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Hasan Ozlii Unlart 
Vitamin Pi ring ozii 
Kalori Bugday 

. . .. 
ozu 

Gtda .. Palates 
. . . . 
ozu 

uvve· Beyaz M1s1r iizii 
. . .. 

udret Arpa ozu . . .. 
!(an Bezelye ozu 

Can 
Yulaf ozii 

. . .. 
Hayat 

Mercimek ozu 
• . . .. 
lrmik ozu 

S1hhat Qavdar 
. . .. 
ozu 

Nes'e P.adem 
. . .. 
ozu 

Nefaset Tiirlii 
. . .. 
ozu 

~~c~klan~~z~ yediriniz. lstediklerini ve aevdiklerini b1kt.rm1yarak 
deglfhre .~e~.'fhre yediriniz. Vitamini ve kalorisi cok olan bu mu • 
kemmet ozh• unlarla yavrularm1z neseli SJhhatli tomb 1 k 1 

I I I ' ' u ' an '• can 1 o ur ar, c;:ahuk biiyiirler, c;abuk di, c;1kanrlar kemikleri 
kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN t>ZLO UNLARtLii y API LAN 
MAHAL~EBt ve. c;:ORBALARIN ve tatblarm ve purelerin ve 
yemeklerm lezzehne payan olmaz. Taklidlerinden sakmm1z. Hasan 
_markasma dikkat. Hasan deposu: Ankara, Istanbul, Beyoglu. 

istanbul Vila yeti 

Sabm 

Orman Ahm, 

Komisyonundan: 
Cinsi Miktan Tahmin fiati Muvakkat teminah 

Kurus Lira Kr. 
Makarna 300 Kg. 24.90 5 61 
,Sehriye 50 » 24 0 90 
Un 400 >> 17 5 10 
lrmik 70 » 16 0 84 
Beyaz peynir 500 » 40 15 00 
Kafar 150 » 80 , 9 00 

Orman Fakiiltesi Istanbul k1sm1 ic;in yukanda miifredatlan yaz1h 
makarna ve aaire ac;1k eksiltmeye konulmuflur. 

Ek~iltme Istanbul Vila yeti binasmda Orman ftleri Direktorlugii da
iresinde 9/10/935 c;arfamba saat 11 de yap1lacakhr. 

lstekliler her~n «tatil giinleri haric;» Biiyiikdere Bahc;ekoydeki 
Orman fakiiltesine miiracaatle fartnameleri gorebilirler. 

lsteklilerin 2490 say1h kanunun b? hsettiiii evaafl haiz ve yukar1da 
yaz1h muvakkat teminah yahrmas1 lazJmdJr. (5775) 

Hakiki bir giizellik hlSJml olan 

Bir T uvalet Sabunu 
Bayanlar; sevimliliginiz, muvaf
fakiyetiniz, teninizin tazeligine 
ve giizelligine meydundur. 
Cildinizin gencligini ve yumu
f&khgmJ muhafaza ic;in hergiin 
muntazaman y1kay1p havalandJ
rarak canlandmmz. Bu giizelli

gin lemini ic;in R 0 S E M A R Y sabunu emsalaizdir. Hergiin 

ROSEMARY SABUNU 
kullammz. Devamh bir giizellik strrml anlamlf olacaksmtz. 
B_a,hc~ bakkaliye ve parfomlerde aahbr. Toptan aahf ic;in: 
Sukec1de Nur hanmda T U R Y A C fabrikaama miiracaat. 

Karacabey Haras1nda 

Merinos Y etistirme 

Miitesekkil 
' 

<;iftliginden: 
' 

~erinos Yeti,tirme <;:iftligi ve elit siiru hayvanlar1 ic;in <<9690» 
kilo mlslr, «6839» kilo tuz, <<319669» kilo yulaf, «93609» kilo arpa, 
«83917<< kilo susam kuspesi, <<6731» kilo bakla kmntm, <<35743» 
kilo kepek, kapah zarf usulile eksiltmeye konmu,tur. 

tsteklilerin <<1630» lira muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 
gunu olan 1 <1 te,rinievvel 935 pazartesi gunu sa at on bette Merinos 
<;:iftligi Miidurlugune miiracaatleri ilan olunur. 

Samson Sarbayligindan: 
1 - Sehrimiz sokak lambalarmm ihtiyac1 olan 75 vathk 350 aded 

100 vathk 150 aded, 150 vathk 400 aded, 200 vathk 150 aded 
ampul fartnamesi dairesinde bir ay muddetle ac;1k eksiltme
ye konulmuttur. t~bu ampullerin muhammen bedeli 1,136 
lirad1r. 

2 - ihale 31/10/935 gunlemecine rashyan per~embe gunu saat 
onda Bele~li'ye Encumeninde yap1lacakhr. tsteklilerin o gun 
ve saatte 935 senesi Ticaret Odas1 vesikas1 ve seksen be, lira 
yirmi kuruttan ibaret teminatlarile birlikte Encumene gelme -
Jeri. 

3 Eksiltme fB.rlnamesini gormek istiyenlerin Belediye Yaz1 lsleri 
Kalemine muracaatleri. ( 6225) 

--- --, 
Sahtb ve Ba~mullarTtn Yunu• Nodr 

Umumt ne~rt1,1at1 tdare edt'n Ya.zt l~tert 

Mtldura: Hikmet Miinif 

MatbGaC11!1: ~• Nemvat Tllrk &nontm 

~ITJcetJ • l•tanbUl 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Mekteb kimyahane laboratuarl ic;in olbantaki sartnamesi vec;hile 

ve a<;1k eksiltme suretile baz1 cihaz almacakhr. Tahmini fiati 4,975 
lira ve pey akc;:esi 373 lira 12 kuruttur. 

Eksiltme 22/11/935 saat 14 te yap1bcagmdan girmek istiyen • 
lerin vaktinden evvel teminatlarm1 mekteb veznesine yahrarak art
hrma ve eksiltme kanununun 2 inci ve 3 uncu maddelerinde yaz1h 
vesaikle beraber belli gun ve saatte ve tartnamesini gormek icin 
hergun Komisyona muracaatleri. (6241) 

6/10/935 tarihli pazar niishamtzda nesredilen ilanda: 

lstanbulda Bomonti Sise Biras1 • • 
Mii,terilerinin kazandoklarl ikramiyeleri almak iiz..-e 20 BiRINCITES

RINE KADAR ,irkete miiracaatle'ri yaztlacakken sehven (20 eylul) ya· 
zalmt,br. Taahih ve tavzihi keyfiyet olunur. 

~==~---------------

Jandarma Genel Komutanhg1 Ankara 

Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Eldeki numune, evsaf ve boylara uygun olmak tartile 3,000 

kaput ve 15,000 tak1m erat k1fhk elbisesinin dikimi <<imaliyesi» 
ayr1, &yrl eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Her iki i~e aid 'artnameler Ankara Jandarma Gene! Komutan
hgl kuragmdaki Komisyondan paras1z olarak hergun ahnabilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler 'artnamede yaz1h belgeleri havi teklif 
mektublanm ve eksiltmesi ic;in de teminat makbuzu veya ban· 
ka mektublanm eksiltme saatinden evvel Komisyona vermit 
bulunacaklardJr. 

4 - 3,000 ka~ut imaliye tahmin bedeli 3,600, ilk teminah 270 lira 
ve ac1k eksi!tmesi 24/10/935 pertembe gunu saat 10 da. 

5 - 15,000 tak1m k1,hk elbise imaliyesi tahmin bedeli 24,000, ilk 
teminah 1.800 lira ve kapah zarf usulile eksiltmesi 25/10/935 
cuma gimu saat 10 da Komisyonda yap!lacag1. <<2897» (6223) 

.,.._ Ayda llira ak~am dersleri 
Ana lisanlan ingi izce • ra SIZCa 
olan degerli ogretmenler tarafmdan verilir. HEMEN KYDOLU
NUZ. Adres: Amerikan Erkek Lisan ve Ticaret dersanesi. Alem

dar caddesi 23 Tel. 21737 

Karacabey J:;larasi Miidiirliigiinden: 
Harnnm 1 te,rinisani 935 tarihinden 31 tetrinievvel 936 tarihine 

kadar bir renelik manda ve karaugu sutleri kapah zarf usulile art • 
tmnaya konulmu,tur. tsteklilerin 18 tetrinievvel 935 tarihine musa
dif cuma gunii saat 15 te 600 lira muvakkat teminatlarile birlikte 
Hara Miidurlugune muracaatleri. (6211) 

Ermenek ~a:rbayiigindan 
Ermenek kasabasmm bu sene yaptmlacak sokak tenvirat ,ehe • 

kesi i<;in elektrik malzemesi ac;1k eksiltme suretile satm ahnacak • 
l!r. Satm ahnacak ifbu malzemenin tahmin bedeli <<2500» iki bin 

be, yiiz lirad1r. 
Eksiltmc 21 birincite,rin 935 tarihine musadif pazartesi gunu saat 

on be~te Ermenek Belediye dairesinde Eksiltme Komisyonunda ya • 
p1lacakhr. Bu i,e aid malzeme listesile malzemenin fenni tartname
si, mukavelename projesi, malzemeye aid resim ve planlar, Erme • 
nek Belediyesile lstanbulda Taksimde tstiklal aparhmanmda elek
trik muhendioi Hasan Haletten paras1z ahnabilir. Muvakkat temi • 
nat paras1 <<187» yuz seksen yedi lira <<50» elli kuruftur. lsteklilerin 
muvakkat teminat paras! ve Ticaret odasmda kayidli olduklarma 
dair vesaikile birlikte belli edilen gun ve saatte Komisyona ba, vur

malatl ilan olunur. (6155) 

REVUE ... t•n• lsteylnlz. 

Clns, model ve flvat huauaunda d"rer vOkaek 

mark& ... tlerle ITlUkayase ad I nlz. 

Kuuananlardan bl r ~~ k I r ad In t n I z. 

ltte, o vaklt nedan herkesln 

REV E 
aaatlnl terclh attlilnl anllyacakstnlz. 

Umumt Oepoau !' latanbul, Bahoe Kap1, T&f Han IQ T'l!llafon : 21354 

--------

Antalya Ilbayiigindan: 
1 - Antalyada Adriyan kapu1 yanmda tdarei Hususiyeye aid Zi • 

raat ma!<ineleri tamirhanesi binas1 turbin makine alat ve ede
vatile ve krokisinde gosterilen 1479 metro murabba1 yerlerile 
birlikte altJ bin liradan 6/11/935 c;ar,amba gunu saat on befe 
kadRr ltapah zarf usulile arthrmaya konulmu~tur. 

2 - thale vililyet makammda toplanacak olan Daimi Enciimence 
yapllacak ve kapah zarflar 2490 say1h kanunun tarifah daire· 
ainde ve 450 lirahk teminatla birlikte saat 14 e kadar Vila • 
yet Makamma verilmi' olacakhr. Encumen kaleminden iza • 
hat ahnabilir. tstiyenlerin miiracaatleri ilan olunur. (4899) 

Selimiye Askeri Satin 
Alma komisyonundan: 

1 - 857 ton marin lave komurile 143 ton tiivenan komuriinun ka • 
pah zarfla eksiltmesi 22/10/935 sah giinu saat 15 te Selimi ' 
ye Askeri Sahnalma Komisyonunda yap!lacakhr. 

2 - Marin lave komurunun tahmin fiati <<13,644», tiivenan komii· 
runun tahmin fiati <<1716» lira olup her ikisinin muvakkat te
minah «1152» lirad1r. 

3 Teminatlar eksiltme saatinden iki Bat evvel Muhasebecilik 
veznesine yahnlacakbr. 

4 Ba~l<a Malsand1klarma yatmlmlf olan teminat makbuzlarile 
banka teminat mektublarmm ve diger belgelerin teklif mek• 
tublar1 ic;ine konulmas1 ve mektublarm kanunda tasrih olunall 
formule uygun bulunmas1 metruttur. 

5 - ,Sartname hergun Komisyonda gorulebilir. (6089) 

S 0 MER BAN 
Deri ve Kundura F abrikasmdan: 

Fabrikam1zda mevcud takriben 2500 kilo kullamlmlf rna· 
den yaglan 14/10/935 tarihinde saat 11 de, teminab 25 
lirad1r. 
F abrikam1zda mevcud ve bir sene zarfmda toplanacak ko
c;anh s1g1r ve dana kuyruklar1 14/10/935 tarihinde saat 14 
te, teminah 300 lirad1r. 
Fabrikam1zda mevcud 5,000 kadar bos c;uval 14/10/935 
tarihinde saat 16 da muzayede ile sattlacakhr. Teminah 
100 lirad1r. 
Tafsilat almak uzere tatil gunleri haricinde hergun Fabri
ka Ticaret Servisine miiracaat edilebilir. 

istanbul Telgraf 
iid ·· rlii.., ·· nde 

Po&ta nakil vasJ!alarmdan olan iki Ford kamyonetinden birisinilt 
tamiri ve digerinin tamir ve boyanmas1 ac;1k eksiltmeye c;Jkanlm!~tlr· 
Muhammt'n bedel be, yuz yetmi, bet lira ve muvakkat teminat k1rlc 
iic; lira on uc; kuru~tur. 

lstekliler ,artnameyi gormek iizere hergiin ve eksiltmeye girmelc 
i<;in de 11/10/935 cuma gunu saat 15 te Galatasarayda Batmiidiir' 
luk Ahm, Sahm Komisyonuna miiracaat etmelidirler. (583~ 

Ankara 

a 

I 
TOAS DIC:AGI 

0,10% iNCELi~iNDE DiR 

• • 
HALlS ISVEC 

<;.ELiGiLE YAPILMISTIR 

HED YE~DE 

ARAYinlt 

TiCARETHANESi 
Telelon: 42878 - Telpraf: latanbul Radium · P. K. I~ 

Cezaevi 
Miidiirliigiindeu: 

Ankam C.-zaevinin bir senelik ekmek ihtiyac1 ic;:in 20 eylul 93S 
• 

tarihinde ac;!lan kapah zarf usulile munakasaya talib zuhur etme .. 
diginden mezkur ekmegin ayni terait altmda ve 20 eylul 935 tar! 
hindcn itibaren bir ay zarfmda pazarhkla almmasma karar veril ' 

mi•tir. . I 
isteklilerin 1803 lira 38 kuruf teminah muvakkate akc;esi vef, 

d I' banka mektubile birlikte hergiin ogleden sonra Cumhuriyet Mud e 
umumiliginde mute,ekkil Komisyona ve teraiti anlamak iizere cr 
becide Cezaevi Mudurliigune muracaatleri ilan olunur. 

«2735» 



Bugiin: 
Z nd sahifemizde: Siyasl icmal - ltalya 
hiiklimeti ve zecri tedbirler 
3 iincii sahifemizde: Silah ticaretl al<h 
Yiiriidii 
5 lnci sahifcmizdc: Adisababa ve Ro
ma mektubu 
6 nc1 sahifemizde: Askerlik bahisleri -
1htiyat erkamharb binba§ISl C. D., 
niifus say1mma dair _ Doktor C. Savrgn 

• 
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Eski ittifaklar 
Ve §imdiki 
Milletler Cemiyeti 

0
1:1 ngiliz D11 hleri Bakam Sir Samuel 

Hor Milletler Cemiyeti genel kuru
lunda verdigi tarihi soylevinde eski

den devletler arasmda baglanan ittifak
lar siyasasmm ban11 tutmaga yetememi§ 
oldugunu kaydederek i1te bundan dolay1 
lngiliz milletinin biitiin samimiyetile Mil
letler Cemiyetine baglanm11 bulundugu
nu anlatmJ§ll. Hatib, eski ittifaklar yerine 
lirndi ban11 tutacak olan Milletler Cemi
Yetinin bu i1i ba1an ile yiiriitmek i~in 
Cemiyet pakllnm biitiin hiikiimleri Ce
rniyet i~indeki biitiin milletlerin elbirlik
lerile yiiriitiilmek zorunda oldugunu a~1k 
"• kesin soyliiyordu. Hatibin anlaY•Im
da biitiin !ngiliz milletinin tuttugu bu si
Yasa ideal ve idealist bir siyasadlf. 

Revue des deux mondeun siyasal yazJcl-
11 M. Rene Pinon son yaziSinda Millet
ler Cemiyetine asia k1ymetsizlik verme
lnekle beraber Sir Samuel Horun eski it
tifaklaPt kotiiliyen sozlerini tamamile 
dogru bulmJYarak bu meselede kendi 
dii!iincelerini ortaya koymujtur. M. Re
ne Pinona gore eger 1914 Gene! Sav'
tt ~·kabilmi,se bu ittifaklann yetersizli
ginden degil, belki ortada adamak1lh it
tifaklar bulunmayljmdan ~·kabilmi1tir. 
0 Zaman fngiltere ile F ransa arasmda 
ittifak degil, belki sadece ( samimi anlaj
lna) vard1, ve !ngiltere 1914 sava1ma 
lniidahale etmekte ge~ kalml§llr. 0 bii
Yiik kavgamn arife giinlerinde fngiltere
nin sava1a girip girmiyecegi herkes~e ke
sin olarak belli degildi. Eger !ngilterenin 
A..Iman saldm!ma kar11 sava1a miidahale 
edec!~ evvelden belh olsaydJ 1914 Ge
uel Kavga51 hatta hi~ bajlamarnl§, hi~ 
t•kmam11 bile olabilirdi. 0 zaman !ngil
terenin ban1 lehine saglam bir ittifak 
baglantJSJ yapmam11 olmast bir eksiklikti, 
10nra da aava1a miidahalede gecikmes1 fe
~~hga a~1kkap1 bualmu1 oldu. Boylelikle 
"'· Rene Pinon ittifaklar aleyhinde~i 
tukmii uluorta kabul etmemi1 oluyor, ve 

Una 1imdi Milletler Cemiyeti varken 
dahj Fransa ile fngiltere arasmda yapli
~akta olan konujmalan ekliyerek biitiin 
0 U konu1malann Cemiyet i~inde elbirli
~~le tahjmak i~in varacag1 sonucun bile 

If ittifak mahiyetinde olacagmt anlat -
lltaga tahjlyor. 

