karma takım: Natık, Bekir, A
li Rrza, Nazmi, İhsan, lskender, Bilal, 
Niyazi, Muzaffer, Hakkı, Mustafa şek. 
linde çıkmıştır. 

Gençler birliği: Cihad, Saffet, A. 
sım, Ahmed, Hasan, Ahmed, İhsan, Mü 

nür, Niyazi, Salahaddin, Selimden ku
rulmuştu . İkinci bölümde Niyazi karma 
takıma alınmış ve yerine Keşfi girmiş. 
tir. 

Geneler birliği bu ekzersizi 2-1 ka
zanmıştır. Karma takım çok umud veri. 
ci değildi. Fakat gençler birliğnden a. 
hnacak oyuncularla iyi ve kuvvetli bir 
takım meydana geleceği şüphesizdir. 

Eğer l..eviski takımı da getirtilirse da· 
ha önemli olan rus maçlarından önce 
karma takrzyımızrn kuvveti anlaşılacak· 
trr. İlgililerden bunu temin etmelerini 
beklerken, gen~lerimize de nefes ka. 
zanmak için çok çalışmalarını tavsiye 
ederiz. 

Türkiyeye gelecek 
sporcular 

Haklanda B. '!llantsev'in diyevi 

Moskova, 6 (A.A.) - Beden terbi. 
yesi yüksek kurulu baş.kanı B. Mantsev, 
gazetecilerle yaptığı bir konuşmada 

demiştir ki : 

"- Türkiye ile Sovyet Rusya ekip

leri arasında yapılan temaslar iki dost 

memleket kültürel münasebetleri üze

rinde önemli tesirler yapmaktadır. 

Şimdiye kadar Türkiyeye, bu sefer 

yollamakta olduğumuz ekip kadar ka

labalık ve kuvvetli bir spor ekipi yol. 

lamış değiliz. Esasen şimdiye kadar hiç 
bir defa hiç bir memlekete aynı zaman. 
da bu kadar çok spor şubesi delegeleri
ni içine alan bir ekip göndermiş de· 
ğiliz. 

Yakında yapılacak müsabakalar, he. 
le futbol ve güreş müsabakaları, spor 
bakımından çok önemli olacaktır. E. 
kiplerimizi tertib ederken, fikrimizce 
çok ciddi bir rakip telakki ettiğimiz 
türk ekiplerinin ı-ok k·..- -·~ "i "7\t_,,, .. ,_ 

nr göz önnüde bulundurduk. Karşımız
da çok kuvvetli ve çok iyi hazırlanmış 
bir türk spor ekipi bulacağımıza inanı. 
yoruz. Hele. güreş müsabakaları, futbol 
müsabakalarından daha çok heyecanlı 
olacaktır. Aynı zamanda Türkiye ve 
Sovyet Rusya tenis ve eskrim ekipleri 
ilk defa olarak karşılaşacaklardır., 

Fener· Güneş karma:Jı bul;:arları 
nasıl yendi? 

İstanbul, 6 (A.A.) - Şehrimizde hı 
lunan bulgar Levski takımı ikinci ma . 
çını bugün, Fenerbahçe Güneş karışık 

takımı ile oyr.ıadılar. 
Oyuna tam 15 de başlandı. 
Oyuna kanşık takım başladı ve 3 _ 4 

çapras plase hemen bulgarlarm kalesiı~e 
indi. Rasih'in şutu biraz yukardan git. 
mesevdi bul~arlar ilk dakikada bir g 1• 

yiyec"klerdi. Kaçan bu fırsata rağmen. 
karrstk takım üstün bir oyunu devam 
ettir?T'ğe muvaffak oluvor. AJtı11cı r' 

kikada Fikret'in çok güzel bir korner 
vuruşu dört muhacimimiıin kafası ara
sında kayboldu. 

11 inci dakikada, karısrk takım 

hakiki bir gol tehlikesi geçirdi. Seri bir 
deplasmanla topu kaçıran bulgar sağa
çığı. Altı metreden bir şut çekti. Necde_ 
tin fevkalade soğuk kanlılığı olmasay 
dı bu şut gol olacaktr. 

Biraz sonra karışık takım bir gol fır· 
satı daha yakıladı. Topla yıldırım gi' 
inen Niyazi. çizgi üzerinden geri çevird! 
fakat Naci vaktinde yetişemedi. 

18 ve 23 ündi dakikada, Rasih'in iki 
güzel şutunu Levski k •!.,sinin direğini 

yalayarak avuta gittiğini görüyoruz. 
Oyıın çok hPo:lı devam ediyor. Birr."'r 
evelki hareketsiz ve cansız oyunun ye _ 
rinde bugün tc:krmımrzm cidden muvaf 
fak;,,,..tli bir oyun çıkardığım görüyoru7 

32 inci dakikada: Şaban'ın Niyazi'ye 
pası güzel bir inişten sonra Rasih'e geç
ti. Rasih yakından bir plase ile karıs·' 

takımın ilk sayısını kazandırdı 

Dört dakika sonra Şaban, kısa bir 
sürüsten sonra on metreden attığı 'Jir 
şutla bulgar kalesine ikinci golü atıver_ 
•·. Bulgarlar ikinci golden sonra çok 
hızlandılar. Karışık takımın kalesi önün 
rl tehlikeli vaziyetler basıl oluyor. Srı' 

iç'in sıkı bir sütünü Necdet yak;ıladr. 

Birinci devre 2 _ O karısık takımrn 

üstünlüğü ile bitti. 

İkinci devreye bulgarların vuruşu ile 
ba .. l.,n~t. r · -~t ilk inişi gene kanşık . 

kım yaptı. Bulgarlar, güneşi de arkalaı ı 
na alddctan sonra vaziyete hakim olma
ğa çabalryorlar. Karışık takım buna im. 
kan verme.yen güzel bir oyun oynuyr 
Bu devrede Rasih' in yerinde oynr. 
Necdetin (Güneş) çok çahştrğı görüli 
yor. 

