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Esk1 batbakan T ardiyö' nün 
merkez flrupundaıı çekildiğini tei-

raf haberi olarak yazmıthk. 
Arkasından bu grupun reisi Pol 
Reyno da istifa etti. Pol Reyno
nun, Laval'in Pariı pli.nı politika· 
.sım tenkid etmiş olduğunu biliyo
ruz. 

T ardiyö'nün nıelni neşrolunan 
mektubundaki fikirler föyle hula
aa oluoahilir ! •• Zecri tedbirler, 
önce organize, sonra tatbik olun
malıdır. Şimdi Oöyle olmadıklan 
içindir ki hem tesirsiz, hem de 
tehlikelidirler. Zecri tedbirlerin 
<>rganize olmasından mesul olan, · 
1924 de Eriyo'nun ve 1932 de be
nim bu huauataki teşebbüsleriıni· 
zi reddeden İngilteredir. lngilte • . 
r~ burün fikrini deiittirmiş olabi· 
lır, fakat bizim de ona uymamız 
ltalya.'ya karşı haksızlık, barıt ve 
ı>akt için de tehlike tefkil eder.,, 

Öte taraftan Pol Reyno da neş
r~ttiği bir yazıda fÖyle diyor: "ln
ııltere'nin yanında gibnekle biz 
;rol~muzu değiıtirmiş olmuyoruz. 
lngıltere bizim yolumuza ıinniı 
d~?1ektir. Fikir değİftİren biz de
fıhz, odur, Biz zecri tedbirleri or· 
ıanize etmek iaterke.n, göx önün
~~ tuttuğumuz tehlike Almanya 
ıdı. Bugün bu tehlike kaybolma .. 
nu,tır. Bu fırsattan faydalanarak, 
ln.gilt~re ile birlikte, Milletler Ce . 
mıyetme, bütün taarruzların önü .. 
ne geçecek ve harbları menedecek 
bir nüfu'l vermokten neden kaçı . 
na.lım ?,, 

Ad1nuz, andımızdır 

5 SONK NLIN lt);U, J' \Z\H 

on lıaltt• .. lt~ri nıİ7. ii<' iiiı
(•Ü sarf atı1J7.(hu1u·. l 

Heryerde 5 kuru: 

Harbı Ve-. Diktatüı·leri itham Etmiştir 
AFGAN HARİ'CİYE NAZIRI 

Yarın nkara a merasimle 
karşılanacak . 

Y arıR tabah saat 
9,10 da şehrimize 

gelecek oJan Af, 

gan Hariciye Na• 
:v.ırı Ekselans Ser

dar Fey:ı Moham• 
med Han'ın An~ 
karayı ;ı:İyaretle· 

rine aid olarak 
hazırianmıt elan 
proırranı ıudur: 

Af~an Harici• 

ye Nazm Ekse• 
lana Serdaı- F eyz 

Mohammed Han 
ve maiyeti erki· 

nı ikinci kanunun 
4 üncü günü öğle• 

den eonra Nusey 
bine vasıl olacak• 

lar ve iataayonda 

Afgan Büyiik ~·· 
çili Ekaelana Sul-
tan Ahmed Han, 

Ehıelanı Serdar Feyz 
M'oJıammed Han 

Mardin valisi ve müııaırünileyh 11a-ı:ırın mibmandarlagıoa 

tayin edilmiı olan Hariciye Vek~•eti Üçüncü Daire Şef 
vekili Büyük Elçilik Müıtefarı B. Ferruh AJkend ve Hu· 

(Sonu 5. İnci .ayla:Ja) 

ulhu koruınaİi içiıı 
Yeniden i_ki teklif 

yapılıyor 

Londra, 4 (A.A) - ''Neva Kro
nikl0 in Paris muhabiri bildiriyor: 

. Çok iyi lla~r alan mahfillerden 
öjrendiiime göre, 1..aval petrol anı· 
bargoıuna engel olmak İçin yeni bir 
sulh teşd>büsünde bulunmak fikrin
dedir. Milletler Cemiyetine yeni bir 
sulh teklifi yapacak ve fakat bu se
fer fngi)tere ve ltalya ile daha önce-

. d~m anla~caktır. Binaenaleyh La • 
val dinlenip de Parise döner dön • 
mez Pariı, Roma ve Londra arum· 
da diplomatik faaliyetin tekrar baş
laması beklenebilir. 

Lord Vinterton'un bir 
teklifi 

. ~ıı~r~, .,1 (A.A) - Muhafaza. 
kir Lord \'interton, Taymiı guete
sioe gönderdiği bir mektupta Al • 
manya, İngiltere, Fransa ve ltalya a· 
rumda bir anlatma yapılrnumı te\c. 
lif etmektedir. 

Bu suretle garb Avrupa ıulhu 
batka herhangi bir tekilden daJ.a de
vamlı ve daha emin bir surette ko -

· :!.ccektk. 

BİR FÜTÜHAT DEVRİ BAŞLARSA 

Şinıal re Cenup n1erikaları 

nasıl l)ir yol iutnıalıdı1· ? 
Vatingtonr 4 (A. 

A. ) - B. Ruzvelt, 

dün aktaın verdi

ği söylevde bilhas
sa şunları söyle· 
miştir: 

"- Amerika hi;. 
kümeli, bütün 
dünyada .~ilahla-

rın tahdid edildi~ 

tini görmek arzu• 
ıtundadır. Biz mil• 

letleı "raamdaki 
bütün anlatmaz• 

hldarm sulh yolu 
İl6 halledilmeeini 

it:teriz Sulh, mil· 
letlerir> bir çoju 

tarafından değil, 

birkaçı tarafmdan 

tehdid edilmekte· 
dir. Sulhu tehdid 

h-...ııb'm Anteı·ilrarun lc.ıtacetjı sı)'ot&r.t5' ~n(;ııtC'lolc edenler ı uu 

b. •--d 1 h. Bay Ru:znl(l;/f 
ırası re ve •· 

kiıniyet elde etmeğ'e çalıtmaktadırlar. 

Eğer bir fütuhat dem baıbyacak&a, bu devı·~de. timaRi 

"le cenubi Amerika tarafından tutulacak biricik yol eudurt 
· (Sonu 3. üncü sayltula) 

Ziraat Bankasın111 yai·dımları ''lTlu~ ., un .dil . azıları 

Göçmenlere ve köylüye dağıtılan wnuhıluk ve 
· · · yiye~~ buğday 30 bin tonu aştı 

Bu yd yurd\tn bazı yerlerinin k .... rak 

aitmeıi ve aöçmenlerin ıeçen yıllara gö 
ro fula ıelm•ıi dolayıaiyle Ziraat Ban· 
k&11 tohumluk ve yemldik olarak daflt· 
bit buğday mikdannı arltmnııta. K,a. 
mutayın ıon toplantdarında kabul etti· 

~nakkale havaliıine olmak üzea·e 935 
yılı içindeki tevzi mikdarı 30.436 tona 
vannııtır. Gelen 'haberlere göre ıeçen 
sene kurakhk olan yerlerde aonbehaı:· 

Jaiıtlan iyi olduğund~n · b~ yıf · ~nİ 
ınikda .. ı geçen yıldan daha çokt·ur. 

....... 

ES· ·DTL 
~· . 

Teori~ine göre toponom'ik 
analiz . tecrübesi 

ı Fakat · ı~da Dll!ı>ka fikirle•· \tar
dır: Fransa, İtalyan ha va ve kara 
kuvvetlerini kendi milli müdafaa
~ ile hirlettirerek, alınan tehf ike
•İ~i hakiki olarak önleyebilir. 
Mılletler Cemiyeti, Laval'in nut
kunda ıöylediği üzere, henüz bir 
tas.laktan ibarettir. Cenevre haya
tt~ı gütnıektense, Roma realiteıi- . 
ne dayanmak daha doğru olma~ 
mı? Birinin milyonlıt.rca insanlık 
hava, deniz ve kara ordusu var
ötekinde iıe henüz Amerika az~ 
değildir; Almanya ve Japonya ise 
azalığından çekilmiıtir. 

· ii iki milyon iki yüz elli bin lir.alık ''• . Gelecek ydlaı-ın iıtithalin~ arttıı·, Türk en eski millet ve Türk dili ana dildir 

iV. 

· Bu franaız fikrinin son giinler
~e, bilhassa lngiltere' de bazı ıab 
sı!etler tarafından genitletildiği
~ı görüyoruz. Bunlar diyorlar ki : 
. ~rb Avrupasmda barı§r tutmak 
1çın en doğru yol, İngiltere, Fran~ 
l~, İtalya ve Almanya ar.asında 
bır anlatma yapmaktır. ,, 

~u ~uret~~ d~rtler diktatorya· 
fi~ dıyebılecegnnız eski fatist fik -
rme ?önınüt oluyoruz. Fakat, bun 
lar nıhayet hepsi fikirlerdir: Bu . 
gün yürümekte olan, kısmi ze ..... ı 
tedbirleri ile, bir taraftan bu ted. 
birlerin tamamlann:ıaıına, öbür ta
faftan, olduğu gibi bırakılarak 
talya'yı memnun edecek bir uz ~ 
laıma yolu aranmasına çalışan 
Politikalardn . 

Amerikan Cumur Reisi Ruz 
~elt'i~ bugün neırettiğimiz, ve 
edebıyat olarak gerçekten insana 
t:evk ve ümid veren ıöxleriıide, in· 
ıiliz gazeteleri kollektif güven -
lik ıiıteminden kaçarlık kusuru 
r.önnektedirleı. Muhtqenı infiraJ, 
fımdi Amerika•nm sanatı olmak 
Üzeredir. 

Eğer hedef sa.mimi ve umumi 
bir emniyet esası aramak ise es -
iki bir osmanlı beytini tekrar' ede
rek, herkesin maksudu bir, lak.at 
rivayetleri muhtelli olduğunu söy
lerdik. 

Bütün milletler ara.tında de -
rç:,,..,..,, 2. İrlct sayfaJa) 

taç köylüye ve aöçmenle.-e tObumluk v~ 
Yemeklik dağıtılması hakkındaki kanun, 
bankamn bu sahadaki çalışmasına dalv. 
ıenit imkanlar vermiştir. 

cak ve gelen ı~~enleri derhal müıtah
ıil vaziyete sokacak olan bu tedbirin ~;.. 

luı ıeniı olma11nı ve küro.khk mıntaka 

larındaki ekim niabetinin azalmama&ım ' 
temin eden 2.250.000 liralık ödünç. t~ · 
haınluk ve yemeklik dağıtılmasi hakkm. 

daki kanun dolayısiyle Trakya göçmen 
lerine 13.426.000 kiloya te\..abül eden 
805.560 liralık toh.umlulJ v~ yiyecek ı 

!':· t ıiı mştı ... ' 

ODU ~ - UDU .UTU 
(Odun) da l>u cümledendir. Sü· 

mercede (udun) ocak ve fırın an
lamlarını veriyordu [1]. Bu keli-

[ 1] A utran. Sümerien ~t 1 ndo ·. 
europeen s. 128. 

935 yılı içinde Ziraat Bankası 30.436 
ton buğday dağıtmııtır. Banka 933 ae . 

nesinde 505 tonu Kars,478 ton Ardii· 
han, 554 ton lğdıra olmak üzere 1537 to 
nu dağıtmııtır. 934 ı.eoeşinde İff S9 ton 
Ankara ınerke:z kazasa. 27 ton Çubuk, 12 
ton Polatlı, 3000 ton Konya ve havalisi 
olmak üzere, tevzi yekiinu 3148 tona 
varmıştır. 9~ yılında ise temmuz sc i talyanlar cenupta taarruza haz. rlanıyorlar 
na kadar, 41 ton Babaeski, 81 ton 8.i. 
rra, 258 ton Çanakkale, 1.176 ton Çorlu, 
16 ton Edi .. ne. 3 ton Ezi~. 197 ton Ge· 

libolu, 613 ton Hayrebolu, 158 ton Lü. 
leburgaz 322 ton Malkara, 145 ton Şar· 
köy, 601 ton Tekirdağ , 129 ton Uzun . 
köprüye olanak üzere 3740 ton ver . 
mııtu. Temmuz 935 ııonundan 936 ba · 
ıma kadar da dağıtılan mikdar 1500 ton 
Ankara 2000 ton Afyon 200 ton Antal 

Yağmuı·lar başlamadan 
\ 

harekat bitirilecek 

ya 800 ton Bilecik, 2000 ton Çanlmı, 250 
ton Çorum, 400 ton Denizli, 4.000 ton 
Eııkifehir, 610 ton Cümiipıne, 376 ton 
hparta, 1350 ton Kaetamoa.a, 450 
Kütahya, 30 ton Malatya. 450 ton Silin• 
sun, 1.000 ton Sivaı. 600 ton Tokad. l 
1.100 ton Yo%gad, 13426 ton Tr-akya ve 

londra, 4 (A.A.) - Cenupta. İtalyan 
ordun mmtak&&mda dolatan Röyter'in 
muhabiri Lugferrandi' de pek ç. k yiye
cek ve mühimmat bulunduğunu bildiv • 

mektedir. 
Dolo'nun 20 mil cenubu şarkiıind~ 

bulunan Lugferrandi etrafı yükıek dı -
varlada çevrilmi~ müstahkem. bi.r mev . 
ki.dir. BUt"ada ıiizel bir· de tayya~c"me:v~ ' 
danı .rardıt. Bu mevkii.o dışında binleı· 

"Harb otuz yıl ;;;,.~:;;;u~~ 
"Taııyarelerin lı.areket stı1ıası dar
dır -Habesler ölüıııderı korknınzlar~., .. 

llabeşi!ıtandan gelen bir fnı rısız tll'n ·arecisirıirt .'ti)J fodik1erini 
{lördiincii say famızdt.t 'Okrt) ıunu:;. 

ce İtal)·an askeri dört kötdi me,·zi almı" 
bıalunuyorlu. Mevzilerin etrah mitral 
yö7.IÜ otomobillerle çevrihniştİ• ki bu, 

· ya1nı7 tüfekli bir dü~mana kar'1ı ıııü -

kemınel bir müdafaa ııistemidiı·. 