Eski ittifaklann bir i1e yaray1p yara
~&Wgt hususunda Sir Samuel Horla 

•vue des deux monde yazlclSmdan 
~angisinin hakh oldugu iizerinde uzun-

0Ylu durmaga yer yoktur. lttifaklar tam 
llrnut olsun, eksik kalm11 bulunsun bun
b~rla bafi!ID tutulamam11 oldugu ortada 
lr hakikattir. fttifaklarm gosterobilm~~ 

Sldugu garibliklere ve eksikliklere Gene! 
ava§tan once bir ittifakta bulunan bazl 

devletlerin kendi ittifaklan aleyhine ola
ttk sava1a girmi1 olmalan hadisesi de ka
~labilir. Bunlara bak1larak 1imdi Millet
. ·~ Cemiyetini ve onun paktJm tutmak 
?~ helliba1h devletlerin elbirligi etme
~.ll liizumu iizerinde art1k soylenecek 

10
l Yoktur. 
Burada ltalyan • Habel anla~mazhgl

lla Verilecek tekil iizerinde bilhassa dur
~6iia liizum gormeksizin ve belki ondan 
•ha ileri bir madde olarak Milletler Ce

~il'etinin bundan sonra bar11 i1leri iizerin
d • hakikaten etkeli (miiessir) bir yontem-i· hast] ~ah,abilecegi, ban11 tutmakta il
tl I biitiin milletlerin biiyiik onemle ele 
~ I!Ozoniine alacaklan bir meseledir. 
b · Rene Pinon bu hususta dahi belli-
•tll biiyiik devletlerin biiyiik bir ciddi

~•tle anlalmll ve beraber c;ah,maga ke
lln lcarar vermi1 olmalar1m ilk 1art olarak 

YUNUS NADI 
( Arkan 3 iincii oahifetle) 

ltalyan - Habe~ 
harbine aid ilk 

resimler 

Bugiin 7 inci sahifemiz 
bu resimlere tahsis 
ediJrni~tir. Bakm1z! 

Ordusu 3 Koldan Eritreye Girdi 
--------~---------------(:evirme hareketi yapan Habe~ler dort ~ehirle bir~ok esir 

aldiiar, Italyanlar Habe~leri piiskiirttiiklerini iddia ediyorlar 
Aksum da dii~tii, italyan ordusu 
iizere durdu, iki ordu ilk defa 

topraklarda yerle~mek girdigi 
bu yeni karsdasacak 

' ' 
cephede 

............................................................ 

italyanlarm zehirli gaz 

bombardunan 
kullandiklari 
ettiler, diger 

soyleniyor, 
ceph~lerde 

tayyareler dun Harrar ve Derri 
onemli bir hadise olmadl 

Duvayi 

Cenevrede bugiin 
zecri tedbirlere 
karar verilecek 

italyamn Uluslar 
Kurumundan derhal 
~ekilecegi soyleniyor 

lngilterenin tavsiye edecegi 
tedbirler ~ok ~iddetli! 

Cenevre 8 ( 0 • 
zel) Ulmlar 
Kurumu asamblesi 
yann <;ekoslovak -
ya D11 hleri Ba • 
kam Benesin ba1 • 
hnhg1 altmda ta -
rihsel toplanhSIDI 
yaparak, U!uslat 

ttalyan • naDet harDine aid Ilk totogranar 

Kurumunun tarihin
de ilk defa olarak 
palctm 16 nc1 mad
desinin yani zecri 
tedbirlerin tatbik1 • 
na karar vtrecek -
tir. 

Ilk bombardzmandati aonra toplarzn mevzii Jeiiftiriliyor Adigrat mzntakaaznda ate' eden bir mitralyoz 
[Bu fotograflar harbin ilk l'iinii ahnmif ve tayyare ile Eritred en Romaya, oradan da telaizle Paris· Soir l'azeteaine nakledilmittir) 

HABES ORDUSU: ITALY AN ORDUSU: Doktor Benes ev
vela ~~~en y1l Mar
silyada oldiiriilen Adisababa 8 (Ozel) 

aa Seyyum Dedja, Raa Smateh • Ayelu ve Ru Kaaaanm kuman· 
da11 altmda bulunan ii~ Habet kolunun Eritredeki ltalyan kuv

vetlerinin sag cenahm1 tehdid ettigine dair buraya l'elen haber, cep· 
hedeki durumun yeni bir tekilde inkitaf etmekte oldugunu goater • 
mektedir. 

Haber verildigine gore, 80.000 kitilik bir ordunun batmda bulu • 
nan Ras Kaaaa, Eritre amm iizerindeki Setit nehrine dogru ilerle • 
mit, hududu ge~mit ve Eritreyi istilaya baztrlanmttbr. 

Son haberlere gore bu kuvvetler Erltrede U~ ltal· 
yan kasabas1n1 zaptetmltlerdlr. Dlfter kollar da hu· , 
dudu ge~mitlerdlr. Bunlardan Ras Seyyumun ku • 
mandas1 altlndakl kuvvetler bugUn birl mira • 
lay ve 14 U subay olmak Uzere yUzlerce ltalyan 
askerinl esir alm1,1ard1r. Bu kuvvetlerln Eritre top· 
raklarrnda ilerilemekte olduklarr haber verilmektedir. 

Dlfter bir habere gore, Habe' " Fedal boiUklerl , 
Eritreye girerek Adikuala ,ehrlnl ltgal etmi,lerdir. 

Danakil ve Ogaden cephelerinde : 
Danakil cepheainde bugiin onemli hi~bir muharebe olmamtf, ufak 

tefek .;arplfmalar kaydedilmittir, 
Cenub cephesinde ~ete muharebeleri yapiimaktadJr. Bu cephede 

11cak tahammiil edilmez bir derecede oldujiundan halyanlar ~ok 
gii~liikle hareket edebilmektedirler. 

Habe~ lmparatoru cephede : 
Roma 8 (A.A.) - «Corriere Della Sera» gazeteainin Asmarada 

bulunan aytarma gore, on binlerce kitiden miirekkeb iki Habet ko
lu tmparatorun kumandast alhnda Deaaiede toplanmaktadtr. 

Dessie bolgesindeki aiiel hareketler inkitaf iatidadm1 gostermek· 
tedir. 

AGDRDAT 

PQ 

"~" 
A H MARA 

NDAQ 

MAI<ALtl 
e 

$imal k1smmdaki ltalyan cepheaini ve Habeflilerin u~ ordu ile 
yaptzklarl ~evirme hareketini goaterir harita 

(T, 2 ve 3 numaralt oklar, H abe~ ~eVirme harekctini ve 4 numaarll ok Ia 
iAdikualaya giren H abe§ fcdai kUI)l)et/erini giisterir.) 

Roma 8 <Ozell 

D ogru haber alan ~evenlerde aoylendiiine gore, ltalyan kuvvet • 
Jeri Akaumu itgal etmitlerdir. Bu haber heniiz resmen teyid e

dilmemi,tir. Aduanm i'galinden aonra, bu tehre 25 kilometro uzak
hkta bulunan Aksumun da diitmeai beklenmekte idi. 

2,000 tl'Jetro yiikseklikte bulunan Aksum ,ehri timdiki halde !tal • 
yan cephesinin en sag yamm tetkil etmektedir. 

Aksumu ttalyan ordusunun aag yamm korumak odevile miikellef 
olan Maravigna kolunun i,gal etmit olmas1 muhtemeldir. Londradan 
verilen bir habere gore Aksumun hemen biitiin binalart ve abide • 
Jeri tahrib edilmittir. 

Aksum tarihsel biiyiik onemi olan bir Habet tehridir. 
Eskiden Habe,istan payitahh olan Aksum, timdi iilkenin mukad • 

dea bir {ehridir. Biitiin lmparatorlar, orada tac giymitlerdir. 

Taarruzun birinci safhas1 tamamlandl : 
Habetistan seterinin birinci safhas•, italyan hedef· 

Jerlnin blrinci hatt1n1 tetkil eden bUtUn noktalar•n ahn· 
mas1 lie sonuclanm••tlr. Yenl bir ileri hareke batlan· 
madan eveel, i'gal edilmi' topraklarda yerletmek ve 
yeni bir hareket Ussii haz1rlamak Uzre, kurmay•n, sU· 
el faaliyeti bir mUddet i~in durduracag• san1lmaktad1r. 

~imdi muharebe hath, Aksumun hahsmdan, Aduada, Antiscio 
kuzeyinden ve Adigradm d-;gusundan ge~mektedir. 

ltalyar. cephesi, Habet kuvvetlerinin toplanmJt bulundugu bir dag 
ailsilesinin oniinde bulunmaktadtr. 

ltalyanlar as1l Habet ordusile kartllatmamttlar ve timdiye kadar 
ancak, biiyiik, kii~iik baz1 gruplarla ~arplfMltlardtr • 

Bunun l~in iki ordu aras~ndakl Ilk temas bu yUksek 
arazide vuk~ bulacaktlr. ( Devam1 8 inci Eahifede ) 

Yugoslavya Krah Diin aralannda ll
Aleksandrla Fran - nemli konu~alar 
sa D11 hleri Bah - olan Laval ve 
m Bartunun oliim - Eden 
lerinin yt]doniimiinii hallrlatacalc, bun • 
dan sonra ltalyan - Habe~ anla~mazh • 
gma temas edecektir. Ba1kan bu miina• 
sebetle 13 ler ve Alular komitelerinin 

( Arka11 8 inc/ •ahifede) ............................................................ 
ingiliz kabinesi 

geni~letiliyor 

FransiZ cevab1 Londrada 
sukutuhayal uyand1rd1 
Londra 8 (A.A.) - Deyli Meyil 

gazetesinin politika muharriri, Avam ka· 
marasmdaki liberal hizbi ba~kan1 Her • 
bert Samuelin kabineye almmaSI ihti • 
mali oldugunu bildirmekte ve bu hava• 
disin iyi haber alan c;evenlerde kuvvetle 
dola~llglnl kaydetmektedir. 

Londra 8 (A.A.) - Gaztteler 
gelecek genel ~imin tarihini 28 ikinci• 
te~rin olarak gosteriyorlar. Bununla be
raber, Deyli Mayil gazetesi, halkm oyu
na ba§ vurmay1 imkans1z k1lacak surelte 
amulusal bir vahamet baSil oldugu tak· 

( Arkaoz 8 inci oahifetle) 

~ephelerde 
Diinkii durum 

I 
.................................................................................... .. .................................... 

CEPHEDEN MEKTUBLAR: 

Siiel muharririmizin 
gorii$ ve miitalealan 

Diin ak~am iizeri gelen bazt ha -
berler, Habe~istandaki siiel vaziyet
te, birdenbire sevkulcey~i bir tebed
diil husule gelccegini gostermekte -
dir. 

Diin kii saytmlzda, bir !ngiliz ga -
zetesinin Adisababadan ald•ii' bir 
haberde, eRas Seyymun kuvvetle -
rinden bir k1sm•, Aduanm bah ku -
zeyindeki (~imali garbisindeki) Ma
rebden 1talyan hatlanm ge<;erek E
ritreyi istila i<;in ilerilemege ba~la -
m1~hr .• deniliyordu. Mareb bir ne· 
hirdir. Ve bu havalide italya yani E
ritre - Habe~ hududunu te~kil eder. 
Biz, bu haberi miitalea ederken bir 
ka<; giin evvel gene Ras Seyyumun 
ordusundan 12000 ki~inin ayni m•n
takadan hududu g~erek Eritre de
miryolunun miintchas• olan Agor -
dateye dogru yiiriidiigii hakkmdak1 
haberi hahrlatm•~. bu yeni haber, 

( Arka., 9 uncu •ahilede) 

italy an 
tiifek 

ordusu arkas1ndan bir 
duyulan kayahga • ses1 

giille • • savuruyor! 

Zaptedilen arazi korkunc manzaralarla dolu, 
yanyana iki cesed yabyor. Biri Habe$, oteki askeri, 
SirtJanfar birisinin kafasmi, otekinin ellerini yemi~ler 

Temps gazetesinin, Eritreden Habel\,---------------.._ 

topraklanna giren halyan k1t' a! anna re- SQN DAKI• KA 
fakat eden daimi aytan yaz1yor: 

«Harbin ilk giinii, harekah gormek ii
zere umumi karargaha davet edilmi1tik. 
Per1embe gecesi saat birde Osmarddan 
hareket ettik. Yiiksek yayla, sakin bir ge
ce i~inde, ISSIZ, metruk ve sessiz. Otomo
bilimizin karanhg1 delen 111klarmm aydm
lall•g• yolun iizerinde, bazan bir konak 
~·erinin bakiyelerine rasgeliyoruz. Fa kat 

( Arkan 9 uncu oahifetle) 

ltalyan topraklarma giren Habet 
kuvvetleri Eritrenin merkezi Aa
maranm 66 kilometre yakmm • 

da, halyan ordularmdan 
birisi kayboldu. 

8 inci saltifede okuyunuz! 
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Tarlhl roman : 70 

Sava,, daha 
lehine 

Yazan: M. Turhan Tan 

ba,Iangtcmda, akmcdarm 
bir cereyan almt~b! 

lste bu sevgiye kapuarak ve nekadar g1 i~ in lskender Pa!a, yoldatlann uvu -
lmh yiiriise vaktinde onu kurtaramtya- masm1 doRru bularak emrini yaym~ bu
cagmt hesabhyarak en yiigriik ath akm- lunuyordu. <;:adustz ordu, miitterek bir 
CIIarclan birini ileri ko§tUrmU!. dii~man1 yam~tya, gecenin karanhgma biiriinerek 
huvlandtrmamak i~in de yiiriiyu~unii kes- arttk dinleniyordu. 
mij, bir pazarhga giri!mi~ti. Dalmat - Akmctlar atlannm yambatma uzana
Htrvat ordusunun bu pazarhga yana~a- rak uyurlarch. Bir taktmt kollarmdan biri
cagmt umuvordu. <;:unkii o ytl i~in alum ni hayvamnm boynuna koyarak ayakta 
buakmtya kadar kendisi haz.udt ve boy- gozlerini kapardt. Uzun yiiriiyii!lerde at 
le bir nimeti onlarm tepmesine imkan gO- u··zen'nd yum k 1 "d ttl' B"t" b eu a aae. uun u,e-
remiyordu. killer, ardtaraSI olmtyan bir uyantkhii:• 

Bu diitiincenin yerinde oldugu belli go•terirdi. Onun i~in akmctlarda nobet -
olmamtj degildi. Franjiyanlar, Deren - ~ilik gelisigiizel yapthrd1. <;:iinkii herkes, 
kezeyruer, filanlar l.kender Patanm tek- nobet bekler gibi yatard1, uyur gibi gorii
lifini sevincle kabul etmitlerdi, tartiaflnl niirken uyamk bulunurdu. 
ileri siirmiitlerdi. Y almz Mustafanm 0 p:ece de saga sola gozculer serpi•ti-
ruksek gururu, ve onun gene ruhunda ' 
kaymyan sonsuz heyecan hesaba kattl - rilmekle beraber halciki gozciiliigu, haktlci 
"''m,,tJ, hte bu dutuncesizlik giin gor- nobet~ilii!i butiin ordu yaptyordu. Deiiil 

bir baskm giirultuoii, en kiiriik bir pthrh 
miit Ba,bugun butun hesablar~m ahiist ' 
eth, bildigimiz tanh faciayt yaratt1. bile otuz bin adam! birden SJ~ratmaga ye-

lskender Paja, candan sevip te ne pa- terdi. Gecenin ktmtldanma51, suyun biraz 
haSina oJursa oJsun oJiimden kurtarmak •ert homurdanmaSI 0 uyur goriinen in<an
istedigi delikanhnm bu yardtmt uluorta lar1 birden ayaga kalduabilirdi. Bundan 
reddettigini, beJ.Jedigi yerde, duyunca otiiru herkes, pervaSIZ bir p:iiven)e fUyaSIZ 
gamh gamh ba~ml salladt: bir uyku iciode dinleniyordu. 

- lyi, hot amma, dedi. ~ocuk~a bir Karanhgt kendine yardtmct yapmak is-
;,, T anr~run giinleri bugiin bitmiyor, dii!- tiyen Dalmat - Htrvat ordusu itte akm
manm da kokiine kuan girmiyor. Goz ctlar~n bu durumunu fmat saydt, golge • 
gore gore olecegine ditini 11k, biraz sab- lejmit bir ytgm gibi sessizce ormanlardan 
ret. Yann obur gun hevesini al, diledigin ttktt, bir baskm yapmaga kalkith. 0 or
gibi pala ~al. Bir avuc yoldatla on on duyu yiiriiten kumandanlann dii1iince-
be1 bin dii1mana saldmp nidersin?, sine gore akmctlar Sadbar ayag1 iiniin -

Ve sonra giirledi: deki uzun ve yiiksek sedle kondileri ara· 
- Eger, dedi, Mu<tafamn bir l<~lma "nda llktttmlacaktt. Gece, bu anSIZID 

ziyan gelirse yeryiiziinde ne Dalmat ko- yaptlacak baskmt himaye edeceginden 
rum, ne Htrvat. Haydi ileri, dortnala i- Turklerin durumu gii~le1ecekti. Onlerin-
1 •1 de say1" bilinmiyen alaylar, ardlarmda er1 ... 