Yedinci dakika: Soldan bir ini · 
Fikretin bir şutu tamamladı. Top kalf 
direğine ça-rptt ve geri geldi. Topı :· 
~A" bulgar müdafi" kafa ile korner y 
mak istedi. Fakat yetişen Niyazi' 
topu çizgi üı:erinden çevirdiğini ve N~<" 
detin vole bir şutla üçilncü golu a;;· 

taktığım görüyoruz. 
Dokuzuncu dakika: Sağdan bir hüct• 

mu bulgarlar favulle kestiler Niyazi'nin 
vuruşunu Naci kafa ile kaleye yol' • 
Fakat top golpost'a çarparak geriy' 
döndü. 

Üçüncü goldan sonra oyun bira~ 

gevşer gibi oldu. Çok sert oynıyan bu' 
garlara karşı, sakatlanmamak için ,. 
yapmadrklan görülüyor. Çoğu rusla. 
için hazırlanan oy:ıncularc'lan kurul:; 
t-ıkrm için bu taktik çok yerinde idi. 

Bugarlar hücum üstüne hüc1
• y~ 

yorlar. Fakat bunların hiç biri tehli1
• 

bir hale gelemiyor. 
31 inci dakika: Durmadan tekrne 

atan bulgar sağ miidaHi hakemin ihtarı 
m h"karetle k:ındadı ve dışarı çı'-

36 ıncı dakika: bulgarlar ceza 
:isi içinde Necdete çelme taktılar Penal 
tı v· <:unu N"'cdet e:ole ;evirrı: ı c 
karı~rk takımın 4 _ O galibiyetivle bitti 

Mürebhiye arıyanJara 
Türk tebaası bir Frnasız Bayanı 

yüksek aileler yanında mürebbiyelik 
anyor. A. R. rumuzu ile bac:•mevi.-· İ?.f' 

mUrac1'1t. 

11LKTEŞRIN 1935 PAZARTESi 

.....,...,-.,,ıy•.,rv•Jf'~~ 

San Michele'nin kitabı~ 
Bir yılda yirmi altı dile çevrilmiş ~ 

tek eser 

Kitabcılarda 
~ 

Yazan: Aksel /Hunıe, ıllrk(·eye çeviren N. Bay<lar ~ 
Basıldığı yer: Ulus Btuımevi 
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1 Asken Fabrikalar Umum Müdürlüğu f 
İ S;ıtm Alma Komisyonu ilil.nları i 
• 5 
652 ÇİFT EFRAT FOTİN! günü saat 14 te açık eksiltme ile 
Tahmin edilen bedeli (3325) ihale edilecektir. Şartname para. 

lira (20~ kuruş olan yukarda sız olarak komisyondan verilir. 
miktarı ve cinsi yazılı malzeme Taliplerin muvakkat teminatı 
askeri fabrikalar Umum Müdür- plan (146) lira (26) kuruş ve 
lüğü satın alma komisyonunc~ 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
25/B. Teşrin/935 tarihinde cu. maddelerhdeki vesaikle mezkur 
ma günü saat_14 te aç[k eksiltme gün ve saatte komisyona müra· 
ile ihale edilecektir. Şartname caatları. (2803) 1-4376 
parasız olarak komisyondan ve-
rilir. Taliplerin muvakkat temi. 800 ADET LASTIK TAKOZ 
nat olar. 249 lira 39 kuruş ve Tahmin edilen bedeli (820) ti· 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ra olan yukarda miktarı ve cinsi 
maddelerindeki vesaikle mez- yazılı malzt"me Askeri Fabrika. 
kfar gün ve saatte komisyona lat Umum Müdürlüğü satın al. 
müracaatları. (2901) 1-4508 ma komisvonunca 21-1. teşrin. 

650 KİLO YUMUŞAK 935 tarihind~ pazartesi günü sa· 
KÖSELE at 14 te ı>aırarlrk ile ihale edı_ 

Şartnamesinde değişiklik ya. 
pılan ve tahmin edilen edeli 
(1950) lird olan yukarda mikda. 
rı ve cinsi vazıh malzeme As· 
keri fabri!calar Umum Müdür
lüğü satın alma komisyonunca 
18/l. Teşrin/935 tarihinde cuma 

lecektir. Ş<trtname parasız ola. 
rak komisvcından verilir. Talip. 
lerin muvakkat teminat olan (61' 
lira (50) kL1ruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
ki vesaikle mezkur gün ve saat· 
te komisyona müracaatları. 

(2804) 1--4377 

Yük.seli Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğün.-len: 

YitKsek Ziraat Enstitüsünün bir senelik ihtiyacı olan aşağıda 
ya~ılı 7 kalem sabun, soda ve saire alınacağından hizalarında gös
terılen nwıhammen bedeller üzerinden 24-10·935 perşembe günü ss.. 
at 15 açık eksiltme ile ihale edileceğinden mezkur ihale saatma 
kadar muvakkat teminatı tutan 186 lirayı enstitü veznesine yatırıp 
alacakları makbuzla İdare ve İhale komisyonuna müracaatları. Pa. 
rasız şartnamesini ve nümunelerini görme•k istiyenler enstitü İda· 
re' Müdürlüğünden istemeleri. (2898) 
Miktarı Kilosu Cinsi 
4000 • 5006 1 Sabun ..._ 
1000 - 2000 ., Soda. İstanbul kcistal 

150 kutu 250 Gr. Brasso 
1250 .. Pırıl 
1000 Adet İstanbul süpürgesi 

500 120 - 130 santim 

150 .. uzunluğunda süpürge sapı 
Sifon süpürgesi sapr 
ile beraber. 

Fiatı 

32 kuruş 
9 ., 

35 .. 
25 ., 
25 .. 

12,5 .. 

12,5 " 
1-4513 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara sahnalmakomis yonundaıı: 

1: Eldeki nümune evsaf,ve boylara uygun olmak şartile (3000) 
kap':1t ve (15,?00) takım erat kışlık elbisesinin dikimi (imaliyesi) 
ayrı, ayn eksıltmeye konulmuştur. 

2: Her iki işe ait şartn~~ .. ler Ankara jandarma genel komu· 
tanlığı kurağındaki komis ın parasız olarak her gün alınabilir. 