T 

Umumiyetle ıanıldıiına göre bu cep· 
hede büyük İtalyan taarruzu pek yakın· 

dır. General Gra7İani ordusunun me'~ 

oudu 45 bin kişiden 75 bine c-ıkar1lmaL 
~~~ . 

ltlyao ı;omalist tcıyılarmda ~·arcmu1· 
lat birkaç haftaya kadar batlıyacağm 

dan ve bu bir müddet ı;onra İçerilere .,: 
rayel edeceğinden k~ti rıetic:enin şubat 

kadar alınmasına cah~ılııc;ığl ve bunrl, 
muvaft~k olunacağı beklenmektediı·. 

General Graziani'nin ptanı Ras Oe ... 
laya .ıı:arır kuvvetli bir iOI cenah le 
edel'k nıüdafol'lda kalması ve asıl taaıTu 
:ta merkezde" Sasabeneh iıtikaınetind• 

ku v vetl~ ın uMen'lcl dir. 

· Yazan: Hasan Reıiı TANKUf: 

meyi arapçaya ( eytun) [2] biçiot 
minde geçınit buluyoruz. Her Ü• 
çünün de hakiki anlamlarına ere
bilmek için analizlerini yapalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Odun oğ + oğ +ot+ ua. 
U-dun = ug + uğ +ut+ tin 
Eytun - eg + ey + ut + wı 
[2] İbnil'iberi. Muhta~aruddü-

vel. s. Kamus tercümesi bu keli
meyi müfret olarak ( Ettun) ve 
cemi olarak ütiin olarak kaydedcar 
ki manası ekmekçi ve kireçci lırı
nr ve hamam kiifham demektir. 

(Savlayı çeııiriniz) 

. .. ,. .. , .. ~ .......... ·-·-·····-.. ·----·-
Proff'sör Or. Saim Ali Dil· 

emre-' nill (; i1neş - Dil Teorisi 
üzerindeki r-ntf'teMn bir izahı 
)'akında Ufug't.a ne~redite • 
,·ektir. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwww~ 

1• .. ~ ))l!,!1111 

2. itwi ~"." /mltı: 
iç haberler. S 

'' . . .. f I " ••• flllt'lt ~O\ flf 11: > • • 
~ Mrsır ~e,·var haııt.t'ha-

1 

neside bomban.lıman e-
cli1di - Oı~ haherle.r. 

.•. ;,,,.; "'" ' '"'": 
Spoı - Roma n - Ha

berler . 
~ ft. tfJl'l Mt\ f ttf#tt • 

~ 1936 oJimp1vadmda kış 
S sporlan. 
'VVVVVVVVV'VVVVVVV'-''VVVVVV\/'!/V\.ı'V\ 



Her .ç kelimecle bulum clört ı • m&DaJI aezdirmektedir. K.67, 
111nımu hiribirinin kıymet balumnı Maratm on bet Jirmi kilo•ebe 
.., apım. reııubuada bu~. 

(l) of, af af köktur. Hare- Durumu, kurumu yiizünden çok 
•e atef anlamını Yerir. ııcak •e bojucu bir hali YUdsr. 

(2) oj, uf, ej hu anl&m1 Marq'ta yaz aünlerinin aeyrek gö-
tblerine alan aüje yeya objeyi ıöe- rülür ııcaklarmdan birini tarif e-
terir ektir. derken "böylesi ııcak at izinde de 

(3) ot, ut Atet anlammın görülmez" denilir. Bu atalar sözü 
J&Pdmlf olduiunu peterir ektir. ile at izinin ilaJYan izi manasına 

( 4) - Y apıhmf olan bu olmayıp Günetin fazla ıscaiı a.. 
....... mje ftJ& oa,jeain yakm lamına ıelditi anlatılm•t oluyor. 
muhitine ve bititiiine ıetirir. Sümercede (at) kelimesinin Gü-
Şu halde her üç kelime de; ya- net. sahip Ye baba demek olduğu

...aumda bititiklerinde faal bir nu ötrenmit idik (m) kelimesi de 
alet Ye hararet duran netreden bir aleYli kömür ve ateı anlamına gel-
~ ifaret etmeie mahuıa iıim· mektedir [4]. 
lenlir, ye herüçü de Türkçedir. Not: Z. - Günet - Dil teorisi 
ş..li all'Uıyla iN kelimeleri tat•· bize yalnız kelimelerin etimolojik 
pn hu isimleri ayıralım: tekillerini •e ıeıçek anlamlarını 

AMtlola'tla (ut) la hu iaımler- Yermekle kalm&IDlf oluyor. Aynı 
Wrlsaçı: xamanda; aeçıin Ye ileri bir mecle-

Ut - •• Enunam Yutufeli niyetin dili olduğu için herkesin 
[3]. kendine maletmek iatediti Sümer· 
• lmahı Aatalya Sirik köy cenin ele T"urkçeden dolma bir 
·kay= Tolrat llepdiye ,, kol olduğunu kat'iyetle meydana 

Ut • ilk = ıc.oc..B Kanthra ., çılrarmıf oluyor. 
Ut - = Snu Zara ,, ••• 
(Al) w.· • •• Atlı hu isimleri yazmap de-

•af - Siirt Penan ,. ftlll edelim: 
At. af - E'-m ,. At - kat - Yazıat, Alulat köy 

ile• Pahı ,. At - köJ - Babkesir 
Vaa ......... ,. At. ri - Mua, Sa...... ,, 
Marat ,, At - aa - Diyarbelrir, Sil.an ,, 

... iüderin hepeinin ele At - ma = Mut, Saaun 
111!1rce olduiana ıüphe Joktur. Bu Bu iaimlerden hiç birinin ne an· 

JI lmYYetlendinaek için, han- lamını ne toprak üzerindeki du-
ludaa aeliti p..ı iki ablesi (At- rum Ye brwnlannı biliyoruz. Hal-

" At - iz) lzeriade tedrike de- buki Ciinef - Dil T eon.ine ıire 
edelim. (Atee) (Frik,a) lıla· bir kelimenin etimolojiaini yap-

Wr T.....a. Ar aılmND mak için hu kelimenin ne demek 
.............. (Ka .... ) ama iateclifini anceclen &ilmemiz ıe
(FrikJa} lılar (asde.ti) diyorlardı. rektir. Ba,le olmakla &eraber his 
lleteM• (Etriilk) ler (ICG&alııa) yine bir deneme ,.apahw w w-
.admı R.,..,a ••oradan da IMitiin il (atri) İmtİllİ ele alalım. (Atri)-
Awapaya (ICAbela) biçimiade nin etimeloji• teldi tudur: 
~dalar. (Kibaba) nm (Atlel) a- (1) (2) (3) (4) 

L..L. • .--:ı:..: --ı. ft....... Frik-
.... ıınr _.... ...... Yann. uau A tri - ağ + at + ir + iğ 
,. ..... pmç ft &tefli Mr pban • (1) ,,, - kaldür. Gilneti• ..... 

ıli·iıiiziir'--. (•.-....:) (A-____ ..,. -..-· aıflanndan birini ı&terir. 

- yüz Yermedi, Ye hu ilmi&llDla 
•••ımı yerin dibinde ft atet lle
_.. ılmülmekle ıördü. Atem 
.......... ,mm.. .a4h .. - tek· 
ıv Jel'JibÜDe çıkararak bir çam 
atacı Japb. (Atea) ı.aı& pm aia

olarak ~aamaktadır. C&llüyor 
1N mitolojide J&tJJ&D Atea ön· 

ce &ir atk ............. , aoma a
letli bir ıençtir. Sonra en çok ya
-•• yalran çam alacı olmuftur. 
Şii halde (Atea) te .. ı olan 
(alet) lilrtir. Günet • 0.1 teoNlne 

·•·L•-· aaali:aini yaparak aJDı neti
e nrritt. 

2) (1) 
Ata ag at is 

(1) el lclldlr; nc:akhk an-

i--*· 
(1) + ,,, - ........ , ....... .................... 
(l)+•=-• ........ khpa 

.. .L.L wL L!- --L-- ...J_ "' ""nü 
~·--------aona. ....... 

.... Alıee te •'-ti• badi
•tt---i-ie11it pvhna

tıeJid ..... 
W.. ıılinee ilmi bindi· . .......... , ........... 
.. ,...... ,.. aba isi olarak -.................... . 

-.ena slrWine 41e lfle cleiildir. 
At isi Giilletle Ginetia lauareti 
. ilsili pir .- tiirkçe bir keli--
_..... • G•11 • Dil teorüi 

ilpat edeceldir. T-Ve söre 
ll!illinliııaia ea· elojik t*li tadar: 

(J) (IJ (1) (4) 
Atisi ağ+ at+ is+ ii 
,, J .. - lr.iktiir. Günetin ha· 

.... a··· ifade eder. 
(2) ., - laura4a tahip, ..... 

.... ,...... •• kudret a•la•macbr. 
(SJ a ektir. • lmnedl 

..... ~ ... lda ...... bir •• 
bir olaje üzerinde ıöriame-

(2) + 111 = ektir. Bu •ufm ya
~ oltlaiuma ifade eder. 

(3) + İr =O, ppılanm Ye)"&• 

pıl""f olanm oldulrp Jakm, belli 
•• keain bir meeafede meydana 
pldillni, '41brriir ettitini fark ff 
temJi• ettirclililli ı&terir ektir. 

( 4) + af = ektir •• bütün bu 
anlamları bımemlar " iaimlencli-
• nr. 
Şu halde (Atri) Günetin •uıf

larmdad W.Wn oldukça yakın bir 
tahada teaJln ettilini ıa.teren hir 
isimdir. Fakat mana bınwn delil
dir. Ona ta-a•hınwk icln türlü 
lehçelerde (Atri) nin ne ifade et-
tiiini anlamak zonmdayıs. Sümer
cede (at) m Güaet: ud ve baba 
olcluimm biliyoruz. (Ri) ite ( yü
riimelr, ıftmelr, Autram a. 15) de
iılelı ....,_. Şa halde Giii111in a-

nldathf1 Wr yer ---- .... .... IAsımdD'. ~ haritalann 
yardam ela Mı man&JI tamamlar 
İM naibin netieeliiil elde ebnlt 
olmu. 

Hua" Retit TNICUT 
(Arbu var) 

[4] Aatran s. 111 • 

DOZELTME 
Dinkii .,.... .. 9'aan Dil JUlllftlft 

.......... 111 olacaldr• il ...... Çlk -
IDlfbr. o. ~ ... liriz. 

..,,.,.. 
---

H 1 OL! 

(Bap J. fnci eay#Gtla) 

lJ L US .. 
HABE LE 

IST ANBUL TELEFONLARI 

Gümrük kadrosunda ya

pılacak değişiklikler 
l•nbul, 4 - Gümrük kadıra • 

ıuncla yapdacak cleiifildilder teabit 
edilmiftir. Gümrük umum müdürü 
)'eni kadroyu yum Ankaraya aö • 
tiirec:ektir. Yeni kadronun gümriik
lenle yübek ücretli az memurla it 
ıörme eaaama söre hazırlancl.iı Ye 

40 kadar memurun kadronun tatbi
kinden aonra açıkta blecaiı söyle • 
Diyor. Gene bu pyialan söre süm
riilr memurlmmm meeılan 17.50 .. 
~. 

Mahkemeye verilen 
göçmenler 

latanbul. 4 - Rcmanya ,aç -
meal.inden bir kaçmm wfiJed. 
rinclen ietifide ederek ....,lelrete 
::&:.-='= • • !-....L -· ..l!Ll--•J=..L --.--..- IÇID .... ~waen ------PP"....-
11111 ... clört auçha ihtiw ........... 

• .-...:&-.:...:. 11De Vııı:::nuu~ • 

Kahveye giraı talebe 
hakkındaki tahkikat 
latanhal, 4 - 18 ,....,.... idi • 

çülr mektep talebeleri .......... iğ 
bhn yuajmı dinlemıiyea 41 mta
meldep ... - telebea .. Şelma • 
.... blwelerinde,....... ..... 
ele ıeçirilmit, talebeler mektebleri
nin iınihet mediılerine ...... ft 
Wrnhene ..hipleri heldanda - ... ................... 

Biryangm 
........ 4 - 8eJoi1um1a Yeni

çarple .... ,........ eWa, ilö .. ,..... 

T • 
rızm 

om onu 
Yann toplanarak projeyi 

tetkike başlıyacak 
Bakanlıklar aruı turizm komai

JODU, J&rlD Türkofia'te tekrar top. 
lanarak, T"ürkofia tarafından, tu
n.. teıldl&tı için hüırlanan ka
nun pro.i-ini tetkik edecektir. Tu
rizmin inlripfı için, ~ mem
leket meafaatlan ak anGnde tu
talarak -lauırlanan proje. ......... 
bdaa lace ............ cleleplerine 
................ Del.eıel• badi ... 
kaabldanıu iltiliyen hamalar hak· 
kmcla İatİfUf olarak mütalaalanm 
biWireceldenlir. 

Ba wlcilr'- bittikten aonra 
proje Batbek•nbia ..,..a..k ft 
eter lime ılriiliine babnhkla
na mütalaaları da ahwallbr • 

Kewi,aaun ud çahpniılan
nm me•aa.,nu tetldl ~ idari 
kolaylıklar haldnnclald kararlarda 
netieelenllirilmittir. Bunlanla J&-
.... Ba .... kaalıp verilecelltir • 

bmir, ... ta*ylan da.b-
... projeaiain tetkikinde hazır 
W •alr üzere llOmieyon top. 
laatuma Uftt ediJ.qiflerdir. 

Karadeniz laytlarmdaki 
tahlisiye teşkilatı 

Kanııl•ai& .. ,darmada ....,, ....... 
~ ............... ~ 
ip.._ .._ t9 a· ler ,1ımna1ı1a.1 r. 
He6Ma-tla ._ la,dude 18 roket iet,u. 

~ ...... Yirmi ,_.... nket1aane. 4 
y-rde ... • • w .. - ... •lrmeeft h• 
.......... Tala&.i,. tetlQlatmda 235 
memur ve tayfa çabfmaktadır. 

Atatürkle 
abancı de Jet re· lerİ ara. ında 

C-.... &afka.a Kamil Atatidı ile 
muhtelif memleketler dnlet '-'kanları 
aruuada apildaki tebrik telsraflan te
ati oluawsıtar: E••r• Türlıiye Curnur Baflıan• 

Yem ,.ı 1DUNsehetiyle tok samimı 
temenniyebmın kabulünü Eluelanaqmz. 
Mn tlilu ... 

Georpa 
Meie•t• l•iaci G...,..• 

Eleıaler ICınıb 

~ litafkir telwik tel
ı••ann+s sipdesiyle anütehuais ala
nlı .............. Jeai ,.! iPa •iyi te
menni,.ım. W.laiai .&lerim. 

IC.,,.. AtGlürlı 
Blt•lw IC...., Atatürlt 

TirAi,. Cumar ,,..,.. 
Yeni ,.1 rl •••ti7'- •dsMIW. 

u • lair telwilderimi ve ıerek phıi ••· 
adetleri ... Tirkiyenin refahı için sa· .............................. ,, ... 

Bori• 
/lle;..t• Ofiincü Boria 

....... ICırah 
Göedennek litfuncle •lalMlulılan lil· 

tufkir telsnftm ... ,. ma;e.telerine 
......,.... w-.tte lefekkir ..._ ve a-. 
4iluia•• ,- ,.1 telll'ild.-imle ........_ ...... -··deri .......... . 
...... nlMı ~ wnimi temeaniyab -
..... kat.alini dilerim. 

ICamM Atoıirlt 

E-.ı... ICıurMil At_,.,., 
Tirlıiye Cam• ..,__ 

Yelli ltqlayaa ,.1 için ..... tah-
..... .. ... ı..W,. i9n ...... i 
t.....ı,.atnnı takdim ederim. 

c..ı 

/#lojea lltma Carol 
......,. ICllflll 

CGMermek ıutfunda .........._,. 
....... ~ .... ,. Majeetele. 
rİDe hararetli aurette teteklıür eder 
" keadilerindea yeni yd tellriklerim· 
.. .................... twlederi .. 
ıerek lteme•J'aDID refahı için aamimi ...... ,..e.m .. kabaliai ........ 

ICtonMAtaairi 

r;a.ı,q. c ..... ..,. •• 
Yeai p ..-etelted71e prelr tU

ai aacletleri pnk Tirki' ınia nfalu 
IMk ...... ld • u..;..i temenaiyat.nl 
1.1ııae1--... takdim ........ 

Btlaartl ,,_.. 
Blt•w Etl..,,,J .,_... 

c ..... ....... 
GöD ................... ......... 

litwflriır te1snı1tem ..._,. Elr ıh·--
ı......tli -·tte ................. ,... 
,.. ......... tiJr .. ..- ...... ....... ..... Çebel.....,_ ........ h 1 .... . 
Mi 1 ı' .............. ... ... 1 
t1iı.im. K_. A .... 

,....,_ ICam8l Ateeirlt 
Tirltq. C,,,,.., ..,,,_,, 

Yeai ,.ı.....,...... e1ı,e1em•n 

.. "lllitftk T"arkiyenin refaha ..... 
nileri ile birlikte ea hir tdrikferimi 1ol· 

.. ite• Prena Pflfll ICartV•orp~ 
r .. oaı-,,_ ICsrol&ia NflilH 

fJtıeeleriai• ............. lit' • "il· 
tunduklan ~ zi,. .... ,.. .... 

Sinob'ta buğday 
• 

dağıtılıyor 
Sinolt, 4 (A.A.) - Geçe. ,.. .... 

,_ lainikWıtaa ektikfa.i tabnmlar • 

ar .a• edemi,... ·~ dallbl
.U üure Tama Babnhja tarafm-
daa cöeclerilen 100 ton tohmnluk hut· 
clai •• iti- için ıı..ı- komİqoDca 
teahit .... mötaçlara fti'İlme7• 

batl•em•fbr. ------
Çağrılar 

ıc.n.utay malaye encümeni puarte • 
ıi ~ ... tonda t~-

.-. ~• 'Ilı . 

.. 'Arzuhal encü~~ ~ ,,ana) eaat ona top~. 

baaeia olenl& keadilını •• ,.m yıl için 
en bir tebriklerimi ve ·~ ume•cla fah 
si saadetleri ile at •e mitfilr Y usoa· 
lavya'naa refaha temeaailaimin kabulü
nü di9im. «..- Aı.riiri 

Ba~bakammızla 
Bulgaristan Başbakanı 

arasında 
Y.- ,al ..-.M1Mti7le, Balseriataa 

....... nı 8. ICöaeiVPMf .. Baı•ka . 
nmm lanet lnönü UMllMla ataiıcleki 
telpaflar teati edihniftirı 

s, ...... ,.,,.., lnönii ..,..,,.,. 
eni :rd miinueltetiyle Ek ınm-

dan plui aaadetleri ile tiri& milletinin 
refüa Mkk1ncWıi bir tıannileri • 
._ ıiiaii ni eliler ve memleketimizi bi
ribirine bağbyan tlo.tluk .............. ada-
, __ .._L-._ ... _ • • • • 
....-- IÇUI ....... ·-?··•Jatta 
1ıu1tı ........ 

...,,,_...,. ıa-iflGnOI 

Elı .. ,_ ICÖN&IHlllıOI 
• .,..,, .. ,,. ,,., ı,ım ,,..... 

Göndel mek liithnda lıuhuacl11ldan 
telp.ıftaa dolayı eJu.lanunaa -. • 
auntte t .. •- eder .......... ezt1u 
:rai p h' k·n• tMti ••lıtleri w '- • 

·- milletiaia ..... ~ - ........ 
mmmi'-imia k k111iai rica ile-'- .. 