Gee; ve pek gee; ka!m11Iardt, oraya B!tlmasma imkin olmtyan bir sed bulun
geldikleri vakit kartallann kannlannt do- dugu i~in kolayhkla ktmtldanamtyacak • 
yurmakta oldugunu goriip duralamttlar- lar demekti. 
dt. Y olda,lanmn yasmt yajamtya ba~ • hte bu dii~iince on lara yiirek pekligi 
hyan biitiin akmC!lar yaman bir hmc i- verdi ve miimkiin oldugu kadar sessiz. 
cinde ktvramyorlar, oc almak ic;in iize- lakin son derece htzh bir yiiriiyii1le Tiirk
rine ablacak dii1man anyorlardt. lerin iizerine saldmldt. llkin hie; uyunn • 

lskender Pasa. homurdana homurda- yan gozciiler ve pek az bir ara ile de bii
na u~an lcartallann delik de11k ettikleri tiin akmctlar, gecenin ktmtldadtgmt sez -
cesedler arasmda kendi yoldatlannmki - mi~ler, atlamvermi,lerdi. Kendilerine 
lerini buldurup gomdiirdii, Mustafanm yamc;thk. ortiiliilr. eden karanhgm ansozm 
oliisiinii gor.meyince onun yakalamp gO- dilim dilim boliinmesi ve her dilimin ath, 
tiiruldiigiinii anladt ve biraz geni1 nefes silahh bir diilrnan alay1 b~imine girmesi, 
aldtktan sonra akmctlara ugursuz ~eddin onlann hepsini sinirlendirmi1ti, tabiatin bu 
par~alanma" emrini verdi. ihanetini cezaland~rmalc hmma kaptlmtt-

Zavalh Mustafanm yiiz ki1ile ba1ar • lardt. 
maga c;ah§tp ta yan buakmak zoninda !;limdi gecenin agzmda binbir c;e1id dil 
kaldtgi o yorucu, htrpalaytct i1i 1imdi vard1: Atlar homurdantyordu, silahlar 
binlerce akmct yaptyordu. Sed, nehirlrri ~tnhyordu, askerler haykmltyorlardt. 
kucaklaytp kaynaklanna atmak, daglan Sahne, gene karanhk olmakla beraber bir 
yumrukltya yumrukhya ciicele§tirmek gii- alay llmlekle donanm11 gibiydi. Bu 1im -
ciinii lallyan bu kollafln oniinde dayamp ,ekler palalann ktmtldam,mdan doguyor
duramazdt, htzla kiic;iiliiyor, dag1hyor, du ve o karanhgm gogsiinde korkulu bir 
parc;alantyordu. Yolda,Iar~ ,evke getir - 111k yaratlyordu. 
mek i~in bembeyaz btytklarile i~e kan1 - Dii1mamn akmCilan uyur bulmak 
Ml$, Sivah kollarile ta§lara ve kiitiiklere hakkmdaki kuruntusu bo1 c;tkmakla be
aaldtrmll alan lskender Pasa, bu iiziin - raber onlan Sikt~tk bir duruma sokmak 
tiilii c;ah1ma masmda hep Mustafayt dii- yolundaki iimidleri 1oyle boyle dogru 
tiiniiyordu. Onu yakahyan diismanm ' c;tkmt~h. Heniiz ortadan kaldmlmtyan 
yanlara ~ekildigi 1iiphesizdi. Fa kat o, sed, baskma ugrahlan yigitlerin hareke -
c;ekirdik~e biiyiiyecek, biiyiidiikc;e kuv- tini ger~ekten zorla1hnyordu. T ek cephe 
vetlenecek diismamn ardma du1meklense iizerinde c;ahsmak laztm geliyordu ve bu 
IU kec;idden ileriyi •1mayt, yaman bir do- cephe, karanhibn yardtmile arkadaki sed 
la1rnadan sonra dof!uya doniip Mustafa- kadar kendilerini giicliige sokuyordu. 
mn izine diismegi doiiru buluyordu. Her Bununla beraber sava1 daha ba,lan • 
yanacak §ehir, her ytktlacalr. kale, her d k g1c a a mctlann lehine bir cereyan almlt-
tuluflurulacak orman, yigit tutsaklar i~in h. Dii!mamn birbiri ardma ytgd1g1 saf • 
ahnacak ociin azametini diismanlara og- lar, 0 mhh siivari alaylar~, Tiirk pala.1 
retecek ve bu ogreni1 onlarm kurtulmaSI· .... d .. 1 b 1 onun e hrpan goren tar a a•ak ar1 gibi 
n1 kolayla,tuacakb. '- ' ~iime kiime dokuliiyordu, akmctlar htth 

Bu didinme strasmda Riin de bitmi1ti, bir ilerleyi,le sedden uzakla~tp dii1mamn 
Y!ldtzSiz bir gece orada alay alay kiime- gerilerine dogru kendilerine yol a~tyor • 
lenen akmctlan kucagma almtjb. Goz- lardt. 
gozii gormedigi, i1 te enikonu kolayla1tt- ( Arka11 liar) 

izmirli futbolcular Rus ma~larma haztrlaniyorla·r 

1 
_ lzmir muhtelit takrmr kampta ~at1,1yor 

zmtr (6zel) - Dost Sovyet Spllr • 1 k d F bol 
cularile burad 1 k f bol I man yapt rna ta If. ut culann hep~i a yap! aca ut rna~ ar1 . b km I d 
i~in lzmir taktmt, Futbol Federasyvnun- 51gar~yt . ~r•. lj a~ u. Ka.m~ta ~o~ gii-
dan Kemal Halim ve Galatasaray antre· zel b11 dl'tphn temm edtlmt~hr. fzmu ta
noriinun nezareti altmda kampta ~·h~ _ ktmmm, bu iyi ~alt1ma ve haztrlanma 

ktad11. Kampta 16 futbolcu varJn, sayesinde mi.afirlere kar11 iyi bir oyun 
ii~ giin muntazaman antreJO - ~~:O..terecegi umulmaktadtr. 

( __ ~..;:,.._e_h_l_r~v_a_M_e~m_le_k __ t_H-:-a....:......b_e-=-r_l..:..e.:..ri::......._...) 
Ada suyu gene 

baska bahara kald1! 
' 

• 
I~Ji bu sefer de Sular 
idaresi inceliyecekmi,! 

Denizde niifus 

saymu 

0 giin biiyiik seferlerin 
yaptlmast 'iipheli 

Adalara su verme meselesi de bir ytlan Gene! nufus saytml giinii yakla,mak-
hikiyesi oldu. Uray, bu giizel sayfiye tadtr. Memurlar arasmda saytm memu
yerlerine ragbeti arhrmak ic;in sen•ier - ru ve kontrolii olarak atananlara Od~v -
denberi su verme i1ile me1gul olmakta ve lcrini ogretir talimatnameler dagthlmak
ara!hrmalar yaphrmaktadn. Hatta bir tadu. Denizyollan idaresi memurlannm 
arahk Adalarda au depolan te•isi ve &u sa}'lmdan miiste~na olmalarma Babn -
nakletmek i~in gerek alan vapurlann a- Jar Kurulunca karar verilmit ve keyfiyet 
lmmaSI da kararla§hnldt. Biitiin bu ka- teblig edilmi1tir. 
rarlara, bu incelemelere ragmen h&la Y aln1z say1m giinii kabotaj hatlanmt· 
Adalarm su meselesi halledilmil degildir. za vapur itletilip i,letilmiyeceginde te -
!,in oyle kolay kolay ba,ar~lamlyacagl reddiid ha'll olmujtur. 
da anla§tlmtl olmah ki Uray bu su i1ini 
ld 

Deniz idare.'i memurlan saytm 
o ugu gibi Sular Direktorliig"une h<.vale giinii vazifelerinde bulunabileceklerse de 
etmi1tir. Binaenaleyh Adalara verilecek herkes o giin evlerinde kapah kalacagt -
su iti i~in bu sefer de Sular Direktorliigii · 1 na gore yolcular nastl vapurlara bine -
mce emelere ba1hyacakhr.. Maamafih ceklerdir? 
ilgili zevahn teminatma bakthrsa iinii -
miizdeki mevsimde ke•in surette Ada _ Bazl ilgili kimseler, sayun giinii uzak 
Iarin su me<elesi halledilecektir. ve yakm deniz aeferlerinin yaptlamtya -
--------------- cagmt ileri siirmektedirler. Vaziyet hak

kmda Ekonomi Bakanhgmdan direktif 
C. H. PARTISINDE 

Diin yaptlan toplantt 
Diin C. H. p_ !lyon lturulu, il~e ba1-

kanlarile, gene! bir toplanh yapm11 ve 
tu i1leri gorii~mii1tiir: 

A) 20 ilktetrinde yaptlacak niifus sa
ytmmda, sayun itlerinin eksiksiz ve tam 
yaptlmaSI i~in biitiin - Parti orgiitiiniin 
dil.katli, devamh yardtmJmn saglanma -

"· 
B) 29 tetrinievvel Cumhuriyet boy • 

rammda, Parti kuraglannda, Halkevle
rinde, yaptlacak kutlama itlerinin prog
ramlarile, halk kiirsiilerinin yerleri, 
kiirsii komiteleri, balk hatibleri konulan 
iizerinde goriitiilmiil. kararlar verilmit • 
tir. 

ECNEBI MEHAFIC.T>E 

Mtstra donen Mtstrhlar 
!talya - Habet harbinin Mtmda u -

yandudtiit heyecan ve buhran §ehrimizde 
bulunan Mtmhlan da ilgililendirmiltir. 
Mtmla alakast bulunan M!S1rhlar top
lu bir halde Mtma gitmege batlamtt • 
lardu. Diin lskendrriyeye kalkan lzmir 
••apuru memleketlerine giden Mmrh aile
lerle dolu idi. 

General Duval Ankaraya ~itti 
,Sehrimizle Pam arasmda •efer yapan 

Er Frans isimh sosyetenin Paristeki ;da
re heyeti azasmdan General Duval h -
mile birlikte tehrimize gelmi1 ve Anka
raya gitmi§tir. 

General demittir ki: 
«- Tiirkiye hiikumetile yaphgt:nlz 

imtiyaz mukavelesi bitmek iizeredir. lm
tiyazt yenilemek i~in Turk hiikumetile 
temasta bulunacaiitm.» 

F ranS!Z aosyetesinin rniimessili, yeni 
imtiyaz uzerinde tadtlat istemek ta•av • 
vuru olmadtglnl ve mevcud §artlann her 
iki taraf i~in tatmin edici oldugunu siiy
lemi§tir. 

POLTSTE 

istenmi1tir. ------
Romanya yolile 

ihracat ba,byor 

MaUarmuz Berline alb 
giinde gidebilecek 

Ankarada yeni imzalanan Tiirk - Ru
men tecim anla~masile birlikte bir d~ 
Turk ihrac mallannm Romanya yolile 
orta Avrupa memleketlerine ihract ic;in 
transit anlatma<I imza edilmi1tir. Bu an
latmtya gore bundan sonra orta Avrupa 
memleketlerine gidecek iiriinlerimiz Biik
rel yolile nakledilecektir. Rumen hiikQ
meti iiriinlerimizin nakli i<;in ayda dort 
defa lzmir ve sekiz defa da lstanbuldan 
vapur kalduacakttr. Biikre1 limanmda 
botaltma ve vagona yiikleme i,i Rumen
fer tarafmdan deruhde edilmi~tir. Ro -
manya demiryollannda ihrac mallanmtz 
asgari tarifeye tabi tutulacagt gibi diger 
devletler arazisinden gec;en hatlarda da 
ar 1uluaal n\ alar sOre tenzil'"'ta t&-

bi tutulacaktll. 
lhrac mallaflrntz bu yeni yolla 6 gun

de Berline gidebilecelclerdir. Halbuki 
Sark demiryollarile II giinde gilll'ek • 
teydi. 

SEHIR ISLER/ 

Ekmek fiati artmlmamt~ 
Diinkii gazetemizde ekmek fiatinin on 

para, francala fiatinin de yirmi para art
hgmt yazmt§ttk. Uray Gene! Enciimeni 
bu husustaki incelemelerini daha dun bi
tirmit ve gerek ekmek, gerekse francala 
fiatlerini oldugu gibi btrakmtttlr. Key -
fiyeti tashih ederiz. 

~eker ka~k~Ihgi 

da vas1 bitiyor 

Miiddeiumumi su~lularm 
beraatini istedi 

G~menlerin ozel durumundan ISh • 
fade ederek Bulgaristandan ,ehrimize 
ka~ak ,eker getirmekten suc;lu Salahad
din Rifat, Biirhaneddin ve arkadatlan
nm duru~malarma sekizinci iht!Sas mah
kemesinde diin de devam edilmit ve 
Miiddeiumumi iddianamesini okumuj -
tur. 

Miiddeiumuminin iddianamesinin o -
lcunmast bir saat kadar siirmiittiir. lddi
anamede bir ytla yakm bir zamanchr sii
ren bu meaelenin tahkikat ve dava vazi
yeti biitiin vuzuhile tejrih edilmekteydi. 
lddia makamt neticede maznunlarm ka
c;ak~tltkla alakalan hi~bir taraftan tesbit 
edilemedigi i<;in Salahaddin Rifat, Biir
haneddin ve arkada§lannm beraetlerini 
istemi1tir. 

lddianamenin okunmasmdan sonra bir 
hadi.,.. de cereyan etmi§tir. Su~lu vekil
leri mahkemenin 14 eylule bualulmaSJDI 
isterken Gumriik avukati davada mev -
kuf bulunan olmadti!mdan aym 18 ine 
btralr.dmastm urarla taleb etmi~tir. Bu 
esnada esasen uabi bir kriz gec;irmekte 
alan Salahaddin Rifat birdenbire aglt
yarak ayaga kalkmtl ve: 

«- M ahvolduk. Daha yeti1mn 
mi ?:& demi~tir. 

Salahaddin Rifat giicliilcle teskin edi
lebilmi,tir. Neticede clava tehir edilmi1 
ve Salahaddin Rifat mahkemeden ~· -
kmca baygmhk ge<;irmittir. 

KVLTVR ISLERI 

Bir ilkmektebde tedrisat 
900 talebesi bulunan Eyiibdeki 36 net 

mektebden ~ift tedrisat usulii diind~n iti
baren kaldmlrnt§br. Bu mektebin 140 
talebesi 3 7 inci il kmektebe devredilmi~
tir. 36 net mektebde bugiinden itibaren 
telc tedri•at tatbik edilecektir. 

Azltk ve yabanct mektebler 
kadrolan geldi 

Azltk ve y~rbanc1 okullarm kadrosu -
nu KUltUr B,.,k nh .. tna ··~te-rme U7ere 

dort gun evvel Ankaraya giden Kiiltiir 
Direktor muavini Nurullah diin tehrimi
ze diinmiitliir. Nn.IIah kadrolar hakkm
da gerek alan izahah Bakanhga vetmt§ 
l'e kadrolar tasdik edilmi~tir. 

Liselerde ~ubeler 
Heniiz a~tkta bulunan bir kiSim tale -

be mevcud oldugundan yeniden lstanbul 
erkek lisesi dokuzuncu smtfa bir ,ube, 
Haydarpa~a lisesi dokuzuncu llntfma da 
iki ~ui>e, Kumkapl ortamektebi birinci 81-

ntfma yeni bir tube ilave edilmittir. Kum
kapl ortamektebinin kadrosu tamamlan • 
dtgmdan yanndan itibaren tedrisata bat· 
lanacakhr 

MVTEFERRIR 

(;ingeneler birbirlerini vurdular 
Biiyiikderede <;:aytrba1mda oturan 

Komiir depolarma yer 
aranryor Kostenceden gelecek go~menler 

Mahkeme kararile kaldmlmaSina ka- Romanyadan bu ytl son parti olar•k 
rar verilen Kuru<;etmedeki komiir depo- gelecek alan g~enlerin yerleri heniiz 
Jan i~in Uray munasib bir yer aramak • tamamile hamlanmam11 oldugundan 
tadu. Komiir depolan i~in sec;ilecek ye- Kiistencede toplanan ukta§lartmtzm ualr.-

line ba,lanamamaktadu. 
rin, hem nakil fiatlerinin yiikselmemesi 
i~in uzak olmamasma hem de tehrin Sih- Bundan bir hafta evvel Kostenceye 
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Siyasi icmal 
italyan hiikfuneti 

zecri tedbirler 
ve 

U uslar Kurumu meclisi, mulia; 
samatm ba§lamasmdan ancak 
yedi giin soma 1 talyaniD Mil· 

letler Cemiyeti misakmt ihlal eyledigine 
ve zecri tedbirlerin tatbikt zamamntn 
geldigine karar verebildi. Bu kararm p;e
cikmesinde bajltca ami!, lngilterenin Ak
denizde kendisine yard1m edip etmiye
cegine dair sordugu suale F ransarun ce
vab vermekte acele etmemesi olmu§lur. 