3: Eksiltmeye gireceklcı ~artııamede yazılı belgeleri havi tek. 
lif mektuplarını, ve eksiltmesi için de teminat makbuzu veya ban
ka mektuplarım eksiltme saatmdan evvel komisyona vermiş bulu· 
nacaklardır. 

4: 3000 kaput ımaliye tahmin bedeli (3600} ilk teminatı (270) 
lira ve açık eksiltmesi 24-10-935 perşembe günü saat (10) da. 

5: 15,000 takım kışlık elbise imaliyesi tahmini bedeli (24,000) 
ilk teminatı (1800) lira ve kapalı zarf usulü ile eksiltmesi 25-10-
935 cuma günü saat (10) da komisyonda yapılacağı. (2897) 1-4514 

Ankara ilbaylığın dan: 
Açık bulunan Kes.kin ve Bala tahsil müfettişti.kleri ıçın Lise 

mezunları arasmda 11 ilk teşrin günü müsabaka imtihanı yapıla-
caktır. 
İsteklilerin belgeleriyle birlikte imtihandan bir gün önceye kadar 
müracaatları ilan olunur. (2903) 1-4507 

-= rı- ' 
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AVRUPAYA TALFBE 1 
GöNDERtl .ECEK 

M. T. A. ENSTİTÜSÜ~ DEN: 
1. - Maden mühendisliği talasll etmN kere A.,.,_,a ~ 

bak& ile tekiz talebe gönderilecektir. lstiymlerin aıpfıclalr.i fal'fla. 
•ı haiz olmaları lizımdır : 

a) Tirle olmak, 
b) Maden ocaklarında ça!Jt&bilecek kalriliyette 'ft tWahati tam 

olmak, (sıhhi muayene Anbrada yaptırılacütn'.) 
c) Lise mezunu olup fransuca, alınanca, ingiUzce dillel'inden 

biriaini okuyup yazabilmek, 
d) Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşten yulran olmamak, 
2. - Mtlsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enıtitüsilnde 9. 

lefl'ini evel 1935 tarihinde yapılacaktır. Aplacalr miaabaka imti· 
batımda munffak olmakla beraber g3ncleri1eeek talebelerin ihraz 
ettikleri ~ itibariyle iJk lleJds ..... llll!Yld z'r Jen .... •• • 

3. - Tahsile g5nderllecei olanfar ileridt fthsil mmtdederi lm-
dar mecburi hizmete tibi olduklanndan l>u huauıta vesaik milkel. 
lefiyetleri hakkında bir teahhütname verecek ve bunun için mu
teber bir kefil gösterecektir. 

4. - lstiyenlerin ; 
Nüfus btiviyet cüzdanım hü8Dü bal YUakuını melltep tehadet. 

name.ini veya bunlann tasdikli auretJeriai ft dart ima foto~ 
ile t!ilekçelerini 7 te,rinievel 1935 alqamnla traar AAkarada M. 
T. A. enstitüsü genel direktlSrlUğiine g8ndermit olmaları ve 8. 
teırinievel 1935 tarihinde yapılacak srhht muayeaele b.ıır balun. 
maları 1-zımdır. 1--4337 

TOPOGRAF VE RESSAM 
ALINACAK 

MADEN TETKİK V~ 
ARAMA ENSTİTÜSONDEN: 

Tecrübeli topoc~afla harita reuaıa'tan aranlJOI. ~erbı 
Ankara. ifaden tetkik ve trm- enattfi81ne ~ ._.,. 

KIŞ GELİYOR 
OdunsH ve kömÜ1'8ÜZ blaeağa 

diye dötünmeyiniz 

6AYDA 6 TAKSl'ITE 
H. inanç ve Said tecimgesi tobahlr a.ilmif PJd kura 

.... odmıu ft llewe tömllrl ile DqirmİIU Lblrk madeD 
JdSmürlblü altı ayda altı taksitte &demek prtile ...... w 
mllstaWemlerle ıa-d müewlenfe qblda f811P"lara wr
mei• ...... ~. Jlaklqıe mleRH 1 n lw ilktir. 

...,_ ~ Y~ı Ali Rıııa a,.mmam 
semtia ı.atmdald yanbanemüre mitracaatlan 1-4424 

ya 
TAT.EBE YAZILMA 'ŞARTLARI 

ı. Fakülteye 40 yatılı atlebe ile ,...il talebe almacaktır. 
2. Yatılı talebe yazılmak için yapılacak ll1laCI Jcasamaak prttır. 
Bu amaca girmek için Jise veya 6 ydlık llretmea cıhJundan 

muun olmak Jlzımdu. 
S. Yatılı talebe için yapılacak unaçlar 15.16 birfıd •-.ın 1935 

tarihlerinde saat 10 da baflamak Bzere Ankarada Gmil""'Terbtye 
BnatitUaflade1 f ıtanbuJda YUkaek Öğretmen ohlanda yurh olarak 
JaPılacaktır. 

4. Yabb talebe olmak içbı 1"ı amaçlara si.an* ~terin 10 
llirbacl tıep1a 1'35 tarihine kadar Klildr Babnblı Y1Uek Oire. 
tb Gtnel Direkt8rltipne baparm.laa ~· 

5. Gtindls talebesi olmak iati,_ıeda: 
a) Bir liseden mezun ohbalan 
b) 'Lhe babJOl'yau geçirmlı 61 ı ' n 
c) 1935' yılı lise mesmılarmna olpaJak ~namı ftımit ol· 

.ıaaJan. 
e. Olhı4tlsll üle1ieiüı) 1 fWncl tllpfa ltu alnine a.teı Anka. 

nıda Bvlraf Apartımamndaki FMülte Sclrreterlilfne bapmma1ur 
preklidlr. (2911) 1-MH 

Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğünden: 

Genel Midtirlülünde miatahdemleti için yemden yaptm)acak 
9 adet paltonun münakasa gBnU 9.10·935 tarihinde icr:' edileceğin
den ııryealer % 7,5 cleposit ~ De birlikte memanıı ve levazım 
M!id\\rlülüne mGracatlarr. (28&4) 1--4469 

ilk ve orta tahsil tale
besine ilin 

OtObüs işleri Direktörliiğiinden 
İlk. Orta ve Lıae ta1ebeal ç;Wpa gUn ve saatlerinde Uray oto. 

lıılüeri ~..,... ·~-· 1 ~ Bunwı lpn kendi okul direkt8rlerinden foı<>lu. mtihürlü ala· 
cakları 16 kuruşluk pullu ftSika, ıs kumtİuk pul w iki foto ile 
Belediye reisliğine mUracaat etmeleri ilan elwmr (8R) 1-4416 

Nafıa BakanhiJndan: 
Miınakallt ba ]ıanhğı kadrosuttda "30,, lıra maaılı bır ressamlık 

açıkur. 
Lise veya muadıli mekteplerden meıun f ran ı ca ve ahnanca 

Hunlardan birini bilenler arasmda müsabaka imtihanı yapılacak-
tır. 