ketimizi ---~ tloetlulr .... 
...._ .................... .-et• -ti • ...... ,...,,.... 
DJf Bakanımızla 

Ytllli,.. ... H•ıliJıle. ~ 
'-' ..... _ " .. itlen ....... Ka.. 
iftDGf • .. itlln Wr n Doldıae 
Tnfilr Ritti Ani .......... ....... 
t ... telsna1an teali ............ : 

BA••- Te'11ilı Ritfi ANI 
O.,ltl-i......., 

~~ .......... ·-
manmdah•k ..... al•-........ ...... 
.. - ıtli•tem.lı ..... .... •• ... 
•e tloetlak llİtıllrimİ tılJit ..... ---. ........... ,..... ..•. .., ..... ..... 
müteeuifim. Yeni ,.a e ..... ..,.. • 
ılanmuzcloa•Wr..., iwlepMI 

•••ıiasdmri "·~ ....... hd 1 *" 
clllki •........, t' N u4• bhli• 
da.inL ..... a.•~ı 
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İtalyan tayvarelt1'rİ ~lısıı· ~ey-yar lıasta -
• J - • 

ne~ini <le hombar<lıınan ettiler 

İsveç kızdhaç heyetinin bombardımanında bir 
isveçli öldü, iki isveçli yaralandı 

Adisababa, 4 (A.A.) Şimdiye 

kadar teyid edilmiyen, fakat hı.ikü 

met merke1.:İnde ıı;rarla dolaşan bu

soze go .. e İtalyan tayyıu-eleı·i Dagg.ı

burda Mısıı- ;.eyyar ha,,taneı;ini de 
bomba ı·dıman etmiştir. 

diı-.ababa, 4 (A.A.) - Hükümetirı 
neşı·etmiş olduğu re:ımi bir tebliğe 

göre, Mısır • habe§ seyyar hastanesi 
bu sabah Da'{gabur civarında bom
bardımana uğramış ve Üzerine miı 

ralyö7.le ateş edilmiştir. Hiç kimse öl 
memiş, fakat hastane büyük hasa
ra uğramıştır. 

Adjsababa, 4 (A.A.) - Re:;men 
hildirildigine göre, seyyar hastane 

bombardımanında, İsveçlilerden B. 
Lant;>trom ölmüş ve BB. Hilander ve 
Liengl'en yaralanmıştır. Seyyar ha.,. 

tane, askeri karargahtan bir mil u
z kta bulunmakta idi. 

Adisnbaba, 4 ( A.A.) - Arsıulu:;al 
Kn:ılhaç kurulunun Habeşista.ndaı.i 
dclege,,i B. Brovn Cenevrey., çektiği 

hir telgrafta İtalyanların İsveç seyyar 

ha:otanesi Üzet·ine yüz yangın bomb,... 
sı atmış olduklarını, fakat sanıldığı

na göre hiç bir gaz bomba,,ı atmadık
laı ını bildirmiştir. Seyyar hastanenin 
nezaretine memur altı habeli askeı-İn · 

den mürekkep muhafaza \utası bom
bnrdıman esnasında hastaneden bir 
mil uz.,kta bulunmakta ve hastane 2t 
birincikanundan beri Golodan eUi 
mil kadar uzakta Melkadiakada aynı 
mevkii iııaal eylemekte idi. B. Brovn, 

telgrafında, B. Landı;tı·om'un bir bom· 

ba ile çenesinin ve dilinin koparılını~ 
olcluğ\lnu ilave etmekte<lir. 

Habeşlerin İtalyanlara 

bir cevabı 
Adisababa, 4 (A.A.) - halyan tay

yareci mülaziın Titönun kafasının ke

. ııilmesi Üzerine mukabelei bilmisiJ o
larak yapılan hoR\bardımanlar hak-

kandaki it.dyan bt'yanatına cevabt•n 

burada deniliyor l<i: 
"Habeşleı·, kendi ınüdafu tedbir

lerinin arsıulusal hukuk kaidelerinı 

çiğnemekten bir dakika geri kalnu
yan biı· mütecaviz tarafından tenkid 
edilmesini pek yersiz görmektedir

ler. Habeşler şu fikirdedirler ki, hal · 
ları arkaı;rna İnen, ı::-erek İnerken ve 
•;erek indikten sonra habeşleri ö+dür
mek için mitralyözlerini kullanan tay · 
yarelere kar!'lr habeşler mızrak ve k.t · 
ma gibi iptidai ha1·b silahlarını kull.ı 
narak bunlara hücum t•tınek ve öldür· 

mek h.ıklarına malik bulunmaktadıı-

lar. Habeşler seyyar lıastılnelerc, bo~u . 

cu gaz bombaları ile ve, birçok defa, 
hatta mitralyözlerle hücum etmekten 
çekinmiyen hiı- <lüııman,\ karşı heı· 

türlü müdafaa vasıtalarına başvur· 

makta haklı oldukları kanaatindediı·

ler. İtalyanların yapttklı-r bu mukab~· 
lei bilmisil hareketi eğer ltalya değil 
de Haheşiı;tan müte-caviz ol:\ayd1, o 

zaınan kabili kabul gÔJ"Ülebilirdi.,, 

Cephelerdeki dı lfUm 

Adisabaha, 4 ( A.A) - Tigre 
cephesinden gelen en son haberlere 
göre, italyanlar bütün hafta içinde 
Makalle mmtakasmda bombardı -
manlar yapmaktan hali kalmamıştır. 
31 birincikanunda italyanlar yalnız 
gazh bombalar atmışlardır. Bu hü -
cumların askerlik bakımından hic bir 
faydası yoktur, yalmz sivil halkı .za
rarlandırmaktadır. 6 günde atılan 
bombaların mikdarı üç bindir. Ha -
beşleı·in kayıpları iki sivi) olmak ü -
zere 1 O kişi ölü ve 15 kişi yarahdan 
ibarettir. 

Harb harekt:tleri cenup cephesin
de de yeniden fazlalaşmağa başla -
mı.ştır. Dana mıntakasında ve Sebeli 
nehrinin şimal kıyılarında kan1~ çar
pışmalar olduğu haber verilmektedir. 

~~------------~~-
Fransa{la fırtınanıu 

Paris, 4 ( A.A.) - Bit·kR~ gündüı· 

Frangada hüküm süren fu·tınalar müte
madiyen artan zRrarlar yapmaktadır. 

Sen nehri tehlikeli bir tal'~da yüksel

mektedir. Nehit kenarındaki rıhtunlru· 
daha şiındiden ıu altında kalmıştır. Endı· 

ve Lere vila,Yetlerinde bir demiryohı 
köprüıü tam tren geçerken yıkılmı1 ve 
lokomotif devrilmiştir. Trenin son '\ ago· 

1:. 1'.i;.~ı"'·in c••rıa;;e~i Alrmıu.nıy·ı 
ctiinde.-i"1i. 

Paris. 4 (A.A.) - Yakında ve
fat etmiş bulunan Almanyanın Pa
ris büyük elçisi Roland Köster'in 
cenaze töreni şark istasyonunda 
icra edilmiş ve orada bayraklar 
yarıya iııdiriJmiştir. Törende hükü
met adına bakanlardan BB; F abri, 
Dönen, Blezo ve Loran-Eynak bu
lunmu~tur. Aynca elçiler heyeti 
de törende yer almışlardır. . 

,...rtt,,~od" bir- .z~belt• 

~omon. t . ( A.A.) - franaada y11 

kaı-ı Marn vilayetinin cenubi ça• kiıindt:: 
bil 7.elzele olmuş ve Coiffy - le - Hart'dR 

içind .. kiın11e olnuyao ba~ evler ktetH ... n 
yıkılıııı .. hr. 

U "11.-ohtı U" luloıwltl' rn 
ıuım ;:;e!lli ği 

lo~dra, 4 ( A.A.) - Söyiendiğine gö
te, konservatöı parti .mahfilleri, B. Mel· 
!<olm Makdouald'm hiikümetin istediği 
tarzda ınan,..etli~i için Rosl!l . ve Kromart 

ııeçim dairesinde bir yer bulmuştur. '8. 
RandoU Çurçil namzetliğini geri alanı~ 

t tmwı btfşbtıkm11111ıl bfr ıe1.·zibi. 

Atina, 4 (A.A.) - AtiPa ajansı teb · 
lii ediyor: Başbakan B. Demircis, aake 

n ~rnilteriıı siyasal hayata karıımaeını 
önlemek makaadiyle, hükümetin se -

çimleri hızlandırmak niyetinde oJd"ğo 
hakkındaki habet-teri yatanlaıt\akt'>ılır. · 

zararlar 
nu da hattan çıknuıjtır. Yolculara hiç bir 

şey olmamrştır. Öte taraftan, Niort mm 

takasında bir çok ev boşaltılmı:ttır. İki 
kişiniıı boğulmuş olmasından koı·ku\ 

maktadır. P uatye halkına ah katlarını 

boşaltmaları tavsiye olunmu;ıtur 

Diğer taı-afta11 bir çiğ Şacnuva il~· 

faye arasındaki demiryolunu kapamıı:

tıı. 

İskandinavya ve Baltık 
devletleri 

Zf'Ni tedbirler Jwkk·mdo /;iı
t<ılel,. mi ytıımıışltır? 

Kopenhag, 4 (A.A.) - Dış Bakanlı& •. 

la sıkı ilgisi olan "Politiken., gazetesi a 

mcrikan ve lsveç kızdhaç heyetlerinin 

İtalyan hava kuvvetleri tarahndan bom 

bardıman edilmesinden müteeasfr u 1 , 

İskandinavya ve Baltık devletlerinin har 
ha hemen bir nihayet veı-mek Ü?:ert> · 
tün :zect-:İ tedbirlerin ahnınaıu hakkınd ... 

İngiltere dış bakanlı1rınıı müracaat et 

tiklerine dair bir Paris gazetesinin neş· 
riyatını mevzuu bahıederek Oanimark ,. 

nm böyle bir teşebbüse iştirak etmedt . 

ğini ve esasen Danimarkanın bu babte -

ki müzakereleı-e davet ·de edilmemiş oJ. 
du~unu yazmaktadu. 

lTAI. Y .\ 'D.\: 

,.·a.~itu kon~eyirıirl toııfontısı 
Roma, 4 (A.A) -· Faıiıt parti

sinin milli kon&e)i bu sabah Liktöı
saraymda toplamm, ve 'bilahare '8. 
Musolini, konsey azalannı Venedik 
sarayında kabul etmiştir. 

İ t<ıl:nm b<ıkunlaı· l.·ıo-rtlu 
loplmııyor . . 

Roma, 4 (A.A.) - Bakanla, kurulu. 

30 ikinci kanunda toplantıya çaj'ml 
mıı,ıtır. Millt Pliidataa yüksele komisyo

nu, geleck 4 şübatta, B. Muaolininin 

başki\nlığı altmda yılltk toplantısını ya. 1 
pacaktır. Esnaf kurumları komitesi,18 

ikinci kanundQ toplanacaktı«' 

ULUS SAY!FA i 

ş H ERLER 

Rin1al 're Ceı1up Amerikaları 

(Ba~ı l. İnci sayfada) 

İyi or\!anize edilmi:ı bir bitaraflık 

la, anlaşma.:ı:lıkları körükliyebilecek 
herhaogi bir h.ueketten sakın111ak, bu 

anlaşmazlıklara karışmaktan çekin

mek, uy..,.un bir müdafaa sistemi ile 
her türlü taarruza karşı kendimizi 
korumak, öteki milletleri de aynı ba
rış yolunu tutmaları için kandırmak. 

Bugünkü hadiseler gösteriyor ki, 
dünya işlerinde istibdadın baş göster
mesi, barışı tehlikeye koymaktadır. 

Halbuki demokrat fikirlerin hüküm 

si. rdüğü yerlerde, bu gibi tehlikel•»· 

zuhur etmemektedir. 
Demokı at milletlerde, halkın 7ıh

nini işgal eden me:.ele, içerde köleli! •. 

dışarda da lecavüz demek olan İ~t.L 

dad kurumlarının ilerlemesine en«d 

olmaktır.,. 

B. Ruzvelt hundan :;onra, büyuk 
yı~ınlara boyun eğdirmek istiyen "nıa 

li ekalliyet" e hücum etmiş ve bu e 

kalliyetin hilkimiyetine engel olmAk 
için sarfettiği emekleri, aynı ekallj. 
yetlerin de iktidarı ele geçirmek için 

giriştikleri teşebbüsleri anlatmıştı.-. 

B. Ruzvlt, nutkunun :;onundi', ni · 

zam ve· itimadı yeniden kurmayn ma 
tuf kanunları korumasını kongreye 

tavsiye etmis ve kon~renin ı;adakati 

ne olan itimadını ~öyliyerck sö:.derıni 

bitirmi~tir. 

ı meril.-o !.:tlzt•U•/,•rinirı 

d İİ.'!İİ ıw4•/ı•ri 
Nevyork, 4 ( A.A.) - Ruzvelt'in 

yeni yıl nutkunu tefair eden Nevyork 

Tin1es gazeteı;i diyor ki: 

"Ru7velt'in verimı;İz u :da:tma gay· 

rt!tlerini ve Avrupadaki otokratik zih
niyeti takbih eden sözleri cok karal -

teristiktir. Ruzvelt'in bu sözlerinin 
hiı-çoğu münakaşa götürür nıahiyet

t('dir. Ve tabii münakaşa da edilecek 

tir.,, 
Cumurcu Herald Tribun ga.t.etesi 

i:oe diyot" ki: 
"Ruzvelt'in rnifletlerr yüzde 90 ni:.· 

betinde .,ulhçu ve yÜ7.de l O ni.shetin

de harbcu olarak ayıran tezi gülünç· 

tür. Bundan başka dünyayı bir taraf
ta fena düşünen mütecavizler, Öle tn
~afta temiz temi::r: suJhçular diye ilci . 
ye ayıran bir bükümetin bitaraf kAI 
ması ayrıca büyük bir manası1dıktw. 

Dünya v~niyetinin bu taı•zda tahlili, 

gene aynı hükümetin fikrine göre, hiç 

bir harb veya mücadele niyetlerin,.. 

~ahne olmayan cenub Amerikası hal< 
kındaki diişüncesi lıadar do~rudur.,. 

Mulwlif omerikmı µ<t:zf•tf>l<•rirrt-• 

~ifr1> nutuk seôn• f(>kniiirıdf'rı 
m ii IJıe mm i~. 

Nevyork, 4 (A.A.) - Muhalif 
basın Ruzvelt'in nutkunu, seçim tek

niğinden mülhem di:ve tavsif etmek
tedir. 

Nevyork Herald Tribun t:K.zetesi, 

dıfarda, ı>ulh uğrunda gösterilen te
dakirlıkla, içeride, kin duygularının 
körüklenmesi ar.-sındaki tezadı kay

detmektediı-. 
Baltiınursun f{azetesi de cumur rei

sinin, sulha karşı otokrasinin tehdit
lerini meydana vurmak. hususunda 
gösterdiği samimiyetten ötürü Ameri· 
kanın minnettar olduğunu yu:ryor. 

fngili~ R«~etelerirıfo. nıu.:ıı. 
eırofınll<tki <lii~iincele.,.i 

Londra, 4 · (A.A.) - Gazeteler, 

Ruzveltin nutkunu tefsirsiz ya:ı:mak· 
tadır. Bu nutkun bütüıı ehemiyeti, A· 
merikanm bitaraflık sıyasası ve bu 
nun zecri tedbirler meselesinde ya· 
pacağı tesir üzerind,. toplanmakla· 

dır. 

Deyli Telegraf gazetesinin Va§ing• 
ton muhabirine göre bitaraflık kamı
nu Amerikanm herhangi bir barba 

karıtma&mm önüne geçmek için eD 

büyük gara.nti- ~lacak ve harb levazJ• 

ı1asıl lıiı· vol tutn1alıdır? .. 
mı ambaq~o:ıu yalnız ınütecctvİ7.e de

ğil, fakat muharib bütiın devletleı c 
teşmil olunacaktır. O su.-~tle ki şrtyt>l 

İngiltere ltalva ile bir harba ı;İrt>ı ,e 

amerikan aııı.barL;osu ln~ilteı·eye cıe 

tatbik olunacaktır. Amerika bund.\ 
ancRI< hususi bir kanunla ıo.ti:sn..'lla• 

yapabilecektir. 

Öte taraftan Royterin Cenevreden 

Öğrendiğine göı·e, milletler ccıniyelı 

mahfillerinin kanaatına ~öı·e Run·e\. 
tin kongreye yaptığı teklifler millel
ler cemiyeti tarJ.fından petrol amb.u
go:;unun ilanını ltolaylaştıı·acnk ma
hiyettediı·. 

Buna karşl, Deyli Meyi ga7.eteı>İ· 

ne ~Öre de petrol ambaı·gosu etrafın

daki fikir ayı·ılıkları o kadaı· deı·in

leşmi:;tır ki milletler cemiyeti konı:ıc· 

yinin 20 kanunusani toplantısında bu 

meseleyi tetkik edebilmesi çok ~üp

heli bir hale ~elmiştir. 

Birçok gnzetelerde, Ru7.velt'in <'" 

tokı·atik devletler aleyhindeki hücum

larını eh~miyetle tebarÜ7 ettirmekte
dir. 

Nutku tefs ir eden Nevs Kronilcl 
diyor kı, 

"Cumur ı·eisinin teş~bbü:;ü, :?ayet 

kongrenin müzaharetine ına7.har ola

cak olursa, milletler cemiyetinin, mÜ · 

teanı7. ltalyaya karşı petrola amba,·

qo konulmasını rsrala istemekten iba· 

ret olan hayati ödevini kolaylaştırn

caktır. 

Oaily Ekspre.ı;, B. Ruz.velt'in :zecl·İ 

tedbirlerinin bütün muharih memle
ketlet·e ve bu arada, mütearnza karşı 

askeri tedbider tatbik eden devlet
lere de tl\tbik olunacağım kaydedi
yor. Bu g4uete, 8. Ruzve1t'in tedbir

lerinin "müşterek bir hareket" sayt· 
la.mıyacağını ve tamamen miicen-id 
mahiyette bulunduğunu yazıyor. 

Deyli Meyi de diyoT ki: 

"B. Ruzvelt'in, ..\.vrupada, d;iny.ı
yı umumi bir harba sürükJemek isli· 
dadını haiz. birçok unsurlar bulund\.· 

guna dair olan imaya biiyük bir ehe
.niyet verilmelidir., 

Oeyli Herald ise: 

''Eğeı-, diyor, Amerika petrola am
bar.,;o konmasına kaı-ar verecek olur
sa, milletler cemiyeti üyeleri kendisi

ni bu yolda takib etmekte t~r~ddüd 

edemiyeceklerdir. Lakin ArnerikA 

böyle bir aınbargoya taraftar olmad1 

mı idi, barbın devamına açıktan "Ç•· 
r,a müsaadt" etoıir; olacaktır., 

Londra, 4 ( A.A) - Resmi me
bafil, B. Ruzvdtin nutku hakkında 
hiç bir tefsir yürütmemektedir. Bu 
nutkun ne büyük bir sabırsızlıkla 
beklendiği . düşünülürse, bugünkü 
gösterilen ihtiyat, ancak nutka tam 
ve hakiki manasını verebilmek husu
sunda şimdilik emin bulunulmama
sı ile tefsir o1unabilir. Sıyasal mah
filler, otokrat rejimleri hakkındaki 
ı:;özleri iyi karşılaımşbr. Nutkun bi -