F ransa, verdii!i cevabda kendisinin 
yardtm taahhiidiinii birc;ok §artlara bag• 
lam11 ve Almanyaya kartt lngilterenin 
yardtm eylemesine clair bir kayid dahi 
koymu~-. da kiic;iik devletlerin zecri ted· 
birler yiiziinden taarruza ugramtyacak· 
Ian muhakkak oldui!undan meclisin ht'i 
hiikiim ve karara ge~mesine bir engel 
kalmam11hr. 

ltalyan murahhaslan gerek meclisin, 
gerek Aalttlar komitesinin kararlar~nt ge
ciktrimek i~in buyiik gayretler sarfe~ 
olmasma ragmen maksadma muvaffalr. 
olamadt. 

Maahaza F ransa gene Italy ile Mil· 
letler Cemiyeti rasm1 bulmak i~in a<;tk 
yo] buakmai! muvaffalc oldu. En·ela 
ltalyaya mecliste davasm1 ve tecaviizde 
bulunmadt!ltm ispat i~in kendisine miih· 
let verilmi,tir. Bundan ba<ka meclis, bii
yiik meclisin i~tima halinde bulunma"n
dan dolay1 bir de bununla isti~arede bu
lunmastna karar vermi$tir. 

Zecri tedbirlerin kararla~tuumasma 
hdar ge~ecek birka~ giin i~inde ltalya
mn Aduada kazandtih muvaffakiyetlerle 
iktifa ederek uzla,maga yana~mast ;hti· 
mal dahilindedir. Su kadar var ~i talii 
harbin miitemadiyen !talyaya giileryiiz 
gosterecegi pek beklenmiyor. Habe~lile· 
rio, Eritre miistemlekesi iizerine yapmak 
istedikleri mukabil taarn1z ve ~evirme 
hareketi muvaffak olursa ltalyanm uzla~
maktan bii.biitiin ~ekinecegi muhakkak· 
hr. 

Herhalde uzla,mak ihtimali kuvvetli 
degildir- Bilakis zecri tedbirlerin karar -
la~hnlacagl beklenmelidir. Y almz 'tee• 
ri tedbirlerin naSI! tatbik edilece~i 1imdi· 
lilc belli deiiildir. lhtimal en hafif ikhsa
di ve mali tedbirlerden baslanacak ve 
sonradan bu tedbirler bir abluka haline 

etutlecektlr. Dal1co. ~vnra ll& •~1rrr.. .... ~ •~d ... 
birlerle ltalyaya kar~1 cebir ve §!ddt.• 
gosterilecektir. 

Ablukaya ve askeri tazyiklere hacet 
kalmaksiZin ltalyanm MktthnlmaSI ve bu 
suretle Avrupa sulhunun bozulmamasl 
ic;in lngiltere ,imdiden Milletler Cemiye· 
ti haricinde bulunan devletlerle tema• et
mektedir. Bu devletlerden Amerikamn 
yeni bitarafhk kanununu lngilterenin di
leklerini tatmin edecek surette tatbik ede• 
cegi anla~t!tyor. 

J aponyanm dahi resmen serbestis;nl 
muhafaza etmekle beraber ftalyaya yar• 
dtm etmiyecegi de muhakkakhr. 

Almanyaya gelince M. Hitler gayet 
ihtiyatkarane bir politika takib etmekte 
olduii:undan bu memleketin uluorta ltal
yaya yardtm edece~i beklenmiyor. Bi· 
naenaleyh zecri ter1birler ikttsadi mahi • 
yette kalsalar bile ltalyayt fena halde !l" 

kt.t•rmal:a kafi gelecegi hakktnda umu· 
mi bir kanaat vardtr. 

MTJHARRF.M FEYZI TOGAY 

P.T.TELEFONDA 

<;:ingenelerden. Mustafa, Bayram, Meh
med ve Giilsiim, Ayte admdaki erkek -
lerle kadmlar kii~iik bir ~ocuk mesele • 
sinden evvelki gece kavga etm;§l<r ve 
birbirlerini yaralamttlardir. Polis kav -
I!ICtlafl yakalamt~hr. 

Me~hul bir sebeden ... h · · k b' giden, Bursa, N aztm, Hisar ve Adnan 
atme tem yapmtyaca If yer olmasma ~ehirler arast telefonlar 

dikkat edilecektir. vapurlan g~men yiiklemek iizere emlf "il 
<;:engelkoyiinde, Hamam~e1me soka 

gmda oturan kasab Kadri, gece saat 
20.30 da Hamam sokagtndan ge<;erkrn 
online ayni mahalleli Hasan Tah•in c;tlr.
rntt ve daha belli olmtyan bir aebebden 
Kadriyi bt~akla sol bogriinden yarala • 
ml8tlr, Carih yakalanmt§hr. 

Duvara hrmanrrken dii~tii 
Betikta,ta oturan l 0 ya~lannda flhan 

diin evlerinin bahc;e duvar~na ttrmamr • 
ken dii§IDUI ve ag11 surette yaralanm10 -
hr. llhan baygto bir halde Cocuk ha~ -
tanesine kaldmlmtflu. 

Bu da oyle ... 
KaSimpa§ada Siiruri mahallesinde o • 

turan Meryem kadm, diin evinde tavan
lan silmek istemi1 ve bir merdiven bu -
larak dolaba dayamt§ ve iistiine <;tkmtl
hr. F akat birdenbire merdiven kaymlj, 
Meryem kadm da yere dii§erek aglr su
rette yaralanmtlhr. Yarah kadm, Ha -
seki hastanesine kaldmlmtjhr. 

Genel Niifus Saytmt 
Turk Ulusunun dirim harekeUerini 

hi~ 1 z lfOtiirmez aay I aria Jrostere
eek bir belfe alan niifua aaytmlna 
her Tilrkiln eanla ba~a ve tam bir 
dofrulukla yard 1m etmeai, kendl 
aal!'htm'" izlerini gorilp anlama11 
demektir. 

B<I<vekalet 
lstatistik Umum Miidilr!iigil 

beklemektedirler. Posta Gene! Direktorliigiinun tehirler 
VNIVERS/TEDE arast telefon konutmalanm diizeltmek ve 

Tarrm Bakam gidiyor hatlan kuvvetle1tirmek ·i<;in siparit ettigi 
1000 yeni talebe yaztldt Birka<; giindenberi 1ehrimizde bu1u • kuranpartorler yar1n idareye teslim edt!· 

Oniversiteye kayidler devam etm•k • nan T anm Bakam Muhlis dun Tanm mi1 olacakttr. Bu kuranpartorlerle alb 
tedir. Sir gazetenin «Oniversiteye bu y.l Direktorliigiine gelerek bir miiddet Vila- hat tehirler arast tebekesine ilave edile • 
at ki1i kaydolunuyor» iddiast hilafma yet tanm i1lerini incelemi1, ogleden •on- cek ve bundan sonra her abone istedigi 
olarak bilakis 1imdiye kadar yaztlanla - ra da gozlerindeki rahatSithgt tedavi et- zamanda diger bir §ehirle gorutebile ~ 
rm say1~1 1,000 e yakla§m11hr. Bunlar - tirmek ii1.ere Ttb fakiihe<ine gitmi§tir. cektir. 
dan 400 ii Hukuk, 331 i Ttb fakiiltele- T ar1m Bakanun1z bu sabah Ankaraya ldare yeni Zonguldak hath i~in her sa• 
rine girmi,lerdir. donecektir. bah yanm saatlik bir zaman aytrmtj ve 
------------------------------ bu hat ta diin sabahtan itibaren ~ahtma• 

Beypazart Diki~J Yurdundan mezun olanlar 

Beypazan (Ozel) - Beypazannda iki ytl once a~tlan «01kii Bi~ki ve Di
kit Yurdu» bu aene ilk mezunlannt vermitlir. Bu sene yurddan diploma alan • 
lar on ki§idir. Gonderdigim resim, mezun luzlanmtn giistermektedir. 

ga ba§larnt§hr. Diger hatlarm ~ah§m& 
zamam da yeniden tanzim edilmi§tir. 

Galata postanesi ta~mdt 
BinaSizhk yiiziinden timdiye kadar 

Galatanm arka sokaklardan birinde bu
lunan Galata postanesi diinden ih'baren 
Karakoyde Denizyollan acenteligine 
muttaSII yeni binasma ta§IDIDI§hr. 

Postanenin boyle merkezi bir yere ta• 
~lnrnaSI halkm ~ok kolayhgmt mucib ol• 
muttur. 

Cumhuriyet 
Nii1ha11 5 Kuruttur 

Abone 1 TGrkiye 1-tari~ 
f&raiti I i~o l~ia 

Seoelik 1400 K,, t100 Kr. 
Alb ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 100 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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Kaybettigimiz 

Romanya ile yap1lan 
transit anla§masi 

biiyiik ve merd 

dost bir 

Bugiin Kral Aleksandrin 
oliimiiniin birinci yii 

doniimiidiir 
Ayin yirmisinden itibaren ihra~ mallarimiZ Avrupa· 
Ya Kostence yolile ve gayet siiratle gonderilecek . . 

.
1 

Ankara 8 (T elefonla) - Romany a 
1 .• Yap1lan yeni transit anla~mas1 buin -
t~te1rinin 20 nci pazar gunu mer' 1yde 
B>recektir. T ramit anla~masmm esasla -
bna _gore Romanyahlar lzmir ve lstan-

ul hmanlanndan Kostenceye ve Kosten
ceden orta Avrupa, cenubi Almanya 
Ve Polonyanm bilumum ~ehirlerine mu -
•YYen bir tarife uzerinden nakliyat ya
r•caklardn. Bu suretle ~imdiki ihrac yol
•nna nazaran yandan fazla k1sa za -
lllanda ve ~imdiki tarifeden daha ucuza 
!evkiyat kabil olacaktn. Rumenler ih -
rae tnevsimlerinde ve ihtiyaca gore ar -
~ltnak §artile lzmirden ayda 4, !stan -
I uldan 8 vapur kaldiracaklardn. T acir
er tnallanm Rumen seyrisefain idaresine 

Vereceklerdir. 

Kostenceden bo~altma, vagonlara yuk
leme i1leri masrafs1z yap1lacaktn. Sif 
Kostence sah§lannda mallar Kostence 
antrepolannd;a bekliyecek olursa bek -
!erne muddeti i~in her on gunde ardiye 
iicreti olarak ton ba~1na 65 kuru1a kadar 
bir para odenecektir. Rumenler nakliyah, 
anla1maya bagh cetvellerdeki rnuddet 
zarfmda yapmay1 taahhiid etmi!lerdir. 
Bu cetvellere gore mal, Viyanaya 112, 
Var~ovaya 120 saatte teslim edilecek ve 
icabmda mallann muhafaza>l i~in hu -
susi tertibath vagonlar Kostencede emre 
iimade bulundurulacakhr. Karadeniz li
manlarmdan tevziat 1imdilik lstanbuldan 
aktarma suretile olacakhr. F akat soma
dan Karadeniz limanlarmdan Kostepce
ye dogru seferler kurulmast muhtemeldir. _ .......... .. 
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Eski Yunan Krah

son kararJ 
Parlamento isterse 

hem en gelecek 
Atina 8 (Ozel) - Kralctlann ~agi-

1111Da cevab veren eski kralm Yunams -
Ianda kralh:;m tekrar kurulmast 1eklinin 
~ar!arnentoca tayinini istdigini Proiya 
B~tet~,. dogru bir kaynaktan ogrendigi
lli !at1yor. 
~ Cazetenin bu haberi dogru ~tkarsa 
talctlar bunu eski krahn parlamento ka-

tari] Y . d"" •. k b I . .... e unamstana onmeg1 a u elh -
~ Suretinde tefsir ederelc pet§embe gunii 
~~Ilacalc mecliste genoya ba1vurmadan 
Inc~ kral!n ~agmlmasma karar istiyecelc
•rdir. 

1 Curnhur Ba~kanmm istifa edecegi hak
blnda Yeniden ~1kan haberlere kar11 Ge
traJ Kondilis bunu zannetmemekle be-
;~ber 1ayed vaki olu.-a Cumhur Ba,kan
~Q1Dt vekaleten ya parlamento ba§kam
~~ tetirilecegini ve yahud da Balcanlar 
.. ~IQ!unun hn nrl .. •i rleruhde ederegini lei··! • . ' e.~, ..... 
h A..tina 8 (A.A.) - Havas ajansmm 
n ~•usi aytannm oiirendigine gore Yu -
d '~. Krah J orj kralcthgm iadesi hakkm
~ 1 karann ulusal kurula aid oldugunu 
1 ndrada soylemi,tir. Gazeteler yapt -
)~~~l geno,yun bu karan tasdik mahi • 

1 1
1nde olacagmt yazmaktadular. Ulu -

a 'lurul per~embe gunu toplanacakllr. 

Zirai sabs 
' 

kooperatifleri 
l\atnutay bugiin kanunu 
,ll'iiizakereve ba~byor 

) ll..nkara 8 (T elefonla) - Kamutay 
~ •tin (bugun) ~ift~i hakkmdaki kredi 
dljeratifleri kanun layihasJ kabul e -
b~ 1.

1kten sonra zirai sat11 lcooperati[ ve 
g~~ ~.kl~ri hakkmdaki kanun layihasmJ da 
k 
0~!tn~ge ba,hyacakl!r. Bu layihanm 

f
0 

1
adlgt gaye sal!§ta hakiki arsmlusal 

b
1
.
81 

erin elde edilmesini kolayla§l!tacak 11 
Bte!kilatllll!madtr. 

t U rniinasebetle kaydedilen bir nok • a· B 
k"Id U kanun layihasmm herhangi bir §e-
n~ ~.?!ursa olsun bir harici ticaret mo -
gib71~ V~ya zirai ma~su!ler. sat11 •.nh_isan 
lrlad ~It temayu] ve zthmyel!n 1faaest ol-

lgidtr. 
d·-~ 8ksad ve gayesi koyliiniin yeti,tir -
d~~~k tnahsulleri hakiki degerinden daha u, .. . 
rn un bir fiate ve vaktinden evvel sat
aj~510a Ve muhtelif sebebler dolayisile 
al~~~h. sah§larm mustahsil ve memleket 
It! ~ IDe suiistimaJ edilmesine mani o] • 1• ~a~t!maktn. 

KIZilordunun 

kuvveti 

Frans1z gazeteleri tara· 
fmdan verilen malfunat 

Paris 8 (A.A.) - Matin gazetesi, 
Sovyet rakamlanna dayanarak K1z1lor
du hakkmda !U izahatJ vermektcdu: 

KIZllordunun faa] kadrosu, 40 bini 
subay olmak uzere bir bu~uk .milyondur. 
Hafif top 1932 y1lmda 2400 fane iken 
bugun 4000 bindir. Ag1r top 1932 de 
600 lane iken bugun 700 dur. Tank ve 
hiicum arabalan 1932 denberi 350 den 
3500 e ~Ikmt§l!t. Sovyet hava kuvveti, 
150 si ag1r bombard1man u~ag1 olmak 
Uzere 4300 U buJtnU§!Ut. 

Uzak ~rkta 
italyan aleyhtarhgi 

Avustralya ve Hindistan
da yaJnla.n gO&teriler 

Londra 8 (A.A.) - Bombaydan 
bildirildigine gore, polis Hindli iKiler ta
rafmdan !talyan konsoloslugu onunde 
yap1lacak gosteriyi yasak etmi~tir. Cos -
teri yapanlar, ltalyanlarm Habe~istana 
hucumunu ve ~ocuk ve kadmlan born -
bardrman etmesini takbih eden bir karat 
almt§llt. 

Royter ajansmm bildirdigine gore, 
Melburnda da !talyanlar aleyhine gos -
teriler yapi!mtjllr. Avustralya gencleri, 
Melburnda oturan ftalyanlarm evlerini 
ta~lamt~!ar ve bah~eleri oniindeki par -
makl!klan kntnlllardir. 

Avustralya Ba,bakam Lyons halka 
yapl!g1 tavsiyelerde, Avustralyada otu -
ran ltalyanlan !talyan hukumetinin ted
birlerinden mes'ul tutmamalatml ve bu 
ltalyanlara kar~t «sporcu» zihniyetile 
hareket edilmesini istemi§tir. 

Yeni Turk- Yunan tecim 
anla~mast 

Miitevella Kral Alek1andr 

Bugun, Yugoslavyanm biiyuk Krali 
Aleksandnn, bundan bir y1l evvel, kah
be bir elin athgl kur~unlarla oldiiriil • 
diigu gune miisadiftir. 

Dost ve muttefik Yugoslav milletinin 
bu matemli y•ldoniimu, bizim de goniil
lerimizde ayni elemleri uyandmyor. 
Kral Alebandr, sade kendi yurdu, kendi 
ulusu i~in buyuk bir Kral degildi. 0, 
vefastna inamhr. sOzi.ine giivenil.ir. neclb 
ve merd bir dosttu. Balkan antanh ile 
sonuclanan kutlu siyasayt takibde bizim
le elele yurumu~. Avrupa muvazenesmde 
onemli bir mevki tutan bu antanh bizimle 
ve diger Balkanh dostlanmizla birlikte 
lcurmu~tu. 

Belgradda bir F rans1z gazetecisi ile 
goru~en muteveffa Kral, Turkiye Cu -
mur Ba~kanma yaptlg1 goreti (ziyareti) 
mevzuu bahsederek §Unlan soy]emi!ti: 

«- Ataturku, zamanmda ihtiyacla -
nn1 mukemmel bir 1ekilde anhyan ve u
lusunu o ihtiyaclara uydurmak i<;in de
l'asa bir sava1a gm~mi1 olan bu dahi 
adamt seviyQrum. Ba1kanm 1ahsiyeti, bii
y;.ikli.fi,J, Julu- bir k:antkter- ta§lmaktadu.» 