Taliplerin ife yarar kltrtlartte- ıs bina tqrin salr globe 
bdar Baymdırlrk Bakanlığına mtiracaat etmeleri ilan olunur. 

1--4431 

U .L US 

Kiralik apartman 
daireleri 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankamıza aid Ipklar caddesinde Bay Tarhan apart11D8mnın 

ı, 2, 5, 6, 7, 9 mamaralı Uireleri ı. ıı. 1935 de ve 8 numanlı clai.~. 
si 7. 11. 1935 taıihilMle talim .....,.Jı üere bir sene süre ile ve 
açık artırma aurtıeirJe lril1l)l8 wrileceldk 

Her daire ıu. elektrik ve havagazı tesiutmı havi bir koridor 
bet oda. biT matbah, bir banyo ve hir baıiclan ibarettir. 

İbaleleri 15.10-1935 sah gi.inü saat on altıda yapılacaktır. 
Depozito parası, bir.inci ve ikinci dair(ler için 80, diğerleri içiA 

100 u..ı.r. 

t.lıekliterin bale güaine lııa.dar dıepoaıto pmaıı ile ban~ 
M..,..llt l&dürliillM ~ daiıtYJ 1~ ipaa 4e +u b.. 
pıcıama mlracaatlaı:ı. (2792) l-"394 

Ma~ye Vekiletinden 
2lX32 e~da • beher k-utuau yiıa. adetli on bin kutu karbon 

JrtiıCb Jlplr eksiltme ile aatm almacaktn' Mulwnmen kıymeti 
9590 liradır. İsteklilerin 712 lira 50 kuruş muvakkat teminatları 
ile 18·10..935 tarihine musadif cuma güıiü saat on bette Maliye Ve. 
kileti Kırtuiye müdbrliığünde müte,elUil komi&yona müracaat. 
lan. (2810) 1-4395 

Nafia be~inci daire su 
işleri müdürlüğünden: 

Ketif bedeli 6285 lii'a 82 kuruı olan kildmetre 8 bendi ıle Ak
kopril bendınde J'lpsı.cak tamirat ~10-935 tarıhınden itibaren ıs 
gün miWdetlıe ve tapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. Ek. 
~ teplnievelin 19 uncu cumartesi günü saat 11 de Nafıa Be
fÜic.ı Daire Su itleri Miidürlüğündeld ekailb:ne komis.yonu tara· 
....,. yap1Jacalrtır. htekliJerin eksil .. we utmm ve ihale ka. 
nununda yazılı vesikalarla timdiye kadar yapanı oldukları ifler. 
de teahhüdünil ifa ettiklenne dair mahalli idarelerden veriJmit 
'ft'Sihlannr 19-lo-935 tarihJne mihadif cumartesi gün& saat 10 a 
kadar Beıind daireye vereceklerdir Muvak:kat temmat 470 lira
dır. Şartname ft proıeyf g&mek için her gin. mezkQr daireye mL 
racaat edebilirler. (2881) 1--4469 

Hariciye VekiJetinden: 
~ciye Velrlletindc 11 inci derecedim mevcut mitnhal memu.. 

riyetlere talimatnamesine tevfikan mü..ı.lnt ile ...._r almacaktır. 
llliaabüa imtihan• 4 tetrlniaani gu de mat 10 da Hariciye V•· 

kiletinde yapılacaktır. 
Mluhalrqa ipirak iPn, talipleriJa ..-..mn bnununun 4 tlncl 

maddeaindekilerden batka qağıda yuıh nsaft da haiz olmalan 
Jlsmıdır. 

Habk, lltwdye, UIGmti Siyasiye, llniaactip we lçtima178 •• 
fakUJte derec:elindeld Yllbek Tic:eıet ~ veya Haridye 
mesleği ile alilı:au Jmtunan ~iimasil fti~ •kteplerden birif' • .. • ı•• ' t'J ... .... " .... ~ ... !.~ 

DlllNI& lmtiltanı • 
l - Bublm •edeniye, !HbW .._ tlt Büuku Husaa,el 

f>üvel, llrtıaat, Maliye ve Tarilli SiJad (1115 c1ea Allllllnnııza ka· 
dar) hübıda tabrirf ve pfalaf IU8ller 

2 - Türkçe ft framuc:adan tahrir ft tcrceme, 
3 - llüaabakada ü..e mi.zam dolaunnak prtiyle en fada n\I. 

mero alanlar kazanmıt olaalttır-
Müsavat halinde fnamzcacf811 maada bir ecnebi lisanına vukuf 

sebebi rUÇhandır. 
Taliplerin mektep F~ıaaaneleri askerliklerini yaptıkları.. 

na dair vesıblanm. latilıaeaf ve sıhhat tehadetnameleri ile btlvi· 
yet cüzdanı veya suretlerini lıuda ile 25 tefrininel 935 akpmma 
kadar Vekilet Zat tıı~i daireal Şefliiine tndi eylemeleri ve 
4 tqrinisani 935 de Ankarada V.Wette huır l>ulunmalan asker. 
Hklerhıl J•pmaiDl1 QJanlann ~ eylememe1ri ilan olunur. 