raraflık prensipleri kart11mda Ame
rikanın vaziyetini tesbit eden kısnu
nm hakiki kıymeti daha bilinmemek 
tedir. Bununla beraber zecri tedbirci 
olanlann daha aarih bir vaziyet alışı 
ümid eyledikleri gözükmektedir. 

B. Eden nutku inceden inceye 
tetkik edecektir. Bununla beraber bU 
nutkun Cenevredeki ~ yaziye· 
ti tberinde ne derece teıir ·edebile -
ceği tetkik ed~eden önce, Vaıing
tondaki inliliz büyük elçiliğinin tef
siri beklenecektir. 

Fransız ga:Geteleriııe söre 
Paris, 4 (A.A.) - B. Ru:ıveltin 

nutku çok geç haber ahndığından bu 

sabahki Pari& gazetelerinde tefsir e· 
dilmemittir. A~cak bu nutkun . bek· 
lenmesi nazarı dikkati A,merikanm 
durumu üzerine çekmİitİr. 

Jurnal diyor ki c 
"Amerikanın dıtarıs( ile laka1ı 

uolundıığunu sanmak yanlıştır. Ame-· 

rikalıl.:ırın yaptıklarında seçime aut 

Ju;;ı)nceler hakiındiı·. Filhakika Ame
ı ikada yıı.rın seçim devre. i baljlıyor. 

Onun içindır ki, Amel'İkanın k rarı 

nı k,uşılamak İ.stiyen her türlü o;;• 

lcrle neşriyattan kaçınmalıyız.,, 

fi•~i\ron'dan: 

"Bitaraflığın yeni görüş tat·zında. 

iki duygu h \kimdiı-: Bir, Aınet•İk'lyı 

eninde sonunda hnrba sürükliyebile
cek bıı· güçlükler zincirine düşülmek 
imkanlarını beı-tarnf etmek isti,en 

ihtiyat duygusu ve bir de "kan paha· 
sı" na kazanılacak bir para ile zen· 

gin olmamak kay~ısından ibaret ah

laki bi·· duygu." 

lınl.wm malıfill~·ri n• uutulı·. 

Roma, 4 (A.A) - Alakalı malı. 
fillerin tam surette ihtiyatlı bulun
malarma rağmen. Ruzvelt'in nutku
nun tesir\, daha ziyade iyidir. 
Normal mikdarda petrol ihracına 
izin vermekle Amerika hükümeti 
Cenevreden Milletler Cemiyeti a .. 
zalarının petrola ambargo konması 
hakkındaki ittifakını, imkanscz de .. 
ğiJse bile, herhalde pek ziyade güç .. 
ltştirmi~tir. İngilterenin zecri ted .. 
birleri geni~letmek için le~ebbüsle 
on ayak olmıyacağı hakkında Lon .. 
dradan gelen haberler de bu i.imidl 
f azlalaştırmaktadır. 

Nutkun Herlinde J"-•ı.tıiı ıe"ir· 
Bertin, 4 (A.A.) - B. Ru%velt'iıa 

nutku bura.da büyük bir tesir yapm•f• 
tır. Bu nutukla alakalı olarak, 1911 
de Amerika eğer muhariplere h rff 
malzemesi vermeseydi. büyük harbna 
büsbütün başka türlü bitece~i teb rü~ 

ettirilmektedir. 

Gene burada tebarüz ettirildigin 

göre, amerikan petrollerinin ihr cmma 
yasağ'ından sonra butün yanan m d· 
de kaynaklan İngılizlerin, ı·u )arın e 

. romanyalıların elınde kalmıştu·. 
Amerika Cunıur ba:ıkanının nut

kundaki başka bir nokta, Alman)'a.J'll 
dü~ündurmcktedır. Bu nokta şudurt 

İngiltere, Almanyayı zecri tedbirltt 
sıyasasına doğru çekmek \çin te&İır 
yaptılo.ça, Almany- milletler cemiyett 
azası olmıyan ve bitaraf kalan Am••· 
rikayJ ilerı sunnek touretile cevab ve-r
rnektıı: idı. Bu bakundu.n Amerika, c~ 

nevı·ede illmau ;;\;eri teodbırlere ne: d"
rece yakla11ır~a Afoa arı• da ftalyayı 
n1ahkum eden de ... leller h•okuna r de-· 
rece yaklaşmıt olacaktır. 

B: Ru2velt'in, memleketferini har.· 
ba. sürükleyen diktatörlerin ro\ündt!'ft 
bahseden sözleri burada fena kar11•
lanm.ı~hr. 

Avusturalya' da 
t crlilere Jerw mıwmel,,. 

_ ediliyonnu:;. 
Londra, 4 (A.A.) - Esirciliğtt 

kartı savaş ·ve yerlileri koruma c~
miyeti Avuıturalya ha§bakanma 
gönderdiği bir mektupta hükümeti 
akalliyetlere dair versayı andlat
masmdan. doğan taahhütlerini boz 
mak ve Avusturalyah yerliler hak~ 
kmda keyfi muamelede bulun
'n'lakla ittiham ebnektedir. 

Bu mektupta deniliyor ki: · 
' '- Herbanği bir &uçtan dol&) ı 

tevk~f edilen yerliİere zorla iti .. 
raflarda bulunduruluyor ve bunla• 
rm karıları da kocalan aleyhindtı 

. 9ahitliğe mecbur ediliyorlar. 
Öte taraftan yerliler, mahpu~ 

lar ve sah itlere f eııa muamelelet' 
yapan polis ve memurlar hakkındı 

· ki tikayetl~r de hiikiimetçe nazat'ı 
itibara alınmamaktadır.,. 
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Ekonomi ha,uıı: 

l. eker fiatı in i1ıce~. 
Ccçcnlerc/e lstanbul gazetele

rinden biri, Türk Şeker idaresi • 
tin reklamlarından bahsederek 

diyordu ki : ''Propagandaya ne 
lüzum var? Fiat indirilmi§ olma
sına rağmen, ekmek liatı yüksel
diği için yoğaltım artmamı§tır. 
Seker ıirketi propaganda yapaca
i• yerde, ıekerli maddelerin liat· 
larını ucuz.latmağa çalı,ıa daha 
iyi eder!" 

Halbuki hazirandanberi geçen 
ıecriibe, lnönü hükümetinin §eker 
liatı ııyasasının tamamen muvaf
fak olduğunu gösterrni§tİr. Buğ
day liatlarındaki iyilik, bundan 
baska, şeker yoğaltım sahasının 

da genişlemeıine yardım etmi§tir. 
Böyle bahislerde geli i güzel ten
kidlerden ziyade rakamlar konuş
malıdır. Bizim yaptığımız. tetkike 
göre hazirandan birincikônun •o
nuna kadar 7 aylık §eker yoğaltı· 
mı 1934 yılında 25.794 ton iken 
Öu sene, yani hükümetin liatı in : 
Jirdiği zamandan yılbaşına ka -
dar, 42.355 ton olmu§tur. Arada
ki lark, liat indirme te§ebbüıü sı
rasında umulmuş olduğundan da
Aa fazladır. 

. Şeker propagandcuına gelince, 
61.z, bütün endüatrilerimi:r.i halka 
tanıtmak ve benimsetmek için en 
•enİf ölçüde telkinde bulunmak· 
tan zarar değil, ancak /ayda gÖ· 
riiriiz. AlmanyaJ Amerika, Ç e
lıoJovakya ve Belçika'da, ve •a
Je clııarm için değil, bilhaHa 
memleket halkı için ıeker yoğaltı
mı telkinlerinde bulunmak üzere 
birer büyük müessese çalışmakta
Jır. 

Her türlü reklam vasıtaları, 
.ergiler, broşürler ve resimler, en· 
dii.ıri ürünlerimizin ve milli ma
lın tananmaıına, yayılmasına yar
'•m eder. Endü•tnlerimizin ya
ttında, hatta bir Je propaganda 
cndüıtri.t kurulmaıını bile te .. 
~nni etmeliyiz. "'* 

Uşak halkevinin ehemi
yetli kararları 

Utak. 4 (A.A.) - Halkevi ça-
qma şubeleri ile bir haftadanbe

,.; devam eden görüımeler bu ak
,a.m aon bulmuıtur. Spor, köycü
&er, temsil, halk dershaneleri, aoı
yal yardım ubeleri yaptıkları ge
-.el toplantdarda çok önemli ka-
:tarlar vermişlerdir. Kararlar ara
ııında köycülerin bütün köyleri-

mizle daha yakından ve aıcak bir 
tekilde ilğilenmesi, spor ıübesinin 
çalışmasına daha büvük hız ver· 
ınesi, halk dershaneİerinin hafta
da altı defa dersler vermesi va-

' 
&andatların genel bilğilerinin ar-
tırılması için her hafta devam et-
.,ek üzere baıka ba§ka konular 
ii2erinde konferanslar tertibi, ceza 
e inde bir kütüphane kurulmıisı ve 
buraya iki yüz kitab verilmesi ve 
belli günlerde yine buradaki ceza
lılara dersler "·erilmesi, sos

yal yardım tübesinin yoksul hasta 
~e kimsesiz ) urddaılarla yakından 
ilg' si ve doktorlarımızın bu çahş
'?a~a katlanması vardır. Ar şübe-
11ının her hafta konserler vermesi 
ele kestirilmiştir. 

lialke\ imizin bu çalışmaları ü- ' 
ıu-inde bu kararların §İmdiden 
t _ i izleri görülmeye başlanmıttır. 

Ş. Karahisar ·ın bir yıllık 
ticaret bilançosu 

Ş. Karahisar, 4 (A.A} - 935 
yıfı başlangıcından sonuna kadar 
K rahisardan dış pazarlara 4900 ki
\> iç 122.875 kabuklu ceviz 3500 
l:ilo tereya.ğı. 15532 kilo yü~ 18526 
lleçi k-ılr, 2~0 adet bağırsak: 7,070 
~oyun densı, 1200 kilo balmumu 
l sandık yumurta, ı 067 adet k~ 
)Un keçi derisi, 20.060 k~i derisi, 

7,275 oğlak, 27,475 tavıan, 1270 
tilki, 230 sansar, 386 porsuk, 96 

rt J 00 adet kurnfuz derisi ıöncJe.. 
· ·•ir. 
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' Harb Otuz Yıl Sürebi ır,, • 

''Tay)'arelerin hareket sah~l~ ı dardır --Habesler 
öliimden 
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b·ı· J 1 J '· I I Her taraftan tek· 

ı ır. uır n w1ı· ''"'o ~unları ,..,;;.' liiyor: ı 
Gülmeyiniz. ---- rar edildiğine gÖ• 

Bütün Habeşistan toprakları Ü:ı.e· I ·-·---·- re hakiki bir harb 
. d tt1lymı lwtlurı İİ::t~ri11tlı• Asıl, her çareye ba~ vurularnk o" nu··. 

rın ~n uçtum, Ogaden ve Tigre böl-
gelerini gözden geçirdim; iki ate§ hat- Aclisnbabaya, habeşlerin satın u· lll geçilmesi gereken buydu, çunkii ha-
trnı boylu boyunca takib ettim, tabi- lncaklarr bir tayyareyle sonteşrinin kikı harb mahallinde kati bir neticeye 
atla pençeleşen, bütün kuvvetlcrilc ba~ında geldikten sonra, 9 sontcşrin- ulaşmadan aylarca devnm edebilir. 
mücadele eden ve ellerine verilmiş (le şimal ııınırı \iz.erinde bir uçuş yap- Düşmanın hiç bir chcmiyctli harba 
modern silahları kullanan İnsanlar tım. cirişınck zorunda kalmadan Tigre ve 
gördüm. iki arkac.Jaşla beraber Desıiyey~ Ogaden bölgelerinde ilerlemiş olmaları 

Bazı muharebeler kanlı oldu. hal · hareket ettim. Ertesi giinü, şafak vak· Ncgüs'ü kurkutıonadıysa, kuv"·etlerini 
yan Öncü müfrezeleri çetin hücumla- ti, vazifemi yaptım: 3000 le 35000 cephelere yığdığı ,.e hatta hususi taktik 
ra ugradılar. Fakat gök yüzünden metre yükseldikten wnra dört saat !erine çok uygun topraklar üzerinde fid -
keıfettiğim fey bana bütün taarruz- uçtum. Makallcde 500 metreye İn· dctle harekete geçecek vaziyette bulun· 
lardan daha vahim göründü. dim, Adunda İlnlyan mitralyöz v,. dıığu şu sırada jmpnratorun boyun eğ . 

Şimal Habeşistanı 2000, 3000 mel- topları bana ateş püskürdülersede ıncı;İ hiç de muhtemel değildir. Bü-
re ) üksekliğinde bilmez tükenmez isabet ettiremediler. Enteresan mıi. tün bunlardan şu neticeye varmak mec-
dağlar, içinde bütün bir ordunun kay- şahedcler yaptığım Akı1Umda ancak buı-iyetindeyİ7 ki, harbın askeri netice i 
holabileceği derin boğazlar silsilesin- :~OO metre yükseklikte idim. henü, l<ıwarsıı. görünüyor ,.e bu yoldan 
c!en ibarettir. Tekrar Dcssiyeye ve oı-adan Adi- sarih bir netice alınmadıkça, her uzlat-

Cenup Habe§iatanı geni§ bir çöl- sababaya döndüm ve imparator bana ına tcşebbusü, mecburi olarak, çok 
dür ki içinde, memlekete girilmesine Saint • Trinite ni§anını verdi. him engellerle karşılaşacaktır. 
imkan vermeyen bakir ormanlar var· Yirmi kadar milli amatörle ame· Mareşal Badoılio tRrnfından Roma· 
dır. t ikalı zenci pilot Robensondan ibaret ya gönderilmiş olan haberler 22 ilkka • 

Gerçi burada • Fransada bile e§İ olan tayyareciler ve 25 Pote7. si~temi nun Abbi • Addi savaıının pek kanlı ol· 
bulunmayacak kadar mükemmel • bir )·edi fransı;, tayyaresi, iki tek motorlu duğunu bildiriyor ve hundan anlaşılıyor 
yol vardır, fakat bu yol Habefistanı ve bir Üç motorlu fokker tayyaresi, ki habeş kıtaları aralarında sıkı bir irti-
ingiliz Somalisine bağlamaktadır. Ha· Moth İngiliz turizm tayyaresi ve Bre· batla çalııınaktadırlar. Diğer taraftan 
be§İstana İngiliz ve Belçika malı Sİ· da İngiliz mektep tayyaresinden habeşlilerin mksadı Makalle çemberini 
lah ve cephaneleri taşıyan kamyonlar ibaret hava kuvvetleri içinde bir haf- lilcn püsl«ürtmek olduğu Adisababa'dıı. 
saatte 80 kilometre süratle işte bu ta kaldım. gi.ıJcnıniyor 
Yol U

"•er· d • 1 ı Tekrar Ameriknya d"' " J B ~ ın e '§ er er. •• onmuş 0 an unca cöınerd uınudların boıa çık • 
T' b··ı · d · ı kaprisli Hubert Jubian Ad' b b d ıgre o gesın e ıta yanlar yüz ki- ısa n a a tı :ını görmüş olan bu yılın sonunda bü· 

lometred n f l 'l l · d • · 1 fena bir İntiba bırakmı .. tır. Bu bı
0

1• •• b e az a. ı er emıf egıl er- "' tun un\aı· ciddi surette düşündürec~k 
dir. Avrupalıların gözlerinde bu ra· sahtekardır. Hiç bir zaman bir pİlo· mahiyettedir. Dün B. Musolini tarahn· 
kam büyük b. ·f d te etmesini becerememi .. tir. Bununln ır ıey ı a e etmez, fa- Y dan italyan Bnkanlar heyetinde verilen 
kat bence b 't ı ı .. beraber kendi kendisine tayyareci u ı a yan arın uç aylık izahlar güvenç verici mahiyette olınadr-
ınücadele neticeıinde alabilecekleri· miralay rütbesini vermitti. ğı için doıtça bir hal sureti bulmak si • 
nin azami haddini teıkil eden Atlas Vedelle beraber tayyare kullan-
ura dağları bile, modern ve motorla§· rnuını Öğrenmi, ve Burjede staj gör. 
ınıt bir ordunwı önünde geçilmez bir müş olan Babiçof hava kuvvetlerine 
&ed gibi yükselen bir dağ kitleaile kı kumanda etmektedir. Çiinkü eski ku-
ya& edilemez. mandan Korije izini bitince fransız 

Ve hAraret ağır, c:z;ridir (Gölgede hükümeti tarafından çağırılmıştır ve 
+ 55 dertte.) şimdi Cibuti Üssünde çalışmaktadır. 

Ehemiyetli kıtalarla cepheden ta- Harb kahramanı alman Veben şİm· 
arruz. imkansız.dır. di bir tayyare inşası il~ meşguldür. 

1'<ı~·y"n•ler iş giiremİ)'Orlur. 

Tayyarelerin hareket &abası dar
dır. Dağ atıcı tayyareler için hedef 
yoktur. Köyler, birkaç toprak kulü
beden ibarettir. Tahrip edilecek stra
teji noktaları, bombardıman edilecek 
cephane depoları. imha edilecek ihti
) at kampları yoktur. 

Cibutiden Adi~babaya giden de
mir olunun el sürülmez bir kudaiye• 
ti var. En aüratli ve en kullanrtlr 
tanklar burada kolaylıkla kullonıla
mı) or, bunlar hücumla dağları znpte· 
demi)orlar ve boğazların yalçın ve 
kayahk sırtlarında işe yaramıyorlar • 

ilk hava bombardımanları hahet· 
ler Üzerinde biraz tesir yapmış olma· 
sına kartılı,ll, tanklar imparatorun hiç 
bir askerini korkutamıyor. 

fmparatorun askerleri, elde yalın 
kılıç, tankların Ü:r.erine atlıyorlar. 

Habe~lerin dört İtalyan tankını 
nasıl ele geçirdiklerini bilh·or musu-
nuz? -

Bu cehennemi makinelerden ikisi 
Öncü olarak hareket etmiştiler. Saat· 
lerce ilerledikten ronra, içindekller 
tankları durdurdull\r ve tamamen bot 
görünen bir çölün ortasında yere indi· 
ler. Arabalarından daha yirmi otuz 
metre u:zakla§madan yerliler tarafın· 

dan çevrelerinin aarıldrğını gördüler. 
Göğüs göğüse çarpııma çok şiddetli 

oldu. lta.lyanlardan biri kaçmağa ve 
çelik kabuğunun içine girme) e mu· 