Turk ulusundan bahsederken de: 
«- Turkler, asil bir ulustur, Tiirk 

tarihinde kucukluk yolctur» dcmi1tir. 
Bugiinkii ciyin 

Yugodavya Krali birinoi Aleksan -
drm olumuniin y•ldonumu ilgisile bugiin 
sa at 11 de T aksimde Sainte T rinte or
todoks lcilisesinde dini bir ayin yaplla -
caktn. 

Yugoslavfann, bugiin millet babas1 
olarak agladiklan bu buyiik adamt, Turk 
milleti de ayni hulus, ayni sevgi ile yade
diyor ve edecektir. 

Suda yiizen kayak 
Berlin 8 (A.A.) - Fritz Ernest 

Neumann, suda yiizen bir kayak icad 
etmi~ ve bu kayakla Balhk denizinde 
Usedonla Ruegen adalan arasmdaki 23 
lcilometroluk mesafeyi 4 saatte a~m11 -
hr. Bu kayaklar alt1 kilo agirhgmdadir. 
Ve 200 kilo ag1rhgmda su hacmi i1gal 
etmektedir. 

Ankara 8 (A.A.) - Tiirkofis ba, -
kanltgmdan: Memel meselesi 

I - Tiirkiye ile Yunanistan arasm - Kovno 8 (A.A.) - Litvanya D1§ 
daki 30 ilkte~rin 1930 tarihli ikamet, ti· Ba~kan1 Lozoraitis, dun yabanc1 matbu
caret ve seyrisefain mukavelesine 7.eyl ol- at miimessillerini kabul etmi~tir. 
mak ijzere 26 eylul 935 tarihinde Atina- Bakan, Memel se~iminden sonra hU
da imzalanan avenantm I ilkte~rin 1935 kumetin ne yapmak niyetinde oldugunu 
tarihinden itibaren muvakkaten mer'iye - soran gazetecilere, hukiimetin statu ica
te girmesi !era Vekilleri heyetinin 2/ 10/ bm1 tamamen yapacagm1, yeni hi~bir zor-
1935 tarih ve 2/3314 say1lt kararna • luk ~tkmamast i~in ~ah§acagml ve bu 
mesile, gayretlerin muvaffak olacag1 umidinde 

2 - Turkiye ile Yunanistan arasm • bulundugunu soylemi~tir. 
da 26 eylul 1935 tarihinde Atinada im • Bakan, ba~ka suallere de cevab ve
zalanan klering anla~masmm 1 ilk • rerek, Lehistan ve Litvanya munaseba -
fe§rin 1935 tarihinden itibaren meriyete tma dair Cenevrede Lehistan Dt~ Baka
girmesi lcra Vekilleri heyetinin 2/10/ nt M. Beck ile yaphg1 mulakattan ~ok 
1935 ve 2; 3303 sayth kararnamtsile o- memnun oldugunu ve fakat bu nazik 
nanmi§hr. mesele hakbnda tafsilat veremiyecegini 

lki vapur c;arpt~b bildirmi§tir. 

Harb ticareti ald1 yiiriidii 
Silah misli fabrikalari 

faaliyetle 

goriilmemi~ 

i~liyorlar hir 
Almanyamn lkt1sadi ve Ticari Hare

keller Enstitusuniin son haftaya aid ra-

1 

poru, bu sene harb levazJmt ticarctinin 
bir kat daha artml§ oldugunu giisteriyor. 

1 1935 senesinde harb. levaziml ihr_acal! 
214 milyon, 1934 sensmde 240 m1lyon 

I mark1 bulmu~tu. Bu seneki ihracatm 300 i mil yon mark olacag1 be~leni~or ... Miktar 
• itibarile barb levaz1mt l!careh yuzde 29 
·j nisbetinde artmi~llr. Halbuki birtun diin-
yanm umumi ticareti ancak yiizde iki 

I nisbetinde arlml§ht. Cihan l!caretinde 
· barb levazlminm hissesi 1929 senesinin
. kine nazaran iki mislidir (yuzde yuz). 

K1ymet itibarile harb ticareti 1929 se
nesininkine nazaran yiizde 86 nisbetin -

1 de artml~hr. Bunun sebebi harb levazrml 

l 
fiatlerinin ve bilhassa <;:ekoslovakya fab
rikalan imalallmn ucuzlaml§ olmasidn. 
Biiyuk barb sanayii alan memleketler-

1 den fngiltere ile Amerika daha ziyade 
jsilah yapmaktad1r. Bel~ika ile <;:ekos -
lovakya ise daha ziyade mu!iimmat ve 
mevadd1 infilak1ye imal etmektedir. 

1935 senesinin ilk alt1 aymda, Fran sa 
ile !talya harb gemileri ihrac etmemi~tir. 
lngilterenin bu nevi ihrac~tt ise ii~ misli 
artmi§hr. 

T ayyare ihracah alelumum artml§, bil
hassa F ransada iki misli ~ogalm•~IJr. 

.Surast da dikkate §ayandn ki asri si
lahlarm ve bilhassa tayyarelerin ihracah 
diger harb levazlml zararma arlmt§l!t. 

1928 senesinde tayyarelerin ve yedek 
aletlerinin ihracah cihan ticaretinin be§le 

/talyanrn yapt1g1 ithaliit (1000 liret 
he•abile) 

Harb levazltnl ihracatlnm artmast 
muhtelif memleketlerin mudafaa tesisa -
hnm tezyid edilmesinden ileri geltni!lir. 
Mesela Romanya bu sene Skoda [abri
kasma 600 milyon korunluk sipari~ ver
mi§tir. 

Tiirkiye ve Rusya dahi bu gibi sipa -
ri~lerde (k1smen F ransaya olmak iizere) 
bulunmaktadnlar. Bu iki memleket sipa
ri~lerinde dab a ziyade F ransayt tercih e
diyorlar. 

Cenubi Amerikadaki ;lako harbi, 14 
haziranda mutarelooe yap!lmc•ya kadar 
barb levazlmln" kar11 talebi arhnmjll ve 
bu ihracatln nas1 Bel~ika sanayiini 
muteessir etmi§ll. Fa kat bunun yerine i -
talyan - Habe~ harbi ihtiyac1 kaim ol -
maktadn. <;:unku Bel~ikadan Habe1is -
tana barb levaziml ihracah ahiren art -
mi~tlr. ltalya barb levaz1ml ihracm1 bu 
sene azaltm11 ve bilakis haricden bir<;ok 
tayyare, muhimmat ve esliha ithal el • 
mistir. 

Belt;ikamn harb le11aztm1 ihrac ettigi ltalyaya tayyare ve yedek aletler it -
memleketler. Rakamlar 1000 frank bali ge<;en seneye nazaran iki misli art-
iizerine he•ablanm~ttr. Hep•ini u<; mt~hr. Esliha ve miihimmat ithali ise ge-

•"" ilii11e1ile okuyunuz. <;en senenin iki bu<;uk mislidir. 

birini te§kil ediyordu. Bugiin ise, yiizde 
kuk ii~iinii te§kil etmektedir. Buyuk ih
racat memleketlerinden fngilterenin, 
F ransamn, Bel~ikanm, Amerikanm ve 
<;:ekoslovakyamn ihracat1 gerek kemmi -
yet gerek keyfiyet itiharile ~ok artmt, -
hr. yalmz ftalyanm barb levazJmt ihra
call ge<;en seneye nazaran hem miktar 
hem de lnymet itibarile azalmt§tll. 

Eski ittifaklar ve ~imdiki 
Milletler Cemiyeti 

(Bafmakaleden dellam) 

ileri surmektedir. M. Rene Pinon ge~
rnite aid ittifaklan mudafaa etmi! olmak
la kalm1yarak Cemiyeti tutmak i~in de 
baz1 buyiik devletler araSJnda eski itti -
faklara benzer esash anla~malarl -adeta 
ittifaklan- luzumlu bulmakta gorunuyor. 
Sulh ugrunda ve pakh tutmak hususun
da elbirlii!i edilmesini istiyen bu fikir, 
pakta aykm birtey olmad!gl gibi ortada 
pakt varken unki buna ne ihtiyac var di
ye uluorta yabana ahhverecek bir fikir 
de degildir. Boylelikle M. Rene Pino
nun oze] gorii~ tam gidip !ngilterenin 
pakt etrafmda toplanan gene! du§unce
sile birle1iyor veya birle~ebilir, demektir. 

Ban~1 sevenler onu pekle§tirmek i~in 
nekadar fazla dugum baglasalar asia 
fazla gorulmemek liiz1m gelir. Milletler 
Cemiyetini 1imdiye kadar bir turlii yolu
na girememi1 alan prensiplerinde ve ~a
h,malannda ikide bir zor mevkilere dii,
mekten kurtarmak i~in gelecege aid ola
rak bu turlii dutunceler uzerinde goste
rilecek ilgiler hi~ §Uphesiz pek yerinde 
olacakhr, ve Cemiyetin evrenselligi an -
cak bu tiirlii aaglam temeller uzerindc 
yukseltilebilir. 

YUNUS NADI 

Vaktile 1talya harb levazlml ihracab 
yapan bir memleketken 1imdi ithalat ya
pan memleketler masma g~mi§tir. Har
bin ba,Iamt~ oldugu ~u malarda ltalya
mn harb levazlml ihtiyact ~uphesiz bir 
kat daha artacaktn. 1935 snesinin ikinci 
msfmdaki harb levazJmt ihracatmm mile
tan ltalyan - Habe~ harbinin seynne 
baglt olacakllr. 

Nufus say1m1 
hazirhklari 

Ankara 8 (A.A.) - Gene! nufus 
say1m1 hamhklan butun il ve il<;elerde 
buyuk bir faaliyetle ilerlemektedtr. 

lstatistik Umum Mudur muavini To
kadda say1m memurlarma konferans l'et
dikten sonra Amasyaya, §ube mudurle -
rind en Ali F uad Erzincan ve Gumii~a
nede konfrans vererek Trabzona, Nefi 
de Gazi Antebde konferans verdikten 
sonra Urfaya hareket etmi1lerdir. 

Gene! Direktor vekili Celal Aybar 
da aym 17 sinde Istanbul radyosu vas1 -
tasile 1stanbul say1m memurlanna saytm 
gunu yapacaklan i1ler hakkmda bir kon
ferans verecektir. 

Niilu• 1ayrmrnm onemi 
Ankara 8 (A.A.) - «Turk ulusu

nun dirim hareketlerini hi~ soz goturmez 
say1larla gosterecek bir beige olan ge -
nel nufus say1mma her Tiirkun canla ba§
la ve tam bir dogrulukla yard1m etme
si, kendi saghgmm izlerini gorup an -
lamas! demektir.» 
Rusyada yeni planor rokorlan 

Moskova 8 (A.A.) - 1,2 ve u~ ki
~ilik planorler dunya rokorlan kmlml§llt. 

Bunlardan bir ki~ilikler 38 saat 40 
dakika, iki ki§ilikler 38 sa at 1 0 dakika 
ve ii~ ki~ilikler de 11 saat 30 dakika u~
mu§lardir. 

0~ 8Phgtm tahkikata gore mevcud ko -
binerkhflerdeki ortaklarm adedi 1imdi 65 
tan adardtr. llgililer bu kanun ~1kt1k • 
ca~ •onra ortak say1s1mn yuz binleri a§a-

•101 urn I S uyor ar. 
Boston 8 (A.A.) - Long - Island ....,...,.,........,.. _________________________________ ___ 

sahilinde karakol vazifesi yapmakta olan v QJJ m QJJ lr' e ©! g 0 In m l\,11 ~ 0 lt» 0 0 lk 0 e lr b tv! ovyet sporculan ~eliyor 
~Ur o~kova 8 (A.A.) - Elli futbolcu, 
bir e1~1 • tenis~i ve eskrimciden murekkeb 
etrn~P~r heyeti bugiin Ttirkiyeye hareket 
Yiik!hk Y anlarmda Beden T erbiyesi 
buj ·~ Meclisi ba~kam M. Mantsev 
tvj0Uktnaktad1r. Kendilerini istasyonda 
ht' o~anm spor kurumlan erkam ve 

etecJler ugurlamiiiardJr. 

b liarbinde tevkifat 
"•rb· i!a11 b tn 8 (A.A.) - Sovvet vatan-

ki1i 'd eyaz Rus, <;:inli ve l<orah 120 
len d e~letin emniyetine muhalif hareket
ar8510~:YI tev~if ~dilmi1lerdi~. Bunlar 
lesj o] Harbmdekt Sovyetlenn gaze • 
birka •n Novoski Vostokanm tabu ve 

~ llluharriri de bulunmaktadtr. 

«Argo» admdaki sahil koruma gem1s1 
2,200 tonluk «Pronto» adlt !ngiliz gemi
sile ~arptjmt~l!r. 

Pronto batmt~hr. Kazazede geminin 
tayfalanm kurtaran Argo, lngiliz gemi
sini ~ekmege ~ah§mi§Sa da muvaffak ola-
mamistlr. 

PARiS BORSASI 
Paris 8 (Ozel) - Paris Borsasn'm 

bugiinkii kapam~ fiatleri §Un!ard•r: 
Londra 74,37, Nevyork 15,17 1/2. Ber. 

lin 610, Briiksel 256,12 1/2, Madrid 
207,25, Amsterdam 1025,25, Roma 123,65, 
Lizbon 67,80, Cenevre 493,87 1/2, :Oa -
k1r 40-41, kalay 228,5, altm 141,10, gU -
mii§ 29, 3/8, 

\ ' 
-0 
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HEM NAUNA 
MIHINA 

AduaYJ alddar amma, 
intikam alamadilar! 

11-Jl abe~istanm §imalindeki aarp 
u--1J daglann arasmdan kaybolmut 

birka~ yuz kuliibelik bir koy, 
oyle me!hur oldu ki ... Fa kat, onun bu 
§ohreti. eskidir; 38- 40 seneliktir; 1imdi 
bu eski 1ohret tazelendi. Baksamz a bu 
ku~uk kasabayt Verdone bile benzeten
ler var. Bu te1bihi yapanlanmtz, Ver
don muharebelerini pek iyi bilmedilclerini 
gostermekle beraber, parlak bulduklan 
bir mudafaay1, Verdone benzeteceklerine 
neden Plevneye, <;:anakkaleye, lnonune 
benzetmiyorlar? Fa kat mesele orada de
gil; !talyanlann bobiirlenmelerinde ve 
onlarla beraber bazt F rans1z gazeteleri • 
nin de ltalyanlar Aduayt ve 40 sene ev
velki hezimetlerinin intikamtm aldtlar, 
diye otmelerindedir. Halbuki, 

ltalyanlar Aduay1 aldilar ama Adua
mn intikamml alamad1lar. 

<;:unkii 38 y1l onceki !talya • Habe,is
tan harbinde, Hab~liler, ltalyanlan A
duada kanh bir hezimete ugrami§Iardt. 
0 zamanki meydan muharebesinde ltal
yanlar 14,000 ki1i idiler; Habe,liler i!e 
silahh silahs1z 70,000 ki1i idi. Habe1 
kuvvetleri parlak bir zafer kazandtlar. 
4000 i yerli, 8000 i Avrupal! olmak u• 
zere 12,000 ltalyan Aduamn kara ka
_valan ustiinde, kara surath Habe~lilerin 
karg1lan altmda can verdi. 1896 daki 
Adua, kat'i neticeli bir meydan muha • 
rebesi idi; !talyanlarm maglubiyeti ve 
bam yapmalan gibi bir sonuc verdi. 
1935 teki Adua ise 100,000 ki,ilik altt 
ltalyan fukasmm yaln1z 7000 i Aduada 
bulunan, hakiki miktan me~hul Habet 
ileri kuvvetlerine kat§! kazandtgJ bir 
muvaffakiyettir. Sevkulcen baktmmdan, 
alman neticenin degeri bak1mmdan, bar• 
bin cereyant bakimtndan ehemmiyetsiz 
bir muvaffakiyet, askerce tabirile, mev• 
zii bir tabiye muvaffakiyeti ... 

Buna ragmen, ltalyanlann bu muvaf· 
fakiyetten dolay1 sevinmege haklan ol· 
dugunu kabul ederiz. Sevinc ve ktvanc 
duymaga. bayram ve donanma yapmaga 
haklan vard1r ama Aduanm intikamtnl 
almak ic.in yalntz Aduayt almak kafi de
gildir. Bu intikamt almak i~in ltalvanla• 
nn Habel ordusunu kat'i bir magliibi -
yete ugratmalan laz1mdn. 

Oil i~in etimolojik 

bir anket 

Bu kelimelerin ilk ve 
asd kokleri nelerdir? 

(Ulu• arkadaflmtz afaiu!a 
yazdrfrmr:z kelimeler iizerinde 
bir anhet a~arak onu biitiin mem· 
lekete duyurmak "" daha gene! 
bir il1ri uyandtrmak ir;in diger ga· 
zeteleri de yardtma ~airrmtflrr. 
Dil dava•m• ulu•al biiyiik bir dell
rim bilen Cumhuriyet, arkadafr. .. 
tna:.z:rn bu girifitine memnuniyet • 
le ortakltk ediyor. Hu•unle orfa• 
ya konulan meaele ulu•al Jil i1i .. 
nin en Onemli bir bOliilune do· 
kunmaktadtr: Etimolojiye, clili -
mizdeki kelimelerin kokleri, ek· 
leri lie lefekkiilleri hakkmdaki 
du,iiniiJiere. l,te dil i,ile ugra -
fanlara ii:zerinde zevkle, feVkfe 
durulacak bir alan. Ce11ablar doif
rudan dogruya Ulu• arkadaflml• 
za gonderilebileceii gibi gazete • 
mize de )'IOllanabilir, Ankete ko. 
nulan kelimeler fUnlardtr.) 
I Sabah, 1abahleyin 
2 Ogle, ogleyin 
3 /hindi, ikindiyin • ikin • 

dileyin 
4 Ak,am, ak,amleyin 
5.-. Y atsr, yaflryrn - yatarleyin 
6 - Giindiiz, giindiiziin • giin-

diizleyin 
7 - Gice, giceleyin 

I) Yukar1daki kelimelerin ilk ve 
as1! ki:ikleri nelerdir? 