(2722} 1-4255 

iKi GENÇ KAN 
AılnJ Ondra - Mu Schmelinı 

Samsun Şarllayhğm dan: 
ı - s.m.uı. deldiA w • flılarikalarmm sekiz ayhk ihtiyacı 

olan -.garf 240
1 
u.al 2t50 .~ muot nah ı..ı,. w ....,, .... 

prtwneai daıresina Jsapalt -ıarf uaaliyte ebi1tme)'e konul"l!ftl*V. 
2 - ihale ZS-lU35 gtlnlemecine rastlayaıı pazartesi gGııü sa. 

at 10 da beledi,e pıcl.,...•ıie yapılacaktır 
3 - İıteldll r _,._ "'" ftftcekleri teklif mektuplamn mu. 

ayyn ıaattan bir aat ad CDCiimen Rd.ııfine ......,. nmlrahiliD-
de vermelidirler. 

4 - Ek lmpey tel c 1r prkıetler 2490 ııumarah bnuaun 
3 tbıcl madclellaicı.A v B f kralanna göre vesikalarını giSstermeye 
mecburcludar. 

5 _ lpu muotyıt muhammett beleli 1 tmi iki Wn yils lfndir, f 
Xunlbt temllaat W1 Uta e1U blrüştlır. 

~ - Şar amenlıııa: tirnelt betıetaiz olar iatiyenlerc- venliı: 
(2861) J .... 

Ankar.a Levazım Amirliii Satm 
Altına Komisyonu ilanlan 

ILAll 
1936 ...... ..._.....,.... Ddlır Gt~ A~ 1ııor -

barına ttaJim .-... ~ ao.ooo ilde-. ~ ;p,... 
matra bldı lııor atın alma kcımiayonunca ..... nrfta ewıtme,. 
lronulmuftur. 

2 - fmıni 2ıl• tepininel 935 tarihine miiıMll puaıtffi .... 
saat 11 AfJOiada ııaor atm .ı.. Jıromia,ronmada ppdaeakhr. 

3 - T.ahmin -....u 240m lira ve mumkat ıemimrtı 1880 ... 
dır. 

4 - Şaıtaamai Ye ..m.tkli aümuneai ker satın alma komiıiJo,. 
nanda ller ela 111'dea ...ı fÖriilebilir. 

5 - Teklif _..plumm 21 tefrinieyel 935 ~ ,ona _. 
at onbeşe kadar 1loı l&tm alma 1rom1.,_u reieJiliııe wenlmelt 
mecburidir. 

6 - İil&eldi ollDJum ......... t te:mMNıdan ile birlikte tayıa 
edilen gün ve saatte Afyoriaki kor satm allM llomi9}'or.ına gel· 
meleri. (2832) 'J-4405 

İLAM 

1 - Merzifon prnuıonunda bulunan ~ llayvanatuun ilene• 
Ji.k ihtiyacı 328.••alo kuru ot 27 eyl&l 935 ~nlemecinc1en ıtibm
ren otus gün müddetle kapalı eksiltmeye k~tur. 

Tahmin edilen bedel 19680 Jira muvalıbt' ~mmatı 14'6 lı~ 
dır. İstekliler prtnameyi İstanbul Ankara I.nasmı AmitUlılena• 
de ve MeTZifon ut'lrma ve eksiltme lıomiay.-mıda &önbilider 
ihalesi 28/l. teş,19S5 günlemecine raatbyan r~ pü .... 
OD altıdadır. 

2490 sayık artırma ve eksiltme ve ihale kaılwmnun 2 incı maL 
desindeki "8lf1an bais olan istekliler ihale gimümte teklif mek· 
taplamu temiaat makbulan ile birlikte saat on beşe bd ko. 
misyon daıresine wrmiş olacaklardır. (2912) 1-4506 

İLAN 

Merzifon garnızonunda bulunan krtaatın seneliık un ihtıyacı 
olan 222,000 lııilo elıımelı:lilı: an Z1 eylQJ 935 günlemecınden ıtibaren 
30 gün müddetle ı..palr eksiltmeye konulmuştur 

Tahmin eclilea bedeli 26640 lisa muvakkat kminatı 199& bra. 
dır. lneldller patnameyi İstanbul Ankara ~~mı mnirliklerin
de ve Merzifon .arma w -.Utme kolniayo,_ııda pr$ilirler. 
baaıeai 28/1. tq/f35 günlemecifte rutnyaıı ~aı guniı uat 
onbeı~ 

2490 l87Jh ..-ma ·we eksiltme ve ibale kammıınun 2 aaacı _.... 
daindekj yamflan llaia olan meldiler ilaale ..-- .... ....., 
tllplamu temiMt 1r.akWzlan ile birlikte- ... ~ ...... .. 
misyon --- wrmit olacaklaıdtr (2913) s;...+.Uoş 

Cinai 

Demir dökme ... ............ 
• diı•li ........ 

Miktarı 
..set 

7 
70 .. 

7 

İLAN 

l1k teminatı 
Lr. Jru. 

Devlet Daniryolları ve L manian Umum 
Müdürlüği; ilanlan 

iLAN 
126.13 lira muhammen kıymetli on dirt kJıem matbM llltıtlin 

9e kartoDlan gllmr81denmiı ..... tellhni ..-.ıe 4 ikinci tetda 
1935 puartes1 ...... ıs - ..Anbrada ic1ase. .... anıda bpa1;i 
sarf maU,Je lltlll atmacôtır. 

Ba ip gfımek iatiymledll:M7 1ka 50 Min,.ı\A mınakbt temi. 
nat ile bnma-taJla ettilJ W811raları. baanwa4 indi amdieil 
madblaee iti .. ..,, mUeri t.uhı•ı !ti•• .. ...,... 
name ve tek1ifllllai aym sin ...t 14 a .._ 1 :ı ı ·.- .wJtiM 
w:nneleri ,.. lı • ~ 