vaff ak oldu. Derhal üç haheşli hare· 
kete geçen tankın Ü:zerine atladılar 

~ e önd ki küçük maz:gl'll deliğinden 

<on kalan düşmanın da kafasını uçur

dular. 
Aynı günün ronunda, kaybolanları 

aramakta olan diger iki t&nk da he· 
men hemen aynı ~kilde h.'\bqlerin 
eline geçti. 

Ha.betler olümden kodunaılar, 

Şimdi ) akında yapacalılan büyiila bir 
taarnJz& hazırlanmalıtadırlar. 

lmp·uratorun -'"'Jalwıi 
imparator Haile Selasiye, Ogaden -

deki kıtalannı tefti, etmek istedi. Ame
rikan tayyareıiyle k .-.-sini Ciciga'ya 
götürmemi rica etti. 

Korjc'nin idaresindeki üç matörlü 
fokker ve müluim Asfaron'un idaresin· 
deki 25 potez; tayyareleri refal«atimde ol· 
duğu halde Adisababa'dan hareket ettik. 

Seyahat esnasında, imparator, gi· 
dişte \'e dönüşte, ü.ıerinde uçtuğumuz 

ve imanını takdir ettiği milletiyle bcra
bel' müdafaaya kt1rar ~·erdiği toprakları 
dikkati seyretti. 

Rcımi hayatında İmparatorun çok 
kapalı bir çehresi vardır. Sakalı bu yür.
de ıert bir manzara vermektedir. Fakat 
husu11i hayatında, imparator pek bol de. 
ğilse de, U\'kle konuşur. Memleketinin 
müdafaa kapasitesini artırabilecek her 
şeye karşı hüyiık bir :ıli'ka gösterir. 

llai>f'.1 b11lırurı11111l J eni su/ luı:u 
Lö Tan da, 1 .sonkanun tarihli baş· 

ya~sında İtalyanların Afrikadaki 
askeri vaziyetlerini çok tehlikeli bul. 
duğunu ıaklarnıyor: 

Yılın bu son gününde, inki~fr bütün 
milletlerarası muhitleri meşgul etmek • 
tt1 devam eden habeş meselesini yeniden 
gözden geçirmek faydasız olmaz. Laval 
• Hoı· anlaşmasından sonra sulh yoluy
la bİl' hal §ekli uınudu varken, Paris gÖ· 

rüşmeleri esnasında kararlaştırılmış m 

tekliflerin suya diişmesi bizi tekrar meç 
hulün krşısında bıraktı. Zihinlcı-dc en 

büyük bir kıirga~a hüküm siinnektedir. 
Az veya çok yakın bir istikbalde, şeref 
li ve blitün alalcalı taraflarca, yani mil· 

Jetler cemiyeti, ltalya ve Habeşistan ta
rafından kabul edilebilecek bir hal şekli 
İçin haL!\ rncvcud kalan imkanları sez • 
mek çok giiçleımiştir. Şimdilik görülen 

tek bir !ey vardır, o da Habcşiatan'da 

a.lııeri hareketlerin inkiıaf ettiği ve 
orada çarpışmaların timdiye kadar ol-

yasetinin akamete uğramış olması dah. 
fazla esefe değer. 

Memleketinin, karşı koyınak mecbu

riyetinde olduğu güç ''llzİ)'eti dolayı • 
siyle, B. Musolini'nin uzlaıınanın akim 

le iması mcsuliyetinden kendini sıyır • 

mak istemesinde anlaşılmıyacak l>ir taraf 

yoktur. Onun st>ylediğine göre, bu ııka

metin sebebleri ftalya unırları dııında 

aranmak lazrmgelir. Hususiyle İtalyan 

kamoyu için söylenmiş olan bu izahın, 
hakikate tıunamen uygun olduğunu ka· 

bul etmek güçtür, çünkü Roma hiik'ime

tinin, ağustosta Pariste yapılan fransı:ıt 
• İngiliz telkinleri üzerinde göı·Ü§mcyi 

kabul ctmediiirü ve eylulde Cenevre be§· 
ler komitesinin ileri sürdüğii teklifleri, 
iyice gözden geçirmeden, reddettiğini 

unutınak imkan11ızdrr. Bu iki mesele de 

Duçe tarafından iılenmİ§ olan hatadır 
ki, sonradan, yalnız şarki Afrikada de • 
ğil fakat Akdeniz ve Avrupa ölçüıün • 

deki bütün güçlüklere aebeb olmu,tur. 
Laval • Hor tekliflerinden vazgeçilme • 

~ine gelince, bunun mesuliyetleri, B. Lt· 
val tarafından, mecliste verdiği nutkun 
da açıkça tayin edilmiıtir: Habe§ hükü. 

meti kabule mecbur tutuldağu fcdak8.ı
lıkları çok ağır buldu, İtalyan hükümeti 

fransız - İngiliz telkinlerini kendisinden 

bel«lenilen istical ve anlayışla ele al • 

madı, ve bu arada söylenen bir nutukda 
· Duçenin Pontinia'da 11öylediği nutuk • 
uzla§mayı İyi bir neticeye vardırmaya 

çalışanların çalışmalarını kolaylaıtırnu4 

olmadı. 

G .. un: Eczanenin adı: 

Çarşamba Ege Eczaneaı 

Pe~embe Sebat • Yenişehir 
eczaneleri 

Cuma is tan bul ec:.tanesi 
Cumartesi Merkez ,, 
Pazar Yeni •• 
Paz.arteai Ankara " Salı Hnlk " 
1.1.1936 tarihinden itibaren iki ay 

müddetle, ~hrimh: eczaneleri yukar· 
dalci cedvele göre nöbetçi halacak
};.rdır. 

SSONKA 

ymwtı 11u.•mlelwtl« ı : 

ll11 edin ede f aı rika ı 
Hicaz matbuatı, Medinedc k ..ru 

lan dokuma fabrikasından baht1et• 
mektedir. Hicaz matbuatına gore bu 
fabrika çok ilerlemit ve yaptıgı yün 
mensucat Hicaz kıtasında büyük rag• 
bet kazanmrttır. Bu fabrika birinci 
kanunun ilk günü mensucat ve ma
mulatından bir sergi açmıştır. Bu ser· 
gide türlü yün kuına§lnr ve mensucat 
halka teşhir olunmuştur. Bu müna c· 
betle nutuklar irad edilmiş ve Kıral 
lbnissuud'un her sahada yl\ptığı te· 
~ebbiiıılcrden şükranla bahsedilerek 
dualar okıınınuştur. 

Hicaz zimamdarları tarafından 

ııôylenen nutuklarda Hicaı. ulusu >er• 
li mamulat kullanmafra davet v te~· 

vik olunmuştur. 

Hicaz matbuatı, Hicaz hükiımetf 

tarafından Avrupaya gönderil~ tav .. 
yare talebelerinin muvaffakiyetleri~
den sevinçle bahsetmektedir. Bu tay• 
yal'ecilerin bir kısmı tayyarecilik bil· 
gilerini ltalyada ikmal etmektedir. 

Geçen ay İtalyan fa,ist bayramla
rı münasebetile Hica:ı. tayyarecileri İ
talyan tayyarecilerinin MalbensaJıı 

yaptıkları uçuşlara iıtirak etmişler• 
dir. Hicaz tayyarecileri irtifa müaabn· 
kasında birinciliği kazanmışlardır. 
Kamil Hilmi yalnız 42 dakika :ıarfrn 
da 7000 metre kadar yükselmit ,;e 

inmi,tir. Diğer arkadaşl&rı ikinciligi 
kazanmışlardır. 

------------···--------~-
Adaııanuı 1 urtu 1 u u 

Dün halkevinde kutlandx 
Dün, güzel Adananın kurtuluşu

nun 14 Üncü yıldönümü idi. Düşman 
İ§gali altında anayurda olan bıığlı • 
lrğınl bir an bile kaybetmeyen Ada
na, 5.1.1922 de milli hükümet asker· 
lerini coıkun tezahürlerle bağrına 

basmı§tı. Halkı, taşı, toprağı türk o• 

lan, hatta havasına bile türklük aincn 
bu güzel vatan parçaaının bu mesud 
günü, dün Akarada kutlandı. Merkc· 
zi latanbulda bulunan "Toro& Genç• 
ler l>irliği" Ankara. fubeııi halkevi aa• 
tonlarında bir müsamere hazırlamıt· 
tı. Torostular arasmdalc:i hem§erilik 
ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendir· 
mek, bir:ibirlerine yardım etmek, to• 
roslu gençleri tahsile teşvik etmek 
gayesiyle kurulan bu cemiyetin nİ· 

zamnamesinde birinci maddede her 
yıl Adananın kurtulutunu ıe&ıd etmek 
yazılıdır. Cemiyet. dün, bu iyı nıl.k• 
sadı, güzel mllsamertıaıl~ hAkkil~ ıfa. 

~tti. 

Saat 20.30 da • .-rilen muııamere· 
de, Anluu'ada bulunan hemen bütün 
toro&lular, Seyhan saylavları, ve bir· 
çok davetliler vardı. MüY.mereye is
tiklal martı ile batlandı. Sonra Ta • 
run enstitüaünden B. Hacim toplantı• 
run ne için yapıldığını anlattı. Gazi 
terbiye enstitüsünden B. Avninin kur · 
tulUf tarihçesi hakkında söylediklerı 
alaka ile dinlendi. Adana kurtulu§o 
savatmda bulunan bir gazinin, e, Sa
fanın, ba,ından geçenler, geçen gün· 
lerin acı ve tatlı hatıralarını anma
ğa vesile verdi. 

Bundan sonra. halk şarkıları ve 
halk oyunları yapıldı. Hukuktan 8 
Vecdi (Toros1u Çoban) §iirini okudu. 
B. Ruhinin Çukurova ekonomi11i hak· 
kında söyledikleri, bu mrntakanın C• 

konomi sahasında milli varlığa kat· 
tığı servet hakkında dinliyenlerc gÜ· 

zel bir fikir verdi. 
(Çukurova) adlı müzik parçası ve 

B. Ferid CelaJin, B. Vecdi tarafından 
okunan, işgale aid bir hiknyeııi mü· 
samerenin zevkle dinlenen parçala· 
nndan oldu. Hele bütün toroslula.rın 
okudukları (Toroıı şarkısı) çok gÜ· 

zeldi. 
Dün halkevinde bu umünasebetle 

Toros ve havalisinde yetİ§en milh 
mahsullere aid güzel iki vitrin h32ıı•· 
lanmıştı. Bu vitrinlerde, portaka)t 
mandalina, limon, turunç, şekel• ka· 
mışı, pamuk ko2ası ve çeğiti, sabun 
ve çok meşhur Tarsu baklıwaaı t 

hir edilmişti. Bundan başka, 14 mart 
1923 ele Ala.türkün Adana tiirkoca• 
ğında söylediği bir nutkun yazıh ol• 
duğu Jevha ile bir lcö~e yapılmııtr. 
Bu nutukta Atatürk, her zaman oldu• 
ğu gibi, milleti ile, yüzyüze, a.amimJ 
bir şekilde 'konuşmu; ve tözleri ara• 
"nda hilhaıısa, Adana J.urtutuş •ava• 
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AFGAN HARİCİYE NAZIRI nayı Ti t • a ınııı 
· ı·ın Aııkt ra<la nıera-o;inılc 

kar ·ı laua<·al 
' eni i a re h<:ı) (:ıti s ·çinıi ) a lı]c 1 

Son nufuı sayımınd.. Ankaranın 

nufusunun 74 binden 123 bine çıkmı§ 
bulunmaııı dolayısiyle ticaret ve sa· 
nnyi odası seçiminin yenilenmesi ge· 
rekmi§ ve yeni idare heyeti seçirni ya

pılmıştır. Jnıihap sonunda; 

şehirli Mustafa Şevki, Adem oglu Ah· 
met, Ankara ıaylavı Rıı.sim Aktar, 
Ziya Kınacı, Mimar Bedri, Ahmet 
Hanif, Emniyet şirketinden Tevfik, 
Eczacı Muzaffer, H lil Naci Mıhçı 
oğlu, Naıit Toyg r, Behiç Eaemcnli, 
Mürefteli Ali Nazmi, Mehmet Ccl 1 
Hf!mamcı, Behiç Hayri, Hasan Alem· 
dar Mehmet Fahri Topçuoğlu, lbra· 
him Hakkı Eski elıirli, Piyango bayii 
Cemal, otelci Ali Reşat, Hüseyin Mü
nür, Calip Kireççi azalığa seçilmişler· 
dir. Azalar yarın toplanarak reia, 
reis vekili ve encümenleri seçecek
lerdir. Reisliğe Vehbi Koç'un s çilme· 
si ihtimali km.•\•etlidir. 

1 üııkü ıııaçlar 
( Ba§ı 1. İnci sayfada) 

nni Kalemden Elçilik Kiıtibi B. Necat 

A • man tarafından iıtıkbal edilecekler 
•• bir jandarma müfrezesi tarafından 

H·liunhı.nacaklardır. Miıafir nazır rüku· 
buna tnhsiı edilen husuııi vagona ralü • 

n Nuıeybinden Ankaraya mütcvecci-
en müfarakat ve iH.kanun 6 cı pazart ıi 

günü ıaat 9,10 da Ankara'ya muvasalat 
buyuracakı .. ı 'c istasyonda Haı-iciyc 

Vekili, Ankra Vali ve Belediye Reisi, 
Haricye V ck.ıleti Umumi Katibi, Anka 
ra Me,; ki Kumand nı, Protokol Şefi, 

Ankara Merkez Kumandanı, Harici) c 
Vekaleti Huıusi Kalem MüJürü, Em • 
niy t Müdürü ve Afgan Sefareti erkanı 

.arnfından knrşılanacııklardır, Bir ihlİ· 

raın kıtaıı ıclam reaınini ifa edecek "e 

muzıka Afgan ve istiklal marflnrını ça· 
lac:aklardır. 

Misafir Nazır "'c maiyeti erkanı k n 
"lerine tahsiı edilen otomobillere ra . 
iben Ankar Palu otelinde ikametleri· 

ne tahıis edilmiş bulunan dairelere int: 
ceklerdir. 

Bir müddet istirahattan sonra Ekse· 

lanı Serdar F eyı. Mohammed Han, 

Al an Bü:>r-iik Elçisi Ekıelanı Sultan 
Ahmed Hanla birlikte .ant l 1 de Han· 
ciye Vekilini, 11.30 da Baıvekili 'e ta· 

at 12 de Büyük Millet Meclisi Rei•ini 
:ıÜyaret edece.kler ve Vekiller Heyeti a-

riyle Cumuriyet Halk Partisi Cen•l 
Sellreterine kart bırakacaklardır. 

Büyük Millet Mecliııi Reiııi saat 12,30 
t!.ıı Ba§\•ekil ıaat 13 de ve Hariciye Ve • 

ili saat 13.30 da kendilerine vaki ziya. 
retleri iade edeceklerdir. Vekiller heyf:ti 
aalariyle Oumuriyet Halk Partisi Gc. 

ad Sekreteri miaıııfir naz.ıra kart bırıık· 
-k m~tiyl iadd 'Lİ.yaret edeceklerdir. 

Saat l 4 de Hariciye Vekili B. Dr 
Tevfik Rüştü Aratı Ekıelans Fe:>z. Mo
hammed Han'a h ımııi bir öğ'" emcğ 

.. ·~···· 
Oğteden ~nrc mi afir H riciye Na • 

n Re.i•İcÜnnır tarahnd n lcabul oluna

c:alııtır. Kabulde Hariciye Ve-kili ile Af -

il Büyük Elçiıi huır bulunacaklardır. 
Sat 20,30 da Hariciye Vekili tıı.ralın

- Ankara Palaı otelinde Serdar F eyz 
Moluunm d Han ferefine lıir yemek :ıi
)aleti vttilccek ve bu yemek ziyafetini 
111Ut 22 de batlıyan bir kabul rumi ta • 

"b edecektir. 

1 ın İatilıcl&l ınücadelui İçindeki ehe· 
•İyetini tebarüz ettirmittir. Kıymetli 
•ir hatıra olan nutlrun bu parça ını 
)a21yoruz: 

••-Genç arkada.9111.rım: Şüphe yoic 
İ ben ve benim gibi 1evdiğini2 birçok 

•rkada§l11.nmla bcra.hu milletin en 

l.:a ünlerindc '·icdanımıza teret -
tüp eden ''a:ıifcyi yaptık. Fn.kat bu 

U!'.Uııt bi:ıe cüret ı: e ceşaret eren 
ei:ı ve bizi vücuda getiren büyük kalp· 
' analar '~ babalarımız "e bu mem· 

l~kettir. Acı günlere aid olmakla be
tarber kıymetli bir hntırnyı burada 
•~krar etmek isterim. 

Efendiler! Bende bu vek yiin ilk 
IU11•i te,cbhusü bu güz.el rnemldcette h•J 
.ıiz. 1 Adanıı.da Ücud bulmu tur.:, 

Salı, 7 ikinci kanun 1936 Mi~firler 

ı.aat 10 dan itibaren Gazi Enııtitüııünü ve 

lımet lnönü enıtitüıünü ıezeccklerdir. 

Saat 13,30 da Ekselans Feyz Mo -
hammed Han JCrefine Baıbakan 1 ımet 
lnönü tarafından Anadolu kulübünd bir 
Öğle yemeği verilecektir. 

Saat 16 da misafirler Zir at cnati· 
tülerini ziyaret edeceklerdir ve ak· 
şam yemeğini huauııi ııurcttc tcnnvül 
buyuracak !ardır. 

Çar§nmba, 8 ikincikanun 1936. 
Miıı~ıfirler &ant 10 dan itibaren .sıhnt 
enstitülerini, etnoğrafya müzesini "'e 
halke"•ini ziyaret edeceklerdir. Saat 
13.30 da Serdar F eyz Mohammed 
Han şerefine Kabil Büyük Elçisi B 
Memduh Şevket tarafından Marmara 

köşkünde bir öğle yemeği verilecek· 
tir. Yemeği mütealtib misafirler Or 
man Çiftliği mÜt"sseselerini gezec,.k 

lerdir. 
Saat 20.30 da Afgan Biiyük Elçiaı 

Ekselans Sultan Ahmed Han tarafın· 
dan misafir Hariciye Nazırı şerefine 

Afgan Büyük Elçiliğinde bir yemek 

ziyafeti verilecek ve bu yemeği bir 

kabul rumi takib edecektir. 
Ankaraya aid programın mabadı 

bilahare tertib ve tnnxim edilecektir. 
Misnlir Hariciye Nazırının An· 

karadan hini mülarekatında yapıla

cak ol n merasim Mü!\arünileyhi iıı.. 

tikbal için icra edilen men.simin nyn• 

ol caktır. 
Ankıı.radaki ikametini müteakib 

Ekselans Serdar Feyz Mohıı.mmr.d 

H n Eskişehir • AfyonkarahiM.r de· 
miryolu güzergahını takiben hmire 

zimet edecek ve lzmiri gezdikt .. n 
sonra Manisa - Balıkesir demiryolu 
tarikile Bandırma} a. "'e orndan vapur· 
la İııtanbula muvasalat buyuracn'klar· 
dır. 

Mi.safirler Jstanbulda kendilf."rine 
Perapala& otelinde ta.h~is edilen dai