II) Bu kelimeler nastl te~ekkUI 
etmislerdir? 

III) Bu kelimeleri te~kil etmek i
~in kiike ili\ve olunan eklcr ne • 
lerdir ve eklerin her birinin mana 
farklan baktmmdan rolleri ne ol -
mu~tur? 

IV) Bu ara~t1rma neticeslnde: 
A - Tiirk dili kiikleri, ve, 
B - TUrk dili ekleri, ve, 
C ~ TUrk siizlerinin te~ekkUIU 

hakkmda bir kaide ,,karmak mum
kiin mUdiir? 



" I KU~Uk hlkAye Makyavel prensipleri 

Beni Makyavel prensiplerile bi.iyi.it -~ melere kapiiarak benimle fliirti.i iyi kar
mi.i~lerdi. F akat bir prem terbiyesi giir· ~IIad1. T abii Koroeliden gizli olarak.. 
dum zannetmeyin; ben top tan kestane sa· i Cok ihtiyath davramyordum. Onun 
tan bir tiieeann ogluyum. Halk i~inden parmak uclanm iipebilmek i~in bir aydan 
yeti~en babam karde,imle beni serbest fazla beklemi~tim. 
me•leklere te~vik etti. Bu sade adam, Fliirt bashyahdanberi i~lerim iyi git
halk kutlesini harekete getiren sebebleri mi~ti. Nogallara diigiin i~in bir tarih tayin 
ltalyan filozofu kadar iyi biliyordu. Lu- ettirmege muvaffak oldum. Herkes art1k 
zumsuz namus telakkilerine aldmnaz ve benim tarafimi tutuyordu. Zafer dev a
bazan Paris piyasasma, Loyonnais kes- dimlarile ilerlemekteydi. Korneli bana 
tanesi diye ~iiriik mal giindermekten ~e- tapmiYOT, kizkarde!i ~i.inden giine daha 
kinmezdi I •okuluvordu. Adeta kendimde bir Don 

- ASII mesele, derdi, bi.itiin stoku hep .Juanahk bulmaga, muvaffakiyet;n •ar • 
birden elden <;Ikarabilmekte. Eger zaval- hoslu~ile kendimi giizel ve zeki bile gor· 
h bir ihtiyat tedbirine kapilarak ~ok iyi meP.e ba•lam"hm. 
mal arasma birka<; bozuk ~uval Siki!II- Fa kat beni bir1ey korkutuyordu: Mu
rarak i~i uzallrsamz, vakit kaybeder, ve vaffakiyetin bi.iyi.ikli.igii. <;:i.inki.i Korne
berkeste memnuniyetsizlik, itimadSizhk linin kii~i.ik kizkarde~i fliirtten sahiei 81• 

uyandmmmz. Halbuki bir seferde bo • ka gec;iyordu. Onu kizkarde!ine bin ke
zuk maim hepsinden kurtulursamz sade re tereih ederdim, fakat herleY buna 
bir 1ikayet i1itir ve bunu yeni sevkiyatm manidi. K1z1 kac;usam drahomadao ola -
iyi olmasile unutturursunuz. eakhm. 

Makyavelin hayranlan bu sozlerde 
ihtadm fikrini kolayea sezerler. hte biz 
bu kuvvetli asian iligile kaynam11 kes -
tan eden g1da ald,k. Latinee ogrendik; 
fakat ak.amlan mbmizda kestane c;u • 
vallan da ta!Idik. 

T ek bir ~are vard1, o da yeni sevgili
mi avutmak, Korneli ile evlenmeden ev· 
vel aram1zda hi~bir itirafta bulunmamag1 
temin ellnek. Bu <;areyi tatbika imkan 
bulunamad1. Hafif hafif sa~lara kondu
rulan opiieiikler dudaklara dogru yiirii
dii. 

Babam1z: «- Zeka kadar omuzlan 
i:la inki1af ettirmeli» derdi. 

Bu suretle hem yiiksek tahsil, hem Kabahatimizi orllnek ic;in ona kiZkar· 
aaglam vi.ieud kazand11:. Az sonra di.in- de1im diyordum. F akat hmz1r ~oeuk ki
yayl dola~maga ba~lad1k. Ben karde1im· z1yor ve bana istedigini yaptmyordu. 
den daha genedim. ~bar insanlarla gii- KISkane Korneli tarafmdan yakalan • 
ri.i1e gorii1e biraz ineele1tim. Boyum Na- maktan odi.im kopuyordu. Bir giin evle
polyon kadard1. Ona daha fazla benze- rine geldiP;im vakit Nogallar bana ilk 
mek i~in hergi.in 1Ira1 oluyordum. Musi- defa olarak «damadim» dedi. Sevindim. 
kiye olan meylim meziyetlerime bir san- Eberiya oldugu gibi ki.i~iik klZI salon
at rengi veriyordu. Bunun i~in, karde • da buldum. Her~eyi uzun tutan Korneli 
~im kiic;iik bir memur k1zile evlendigi va- odasmda daha tuvaletini bitirmemi1ti. 
kit ona aeimi!bm. Bana oyle geliyordu Y almzd1k. Genz k1z bana sokuldukc;a 
ki biz bundan daha fazla ederdik. sokuluyordu. Birbirimizi daha fazla Sik-

Babam: «- Dikkat et, derdi. Kafa· bk. Kafir k1z: 
liZ deailsin, fakat her1eyde sivrilmek is- B 

~ - eni aeviyor musunuz} 
tiyonun. lnsamn hayatta basit bir hedefi Diye soruyordu. 
olmah, ve bu hedefe vard1ktan sonra ona _ Bir kardel gibi .. 
bir zorluk ve kan1Ikhk eilaSI vurmah I 

lc;imdeki kuvvet ve gencligi ona eziei - Hayu, oyle degil; sahiden sevi • 
bir eevab telakki ederek omuz silkerdim. yor musunuz} 
Bu vaziyet zaten bana c;ok yaki!Irdi. DayaniimiYaeak bir vaziyette kar • 
Fevkalade zengin olan Nogallarm bi.i • siSmdaydim. Kendimi tutamad1m. Du • 
yiik klZI yiiziime, halime, mmiki bilirligi- daklanm anyarak: 
me, gene eiir'etime tutuldu. Fakat ni1an - Evet, evet, dedim, sizi seviyorum, 
mukavelesinin imzalanmasmi beklerken seviyorum I 
kalbim Riimbiir ~~riimbur ahyordu. h bo- Daha soziim bitmeden kiic;iik k1z ya
zulabilirdi. Nogallar benden nefret edi- mmdan firlayip ka~b. Arkama dondiim. 
yorlard1. Anam babam, arkada1lanm, Korneli kar11mda duruyordu. Her,eyi 
hatta agabeyim bile saadetimi kiSkamyor· ~ormii~ti.i. Yiiziindrn teessur ak1yordu. 
du I Kap1y1 ~arparal.: tikb gitti. Athk ciddi 

Her an imza"z mektublar yagiyordu. olarak kiic;iik k1za donmek lazimdi. 
Fa kat bunlar c;ok i1ime yarami!b. Cun-, «- Daha iyi oldu, dedim, bu vaziyot 
kii alc;akca yap1lan biitiin isnadlardan devam edemezdi: Coktand1r sa de SIZI 
muzaffer ~1byor ve daha serbest~e hfa seviyor ve sizin ic;in IShrab cekiyordum. 
tutabiliyordum. Korneli, nisanhm, yaln1z Evlene ... 
bir mektuba mi.itemir oldu, metreslerim- Kiic;iik k1z, bir kahkaha leopard!! 
den bahsedeninden. Zavalh yavru kiS- - Bana m1 R"ovendinizdi ba}'lm? <;:ok 
kaned1. Gi.izel yerleri olmakla beraber hata ellni1siniz I Bu, evlenmege kadar git
insana fazla bir i,tiha veremiyordu. Bu- miyeeek olan bir florttii. Hatta korkanm 
nu kendisi de bilmiyor degildi, fakat elli fazla bile ileri 11ittik. Arhk louna son ver
milyonluk drahomasma uzananlann tath 
sozlerile iimide kap1hyordu. Aynaya bak
b~ vakit giizlerine inanam1yaeak kadar .. 

Y aln1z miistakbel baldlZlm beni en
di!eye dii1iiriiyordu. Hem giizel, hem de 
lmkarde1i iizerinde mi.iessirdi. Ondan 
vebadan kac;ar gihi ~ekiniyordum ... Bu
nunla beraber nefret etmiyordum... Bi-
lakis, ablasmm basitliginden b1kmea o-
nunla gorii1mekten ferahhyordum. 

Sonralan akluna bir fikir gelmi1ti. 
Kiic;iige ic; ~ekerek, kapah kelimelerle 
kur yapmaga ba,ladim. Makyavel siya
setimle, on\l yumu~atabileeegimi, eger 
kendisini daha evvel tamm11 olsayd1m 
k1zkardesine tereih edeeegimi anlatarak 
dostlui(unu kazanabileeegimi umuyor • 
dum. Fa kat dogrusu ba11ma geleni hi~ 
beklemivordum. Giizel k1z gogus ~~rec;ir • 

"Cumhurlyat,. In b61aml: 58 

Tercilme eden: Orner Fehml Bll§kut 

F rederik meseleyi anlatarak iki kartvi
zit uzattl ve zivaretc;ilerin c;ok miihim bir 
mesele hakkmda gorii~mek istediklerini 
de ilave etti. 

Kont ziyaret~ileri oda•mda kabul e • 
deeegini bildirerek, yukanya c;1kanlma • 
lanm emretti. 

Doktorlar hastamn kim<eyi kabul ede
miyeeei(ini soylemislerdi. Bunu kendi<ine 
hatJrlathi:bm zaman, alelusul beni giizel 
bir ha1ladi. 

Nihayet ziyaretc;iler i~eriye girdiler. 

meli. Zavalh Kornelinin kederine keder 
katmak istemem. Allahaismarladik. 

Nogallardan pasaportu tam almi!hm l 
Maykavel pren•iplerile biiyiimek kii

~iik bir k1zdan boyle bir sille yemege de
gerdi qogrusu! 

Franstzcadan ceviren: 
VARAL 

Ulusal eskrim taktmtmtzm 
se~me miisabakast 

Eskrim Federasyonundan: 
10/9/935 per~embe gijnii Be~ikta~ jim

nastik kuliibii salonunda saat 19 - 21 
arasmda Ruslarla kar~Ila~aeak ulus3l 
eskrim tak1mmm son se<;mesi yap1la -
eagmdan heveskarlann bu secmelere 
davetli olduklarm bildirirler. 

Bunlardan biri Lefournel admda ol
dukca uzun boylu, ~i~manea, ba!IDID 
sac;lan dokiik bir adamd1. Koltugunda 
bir ~antaSI vard1. Digeri, uzun boy! u, za
yif, 5aTI!ID ve uzun sa~h bir genedi. Y a
''m tahmin ellnek bana imkanSiz giiriin
dii. Ad1 Deriae ... 

Kont yastiklarla dolu 
koltugunda oturmu~. sert 
yaret~ileri siiziiyordu. 

olan buyiik 
bab1larla zi • 

Lafournel nezaketle Kontun "hhatini 
sorunea, ihtiyar hiddetinden kipkirmizl 
kesilmi1 bir c;ehre ile: 

- Sen kendi i1ine bak! eevabm1 ver
di. 

Ziyaret~i korkmu1a benziyordu, fa • 
kat gene arkada11 giiliiyordu. Sonra her 
ikisi de manasmt ~ok iyi anlad1g1m bir 
bak1~la nazarlanm bana teveih ettiler. 
Do Sanjak ta bunu anlad1, fakat anla
mamazhga geldi. lhtiyar adamm sustu • 
gunu giiriinee Kont hayk1rdi: 

- Bir diyeceginiz varsa soylcyiniz, 
yoksa geeeniz hayul1 olsun! 

- Sizinle mahrem gorii~mek istiyo • 
ruz, boyle harekt etmekte hakh olduii;u
muzu biraz sonra siz de takdir edeeebi
niz, onun ic;in lutfen !U kadma biraz izin 
verir misiniz?.. 

- Bu hdm benim hastabakieimdu. 
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HARB NASIL 
DtiNYAYI KANA BULAR ? 

Biiyiik harbin nas1l b~ladtgint
Nasll biitiin alemi sardtgmt • 
ve bunlarm kumandan ve kral
lan olan: 

KRAL JORJ - VILHELM -
FRANSUV A JOSEF - VENI
ZELOS - HINDENBURG • 
PUVANKARE 
gibi tarihsel biiyiiklerin nmumi 
harbdeki miidahaleleri • <;:a
nakkalede Tiirkiin alem~iimul 
kahramanhklan tekrar tarihe 
isbat eden harbleri • deniz 
muharebelerini gosteren haki
ki ve canh filim. 

Kryamet Gunleri 
Bnnu, senelerce evvelki heyecam 
duyarak canh bir tarih ya4amak 
istiyen her Tiirk gormelidir. 

iklncl film : 

Viyana A~k Beldesi 
MAGDA SCHNEiDER'in layemut 
eseri 

Milli Sinemada Bugiin 

Yann ak$am MELEK' de 
ba§hyacak olan 

KASTA DiVA 
filminin ~arktlan 

lstanbul radyosunda dinlene
cektir. 

T 0 R K'de 
PRENSES 

TURANDOT 
Herkui teahir etmekte deva.m ediyor 

KATE DE NAGY, PIERRE BLANCHAR 

Haftanm en giizel filmi 

MOSKOVA GECELERi 
Harry Bauer. Annabella 

tarafmdan 
y I L D I z 

sinemasmda 

Giirmiyenler 
denm ediyor 
i in son ftraat 

KADIKQY 
SOREYYA 
SlNEMASI 

1935. 1936 

yeni mevsim 

<;ar~amba, per~embe ve cuma 

FIRTINADAN SONRA 
Franstzca sozlii 

Mabneler: 14,30 • 16.30 
suvare 9 da 

Husud yer1er numarahdtr. Telefon 60682 

I~ Kanunu layihasz 
·RADVO Kaza tahkikat1, prim 

tazminat §ekilleri ve 
( Bu aksamki program ) 

:ISTANBUL: 
18 dans musfkfsl ve hatif musilc! 

(plak) - 19,30 Halide kon~uyor • 20 
Patarelli, mandolin orkestraSI konseri • 
20,30 radyo caz ve tango orkestralarf 
ve Gavin kardel~er - 21,35 son haber!er, 
borsalar - 21 ,50 Diradoryan, (Sopranof 
piyano refakatile - 22,05 plak ne~iya\1. 

Y arah.Iarm bilfunum hastanelere kabul ve 
tedavisi mecburi - Sigorta sandiklarmm idaresi 
!~ sahibleri mii -

esseselerinde tuta -
caklan kaza def -
terlerine bildirme 
mektubundaki taf
silah suastle ya -
zarlar. 

BugUnlerde Kamutayda 
mUzakere edilecek olan 
If kanunu h\ylhasJnJn tam 
metnini nefrediyoruz. 

gmea evvelee ve -
rilmi~ olan fazla 
iradlar miiteakib 
bir sene zarfmdaki 
iradlardan miitena 
siben kesilir ve 

V!YANA: 
17,10 gramofon - 17,55 konser - 18,45 

konu~malar, esper"1to yaymt, haber!er, 
hava raporu - 20,35 salon orkestrast • 
22,55 Kazanova kendisini takdim eder! 
Opere! - 23,10 haberler - 23,20 ajiJ.zdan 
iifleme aletler orkestras1 - 23,45 eglen • 
celi program - 24,10 orkestranm deva· 
m1 - 1,05 ~an ve orkestra konserL 

Kanunen tayin edilen miiddet zarfm
da bildirilmiyen veya hi~ bildirilmiyen 
kazalarda sigorta sandiltt ugrtyacajtl za
ranm i~ sahibinden istiyebilir. 

Bu kazalardan cezai takibat icraSI Ja
Zim gelenleri zab1taca hemen mahal!l 
Cumhuriyet Miiddeiumumiligine bildi -
rilir. Bildirme mektubu ve zab1t vara -
kas1 ve tabib raporunun birer niishas1 
zabttaca 24 saat zar!mda mecbur! is k.a
zalan sigorta sand1k!na gonderillr. 

Madde 55 - Mahallin en biiyiik zabi
ta amiri kazamn bildirilmesinden itiba
ren en ge<; bir hafta i~inde: 

1 - Kazanm sebebini, nasi! vuku bul
dugunu, mahiyetini, 

2 - Kazaya ugrayanlarm kaza dere -
celerini ve bunlarm dogduk!art yer ve 
tarih ve adreslerini; 

3 • Kazaya ugrayanlarm ticretlerini; 
tahkik ve tesbit edecegi gibi, kazaya ug
rayanlarm bu kanunda gosterilen dere
cedeki varislerini ve bunlarm dogduk -
Jan yer ve tarih adreslerini miimkiin 
oldugu kadar siiratle tahkik eder ve ne
ticesini raporla imzast altmda tesbit e
der. 