Bu ite ait ,. ._ An>:rro.i• _, 1•11 ..W.. 
....... sv•11•ı•• Te.ıum w ..n ............ dalıtıL 
maktmlır. HBıı ıııcJeır Asıbre+ wkenio daiııalmllD w ~ 
pda taelltim mlb!Ur1611Dc1e g&Glebilir. (384+) 1--4401 

iLAN 
Jl•1rp Fil ... li ..,_ lira ... ·-.ve P*oi"at lılilmıhletl 

4. iL lfi5 JS U8sl aW mt 15,30 4a bpmb ~ ...ıa ile Aab. 
rada ld'ate blnzmi1a atın alınacaktır. Bu ite gume~ ~ 
ı• Jiialilt teminat wrmeleri w kammmı taıUı ~ 
vuikalar ve lfl: girmeie muii 1wıuııt bu~ dalf bey&Di 
name Ye teklifllde ILJlll p IUt 14,.30 a kadar lkGIDiaJcm Jleilffğl. 
ne vermeleri llmmdır. Bu ite ait prtııameler Haydarpapda T~ 
eeUUbı .,. lın'k Küderlqibıde Anbrada "8lz~ 4airesbıde pa. 
rpız olarak daltrfmaktadır. (2827) 1-4422 

iLAM 
Mn•ıeıcn bedeli 14878 Hra oJaa tıımlıtıetif aWlıe .-. 7·lı..ISI 

pertemlJe g8ll8 mat 15,SO .. bpe1r sarf ... J\d 1 

....... 

binaamda aatm alınacaktır. 
Ba ffe 1ir• • ~ HJ~ıa:*fitl~Jr 11 J 1 U. 

kaDwum ta,ı..•11 vesı~.... -•ınr ..... 
cifaiace ifıl a· ,. k #ııjııi;Ued1 '! tı...._ .. .-,~ 
oıe ve tekllfllılbd •)'Dl ala Mat 14,SO a ~~ ııefalltm. 
vermeleri il ftt. 

Buna ter ,...s o1aralıc Aabrlii& Jılabane daire-
tfncİcn ve pcla TaeDUm w lft'i MMlttuğilnden alma-
blHr. (2884) 1-*71 

iLAN 
lluham• a.•elled ile miktarları. eı.u-. tarihi, gUnU aaatl 

w muvakkat _..t miktadan apğıda 1~ malzeme bpalJ 
sarf MU1t1 ile Mkatada idare binaa.nda lllbıı llmacaktır. Bu it
lere girmek iatifenleriıı hhıalarmda yuılı olan imıvülrat temina. 
tı vermeleri ft ._..,, taJin ettiği vesHaıJar. w ife ctrmc1e ma
nii kanuni lıclb ıadığma dair beyanname ve Ukliflerle eba1tml 
glail mt 14,30 a Udu komiayon reisliğine vermeleri lisandır, 
Bu itlere ait pıtnameler Bqdarpapda T.eae~ ve Sevk Mil• 
dürlüğtınde, Anbrada maıseme dairesinde ~ olarak clağıtıL 
maktadır. {2885) 

İSMi MubMnmen Eksiltme ~ MuvalDkat 

77 kalem elek· 
trik tellen 
ve kablolan 
ı•ıraıem.m. 
telif ~dko 
u veren 

bedeli ... •ııiaati temiııat. 
15360 8~1L.93S 1144,50 lira 
lira cuma 15,SG • dı 

11-11.93$ 
~arteıi 1~ 

3o. da 
~511 

58S,30 lira 



SAYIFA 8 

ZİRAAT VEKALETİ 

Baytar unıum ınü.diirlüğüııdt•ıı: 
Merinos koyunları yetiştirme teşkilatı için satın alınacak bir 

adet Deforden cihazı, bir adet kırma makinası, bir adet yeşil kesen 
makina, üç adet Tetuvir aleti (12 şişe hususi siyah mürekkebile 
IM<-aber) ve 12 adet Burdizzo açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tamamının tahmin edilen bedelleri (1153) (Bin .YÜZ elli üç) 
Jfradrr. İhalesi 14-10-935 pazartesi günü saat 15 dedir. Şartnamesi 
Vekalet Baytar Umum Müdürlüğü Merinos muhasipliğinden ve 
İstanbulda Vilayet Baytar Miıdiırlüğünden parasız olarak alına. 
bilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahilinde muay. 
yen günde 86 lira 47 kuruşluk teminatlariyle birlikte Ziraat V 
kaleti Baytar Umum Müdürlüğünde toplanacak satın alma kom: 
yonuna müracaatları. (2782) 1-4350 

inhisarlar umum l\1iidürlüğünden; 
1 - İzmir Çamaltı tuzlası tuz değirmen binası inşaatı kapalı 

.zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli (29679,53) liradır. 
3 - Eksiltme, proje ve şartnameleri (150) kurus mukabilinde 

kmir inhisarlar baş müdüriyetiyle Kabataş levazım ve mübayaat 
ıubesi nakit muhasipliğindcn alınacaktır. 

4 - Eksiltme 19.10.1935 tarihine müsadif cumartesı günil saat 
(dl) de Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi binasın. 
daki alım komisyonunda icra kılınacaktır. 

5 - İsteklilerin vtizde 7,5 muvakkat gi.ıvenme paralariyle bir 
likte kapalı zarfları muayyen giınde saat ona kadar behemehal ko
misyon reisine makbuz mukabilinde teslim etmeleri lazımdır. 

6 - İsteklilerin kapalı zarflar içine şartnamenin 4 üncü mad 
de3i mucibince laznn gelen vesaiki koymaları şarttır. (6100) 1-445:. 

Ankara müstakil jandarma taburu 
sabnalma komisyonundan: 

9.9-935 pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf eksiltmesine ko. 
nulan (115000) kilo birinci çeşit ekmek için istekli çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre pazarlıkla satın alın
masına ve pazarlıfın 9.10-935 çarşamba günü saat 15 te açılmasma 
karar verilmiştir. 1steklilere şartnameyi parasız olarak J. ML. TB. 
Karargahından verilir pazarlığa girmek istiyenlerin tahmin bedeli 
olan (11500) liranın (862) lira (50) kuruş olan % 7,50 ilk temıııat 
makıbuz veya banka mektubu ile birlikte pazarlık günü ve saatm 
da tabur kurağtnda satın alma komisyonuna baş vurmaları. (2632) 

1-4176 

Ankara A kerlik şubesinden: 
1 - Şimdiye kadar muvazzaflık hizmeti yapmamış bulunanlar 

tam hizmetli ve son yoklamalarında hava, süvari, istihkam, nakli
ye, muzıka, topçu, muhabere, harita, demiryolu, ışıldak, sanayi sı· 
nıfma ayrılanlardan 316 dan 329 dahil jandarma deniz, gumrük sı. 
nıfından olanların da 316 dan 330 dahil doğumuna kadar olanları 
tıcsrinievel 935 çağrılarak kıtaata gönderilecektir. 