relerde ikamet edeceklt'r ve bu ika· 
met esnasında ,ehrin müzelerini ve 
temataya. fA}an mahallerini 2İyııret 
edeceklerdir. 

Marmara limanlarına 
uğrayan gemiler 

Oe,,i:ı nakliyatı umum direktörlüğü 

tnrafından yapılan bir İstatistiğe göre, 
lıtanbul da dahil olduğu halde 17 Mnr· 

mnra limanından ağustos ve e.ylUI ayları 
içinde 75.314 ton mal yüklenmi§ vf 147 
bin 38 ton m 1 bo,altrlmıştır. Bu ı• 

lara 9 hin 101 aded gemi uğramıştır. 

Bunlardan 8 hln 637 tanesi tür\ı bayra· 
~ 1nı taşımaktadır. 

Bugün konser yok 
Muıiki Oğretmen okulunda her pa· 

uu verilmekte olan filarmonik orkestra
aı konıeri. geçen pauır bayram dolayı • 

l'İ}le H~rilememişti. Ô"nndiğimiz gö • 

re okul tonunda tamir :rnpılmakta ol· 
duğu için bugün verilecek konser de ge
ri bıralulmı;tır. Gelecek paz.ıırdan itiba
ren kon,erlercı de\•am tdilecektir. 

BB. Eskişehir s. ylavı Emin Sazak, 

Türkiye i~ bankası merkez müdürü 
Sadi, Türkiye ziraat bankası merkez 
Md. Veli Necdet, Sümerbank merkez 
müdürii C:ı.vit, Emlak ve eytam ban· 
knsı muamclfıt Md. Şeref Cemnl, Tür
kiye cumuriyct merkez B. M. Md. A· 
bidin, Ankara mcnsucnt fobrikası mÜ· 
dürü Süreyya, tüce. rdan Vehbi Koç, 
Yaman ~İrketind,.n Fethi Halil, Al< 

\ 7 asfi l{aşid Sc·viki n 
t1 ünk:ii kon f <' ran~ı 

Hukuk llmini Yayma Kunu ıu · 
nun tertib ettiği bir seri konferansın 
beşincisi dün Ankara Halkevinde 
Hukuk Fakültesi profesörlerinden 
Sıvas mebusu Bay Vasfi Raşid Se
vik tarafından verilmiştir. Konfe -
ransm mevzuu hakimin teşrii sala -
hiyeli idi. Balke~·i salonunu doldu • 
ran dinleyiciler arasında profesörler, 
mebuslar, temyiz azalariyle avukat
lcır ve bir çok hukukçular vardı. 

Konferansçı Türk Kanunu Me • 
denisinde hakime verilen teşrii sala
hiyetin çerçevesini çizmek için şah
si mülahazalardan çekinerek İsviçre 
federal mahkemesinin kararlarını e
le almış ve bunlar üzerinde tahliller 
ytıpmıştır. Türk Kanunu Medenisi 
lsviçreden alındığına göre o memle
ketin en büyük içtihad mercii olan 
f edcral mahkemesi kararları türk 
hakiminin de kanunlara karşı va.zi
.>'etini aydınlatacak en sağlam belge
lerdir. B. Vasfi Raıid Sevik müsbet 
misallerle hakimin teşrii salahiyeti • 
nin en geniş manasını ifade etmiş ve 
bilha~~a hukukla kanunun ha.kilci 
hayalın icaplarına uyabilmesi üze • 
rinde hakime dü~en nzifeleri vazıh 
bir metoclla nnlatmıştır. 

Hukuk ilmini Yayma Kurumu -
nun hazırladığı konferanslara An
kara muhitinde geni~ bit alaka uyan
dığı görülmektedir. 

Göçmenleri yerleştirmek 
ıçın 

2848 &ayılı kanun mucibince ar

tırma eksiltme 'Ve ihale k11.nunu hÜ· 
küml~ri haricinde kalan •öçmenlerin 
yerle~tirm ~e bul~ .... tedavileri 
için acele tedariki ikti:ı:. eden mnhe
me ve bunların ne yold tedariki la
:ıım geldiği icra vekil1eri heyeti tara· 
fından tasdik olunan bir talim tna· 
me ilf! te!lbit r.dilmiştir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgütü 45 k. çakçı, 2756 le 01
'l 

gümrük kaçağı, 4 tüfelı., l tab ne , 
124 menni ile 17 kaçalıçı hayvanı e· 

Je geçirmiştir. 

[(t~f a lt•l sandığı 

kanun proj ~s· 
Finnn& bakanlığı hususi bir kefalet 

sandığı krı.nun projesi hazırlamakta· 
dır. Bu proje ile rnuvazcnei umumi· 

y den ''e mülhak büdceJi idareler 
büdceleı·inden maa§ alnn memurların 
tabi oldukları kefnlet kanunu hnri· 
cinde kıı.lan i§lerde ç;;ılı§an ve icra if· 
l knnunu mucibince mesuliyetine 
devletin de iştirak tmeai İcab eden 
vazifedarlardan icra ve iflas memur
ları, muavinleri, katib ve müba.girler 

ve müstahdemleri de müteaeleil bir 
urette kefalete tabi tutulma) rı te· 

min edilmektedir. Kefalete tabi ola
cak bu memur ve müetahdemlerden 
aldıkları aylık, maaş ve Ücretlerinin 
nısfı bcf müsavi taksitte kef let s n• 
dıı{ı aidatı olarak hıh11il edilecek ve 
bundan ba§ka. bu gibi memurların ma.· 
aş ve ücretlerinden her ay yüzde iki 
nisbetinde aidat kesilecektir. 

Deniz memurlarının 
tekaütlüğü 

Deniz yolları ve Akay igletmcleri
le fabrik ve havuzlar idareleri ve kı· 

lavuzluk müdürlüğü ile devlet reisine 
aid deni:ı:. vuıtalan memur, z bit, 
mürettebat ve müstahdemleri hakkın
daki tekaüd kanun projesi tetkik için 
De,•let ŞU..ıuın verilmiştir. 

Ankara Muallimlerinin 
toplantısı 

Anka.ra ilk okul öğretmenleri 

yardım ve biriktirme sandığı 1936 
yılı umumi toplantısı dün saat 14,30 
da Gazi erkek okulunda. Kültür 
yar direktörü B. Ferid Karslı'nın 

baıkanlığında yapmıştır. Umumi 
heyet idare heyeti raporunu ve tef
tl§ raporunu aynen kabul etmiş 

(.cmka)tı 2 - llıuıurdu O 
Gı1m.·ler birliği 1 - A nharo giicii O 

Dün Ankara Gücü alanında nç v 
ikinci takımlar lik ınaçları •ardı. Hav • 

nın güzel olmaıı, şimdiye kadar cumar· 
tcsi günü m çlarında görmediğimiz, biı; 
kalabalığı al na toplamııtı. ilk öne 
Altınordu • Çankaya genç tnkımları 
karşılaşlılaı. Çankaya küçükleri güze 

bir oyunla Altınorduyu 2 • O yendiler. 

Ankara Gücü - Gençler Birliği • • 
kımlan maçı çok enteresan oldu. Genç • 
ler Birliği Fethi'nin nyağiyle bir gol 

yapt.k• n sonra beraber kalmamak \'e 

yenilmemek için gapetli bir oyun çıkan 

dı. Bugün birkaç yeni oyuncusunu de • 

neyen Ankara Gücünü 1 - O yendi 

Bugüııkii nıaçlar 
Gençler birli~i - Kırıkluıle gii İ! 

Altınordu - C<mlwya 
Bugün saat 12,30 da Gençler Birli ., 

gi •Kırıkkale Gücü maçı .. ar. ilk mınta
ka tcıkilatına girdiği sene G nçl r Bir • 
liğini yenmek suretiyle ıpor mer. klıl • 

rırun karıısına bir sürprizle çık n Kırık
kale Gücünün bugün alnc ğı $0nucuıı 

oııüne nauran çok farklı olacagı nla • 
tılmaktndır. Evelki hafta Çankaya ıuı • 

çına d gelmcmiılerdir. 

Altınordu • Çnk Y'- m ç,, bu ikı ku· 
lübün bu yıl lik m çlarındalri kunctl • 
rini ölçmek için bir imtih. n olııcaktn, 

Çünkü bugüne kadar olan maçlard iki 
takım hakkıı~da ıanh bir fikir edinm 

kabil olamamııtır. 

B. I-J.ayreddin Şükrünün 
tetkikleri 

lçerde ehemiyetli toplama yer• 
lerinde yumurtalann bekletilm 
den gönderilme ine it tedbirler 
hakkında etüdler yapmak üze 
Tokat, Zile, Am ıya, Çerkq, Bar
tın, Zafranbolu ve hav lisin gi • 
den Türkofis danıımanı B. Hay .. 
reddin Şükrü dün tehrimize dön
müttür. Ekonomi Bakanlığı, ihra· 
cat mallarımız içinde ehemiyetH 
bir mevki al n yumurtacılığımızın 
inkitafı için gereken tedbirleri 
alacaktır. 

Aile yanında bir 
oda 

Y eniteharde M murin ~ 
h•i• Yeiitko m halle' ind• 
38 nwn raya müraca t. 

1--55 

ve yeni heyet seçimini yapmıştır. t ] "' 1 

tık okul öğretmenleri bu müna· ı a a a a 
sebetle dün gece Halk~vinde ~Ü- Mağnı. mııda çalıpn B. O man 
tün Ankara muallimlerı şeref me Ö b - . .. . 1 ı· k 
d l b

. ··ı • 1 d' ;ı: egın mucsaeacmı2 c a ınm nns ı ır şo en \o'ermış er ır. . 
Şölen Ankara muallimlerini ket.il~i~i~i. aygı değer mü~tcrilerimı· 

bir ara~a toplamı~ .ve a~aların?a 1 ze bıldırırız. . 
güzel hır gece geçırmege vesıle Banlfnla cadd sı 18 No. da 

vermiştir. Nureddin v teriki 

Tefrika~ 78 - Kendi eserlerim arasında yaşamaktan 
ZC\ k duyacağımı sanır mısınız? Yaptığım 
heykelleri lüzumundan fazla tanırım ... onlar
dan sıkıhnm. Sırrı olmıyanın sihiri de ol
maz. 

birkaç kötü heykel yapmış olmakla bera
ber heykelci değilim. Ben, daha doğrusu, 
tabiatte kaygı ve üzüntü vesileleri anyan 
bir çe~id air ve feylezofum. Şekil duygusu 

sanki çekinen Terez peçesini çenesine ka· 
dar indirdi. 

z z 
l .an. Anatol FRAJIJS 
Turkc,eye ç-tJuren ssuhı BAYDAR 

Etraf mdaki vazolar ve küçük heykeller
le örtünmüş masalara, halılara, karmakan· 
şık ve haşmetli silah kalabalığına, minyatiır-
1 re, mermerlere, resimlere ve eski kithlara 
b kan Terez: 

- Guzel şe leriniz. var, dedi. 
- Çogu, kol eksi} onların al tın çagında 

aşamış olan babamdan kalmadır. Geri ka· 
lan kısmı, Klüni miizesinde bulunan Likom 
mac:allanm o, M.ong - sür - 1 ver' de, bir han
ca bulmuş. 

F at Terez, teccssüslü, tahmin ettikle
rini bula."llamış bir insan hali ile: 

- Bunlar arasında sizin hiç bir esennizi, 
hiç bir he} kelinizi, hiç bir alçak kabartma

ı.zı İngilterede o kadar aranılan bahnumu 
Jt: kell rinizden hiç birini, ne bir plakanı~ 

~ h"r '11adah onunuzu göremiyorum. 

Yalancı bir teessürle ] ak'a bakarak: 
- Karşınızdakilerin sizin için esran ~?1-

mayınca sihiri de kalmadığım bana daha on· 
ce söylememiştiniz. 

jak Terez•in beline kolunu dolayarak: 
- Ah! yaşıyanlar, ne yazık ki, çok esrar

lıdırlar. Ve sen, se\rgilim. benim için, daima 
biliruniyen manası hayatın zevklerini ve ölü
mün ihtitaçlarmı gizliyen bir muamma ola
rak kalmaktasın. Kendini vermekten çekin
me. Seni her vakit özliyecek ve her vak~t 
öğrenemiyeceğim. İnsan sevdiği şeye hıç 
malik olabilir mi? Öpmeler okşamalar, t3:tlı 
bir ümidsizliğin gayretlerinden, cehdterın· 
den başka bir şeymidir ki? Seni kollarımın 
arasında tuttuğum .zaman gene arıyorum v 
seni hiç bir zaman elde edemiyorum, çünkü 
seni gen arzulıyorum, çünkU sende imkan .. 
sızlığı, sonsu.zluğu arıyorum. Sen ne ... in? Bu· 
nu öğrrnebilir nn şaşarım. Göriivorsun va, 

bana yetmiyor. Sadelikte kendileriyle eşit 

olmadığım için meslekdaşlanm benimle a
lay ederler. Haklan var. Düşünmeden ve 
hissetmeden yaşamamızı istiyen o Şulet hay· 
vanının da hakkı var. Kendisini haksız ve 
talisiz kılabilecek olan her şeyden haberi ol
mıyan Santa Maria Novella'daki dostumuz 
eskici de yaşama sanatında bir üstaddır. 
Ben de seni, safdilce, beni manasız ve kötü 
bir insan haline koyan ihtiraslı metafiziğe 
kapılmaksLZın sevmeli idim. Ancak bilme
mekte ve unutmakta saadet vardır. Gel, gel, 
yanımda bulunmayışının işkenceleri arasın

da seni çok zalimce hatırladım: gel sevgi- . 
lim. Sende s ni unutmalıyım. Seni ancak 
sende unutabilir ve kendimi kaybedebilirim. 

Onu kollarının arasına aldı ve peçesını 
kaldırarak dudaklarından birçok öptü. 

Bilmediği bu koca salondan biraz ürken 
ve kc:ndisine bakmakta olan acayip esvadan 

- Burada r hiç öyle şey olurmu 1 
J ak, yalnız olduklarını söyledi. 
-Yalnız mı? Ya bana kapıyı açan o kor· 

kunç bıyıklı adam? 
Jak gülümsedi. 
- Onun adı Füzelliye'dir ve babamın U• 

şağıdır. Kansı ile kendisi evimin bütün hal .. 
kıdır. Hiç merak etmeyiniz; ikisi de kapıcı 
odalarında sadık ve aksi otururlar. Madam 
Füzelliye'yi de sonra görürsünüz; şimdiden 
haber vereyim ki laiibalidir. 

- Dostum, neden Mö yö Fiizclliye'rnn 
öyle tatar bıyıklan var? 

- Yavrum ona onları tabiat vermiş, ben 
de kesip atmasını istemiyoru'll. Şim.]i bah
çivan olmuş eski bir başçavu a ~nzemesin
d<'.n ve böylece bana, ~ayfiye 1{"':11sunımu 
gibi görünmesinden dolayı minnf>t duv ·'o
rum. 

Jak, otunnakta olduğu sedirin kö esine 
Tere.z'i çekerek öptü. Terez de onu bptii 

Sonra birden kalktı. 
- Bana öteki oda:lan da gösterini.z. D n 

mcrakhynn. Her şeyi görm<"'< ·~t 
( ~ ,.,,, ., ' 
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1936 Olimpiyadında 

Ki SPORLARI 

.. 

Sporun en güzel. en temiz ve en asil şubelerinden biri ve belki j en başta geleni hiç şüphesiz ki kış sporlarıdır. Yüksek dağların, kar .. 
la örtiilü tabiatin saf ve sağlam havasında, tırmanmak, koşmak, 
2ıplamak, kaymak gibi vücudu en tabii şekillerde harekete gelirerek 
biitün uzuvların ayrı ayrı fayda ve inkişafını temin eden bu spor
lar ,aynı zamanda, bütün kirlerinden temizlenmİ!, saflığın sembolü 

.olan beyaz örtüsüne bürünmiiş tabiatin önünde de, ruhların bütlin 
bir yıl birikmiş paslarını silen, yorgunlukların zehirlerini vücuddan 
ve beyinden ayıklıyan, İnsana nel?e ve umud veren bir hayat ve e· 
nerji kaynağı olmaktadır. 

Kış sporlarına en müsaid bir tabiati koynunda toplamış olan Tür
kiyenin bu tabii güezlliklerinden ~imdiye kadar faydalanılmamışh. 
Bizde kış sporlarının tarihi ancak birkaç senelik bir devirden 
ibarettir ve bu bir1<aç yıllık çalışmadan sonra memleketimizden bir 
ekipin 1936 olimpiyadlarmın kış sporları şubesine iştirak etmesine 
karar verilmiş olmasl, bu pek kraa zaman parçasında, bu spor sa
hasında ne kadar güven verici bir varlık gösterdiğimizi bize anlatır. 

Olimpiyad için seçilmelere iştirak etmek üzere 17 sporcumuL 
şimdi Bursa'nın Uludağ'mda antr~manla meşgul olmaktadırlar. 
Partimizin Uludağ'da yaptırmış olduğu bina, bu sporcula•· için 
konforlu bir merkez olmuştur. Olimpiyad kı~ sporlarına girecek 
gc11clerimiz arasında muhtelif garb memleketlerinde uzun zamau 
bu sahada muvaffakıyetle çahşmış ve hatta Franaada üçüncülük 
almış olanlar da vardır. Bu itibarla, ekipimizin şimdi geçirdiği ııkı 
antreman devresinden sonra bu Jo~ millE:tlel'araaı müsabakalarda, 
bütün yenilik ve acemiliğine rac men yüzümüzü aiildi.iı-ecek bir va.
hk göstermesi umulabilir. 

Kı! sporları müsabakalar. Betlinde yapılacak aarl olimpiyadda11 
..: önce Almanyanm Garmi4 - Partenkirchen mıntakasınde. yapılacaklu 

Buraıı büyük Zugspitze sıra dağlarının eteğinde, güzel tepelerle çev 
titi bir yerdir. Yazın olduğu kadar kışın da çok gezilen bu yerle•·, dağcı 
lar, kayakçılar ve gezmenlerin sevdikleri ve bulu,tukları bir merkezdir 

1500 kadar nüfusu olan bu bölgede büyük ~vrupa §ehirleriniıı 
bütün koofoi vasıtaları vardır. E ektrikff bir tren ae7.meoleri l(A 

dağların eteğine kadar ıetirmek
te, buradan sonra da, ayrıca muh
telif tepelere tırmanan dai tren
lerinden faydalanılmaktadır. 1793 
metre yüksekliğinde olan Vank 
dağının tepesine elektrikli trenle 