Bu tahkikatta kendisine gonderilcn 
zab1t varakas1 ve tabib raporile mukay
yed olmaytp kazanm sebebi, sureti vu -
kuu, mahiyeti,derecesi hakkmda yeni -
den tahkikat icrasma ve icab edenlerin 
ifadesini almaga ve ehlivukuf tayin e
derek mahallinde tetkikat yaphrma)ia 
veya kazaya ugrayam yeniden muayene 
ettirerek rapor almaga salahiyetlidir. 

Sigorta sand1gt bu tahkikati. kolay -
Ja~hrmak i~in tahkikata i~tirak edebilir 
ve tahkikat masrah sand1k tarafmdan 
verilir. 

Bu tahkikat evralu ve rapor sigorta 
sand1gma gonderilir. 

Madde 56 - Sand1k9a bu rapor iizeri
ne kaza derecelerine gore i~c;ilere ve -
ya bu kanunda gosterilen dereeedeki 
varislerine verilecek !rad ve tazminat 
miktanm ve ba~Jangt~ miiddetirli tes -
bit eder. 

Bu karar sand1k mi.idiirlii~i.ince niha
yet sekiz giin zarfmda ~ciye veya va -
rislerine teblig edilir. 

Bu karar1 dogru bulm1yanlar on be~ 
gijn ic;inde bulundugu mahal sulh mah
kemesine miiracaatle itiraz edebilirler. 
Mahkemeye miiraeaat iradm kesilme -
sini icab etmez. Mahkemenin karar1 
kat'iyet kesbettikten sonra o dairede 
mtlamele yap1hr. 

Madde 57 - t~~inin bu kanunda gos -
terilen derecedeki varislerinden birl 
tahkikat evrakmda isminin yaZih ol -
mamasmdan dolayt kendisine irad tab
sis edilmedigini anlaymea Ilhla1 tari • 
hinden itibaren on be~ giin zarfmda ya 

kat'ilel;en kararm 
tebliginden sonraki iradlar bu karar 
ve~hile verilir. 

!radm hi~ verilmemesi laz1m gelirse 
sigorta o zamana kadar verdigi irad1 
istihkalu olm1yarak alm1~ olan i§ti ve
ya bu kanunda gosterilen derecedeki 
varislerden adi hukuk hiikiimleri ve<;
hile taleb edebilir. 

Kat'ile!;en karar neticesinde irad ar
tmlmi~ olursa o zamana kadar fark si
gorta sanchgmea hak sahibine derh3l 
verilir. 

3 - Sigorta haklar1 
Madde 59 - !'i kazas1 meeburi sigor-

tasmm temin eyledigi haklar ~un!ard1r: 
1 • Tedavi masraflar1mn iidenmesi, 
2 • !cab ediyorsa sun'i aza tedariki, 
3 - tl!iim, vukuunda defin masrafmm 

verilmesi, 
4 - :t~~iye veya bu kanunda gosterilen 

dereeedeki varislerine irad baglanma • 
Sl, 

Madde .60 - Kazaya ugrayanlarm te
davisini sigorta sand1ltt iizerine almci
ya kadar i~ sahib! ilk tedaviyi yaphr -
maga ve icab ediyorsa ha•hneye yahr
maga ve kazaya ugrayan i~c;i olmii~se 
defin masraflanm odemege mecburdur. 
Hiikf1met ve belediye hekimleri kazaya 
ugrayan ~~iyi tedaviden irntina ede -
mezler. 

BERL!N: 
18,05 ikindi konseri • 19,05 ~an ve or

kestra - 20,05 konferans - 20,25 ~arktlar-
20,45 gijniin akisleri • 21,05 haberler • 
21,20 Alman merkez fstasyonu - 21,50 
piyes - 23,05 haberler - 23,20 spor • 23,35 
Kolonyadan nakil. 

BUDAPE$TE: 
18,05 konferans - 18,35 cazband tala • 

m1 - 19,05 komedi - 19,50 §an konseri • 
21,20 konferans - 21 ,50 opera orkestra· 
s1 - 23,25 gramofon - 24,35 Cin2ene or • 
kestras1 - 1,10 haberler. 

Btl'KRE$: 
18,05 hafif musiki - 19,05 kon!eran! • 

19,25 konserin devam1 - 20,20 gramofon• 
Ia 'iarlular - 21,05 konferans • 21,20 pi• 
yano ve §an konseri - 22,15 mar~lar ve 
valsler - 22,35 haberler - 22,50 konserin 
devam1 - 23,50 almanea ve franstzea ha• 
berler. 

ROMA: 
18,10 egleneeli konser - 20,05 yabanct 

dillerde haberler - 21,10 Bariden Yuna• 
nistan i~in yaytn - 21,05 italyanca ders • 
21,20 haberler, gramofon - 21,45 komedi• 
23,10 dans musikisi - 24,05 haberler. 

t~ sahibi J>u tedavi ve hastane ve de- --...,,....---------~_.., 
fin masraflanm sigorta sand1gmdan is
ter. Nobet~i eczaneler 

Kazaya ugrayanlarm ilk tedavisini Bu gece nobet9! olan eczaneler §tiD' 
yaprmyan ve ihtimam gostermiyen ve Jard1r: 
icab ediyorsa hastaneye yabrm1yan i§ istanbul cihetindek!ler: 
sahiblerinden i'i~i umuml hukuk hii - Aksarayda (Ziya Nuri), BalurkiiyUn• 
kiimleri dairesinde zarar ve ziyan isti- de (HiHU), Cagaloglunda (Ca~alog!U)• 
yebilir. t'i sahibinin bu hareketi mazur Fenerde (Emilyadi), Karagiimriikte 
gosterilmiyecek bir hatasmdan ileri ge- (Arif), Kii~iikpazarda (Hikmet Cemil)• 
liyorsa sigorta sandtki da umumi hukuk Lalelide (Sitlu), Kocamustafapa'iada 
hiikiimleri ve~hile zarar ve ziyan istiye- (R1dvan), Sirkecide (Ali R1za), $ehre-
bilir. mininde (Hamdi). 

Madde 61 - Kazaya ugrayan bir ~~~~- Beyoglu cihetindekfler: . 
nin en yakm olan asker!, miilki bilu - Be$ikta$ta (Nail), Haskiiyde (Halle)• 
mum devlet hastanelerile belediyelerin Karakoyde (Karakoy), Kasunp11Jiad3 

ve hakikt ve hlikm! §ahulann idare ,.,.. (MP.rkezl. Si~hde l.Nar etivan) Tal<• 
e l Clf1: r bo o" c abulft moe- sim e ( ;rtn~nll e 'De' !Uda), Y<!Pi • 

buridir. Devlet hastanelerinden maa • §ehirde (S. Baronakyan). 
dasmda tedavi masraf1 bilahare sigor • tl'skiidar, Kachkoy ve Adalardakiler: 
ta sand1gmdan istenilir. Biiyiikadada (Mehmed), Heybe!id8 

Madde 62 - Sigorta sand1j!l kazaya (Tana~). Kad1koyiinde (Mahmud), :M:o
ugrayan i~c;iyi kendisinin veya bu ka • dada (Faik !skender), tl'skiidarda (Se' 
nunda gosterilen derecedeki varisleri- limiye). 
nin muvafakatile bir hastaneye yati. - ------------...,=~ 
rarak tedavi ettirebilir. 

Eger tedavi evde yapilam1yacak bir 
ihtimamt icab ediyorsa bu hususta yu
kank! filcra mucibinee muvafakat a! • 
m1ya liizum yoktur. 

FranSIZ muallimesi 
Pratik bir metoda oahib diplomall 

bir Franstz muallimesi, transtzcasU'1 

siiratle !leriletmek istiyenlere mUsatd 
~artlarla ders verir. 

Aile nezdinde 90cuklar !~in ders kJ' 
bul edilir. Gazetede cC> adresine ya • 

Di~tabibi 
dogrudan dogruya yahud bulundugu 

--~· mahallin en biiyiik miilkiye memuru • 

Kazaya ugrayan ~cinin bali derhal 
bir hastaneye yatmlmasml veya de -
vamh surette bbbi gozetmeyi zaruri kl
hyorsa sigorta sand1g1 i~~iy! herhalde 
bir hastaneye yatmp orada tedavi et -
tirmege mecburdur. 

z1lmast. 

iicretini tam olarak vermege mecbur ' 
dur. !~ sahibi bu iiereti sand1ktan a!If• 
t§ sahibi veya sigorta sand1j!1 l!ic;iye yaP" 
mak kabiliyetinde oldugu daha az uc • 
retli bir i~ bulduklan takdirde ~~! get11 

tam ticret ahr. Tam iicretle az olan fie' 
retin arasmdaki farlu sand1k oder. 

1 

BEDRi 
Kad1koy: Albyol • Tel. 60760 

UMUMA MOJDE: 

Tepebat•nda Bahc;e ka,....IInda Frea. 
ko hanmda Bay M. H. Marcua'e aid 
pek zengin mobilyalarb. artiatik bib
lolart, gi.imiif tak1mlarJ ve auri nefi .. 

sesi 13 te,rinievvel paza.r ciinii aahla
cait haber ahnmtthra 

Doktor beni bir dakika bile yalmz b1 
rakmamasm1 emretm1~hr. (Doktorun 
boyle birjey dedigi aSI!Sizdii) Onun ya
nmda konu1mak istemezseniz gidebilir • 
•• 1 

SlnlZ •••• 

Ziyaretciler bakijlarile mii1avere et 
tiler. Nihayet Lefournel: 

- Oylyse, onun yamnda konu~aea • 
g1m, dedi. Esasen kendim i~in degil, a -
SII sizin ic;in yalmz kCJlu~mamimiZI tereih 
ediyordum. F akat mademki hastabak1 -
em1za o kadar emniyet ediyorsunuz ... 

- Sayed hastabakieimi ve beni tah
kire kalkijaeak olursamz, sizi kapidi!ari 
ederim! 

Lefournel o kadar j8jiTmi!II, ki ev -
vela Kontun 1aka ettigini sand1, 0 daki
kaya kadar arkada~ile beraber ayakta 
duruyorlard1, ~iinkii Kont kimseye «i::.u
yurun, oturun» demezdi. N eyse, bu ka
dar fazla tafsilata liizum yok. lhtiyar 
ziyaretei fazla dayanam1yarak: 

- Sizinle biraz uzun konu•mak mee
buriyetinde oldugum i~in mi.isaadenizle 
oturuvorum dedi ve bir koltuga yerlejti. 

Arkada~I da oturduktan sonra Lefour
nel ~apkasmi yere koydu, c;anta"m diz -
lerinin iizerine yerle~tirerek ac;t1 ve Lir~ok 
kag1dlar c;Ikarmiya ba1ladi. Gozliigtinii 
burnunun ueuna yerle!lirdi, gozliikleri -

vas1tasi!e sandtk idaresine yaz1 ile mii-
racaat eder. Bu iddiasmt usulen ala • 
eag,. bir vesika ile ispat etmesi ~arthr. 
Ancak bu vesikayt bi!Ahare de istihsal 
ve irae edebilir. Sand1k idaresince kn
naat husulii halinde tahsisin diizeltil • 
mesine ve bu varise de irad verilmesine 
karar verilerek tatbik edilir. 

Diger varislerin buna kar~I bir diye
eekleri bulunursa usulen mahkemeyc 
miiracaatleri icab eder. 

Madde 58 - Kat'iyet kesbeden mah
keme karan netieesinde bu kanunda 
gosterilen derecelerin yanh~ tatbikm • 
dan dolay1 irachn daha dun bir dereceye 
indirilmesi !Aztm gelirse sigorta sanch-

nin iistiinden Konta bakllktan aonra an • 
latm1ya ba!ladi: 

- Avukat oldugumu karllmda oku -
dugunuzu umuyorum ... 

- Kartm1zm Allah belasmi versin I 
lhtiyar vekil hi~ beklemedigi bu m~r 

kabeleden korktu, yerinden SI~radi, fa • 
kat derhal kendini tophyarak devam etti: 

- Miiteveffa Kontes do Sanjakm 
vekili oldugumu bilmediginizi zanned1 • 
yo rum. 

Kont birdenbire koltugunda dogruldu 
ve sordu: 

- Bu masah kim uydurdu} 
- Daha evlenmezden evvel vekiliy-

dim, evlendikten sonra da vazifeme ni
hayet vermediler ... 

- Bunu ilk defa i1itiyorum. Benim 
Dumas admda bir vekilim vardu ... Ka
nmm nic;in ba1ka bir vekil tuttuguna ak
lun ermiyor ... 

- Vekilinizi tamyorum, fakat siz de 
takdir edersiniz ki kadmlar baz1 ahval
de kendi vekillerini bizzat •e<;mk ister
ler ... Madam do Sanjak ta herhalde 
biiyle hareket etmi1 olaeaktir! ... 

- Pek iyi, bundan ban a ne? Kan -
mm size boreu olmadigmi umuyorum ... 
Y oksa borclannm faturasiDJ m1 ;etirdi • 
niz? 

Madde 63 - Kaza yiiziinden ani o • 
larak ve sonradan olen ~~~~ !~in defin 
masrafl olarak sigorta sandtjiJ.nca yirmi 
lira verilir. 

tl!iim i~~inin kasden yaph~ bir fiil 
neticesi vukua gelse dahl bu hi.iki.im tat
bik olunur. 

Madde 64 - Kastl olmakslZin yap1 • 
!an bir fiil netieesinde kazaya ugrayan 
ve i§ine gelip cah.amiyan veya daha az 
bir iicretli i~te cah~abilen bir ~cinin 
hizmet akdi bir ay miiddetle fesholu -
namaz. Bu hizmet akdile muayyen o • 
!an iicretler bir ay devam eder. !~ sa -
hibi bu bir ay miiddet f9in ~9iye eski 

- Kont cenablanl Size miiteveffa 
Kontesin faturalanm degil, vasiyetname· 
sini getirdim ... 

Kont kolfugundan su;rad1. 
lhtiyar vekil Kontun bu hareketini 

gormemezlige gelerek aoziine devam et
ti: 

- Vaziyetten haberdar olmamz ic;in 
bir ni.ishaSim da size getirdim. Miitevef
fa Kontesin biitiin servetini Mallnazel 
lda Valdene buakt1gmi goreeeksiniz ... 

- Mallnazel lda Vaiden de kim o
luyormu!? 

- Galiba Madam do Sanjakm ~o • 
eukluk arkada~lanndan biriymij. Kon • 
tesin izdivaemdan evvel, ona ~ok miihim 
hizmetlerde bulunmu§ oldugundan. Kon
tes onu kendine yegane varis sec;mi1tir ... 

- Olur ~ey degil ... Eger boyle bir
~eyden haberim varsa beni assmlar ... ~u 
kagidi ban a gosterin bakay1m I 

Kont hakh buldugum bir hiddetle 
kendisine verilen kag1da goz alii. Kan • 
sm1n biitiin servetini hi~ tammad1k birisi
ne buakmaSim iigrenmek herhalde hoja 
gideeek bir§ey degildir. 

- Bu ne? Bu vasiyttname evlen • 
memizden sekiz giin sonra m1 imzalan -
mit? 

- Evet I Bir hafta i~in ~ondraya 

!'ic;i bu i~i kabul etmezse yalmz I~ 
iicret arasmdaki farka miistahak otur· 

1 Madde 65 - Hizmet akdinin miiddel 
esasen bir ay i9inde biterse ertesi giW 
den ve miiddet heniiz bitmemi~se veY' 
hizmet akdi miiddetsiz ise bir ayda~ 
sonras1 i~in sigorta sandi{;I ~~~iye &~8 ' 
Jttdaki iradlart baghyacakhr: 

( Arka•• yann) 

gillni!hmz. Donii1iiniizde Madam clo 
Sanjak yaz1haneme geldi ve bu vasiyel' 
namey1 yazd,kdiktan sonra imzalad1 11 

tasdik te ettirdi. 
- Siz bu kagidi aim da suyunu i~itll 

Bu kag1dm hic;bir k1ymeti yoktur.~ 
- Tabii, ciinkii elinizdeki yaz1ha ' 

nemde aakh bulunan ashn kopyasu:ur. ·• 
- Saklad1gm aslm da hicbir ~aytlled 

yoktur. <;:iinkii kendisile evlendigim Jr 
man bir meteligi bile yoktu .. ~ . 

- Olabilir, b.kat mukavele ile oil• 
bir milyon vermi~siniz ... 

- Y a1ad1gi miiddetce evel 
- Y amhyorsunuz, siz bu parayi bl-' 

la kayid ve ~art kanmza hediye etrnil ' 
siniz. Bu hususta imzaladigmiz muka1~" 
lenin kopyaSI bendedir... hte buyurun·' 

Lefournel, ~antasmdan bir kag1d dah' 
<;Ikardi, gozliigiini.i diizelterek: • 

- «Bi!a. kayid ve tart hediye:. yatf 
hd1r, dedi. Y aln1z kanmzm size )tart' 
ihanet ettigi takdirde bu mukavele 111ii

0
; 

fesih addedileeek ve hediye ettiginiz bit 
milyon da size aid olaeakhr. Bu ~e~~~ 
altmda miiteveffa Kontesin omriiniin. ~ 
giiniine kadar size sad1k kald1gml te..,... 
ellnege bile liizum yoktur sanmm .. · 

( ArAa .. ""') 
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Milli T1b Kurulta}"mm 
diinkii ~ali§malari 

Rus dostlarmuzm i~tiraki 
raporlar iizerinde 

torenle kar~dand1, 
muhtelif gorii~iildii 

'rAnhra 8 (A.A.) - Altmct ulusal 
I urk Ttb kurultayma i1tirak edecek o
an Sovyet bil~inleri profe.Or Dani1efski, 

l>tofesor Lorya ve profesor Burdenko bu 
:•bahki trenle ~ehrimize gelmi~ler ve is
~'Yon.da Sa~ltk Bakant namma doktor 
F' •lllzt, Ttp kurultayt namma profesor 

ahrettin Kerim, cerrahi kongresi na'lll
;' llrofesor A. Kemal tarafmdan kat§l· 
a.lllnt!lardit. 