2 - Bu eratın hangi gün şubeye geleceklerine dai r namlarına 
yazılmış olan çağrılma kağıtları her erin kayıtlı bulunduğu mahal
le veya köye yollanılacaktır. Bu kağıtların altında yazılı günlerde 
herhalde şubeye gelmeleri Jiizımdır. Gelmiyenler hakkında asker. 
Hk mükellefiyet kanununun tayin ettiği ceza tatbik edilecektir. 

3 - Bunlardan bedel vermek istiyenler hangi gün şubeye çağ
rdmışlarsa o günden bir gün evel akşamına kadar bedel verCbile. 
oekleri ilan olunur. (2848) 1-4416 

K. D. Ereğli ~arhaylığın dan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Elektrik santralının bir senelik ih. 

tıiyacı olan (580) kilo va kom yağı, (385) kilo silindir yağı, ( 18) 
Jriıo Gres yağı altAnıf voltluk (120) adet ampul, kırk voltluk ( 100) 
ıdet yirmi beş voltluk (100) adet ki cernan (320) adet Osram mar
ka ampul (60) kilo üstübü, (48) kilo sabun (8) kilo tuz ruhu (48) 
kilo soda bir teneke benzin, dört teneke gaz yağı (18) adet el sü· 
pürgesi, (6) kilo arap sabunudur. Bu satın alma işinin tahmin be
<leli (456) dört yüz elli altı liradır. 

2 - İstiyenler bu işe ait şartnameleri ve nümuneleri belediye 
dairesinde görebilirler ve parasız alabilirler. 

3 - Bu işe ait eksiltme 11.10-935 tarihine rastlıya cuma günü 
Mat 16 da belediye dairesinde belediye enciımeni tarafından ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme :açıktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçın iıoteklinin (31 > lira (20) ku. 

ruşluk muvakkat teminat makbuzunu saat 16 ya kadar şar'ba~ltğa 
vermeleri. (2860) 1-4434 

afıa Vekaletinden: 
Derince Travers fabrikası kadrosunda "165,, lira ücretli bir ma. 

4ıfoa mühendisliği açıktır. 
Makina mühendisliği diploma ve ruhsatnamesinı haız olan talip· 

lerin ellerinde bulunan işe yarar kağıtlarile birinci teşrinin 15 in· 
ci sah gününe kadar Bayındırlrk Bakanlığına müracaatları ilan 
olunur. (2854) 1-4430 

·Ankara 
Akar No: 
100 
218 

98 
214 

8S 
135 
21Z 

84 
220 
215 
173 
211 

52 
~ı; 

151 
61 
36 
86 

Evk~af 1\llüdürlüğündeıı: 
Mevkii 
Koyunpazarı 
:Ehna dağ 
Koyun pazarı 
Ettmesut 
Ulu kapı 
Saraçlar 

Cinsi 
Dükkan 

Kar kuyusu 
Dükkan 
Han 
Dükkan 

Etime sut ,. 
Ulu kapı .. 
Polatlı Çiftlik Muhattı 
Bas mil Tarla 
Kurtulu~ Baraka 
Etime sut Dükkan 
Koyun pazarı Kahve 
Etimesut Dükkan 
Dellal karaca Dükkan 
Müneccim yokuş Dükkan 
Koyun pazarı Dükkan 
Ulu kapı Uzun uluk degirmeni 

Yukarda cins ve mevkllerile numaraları yazr1ı 18 parça evkafa 
ait emlakin artırması beş gün daha uzatılarak 8.10.935 gününde 
tekrar açık artırması icra ~dileceğinden tutmak istiyenlerin o gün 
Ankara Evkaf Müdürlüğüne gelmeleri. (2905) 1-4509 

f 

ULUS T ILIC'R$10N 19~5 PAZARTESi 

iNŞAA T SAlliPLERt1'1Eı 

BİNANIZI MODERN VESAİTL:ıt YAPILMIŞ VE 
İLi: YAPTIRINlZ EVSAFI ~N İYİ ÇİMit-N TO 

AN KARADA. MUESSES 

KART AL Çimento Fabrikasını 

Çıkardığı Mallar Bu Hassaları 
Haiz Olan Rakipsiz Çimentodur 

Uainıa genç 
daima güzel 
KANZUK 

Balsamin kremi 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara· 
fında takdir kazanmış gü
zellik kremidu Cildinizin 
gilzellik ve tazeliğini dai· 
ma :nuhafaza eder Balsa· 
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilindc rağbet 

görmüş ciddi bir kremdir. 
Çillerı ve buruşukları iza
le ederek tene tevka13de 
bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazanmıştır. Balsa· 
min kremi katiyen kuru
maz. Teninizin latif taze
liğinı, cildinızin cazip ta· 
ravetini ancak krem Balsa· 
min ıle m~ydana çıkarabi· 

lirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kul· 
lanamaz. Tanılmış itriyat 
mağazaları ile büvük ecza. 
nelerdt bulunuı 

SATILIK EV 
Yenişehırdedir. Yeni sinema 

yanında ti.ıtiıncü Bay Attye so· 
rulsun. 1-4390 

,, 
• 

1 M E R 
- ... ,,., .. 

----
İmtıyaz sahibi ve Başınu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı işleri MUdilrU Naauhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi cfrarmda 

Ufıış Bısımtvind• bısıln11ş· 
tır. _ _J 

11.,iatlarda yeni tenzilat 

Yüzde 7 ,5 raddesnde tasarruf 

Göz mütehassı ı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAGUN 

Anafartalaı caddesi Zenit 
saatleri mağazası üstünde pa. 
zardan başka her gün sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Sah günleri voksuz1ua 
parasız. 