birkaç dakikada çıkılır. Bu tepe· 
den ıüzel bir kayak yolu, ta va
diye kadar inmektedir. 
. Garmit istasyonundan çıkıldıgJ 
7.aman kartıda yüksek bir kule 
ııfü·ülür: Bu yeni ıuni patinaj ye
rinin medhalidir. Burada .her za
mım, her hararet dereceıinde mü-
11abakalar yapılabilir. Dağlara ba. 
kaan çok aüzel man~aralı mükem· 
mel bir tribünün önünde 30V 60 
n1etre hü:yüklüjünde · bir patinaj 
yeri vardır. Seyirci, bu buz sathı 

· . altında; daima sıfndan atağı bir 
sofuklukta. blt•rak buzların eri
meeine enıel olan yirmi hin met · 
re uzunlujunda borular geçmekte. 
olduğunu tahmin ·edemez.· Hokey 
ve patinaj ustalarının bütün hü
·nerlerini gösterecekleri stadyum· 
.da 10.000 seyirci için yer vardır. 
. Bütün piıtler ve aki ve patinaj 
:1erleri tam manaaiyle emniyet ve
ı-~ek kadar mükıl'lmmel ve eksik· 
siz yapılnuftir. . Reıimlerimiz kı~ 

_ ,HJnpiy.adJarınm yapılacağı bölıe 
elen türlü manzara~ar aöatermdc 
Ledir. 
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komutanlığı A kara 
Ankara Levazım Amirliği Satıu 

Alma Kon1i~1onu ilanlan 
lş kumbarası 
sahiplerine 

senede 'f 
20,000 lira / satın alma komıs .o-

Kın kale skcıı Eıanat mt:ktepleri ıhtı:yacı olan 50 to kok u. 
roüru 13/ 2. kanun/ 935 parnrtesi günü saat 14: ı? ) e kadar açı 
eksiltme ~uretiyle ~atın alınacaktır. Taliplerin muh<ı.mm~n ~d~ll 
olan li50 liraya mukabil 131 lira 25 kuru~ temınatı c-·elı) ~ mı Kı· 
nkkale asktri fabrikalar muhasebeciliğir.e yatırarak ..aktı mı )· 
yenindr mtktep ı:;atın ~lnıa komi!:,yonuna mur.ncJatları 

mükafat nundan: (3747 1-5759 

1LAN 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
RlRf ':l rER'llP ... 
S.-.tıet~ ;ki ıle(ada 

414 ki~iye on bin 
lira ikram.ip~ 

"-• Mı.e 1 ııı-.n •e t llk"'rlmle 1;., ... 
._....a.. ............. ~ 
........ ~ IQ1 lılı!lıe~W. ... ........ ..... 

. ............ 1 ..., lJft ...... . - .. .. .._.,... 'ftber.... • .. 

.,.... • ........... 1008 
..,......,. • ...,..... 1750 

~ hin ıı,.ı.._ lio1'11 
1 llJ.k..,iuJf' ~kllto."t'lılh 

t K ti'\ Cl TERTlP. 

~ur•flf' ~ dd• 
da llf•~ k~tft!' O IJ 

hin tira ikramiye 
'teıiıılllıı.be ................ .... 
~ .. 1ıı ._ ...... ....,.. ..... ... 
..... .,. .... 11ııııı<"'9Ar ... ,....,._ 

..... ._.w •. 
.._ ..... K..ın ... T ...... ,.,., .:.ma .., .. ...._ ........ . 

ulannm iM. Jdıt~ fdl~•ıı.. 

Kuralara i ıirak edcbilnck l9n n.tmban.; sahiblerninası~ri 
vırmi beş lira biriktirmıs olmalan thvndu. 

Un Fabrikası Kirası 
~~.ntal' n '7aliliğinclen: 

.Uaddf' 
1 - Vilayet İdoırc:ı Hususiyeısinr aid Antalya. iskelesinde r117 

'""' bitişiğinde kain Un fabrikasının. iiç ydbk kirası 4..l:l-935 tan
hindcn " şubat 936 tarihine rasthyan ~aqamb agiinü saat 15 şe ka
.lar kap~lı artırmaya konulmuştur. 

. lhı fabrika günde yirmi ili. ohu ton bugday dg\itür. Unu Am~
rılran ıınlarr ncfasetin<ledir. Fabrikanın bir \•rllık 14'irasr (15,000) h
radır. 

(Fabnka.nın baş degirtrı.4:nci~ ilt. ıki d~ginncncin\11 ayh\tfan 
İthırei Hususivece verilecektir). 

\'alde 
2 - E{iQ artırma şartnamesi İuni.r, İl;\anb--1, Ankara, A.02.ıuı. 

vilayetlerine gönderilmiştir. f ştcklilcr bu -..'"il'J.yrtler,lcn alıp olruya
ilirler. Vi1avetimi:ıt> müracaatl:ın balind rl~ adreslerine parasır 

ı;ondcrilir. 
M 1.1 

.• J - Arurm.a .5 şubat 930 ÇM~lıa gunu ..aat ı.s de Antalya Va
lıhk odasında virn.vet enciimeni huzurunda olat.aktıT. 

Maddt' 
~ - Artırma) a gireceklerin muhammen iiç yıllık bedelin ,.Wde 

Jt'.dı ~nçuğu ol .. n üç. bin yüz yetmiş beş lira. muvııklrat teminat ver. 
melen Hlzımdır. Teklif mektnb1ınun ve teminatı mnvaknte makbu
zunun zarffanması 2~90 sayıh artırma. eksiltme ve ihale kanu
nunun "kapalı zarf uın11iyle artmna ve eksiTtme" ahkamına gore 
yapılmalıdır. Bu ahkama uymıvôln teklifler kabul edilemez. 

Maıld,. 

.5 - Teklifnameler yttkarda yuılı ihale giin vt atına :katlar 
Antalya Valiliiine gönrletihnelidir. 

Madd· 
6 - uvakkat teminat olarak 2~90 saydı ıt.ınunda yazılı lrıy. 

Mttlerin herhangi biri kabul edilir. (36S7) 1-562§ 

~ nıi r Bel~diJ'e ... ·n•len: 
uci koruouda.ki uraym ~ehir guino&u 5uine JCnidcn ıui. 

otd ~e bahçe yaprlaca.lı:tıı:. Bu iıin bedeli kepl 40868 lir.Hbr. Bu 
;Şaat ~ imalata rnııkabil, ga~iao. otel n bahçe onbeı ICllC mild

lıttle muteahhide icar e-üilecektir. Senelilı: kar bedeli muhammcni 
ıdli liradı_ı. Bu i~ aid ıartname. keşif name porje ve sair ewalı Baş 
'Seli:re~erHktcdir. Bunların takımı ile C:Srncği iki lira mulıabilinde 
:ReJedıye Baş Mühendisliğinden aatm almu. · · · · 

lhaıc kapalı 7.arflr müzayede neticesinde 10-1-936 cuma gUnU sa. 
,•~ oııd~ .Yapılac~tır. Talipler ıartname, ketifname ve proje daire. 
sınde~ !nşaat ve ımalit yapmağr t.alıul et~kl~ beraber stftelik icar 
~<klını. artırmalı suretiyle iJıfaat n imalat için Uç bin ahmıı altı 
hra n !car içinde dört lira ki ceman 3070 lira muvakkat teminat 
olmak Uze:c nakden belediye emrine yatırmak veya 'bu milıu1aı-da 
"banka t~nat mclrtubunu teklifname ile birlikt e 24'0 sayıh kanu· 
nun tarıfatr dairesinde ihale gilnO. olan on ikinci ldnun dekm ylb: 
etuı alb cnrna günü sa.at dokuza kadar belediyede müte§ekkil artır· 
ma vr ehiltm .. lı-rı,.,.,ioı:t"rınıı J.ıa~kanhi;ına v~mıelcri lazundn. 

(37361 ı~57S2 

Tiirk llava Kıırıımn 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

.., . . . 
zengın etmıştır 

:1. cii lu§"irl~ 1 l ikind kauuıı J 936 thtflır. 

Biiyül iJ, raıniye: 50.000 
liradn· 
Aynca: 20.000 12.000 10.000 Liralık 

İkramiyelerle 20.000 liralık bir 

mükafat vardır. 

1 - Komutanlık basımevi ihti) acı itin -~ııda Çt~it vt mi_ktan 
v~ t~hmin edi1tn tutarları yazrlr gertsler lfomutanhlr kurab'tnda 
paıarhkla sann alınacaktır. 

2 - Pazarlığa karrşmak için ilk tcminAıt ~kbu:ıu ih: pa:zcarh 
gün ve saatmda komisyona baş vurma g relrtır. 

3 - A hş hf'r p<t2arlık çeşidine vcycı. tuta.rrnı zaltma Y pıla· 
c.aktır. 

4 - Örnekler her gün kon1ısyonda gôrölt:Pilir. İstiyenlere ıza-
hat veriHr. 

Adrt No. .Pontc Kilo Tutan 

A. Sonsisteın ve bü. J 
yük ~b'atta pro
va tezgahı 

-o lOO 00 

Pirine; çizgis. 
Harf 

" Majiiskül b~rt 
Harf 

Müniiı;W\il 
Harf 

76 
36 

110 
.'159 
3Uil 
mı 
3003 
3006 

112 
3158 
3i56 

12 
12 
16 
12 
20 
24 

g 
16 
36 
19 
16 

~.eoc 

0,500 
0,500 
~.ooo 
~.090 
~.00.0 
5",000 
5,000 
5,800 

ıo,eoo 
10,ijOO 
10.000 

Cl4 00 
35 
a.s 

7 00 
a 00 
ti 00 

il-O 00 
lO 00 
ıo 00 
14 00 
29 00 
20 00 

471 10 
ll'lı. temin;ıt (35) lira ~ 38) aurn$ pa~axhğı 10.l.4i:1t paı.arttsi gü

nü saat onda. 
B. Makina yağı 

., gili1'lerin yağ 
Motör yağı 
Gaz yağı 10 Teneke 
Malrina mt-rdane tutgah 

200 
4ıO 

40 

zoo 

120 
40 
uo 
42 

450 

00 
00 

50 

---
7ö2 50 

İlk teminatı 57 lira ( l~) 
ondadır. 

kuruş pa.aarhgr ll.l.936 ._;ah günü s.aat 

C. Kalın kınnap 
ince lrınnap 
Siciın maltina u;in 2~ yum;.i 
keçili malrara; ! pakt't 
ÇnvaMrz- iint' H> 

100 

00 
00 
50 
'ıO 

ıs 

25 

İlk temin.en (7) frra '5'2) ı.-unuı pôllıt~lıiı 12.1.«ı:;o ç_.rşamba gü.. 
nü saa.t ondadır. · 
D. Siyah matbaa miink_ 

Jı:cbı 
Kırmızı 
Mavi 
Sarı 

Yeşil 
Beyaz 

.. 
.. 
•• 

Altın yaldız 
Miictllit hıt~ah 

76 paJt~t 

İlk tenunau (3fi) Hnı ( 84-) kur 
günü saat on~dır. 
E. Gaı-veniz.li nw· 100 gangal 2f> 

kina dikiş tf:li 

.. 
BüyülL keski malf._ 
n<ı. tahtası 
Küçük 
tahtası 

80 
10 
'1tl 

100 
Biiyülr: mawimı J rlpau ı· 

2~ 

22 
w 

tıv 

30 

llU 
30 
2i 
ıı 

7 

491 

00 
00 
00 
50 
ıo 

00 
50 
00 
20 

210 00 

ı1 

123 50 
llk tcmiııa'ı CM) lira (1.7) lı:nıu~ f~iı 1-4. l. ~ cuma rünil 

~aat ondadır. 

F. Pot>taya vtıil(cc-ll. 
torbalaJ' için U 
ltuqun 
Xağdmhll :.. 
Lehim 
Kap&ul •· ' 20 loıtu 
"20 ·Santimlik 'aK:)•tı-

demirli. 
Kurdda 5890 metre 
Şirit (siyah ~tl do9" 
y:, baflamak için 4900. metrt 
Şadetnemt kurdela'ı 300 metrt 
Şirue başbğT 10 Top 
Siyah me~}n 30 tane 

İlk teminatı t 1 ?) lira ( 37) .,ur1.t~ f}a.a.arlıp 26.ı., 
v,ünU ıaat ondadır. 

afıa . Bakaııhi:tn 1an: 

l1 :15 

ı 30 
a :)0 
! 00. 

M6 

fi O 00 

' 00 
~ 00 
3fJ 00 
2~1 35 
cumt.~~i 

lO şubat 936 tarih pazartesi gü:ıaü laO&t 15 de Nilfı& Baltlililiğı 
Malzeme Eksiltme komisyonu oasmda 351 lira muhammen ibedel· 
1i 1300 adet komple telgraf fincanı a~ılF. Elfsiıtme '1SU)iyle El!silt.. 

meye lronuhnuıtılr. 

l - İ<-tanbul kumandanlığı birlikleu is~n , ın. Cctk olan 40,00C: 
kilo sacle yağma vtrilen Hat komisyonca pahalı gôrüldiı"'!.indı: 
23-1-936 nerşcmbe günü saat 16 da k palı 4 rfl alınacaktır. Muham· 
men :ut~rr 38000 Jiradır. tık teminatı 1850 fü, rirr Eksiltm H gi. 
receklcrin ilk tf'minat maklıuz veya mektup!:ır i'ı.: 2490 n ~ ral 
kanunun ı. 3. ündi mafldeıt:nnde<ki Hsaiii:le hırlil tt t 'eli' mektup. 
larmı ihcledt'n en az bir saat eveline kad"r P'ln• rK ıda' .,... tıın. 
lık s;;,tın :ılma komisvonuna ve~1eri (11.) l-49 

KU U./ 

Tiirl " P Ziraat Banka~ı 
• 

1\ierkez müdi. r ii2.··· ı1den: 
-- J 

Zira ... t Banka.sının taıwıı-rufunda bulun .. n, An :uada Anafartalar 
caddeı;inde memurlar oop~rıotifi namile maruf bina kpalr urf U• 

sulile sa:rhga çıkanlınıstır 
Bina, 2~0 metre murabbaı arsa i.ızexine inŞ4< tdılmiş olup bodrum 

katr, zemin katı, birinci, ikinci, üçiırıcü kat olll'.kiit Uzere beş kattan 
ibarettir. 

Bodrum katıncla kafonfer dairHi ile kômiir mahzcnı, dön bü. 
yük anbar. 

Zemin katında bir büy mağaza ve bir Müdürlük odası, birin· 
ci katta beş oda. bir bliyülr salon, koridor, h~lalıtr . . .. 

İkinci \:€: üçüncü katl.ımn her birinde &eklzcr cıda, bırer buvuk 
salon, koridor, hal5.lar "ard~r. 

Binanın yük~ldiği 19,.50 metr dir. Binr.. b.ıdamı.h v~. ~oyalıdır. 
Zemin ka;,mdaki dükkanın do§etnesi karo moz<:ıyllr ve butun katlar 
döşcmc:kri linolyomdur. . •• 

Binanın her taraf 1nda lambalarla tEchiz edilmı~ f: 1>ktrik '\"C kalo.. 
tiiet tuh.an vaı:dır. 

Satış 28-1-1936 salı ı;UnU !laat o:t alnda Zir.:.a: »an.lfası Merke% 
Müdilrlüğünde yapılacaktır. . 

latcklilerin beş bin lir.lrlı deporito c luile a>irlikte teldıHe· 
rini havi zarfbırmı bu tarihe kadar Merkez Mü-düdüğüne tevdi et· 
melui v€ ~artnımeyi tedarik için .le Mtrlrez ve 1ırta-nbul Ziraat 
Banhbrma müı:aeaat etmeleri )liin olunur. 1-5765 ' 

Bilıımum şof Ör ve işc;ileı·in 
J 

na7 .. arı dikkatiııe 
7/l/9'36 s.alı (Ünü akşamı saat 18 der.. 19 a kddar Belediye sala

nunda cemiyt>tlıııi.zin senelik umwni toplantısı yapıla.ıak yeni idao
re heyeti St!Cilttelrtir. Bi!umum arkadaşların o giın o r;aatte Bele-
diye ~onunda toplanmaları rica olunur. 1-32 

Erzincan J andru·ma Er okulıı 
~a ıı alına komisyonundan: 

ı - Okul cratının 936 senesi 2 inci kfuiunaan 30-9-935 gayesin• 
kadar ekmelllik Un ihtiyacı olan yüs elli bin il'ilo 5..1-936 gUnleme .. 
cinden itı"barcn on be§ gün müddetle Jcapah :ıtır! usuliyle eksiltme., 
ye konıılmu§tur. 

Şartname parasu "Bakanlık malzeme daireı>indcn vcriita:ktir. 
Muvakkat teminat 26 lira 33 kuru~tur. İ.stf<klilcrin ticaret odaı:1 ve. 
sikasr ve teminatı mUV'akkatelerinüı malsandığma yatınldığma dair 
olan makbuı: veya nümunesine uygnn Banb afalct n-~ktubu ile 
aynı gtin ve saatte komisyonda bulunmalan lanmdrr. (3721) 1-5736 

Z - Eksiltme 20-1·936 günlemecine tesadtif eden pazartesi gü
nü saat on ~şte Erziucan Şarbaylık a4llonunda komisyonu tarafın .. 
elan aşağıda yazılı şarttır dahilinde yapılacaktır. 

A - İhale iıtizana bağlı olup Ar.karada Jandarma Genel Ko.. 
mutanlığmda,n sorulduktan sonra yapılacaktıt. 

B - t~tekliler şartni!meleri ve nilmunelerl Jandarnuı okulasın• 
dan parasız olarak istiyebilirler. 

ı-\ııkara İlhaylı2-ınclan: 
ı - \'apı tıstası oh.ulu için aşağıda cin ve mikdan yazılı 36 met

re mikap kerest~ ·aımac:aktır. Muh~en bedeli 1216 liradır. Şart. 
namesini görmt'k 5..<1tiyenler okti? dırektörlUğüne müracaat t'debilir· 
ler. 

ı - Birinci teminatı 91 lira 20 kuru§tur. 
lbaleai açık ek~e ile 16.1.1936 p~rs.{m~ g\iJıi> ~ı 15 df' o-

lrnllar s.apşmanlığrnda yap~~a.~~tı.-~ (3~?'!) , . .. : . , .. ""' ~ 
16 M3 ·Kadron 
ıs •· ·Tahta ve·kaJaıt · ı.<I ••-. ', ,.,, •••• 

2 ,. Jfalaıı -~t' ' .ı 1--4' ' 

C - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı artırma, eksiltme ka. 
nununun 2, 3 üncü maddesine te\'!ikan (Ticaret odasmdan 935 ka· 
yıdlı ve noterden tasdikli ikametgfilı senedini ve 16 mcr, 17 inci 
maddesi mucibince bir kilosunun 17,5 kuruş üzerinden beleli ınu
hammeni olan yirmi aln bin lkiyüz liranın teminat akçesi olan iki. 
bin sekiz yliz altmış sekiz lira 75 kuruşa aid makbu.ı ve yahut ban· 
.ka teminat mektuplarmr göstermek mecburiyetindedir. 

S - İsteklilerin teklif mektı.:planru ihale vaktından bir saat ön· 
ce ve ağ%ı kırnm:r mumla mü.~Urltı olmak şarttle atın alma komiı~ 
yonu başkanlığına teslim etmeleri teklif mektuplan poata lle g5n. 
de.rildi.ği takdirde bu santa kadar gelmiş dı§ 2nıilarm mUhilr mum 
ile kapatılmış olması şarttır. 

4 - Bu hu$11s baklrıooa·kahst almak istiyenluiri okıii aatm al· 
ma lrom;•,ı.-onu 'Rac;kanh(tma mllıacaatları il!n o1un1ll". (8) 1-57 
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1 ursa ~aplıcaları ,.l'iirk • 
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,._., iı·ketiııd ~ıı: 
~ Sırketin 10 ubat 1936 cuma günü saat 10 da adi ve yine ayıu 
gunde saat 14 tc fevkalade surette Burısada Koza Hanında 191 No. 
lu ıdare merkezinde yapılacak genel heyet toplantllarmda avın 
hi 1niarların hazır bulunmaları. 

,.. ,)j toı•lautı ruzııanı esi: 
ı - İdare meclisi raporunun okunma"'· 
ı - MUrakiplcr raporunun dkunması. 
3 - 1935 senesi bilanço unun okunma ·ı. u diki ve idare mecli

. ınin ibrası. 
4 - İdare ım:cli i azasından üçte birinin yeniden cilme i ve 

ı tifa eden B. Cevadın yerine birinin seçilmesi. . • . . 
5 - 1936 sen i mürakiplerinin aeçimi ve ücretleranın tayım. 
6 - İdare ~eti i azalarına 1936 yılı için verilecek h-nvııı hak· 

kının tayini. . . 

ı~evkala<le toı)lıtutı r uzııaJncsi: 
ı - Sermayenin yetmi be_ bin lira tezyidi ile ~irketiıı ~-b 

nıuka.velenameainin 4Je6inci maddesinin ilk fıkrıt<ıınm :u şekıtde 
t adili: • . 
( Şirketin &ennay~ .sekiz: yüz al tmış lıe\i biiı l1radan iLaret oıup 
~ri on lira kı}rmetinde seksen altı bin bcs yüz hisseye ayrılmış

tır.) 
2 - Otel ve ~1 işletme eklinin ve bu hususta idare meclı. 

ine verilen salahiyetin tayini. 
3 - Sermayenin tenkisi hakkında 16 eylitl 1935 t•rihli hisscdaı. 

tar genel heyeti ka.rarına göre yapılan tetkik&t onuçlarmı göste
ren raponın okunması . 

idaı·c 

(;üınriik \'e i11h isarJaı· 
·\ 7 ckalt·tiudt~n: 

1 - Kciif bedeli ( "l0J Hı.atlan ibaret olan vekalet uinasın<laki 
•i1Yan5 ve çini tamiratı pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık JS-1-1936 günü saat 14 tc vekalette kurulu alım 
atım komisyonunda yaprlacaktır. 

3 - İsteklilerin 30 lira 75 ıkuru~ olan muvakk.tt teminat p<1rası
nı pazarlık gününden önce v~kalel ve7.ncsine yatırarak tılaral:l.ırı 

rnaldlıuı:Jarla birlikte belli gün ve saatte alım satım konııby<ıınuı· 

ha.! vurmaları. (3771 f l-44 

nkara İıı)ıisarlar l•aş 
ıu İİ• ~ iirlii~iiuc lt·u 

Ankarada Barut Deposu Erazi inde yapunlacak küçük tecrıt 
deposunun keşif bedeli ( 454) lira (71) uruştur. Hu i\ por.arlıkla 
yaptırılacaktır. İhale 22 K. sani çar atnha günil saat 14 de yetıııla. 
caktır. Şeraiti anlamak isti yenlerin Ankara 1 nhisar.\aı tıa::;ıııii<liit-
lUğünc nıUracıat ~7kmcleri. ( 15) 1-5{} 

İnıar 1iid ·irlii~.-iiııdcn: 
Anafarta lar cadde ile İsmet İnönü oktılu arasıııa te acliH etlen 

c:.addenin açılma.111 t clcarrür etmiştir. Bu i&timlik sahaı.ma teı.adül 
den ev ve arsaları gösterir haritaları mahalline ve P.elc<l iye ve 
İmar daireleri kapılarına asılmı tır. Bu caddede huluııan ev d• sa 

· ahiplerinin ellerinl~ld atpu scncdilc lmar Direktörliiğüne miıı <t. 
cutları ilan olunur. 0 3) l..!..-48 

dliye '7t~kalt·tindeu: .. 
. Kapalı zarf usulile eksiltme: 

1 

l - Temyiz rru:ı.hkemesine yaptırılacal~ 12 ôı ııckdc 787 ııarça 
obilya ve mefruşat kapalı zarf usülilc ek 'ihmeye konıılnıuşt4t. 
ı - }'.;ksiltrneyc ai t evrak !unlardn. . ' 
"Resmi arınamc, Umuını v.e hu. usı ar:tııamc. l\ilolıilya re imle-

r,. mukavele projesi. , 
3 - Tahmin edilen Lıcılt:l '33.970 lira o.hıp muvakkat teminat 

mikdarı 2548 liradır. 
4 - l!:ksilt+nc 20. 1.936 ı'•a.zartc"i giiniı scıat 15 de Ankarada Ve

kalet Linası içinde toplanan eksiltme komisyonu tarafından 2490 
ayılı kanun daire:.inde yapılacaktır. · 

5 - Eksiltmeye girecek isteklilerin teklif mekıuı;ıarı ile s:ın-· 
namede yazılı belgeleri ve banka mektuplarından başka teminat o
larak malsandıklarına yatırılacak nakıt ve di~er eshamın makbuz
larını kanunun tarifi dairesinde elc!'liltmenin açılma saatından Lh 
aaat evveline kaclar sıra numaralı makbuz mukabilinde kuuııı;yon 
rcisligine V\;rmeleri lazımdır. 

6 - Tekliflerini Posta ile göndereceklerin bu saate kad~r ye
tişmek üzere iadeli teahhütlü mektup, şeklinde göndenneleri caiz 
olup bu halde dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
ve isteklinin rıdı ile adresinin açık yazılması Htzımdır. Postada if'l· 

ki olacak gecikmeler kabul edilmiyeceği gibi gerek po ta ile gön· 
derilecek ve gerekse doğrudan doğruya tevdi edilece'k tc-kli tludeıı 
kanun dairesinde verilmemiş olanlar reddedilir. 

7 - Şartname ve teferrüatı malsanclrklarma tevdi ve mukabilin. 
de alınacak (170) kuruşluk makbuz mukabilinde An karada Ve1'alet 
levazını müdürliiğündcn lsrnıılıulda Adliye levazım memurluğun· 
dan alınabilir. (19) 1-56 

J. (;11. 1(. nkal"a 
~alın alına 

Kapalı zarf eksiltmesinde teklif edilen fiatın pahalı görülme· 
inden pazarlığa tahvilen 10500 lira t ahmin bedell i ikiı>i büyük al

tısı küçük sekiz etüv 20. 1. 936 salı gün ü uıat 15 te J. genci komu
tanlığı kuroğında aatıu alınacaktır. 

Şartnalllt!ai parasız komj yondan a h nabilecek olan bu paıarlıga 
gl'nnek.istiyenlerin 7S'7SO kuruşluk ilk teminat makbuz veya Ban. 
ka mektup ve ~tnamede yazılr belgeler le birlikte pazarl ıık g{in ve 
aatında komisyon21 baş vurmaları. (6) 1-45 

ııkara valiJiğiııdt~n: 
Mahallesi Sokagı Cinsi Umum Metruke Müştemilatı 

No. No. 
Boyacı Şamh oğlu A li Ev 15/5346 292 Üç oda hala ınutbah 

Yukarda ysµılı evin icarı mukaddema talibine ayda on lbeş lira 
bedelle ihale edilmiş ise de teabhüdünü ifa etmediğinden ihalesi 
[~sheclilerek evin icarı yeniden açık artırmaya konulmuştu. İhale 
21.l. 93fi alı günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti öğ
renmek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatte 7 lira 20 ku
ruşluk depozito makbuzu ile defterdarhkta kurulan 9atış komis· 
yonuna mliracaatları. (7) 1-46 

ULUS 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma l l
lilllllıı~Olllaı:ııııı.no-ıııtıı-Hlll!I 

Komisyonu ilanları ~ 

1 
BütUn malzemesi ıhhiye deposundan verilmek üzere 200 iHi 

~20 adet sandık imal edilecektir. Beher sandıJm imaliyesi (250) ku. 
ru tahmin edilmi~tir. Pazarlığı 7.1.1936 salı günü saat 10 dad~r. Ev-
af ş.ıı·tname ve nümunesini görmekistiyenler hergün M.M.V. satınat· 

ma komisyonuna müracaat ve pa?:arlığa gireceklerin belli giln ve saa 
tinde 41 lira 25 kuru~luk teminat mektubilc birlikte s;tm alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (3716) 1-5712 

. BİLİT 
YA

0

Pl: Akköprüde Sıhhive 
deposu yanına yapılacak bi~rn ile 
inbik mahalleri yapısı kapalı 
zarf usulile eksiltmqe ltonmuş. 
tUr. Keıı>if bedeli (6611) lira ~8 
kuruştur. Ke if ve sart,nameııi 
bedeline kar~ı inşaat ~ubesiııdeıı 
verilecektir. ihalesi 6.1.936 pa. 
2!lrtesi giinli saat on b.irdec.lir. İlk 
teminatı 4195 lira 85 kurustur. "Ek
siltmeye &irmek iııtiyeıdeı 2490 
ııoayılı kanu11tm 2. ~ üncil mc1dde
lcrinde ( tenen belgeleri ile bir
likte teminat ve teklif wektup· 

larrnı havi muınlaıımı zarflarını 
ihale saatinden en geç bir sa.at 
evetine kadar M. M. V. satın al. 
ma komisvonuna versinler. 

(3698) . t---5609 

Bİi.İT 
IOTÖR: 12 tane tombaz diş 

borda Motörünün kapalı zarfına 
ist~l:li .çıkmadığından yeniden 
kara lr zarf usulü ile alınmak Ü· 

xcre eksiltmeye konmuştur. Hep· 
inin tutarı (8100) liradır. Evsaf 

ve şartname:ı;i parasıı olarak Ko
mbvonumuzdan alınacaktır. L 
hal;si 20-2-936 pe.rşen,be günü 
saat Clnbeştedir. İll teminatı: 

()okt ( •f 607 lira !\O kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler 2490 

ffilıni Kc•s~tf' s.ıyılı .kanunun 2.3.cti·mad<lele-
" rinde istenen lı.e1ge!erlc birlikte 

Celır-cı i ı .. suına11esı Cilt ~ .. ~ teminat ve teklif mehuptarını 
7.iıhrevi baım)bldaı hu•i nıiihürlü r.arflar ihale saa· 

Miitch~!'"' 4 undan en r.ec Mı· ~at evveline 
Salı:.pazarmd~ı f>o1i~ r.oı;ı.,. \ kadar M. M. V. satın alma ko

ı knrr.rf;ındı. Cı&.:rıkcıl~ı vo· • . misyonuna vereceklerdir. ( IO) 

:. Ha"tll!Mıtıı hcı f>iin Cıl!lı.'d~r ~~ • .., 
4 kuşıı alt •:ısmdal:i evindr ·ı t-47 

·mroı hhııl edeı ~~ / 1 L \ '\ ~ t\ UTI . \ l(t 
Tl'ıl'••on ~'.fıı • 4 '( ...... .-.. _.,A,.-.._ .. .-... .--. .. .-.. .. .-. ... _,,.-. ..... ,:. li Rehet Beheı • \o..,,."""'" ... "'•""~ ... ,,,,, • ..., .. ~ .. ,,,,,, ... "' ............ ~," !ti ~ • 4 

':wıhı ~;ıntimi ~av.ı.fo ;,;nıtım·• 
'( 

---~-- . 
ı 100 • 

4(1 
-4 ı~n 5 
6 80 7 

hastalıkları ıniiteh~ sısı 

li4 ,. R 30 kurustur 
li 1 - fi rıvu islc;ine ı;e vetu 

. :ıbık Es!dşehıı askcl'i has- / çıkan kitaplaı:. aiJ ilan hı dan 
taııe ... i g<i?: hekimi ~ ~o 1-.'i -tenzilat vupıhr. 

Halıkpazarı Cıkırıkçılar yo· l ~ - Zavi ilan bcdellerı r:ı:'ak 
kusu alt ~şında eski Jandar· • • tu t•liz otu~ kuruştur. 

ma homutanlıg1 binasında 3 - Tehrik, teşekjüt, evlen .. 
No. 15 me. vetaı ve katı arnka itanla· 

Ö~lecleıı ı;onra hastalarını ~ nnct:ın ın:ıktn:.n ht'S lira alınır 
kabul eder. 

Doktor 

li ~la.ruf i 1n\'f"r 
HEl<l , FİRF.NGl VE BEL O 
1iUKLUGl1 HASTAJ.JKLARJ 

MÜTEHASSISI 
Talıaklıanc cadclc i ı aşmJ<ı ı. 

rıntas sokak No. 17. Jlasta1aı mı 
lıergi.ın S • 13 ve 15 ~ O ve kadaı 
1f~hııl f" ... 'l'rl.-""" • 1708 

,._:;,..;y,~·..:...:y,~~:.. :'P-1 ;:· ) ;.,:i ı::.:z:.;,;., . : 
.. . 
~ %ı..ıc.;~ ı:ö,,li1klr-ri kcn s~laı ~ 

.. ~ "' "" .?. 

Uaiına sabit daima 
tabii 

J 11 vantin 
:o'a(• ho 'ahu·ı . . 

\HO~E ~ \H 't'I . \IU 
· 1i.ıcldf'ı nahiMe Hnricte 

ilau 
Son Y.anıanlarda tanımadığım 

-bir şahı-; namıma ba7.I zevat ve 
miıesseseJerc müracaat edtrek 
para ıasten•ektcdi r. B öyle bir mU· 
racaata maruz kalanların geleni 
derhal zabıtaya bildirmelcl"ini di· 
lerim . • il • 

Sapka atö4ye sahibi . 
.1-ı-33 Afife 
---~~~~~~~~~~ 

Bir Alman mürebbi-
yesı ış arıyor 

Ulus matbaasında 2555 numa· 
ta}•a yazmaları. 1-Sı 

5 SONK \l'ı' 1.\1 ı., .• ı ~ ~AR 

llADYO TUZU 

-

ESl{İT IEl\IEK 
ıçın 

PHlllPB"MlllWI 
ile 

K 7 • y )~ I~ ili .iz 
Ankara şubemizi ziyaret ediniz. 

Bankalar caddesi No 45 

l'iirJ{ Phili ,)s J J1'1) ~i rlieti t~ranl,ul 
Galata - F renkyan Ha n. Telgraf: Philipı lıtanbul 

,~., 1 R\'az·ıın 

ntiidiirliiğiindeıb 
1darc ihtiyacı ıçin ( 5760) lira muhammen 

ı.zocm ki .o rrafitiıı ı 7 ikinci kanun 36 t~nhiııde 
kıymeti· bulunan 
saat ıs de kapab: 

?.art uı;ulU ılt eıa.ilttaK:Sı \1apılac1ikur · 
Şartmmıe er Aııkaıüdıı t:Cvııu:mı MlictürlU~ınden ve Bcyoğlun... 

da P T. Biııaı.ındıı Lfovd.ımn Avni:v;.t tııavinlij'!inden her gün p 
·ra~ıT. olt>rak ı,.crilecektır 

1stcklileı (432) liracınn ilmrH u1uvttkkat teminatlarmı idaı-c ver.. 
nesine \1atuorak alarakluı makbm: vcy8 kanunen muteber ban.kıt 
temina· 11ektubu ile ~rt11an1edc. ya.ı;ıh vesikaları ve teklif mektup .. 
tarını kl!nuni tı;.rif at dahilinde ıarflıyarak ve inUhUa;llycrck ta~ 
olunan ıadhe reıstlfyan cuma gUnU Ga&t on dörde kadar An.karw 
P. 'I'. 1'. U. Miidl\rlllk mUbayaat komisvonuna tu dl etmdcri itan 
olunur. {35251 1-5436 

\'e 1 RVUZIUl 

ıııiicliiı-li~fiiıı<I 
İda« ilıtiyacı için 3400 lira muhammen kıy~tli 10000 kilo Hu

muıu Eaı'j manganez 17 ikinci Unun 36 tarihinde saat 15 dC açık 
cksiltr ~ ilP satın alınacaktır. 1stekli1erin mttkür tarihe raatlıyaıı 
(:uma) gilnü muayyen saate kadar (255) liradan ibaret muvakkat 
teminatlarını idare veznesine yatırarak alııcakları makbuzla ve fart. 
namede ;stenilen veşikatarla birlikt e Atıkarada P. T. T. Umum Ml1-
dUrlügii himısında saunalma Komisyonuna müracaat etmeleri lL 
zımdrr. 

.Bu la1·t<.ki şıtrtnamelcr Aoltara Levazım MüdiltlUğUnden ve 
Bcyoğl•. P T. Binasmda Levazım Avnivııt .muavinliğinden her gü 
parasız olarak verilecektir. (3526) 1-5435 

' iiliseli Ziraat F~ıı ·1itii ii 

lngılız ka~ı ·uk ec:zanesı laoo. 
ratuvaılarında hazırlanan luvan. 
tin saç bovaları muzur ve- zehirJı 
ml'ddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
J uvantin saç boyalan kumral ve 
sivah olarak iki tabii renk füe 
r inde tertih edilmistir. 

Gavet tahii ve ;ı;ahit olarak tc.. 
min e dilen renk yıliamn~k ve ter
'le!nek .hatta denize girmek Elure,_ 
tfvle de c rkmaz. E n c iddi ve cm· 
niyet li markadır. E czanelerde ve 
ıtriyat mağazalarından arayını~. 

lıı111\;ır ,.,.Jı,ıu v• Bnv•ın· 

haıııri ralilı Rıfl<r ATI\\'. 

Umurııi neı:ı ıv<ıtı İdar<: : den 

Ynzı işleri 

Bı\ YO il 
miidiıni Na tıhi 

21. Birinci kanun 
.n. Birinci kanun 
il. İkinci kanun 

ıs. ftı:il\C İ kanun 
!. Şubat 

15. Şubat 
29. Şu hat 
14. Mart 
l• Mart 

28. Maıt 

~- Nisarı 
18. Nisan 

935 
935 
936 

936 
936 
936 
936 
936 
936 

936 

936 
Q36 

Profesör Seuffert: 
Dr. Kerim Ömer: 
Profesör Sprchn: 

Hayvani uzviyetlerde dahili ifrazat 
Su, hayat ve şifa amili 
Hayvan larrn hclmentleri ve bunlann in

sanlarla münasebeti. 
Rektor Profcı;ör Halke: Kr;yhı ve Anadoluda zirai İiletme 

Profesör Riclıter~ Beyghın yürüyüşleri. 
Profeı.ör Lorentz: Muharrik maddeler (Benzin istihsali) 
Dr. Stununvol: Kitapla) ar ve kütUplıaneler. 
Profesör Zahn: l\fa}•İ hava hakkında. 
Profesör Gt-rngross: Ruhran zamanlan: Kimyevi teJmigin tc. 

ralckisi amili. 
Or. Süıeyya ·ı olı:-iıı: Hayvan tarın hastalık amilleri ve bunların 

insanlarla münasebeti. 
Protesör S[)(jttel: 
Ömer Hamdı: 

Kan yakınlığı. 

Yukarda ya;ı:ı!ı günlerde saat 
<!enler r>t-'in 11;.,1;,.6t.:1;..-

TUrkiyede etin deıccelere tak imi ve bu
nun et piyasasına tesiri. 

(17) Yiiksek Ziraat F.nı.titfü;üııde tconfcranslar verilecektir. A rzu e. 
1-5707 l'\'71 ~\ 

KATRAN ·HAKKI ·EKREM 

SİNEMALAR 
BU GUN BU GECE 

lJans K.t ra liçesi ve Kıralı 

Ginger Ro!reres - Fraid Astaire 

KON T IN A NT Al. 

f ilminde nefi rlular ve danılariytı= 

hankRlıı .. yrımtnıalctıulırlar 

BUGÜ N SAAT l DEN ı l USAt<l::N 

Yed ilerin isyanı. binlerce &Ü\"ari ve pi

yade kıtalannın iştirak e tti[ii 
BA CDAT Y OL U 

1u.azz..m harb filmi, camsluk, r.&~k ve 

.. H ilenin çorpışmııs1 