Haus zu Vermieten 
GANZ MODERN. BESTE 

LOCAL İM YENİŞEHİR: SE
LA.NİK CADDESİ No. 51. Te. 
tel ..ıt1: 1347 Hour: 10.13 

1 il 1 1 1 1 ili H lfHll 

Dr. TURGUT 

Hastalarını Adliye Sarayı 1 
karşısında Hayati apartmanın ı= 
da her gUn 15 den 19 za kadar 

kabule başlamıştıı. 1 ·--·"· ıı•-···- 11! Y enişehirde kiralık 

ev 
Lozan meydanı ile Havuz ba· 

şı arasında çarşı yanında dört 
oda tam konfor. telefon: 2655 

1-4502 

Doktor 

Ali l\'laruf (1nver 
OERl. FlRENGI VE BELSO· 
ÔUKI. UGU HASTALIKLARJ 

MUT EH ASSISJ 

Tabakhane caddesi başında Al 

tıntaş sokak No 17. Hastalarını 
hergiln 9-13 ve 15-20ye kadar 

kabul eder 

Sencanh köyünde 
acele satılık ev 

ve tarlalar 
3 oda 1 mutbak ı balkon içe. 

risinde suyu mevcut Anbar ve 
saire 450 dönüm 8 parça tarla 
ikisi sulu bir de Dav;u ağılı var
dır. 

Kurtuluş mahallesi 13/14 
No lu evde Satılmışa müracaat. 

1-451~ 

MıiJa MWQ.a.f.aıa V ••üebi Sat.aı AkDa 

KorftiılrQR4'1 ~ 

BtLfT 
İstanbuldaki Kuleli ve Mal. 

tepe liselerile Bursadaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci sı. 
nıflarına yeniden talebe ahna
caktır. Ginneğe istekli bulunan· 
]arın bu mekteplere veya asker. 
lik şubelerine hemen müracaat. 
ları ilan olunur. (2866) 1-4448 

BİLİT 
Ordu ıhtiyacı için 5 Ha 8 a

det lavabolu mu terek takmı ci
hazları kapalı zarf usuliyle sa. 
tın alınacaktır. Muhammen bede
li (11500) liradır. Teminatı mu
vakkatesi (862) lira 50 kuruştur. 
İhalesi 10. 10 935 perşembe saat 
14,5 dadır. İstekliler evsaf ve 
şartnamesini almak ve görmek 
istiyenler bedelsiz olarak M. M. 
V. satınalma komisyonundan a -
hnacaktır. Eksiltmeye girecek. 
lerin 2490 No. lu kanunda göS
terilen vesaikle ve teminat ve 
teklif mektuplariyle birlikte bel
li gün ve saatından en az bir sa
at evel satınalma komisyonuna 
gcl~leri. (2320) 1- 3112 

BİLİT 

Elektrik işi: Etlikte serum 
ve aşı evi elektrik aletleri tah. 
vil ve tamiri açrk eksiltmeye 
konmuştur. Keşif ve şartnamesi 
parasma karşı inşaat şubesinden 
verilecektir. Keşif bedeli 1634 
lira 30 kurustur. İhalesi 9.10.935 
çarşamba gü-;,ü saat ondadır. İlk 
teminatı 122 lira 58 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayı
lı kanunun 2. 3. cü maddelerinde 
istenen belgeleri ile birlikte tam 
vaktinde M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (2716) 

1-4246 

BİLİT 
1 - Biçilen ederi 2600 lira 

olan son sistem bir pedal maki-

neai açık eWH._. ite eekn Mı· 
nacaktır. 

:l - llaaleei g birim.i ıejAa 
935 94rpmba glinU Mat 11 dedi&'. 

3 - İlk inanç paruı 195 lirıa. 
dır. 

4 - ŞartnamC.UU paraaız aL 
mak istiyenlcr her glin ve ekcilt· 
meye girecekler ilk inanç parası 
mektup veya malcbuzlariyle ka· 
nunun 2 ve 3 UncU maddelerin .. 
de yazılı belgelerle birlikte iha
le saatında M. M. V. Ntmıtlma 
komisyonunda bulunmaları. 

(2321) l--8711 

BtLlT 
1 - 365 ıkilo mulııelif CİNi 

perçin çivl.i pa.zarlıja k<>Nnut
tur. 

2 - Hepsiı:Wa. bifileın ~rl 
455 lira ilk inallf parMı 15 lina 
dır. 

3 - tbalesi 10.10~15 1Mri~ 
lbe günü saat 15 dedir. 

4 - Şartnaıneaini görmM: i .. 
tiyenler.in her gUn aaat 15 den 
16 ya kadar e.biltmeye g.iroceılr.. 
lerin de 2490 ıayılı kanunun 2, S 
üncü maddelerinde iıtenilen bil· 
gelerile ihale gUnU M. M. Vek&. 
leti satın alma komiayonuna var-
maları. (2674) 1-4221 

İLAN 
Türkiye Tiftik Cemiyetinde 

Katip ve muhaalpllk açıktır. 
Makina ile süratle yazı yumak 
ve uıulil muhasebe ve dcftt'riye 
vakıf r lmaık şartiyle talip olan.. 
ların merkezi umumiyeye, yet
lerin :ieki vesika ile birlikte mil, 
racaat etmeleri, lazımdır. Men· 
sucat fabrikasında çahpnış o.. 
lanlar tercih olunur. 1-4517 

Adliye Vekaletinden: 
Kırkağaç Noter muavinliği açılmıştır. İmtihansız girebilmek 

;?artlarını taşıyan isteklilerin bir ay içinde Adliye Vekiletine mü. 
racaatları ilan olunur. (2891~ 1-4512 -

Ankara Evkaf Müdürlüğünden 
Koyun pazarında ev.lcafa ait 196 ve yeni 13 numaralı dWr.lırina 

istekli çıkmadığından pazarlıkla kiraya verileceğinden tutmak 
istiyenlerin her gtin Ankara Evkaf Müdürlilğüne gelmeleri. (2904) 

1-4510 

[ SİNEMALAR 1 ( YENi ) 
BU GECE 

f ransızca sözlü kahkahalarla 
dolu bir filim 

KIZ KADIN OLUNCA 

(' ..anlandrran: Marion Da vies 

BUGUN BUGEE 
(KULOP) 

Battan başa heyecan!i 
sahnelerle dolu 

iNSAN KAÇAKÇILARI 
Claudettf' Colbert - Ben Lyon 

F rfln11zca sözlü 