Diinkii ~alrfmalar 
t-:"nkara 8 (A. A.) - Altmct ulusal 

uric Ttb kurultayt bugiin Mat 9 da 
l>tlfesor Tevfik SaRlamm ha•kanltgmc!a i' 1!tnasma basladt. 1Ik il91ii Sagltk Ba-
~111 Dr. Refik Saydam aldt. Diinkii a

tits tor.nine kurultay tarafmdan ittifakla 
Vtrilen karar mucibince diin ak~am Cu
(~r Ba~kam Atatiirke kurultaym tazim
t•nnj arzettigini, Atatiirkiin altmct kurul
,a.Yln Verimli ~altsma•mdan emin oldu -
rnu, gelecek kurultaylar i~in ha•anmlt 
lZtrlanmalrs dileyerek biitiin iiyelere 

~b"-nuniyet ve selamlanm yolladtklannt 
te hg etti. Ulu Onderin yiiksek iltifatmt 
la.~lllltay Uyeleri ayaga lr.alhrak a~k~1 : 
b tlar. Sagltk Bakant, kurultay tkmct 

~Itant profesor T evfik Sa~! am ve ~enel 
'• l'tter profesor F ahrettin Kerim Cok
hYla birlikte Kamutay bathntnl ve Ba1· 
I • lot ziyaret ederelr. kurltaym saygt -

1•nnt arzettiklerini ve Kamutay baskani
\~•sbakantn biitiin iiyelere tesekkiir ve 
~ •tnlannt yolladtklannt teblig ettiler. 

.. ~lllltay Uyeleri allr.t!larla duygulannt 
to•terd'l 1 tr. 
1 ~iiiderden romatizma hakkmda pro -
1~.' Sedad, profesor Obemdorfer, pro-
1 '>or Abdiilkadir, profesor T evfik Sag
rlrQ, llrofesor Frank, Do~ent Arif 1smet 
~Porlan01 okudular. Bu raporlarda ro
t!~~Ztnamn e•bab ve mahiyeti, tedavi•i. 
lo 1llli1 romatizmalarm sebebi hakkmdaki 

11 llazariyeler izah edildi. 

yet romatizma miicadele komitesi ba~ka-
01 stfatile bu hastaltgm ehemmiyeh ve 
ge~en sene Moskovada toplanan arst -
ulusal romatizma kongresinde profesor 
Akil Muhtann raporunclan ve iki mille
tin kiiltiirleri ve bilgi alanmdaki birlik 
~ah1masmdan bahsettikten sonra Mosko
vadaki arsmlusal fizyoloji lr.ongresine i1-
tirak eden Tiirk hekimlerinin de gordiigii 
iizere Sovyetlerin bilgi sahasmda sulh -
perver ~alt,mastm anlatmt! ve bu yolda 
iki memleket bil~inlerinin ayni yolda ~·
h,acaklarma emin oldugunu soyliyerek 
ve TUrk tababetini alktthyarak soziine 
son vermi~tir. 

Bu bevanat kurultayca alkt,Iarla kar
!tlandt. Dii(er Sovyet misafirlerinden bi
ri profesor Burdenkodur ki beyin cerra
hisinde tanmmtstn. Dii!eri profesor Loc
ya olup fenni tedavi miiteha'StstdJt. 

Profesor Lorya ve profesor Bur:lenko 
da ayn ayn soz alarak tem•il ettikleri 
cemiyetler azaMnm ve Rus hekimlerinin 
selamlannt teblig etmi1 ve romatizma te
davisinde kendi noktai nazarlannt tebli~ 
etmi1 ve alktslanmt!hr. 

Profesor Burdenko mafsal romatizma
smda paratiroid gudde ~tkanlmasmm 
memnuniyet verici neticelerinden bah -
setmi,, kendisinin 34 vak'ada amtliyat 
yanhgmt ve memnuniyet verici netice 
ald•iiml soylemi,tir. 

Raporlann miizakeresi bittikten so ua 
serhest tebli~ler yaptlmtsltr. 

Kurultay iiyelerine saat 17 de Halke
vinde bir ~ay verilmi1tir. 

Sinema ytldtzt Mae Vesti yiizii· 
ne kezzab dokmekle tehdid 

etmisler 
Holivud 8 (A.A.) - Sinema artis

ti Mae Vesti, yiiziine kezzab serperek 
giizelligini tahrib etmekle tehdid eylemek 
suretile I 000 dolar dolandtrmaga te§eb
biis eden 7 ki1i yakalanmt§ltr. 

Fikirler 

KartaJ kanad1 

Ge~enlerde Turk Hava Kurumu ye
ni iiyelerle birka~ ayltk para yard1m1 • 
nm bir listesini ne~retti. Saytm Ba~baka
Oin ~aglti§ID& yurdun her tarafmdan, 
aktnlarla, ko~ulmakta oldugunu gorii -
yoruz $unu soylemek isteriz: Bu akm 
hi~bir iiye saytsmda ve para yekimun -
da durmtyacakttr. <;:unkii Anadoluya ka
fes ku1u degil, karla! kanadlan takaca -
gtz. N e Tiirk kanadtna, ne de kanadh 
Tiirke baska ad veremeyiz. Asya ile Av
rupayt birle1tiren bu toprak ve sularda, 
ban1 ve siikun, Tiirk kanadmm golge -
sinde devam edebilir. Hava kuvvetleri -
mizi, Kamiilitsler hm ve hamlesile, si.ln
gii ve namh kuvvetimizle ayarlamahytz. 

Yeni harblerde, 1ehre ve cephe gerisi
ne oliim havadan yagtyor. Demiryolu, 
koprii, tarla ve fabrika kanad giive01 al
tmda bulunmazsa, ale§ boyunu nastl bes
liyebiliriz? 

On binlerce gene u~magt ogrenecektir. 
Hakikatte kanad kuvveti, en soguk kanh 
cesare tin lr.uvvetidir: Oz, maya, cevher 
bu cesarettir. Biz onu anyacak deii;tliz. 
Ona yalmz vastta ve teknik imkanlannt 
verecegiz. 

Y eni harbler, ate1 boyunda bekliyen 
kahramana gogsiinden degil, anasmdan, 
babasmdan ve ~ocugundan sahyor. Ka -
nad, cephe gerisini harb bolgesi i~ine al
Ml!ht. 

Hava giivenini elde etmek i~in hi~bir 
~eyimiz, hatta paramtz ebik degildir. Biz 
en biiyiik devletlerin u~ak saytsma ye
litmege degil, ancak kendi miidafaamt -
zt organize etmege ~ahjtyoruz. Ban! 
unsuru olabilmenin ~aresi, harb i~in teh
likeli olmakhr. 

Bugiin harb duygusunda Tiirkiye rii
yast goren hi~ kimse yoktur. Boyle bir 
riiya, ancak bir hastahk kiibusu olabi -
lir. Mesel Tiirkiyenin, giiven davasmda 
diinya devletlerinden hi~ birinden geri 
kalmamast meselesinden ibarettir. Turk 
Hava Kurumunun yeni Uye ve yardtm 
listelerinde, binlerin milyonlara ~tk.hgmt 
gormek istiyoruz. 

F.R. ATAY 

Adisababa ve Roma 
mektublara 

Aksumun italyanlara ge{:mesi 
Habesler iizerinde cok derin 

' . 
akisler vanacaktir 

Aksum mukaddes bir lfehirdir ve 
«Burayi alan biitiin Habe~istam 

bir darb1mesel 
alacakbr» der 

Adisababa mektubu : 
Adisababa 5 - 1stiyerek zoraki d~ 

olsa, §Urast muhakkakttr ki, Ras Seyu -
mun ve Ras Karramn Tigre hududunu 
muhafaza eden ordulan, ricate mecbur 
olmuslardtr. ltalyanlar Aduaya ve Ak
suma hakim olan tepeleri almtflardtr. 
Adua 1896 bozgununun ociidiir ve ltal· 
yanlar, burayt almak suretile intikam is
teklerini tatmin etmi1 olacaklardtr. Sev
kulcen baktmtndan, burast, Habel yay
lasmtn 1ark cihetini te1kil eden hat iize
rinde mevcud yolun ba§lang!Cidtr. Bu 
800 kilometrolulr. dag ve onnan yolu A
disababaya ula~tr. Y olun g~tigi hat iize
rinde bundan baska ehemmiyetsiz k.oy
ler vardtr. Aksumdan, baska bir yol da
ha vardtr ki Condardan ve methur T a
na goliinden ge~erek Adisababaya vam. 
Aksumun zaptt, Habe1ler iizerinde bii
yiik bir akis yapacakhr. (iinkii Aksum, 
Habesistanm en eski payitahh olan mu
kaddes bir tehirdir ve Saba Krali~esi Btl
kis, Siileymanla bulusmak icin, buradan 
yola ~tkmtshr. Siileymanla Belkisin sul
biinden geldikleri iddia olunan ilk Ha
bel hiiki.imdarlanntn mezarlan Aksum
dadtr. Y ahuda aslanlannm, en eski de
virlerdenberi muhafaza edegeldikleri bir 
an' ane vardtr ki «Aksumu alan, biitiin 
imparatorlugu alacaktu» sozitne daya -
mr. Bugiin bu tehir etrafmda kopan har· 
bin deh~eti, kuvvetini bu sozden ahyor. 

imzah mi.isaadesini hamil alan kim•eler 
girebiliyor. 

fmparator adi ciiriim mahkumlarmm 
serbest btrak.Jlmast emrini verdi. Kendi 
halindeki ticaret erbabt bundan hi~ mem
nun degil. 

Adua bombardtmam halk arasmda 
panik uyandtrmamt~llr. Herkes, tarka 
mahsus bir tevekkiil i~inde, hadisata in
tizar ediyor. F akat,yava1 yava1, yalmz 
ltalyanlara ka~t degil. biitiin beyaz nka 
kar11 alttan alta bir dii~manhk uyanma
ga ba,ladtgl hissediliyor. Bu dii~manhk, 
a1ai!t tabaka halktndan ziyade, Avrupa 
medeniyetile temas etmi• olanlarda go -
riilmektedir. Paris - Soir 

Roma mektubu : 

Roma 5 - Aduarun sukutuna her 
an intizar olunuyor. Ceceleyin halk Mu
solininin dairesi oniinde toplandt. 

Biitiin ftalyanm sablt5tzhkla bekledigi 
Adua zaferi haberi gelir gelmez Sinyor 
Musolininin balkona ~tkarak bunu halka 
tepsir etmesi bekleniyor. 

Bu gece ne&rolunan resmi tebligde 1-
talyanlann hududdan itibaren 25 mil 
ilerledikleri ve Adigratt zaptettikleri bil
diriliyor. Habe,liler sahra toplan ve 
mitralyozlerle uzun miiddet mukavemet 
ettikten sonra Aduaya dogru ~ekilmi~ler
dir. 

fieri harekettenberi Sinyor M usolini 
~arki Afrika Ba1kumandan1 General 
Bona ile daimi muhabere halindedir. 

1: ~Rleden sonra raporlar iizerine miina
'la.lar yap1ldt. Osman Cevdet. Ali $iik- .......................................................................................................................... 

Amlarca miiddet, Aksum hiikiimdar
lan, Ktztldenizin iki sahili iizerinde sal
lanai siirmii&ler ve Nil vadisi Fir'avnn
lannt tehdid altmda tutmu,lardtr. Bugi.in 
bile, Aksumda, Sezastris zamanma aid 
bir dikili ta~ mevcuddur. Habe,istanm 
ilk kilise•i oradadtr, bu binadaki resim
ler ve el yaztlan, bymet bi~ilemiyecek 
kadar degerlidir. 

Buraya gelen haberlere gore General 
Bona arabca ve habe~C;e ne1rettigi be -
yannamede Eritrenin miisliiman ve Ha
bet aekenesini halya ile te1riki mesaiye 
davet etmistir. Habe~istan hiikiimetinin 
Eirtredeki Arab ve Habet ~obanlan ol
diirttiigli, k.oyunlanru musadere ettigi be
yannamede iliin olunmu§tur. 

~· ~ofesor Akil Muhtar, prof& 
le 

1 
iizhet ,Sakir ve diger hekim • 

'a.h aOz alarak tedavi ve patoieni 
~~ lstndaki fikirlerini soylediler. 
lahh11tada Kurultaya Sovyet mu• 
l., asian geldiler. Kurultay bat" 
~ ~ Sagltk ve Sosyal Y ardtm 
~.' lot Dr. Refik Saydam dost 
~~~torntu Sovyet memleketinin ta· 
lat~11 bilginlerinden ii~ misafiri 
)1ltt 1llt ve Kurultay namma selirn
tel.t~' Kurultay taraftndan sii· 
~lltt 1 ~llr.ttlarla seli.mlannutttr. Bu
)eti ~Zerine heyet baskant Sov • , 
tat)tr hpltcalar ve tebdilhava is
~4-f"~•r miidiirii profesor Da • 
t~ ·~~ soz almtf, Sovyet hii • 
lil)~ttj 'e hekimleri namma Ku -
l~n/ ba,kantnt ve kurul~.~YI ·~ -
~i 81lltJ, miizakere su)elen _ 
... ~ •hern.miyetinden bahsederek arsJUlu-

rornatizma miicadele te,kilatt ve Sov-
a~zlzrken Bafbakamn roylevi dinleniyor, 

lrmet lnonii railzk rergiaini gc:r:iyor 

T arihi noktadan, Adisababa, Ak • 
sumun yanmda, bundan knk sene Once, 
Menelik tarafmdan, kanst T aituya ho1 
goriinmelc i~in bina ettirilmis. miskin bir 
~ehirden batka bir1ey deiiildir. 1 talyan 
tayyareciler, Aksum etrafmda u~arak, 
1ehre beyannameler yagdmyorlar. Tigre 
halktnt, ~astb diye tavsif ettikleri Neca
!iyi terketmege ve Sao prensinin boyun -
durugunu sillr.ip atmaga te§vik ediyor • 
Jar. 

Ba~ka bir zaman olsa, bu te~vilc belki 
oemere verirdi. (iinkii Tigrelilerle Sao· 
lar birbirlerinden daima nefret etmi~ -
lerdir. F alr.at bugiin vaziyet boyle degil

' dir. ftalyanlar hakkmda duyulan nefret, 
en eski devirlerdenberi biiyiilr. ,eflerle 
ziimreler arasmdaki dii~manhg1 ortadan 
kaldtrmt, ve memlekette birlik viicude 
gelmesine sebeb olmustur. {)yte tahmin 
ediYorum ki, ne Ras Seyum, ne de Ras 
Kassa, Haile Selasiyeye kar11 biiyiik bir 
dostluk beslemezler. Fa kat bugiinki.i va
ziyette, onun yanmda sadakatle hizmet 
edeceklerine hi~ 1iiphe yolr.tur. .. ~ .. 

Seferberligin uyandtrrugl heyecan faz· 
Ia siirmedi. Adisababa, ah11k oldugu u
yu~ukluga ve can stkmttstna tekrar go • 
miildii. $imdi, her zamandan daha ziya
de esrara biiriinen imparator saraymdan 

I 
alaka celbedecek hi~bir haber ~tkmtyor. 
ftalyan el~iligine, ancak Kont Vincinin 

Hif; 
cei!iz .. Seni de beraber gotiirmek istiyo- hgt i~erisine airerek gozden lr.aybolmut • 
rum. Yoksa memnun olmuyor musun?.. tu. 

- Hi~ memnun olrnaz mtytm teyze .. *** YalniZ bir~ey sormak istiyorum. 
- Ne sormak istiyorsun? 

Balkan treninin yolculannt sivilden 
daha fazla askerler teskil ediyordu. Bu 
yolcular, miittefik ordulann zabitleri, 
hastabaktctlar ve seyahat eden bir iki si· 
vilden ibaretti. 

tdebt Roman : 11 

'«1tq'8i~ tatbebek gozii gibi kocaman a~tl
ltti Rozlerle, aksamm lr.oyu rengi i~ine s!n
~.~~~~~lann iistiinde kii~Ule kii~Ule be • 

~en o sandala bakardt ... 
Yhrt~caba onu bir daha gorecek mi· .. :. 

'8·· t_.\tiin giinlerinin suali buydu. 
'8 eaba ana gene rasgelecek miyim? .» 

l:tn .~. •ndi1e ve bu iimidle haftayt heye
()t~tnde ge~irirdi. 

U.ta~Ju gene g(jriirdii. Balutular, sonra 
a)~~ 'ltrlar. Biiyiik tehrin i~inde birbirile 

&SJ ol dd' hi b' b " " na1eb rntyan rna 1 ~ tr ag ve mu-
in.., •tie birbirine baiih bulunmtyan iki 

IIJn~ olaralr. kahrlardt. Ve her tesadiifleri 
llin y~;Ya.? ?.ir aaadetti. On! an. bi!birl.e~i
•ozJe . ~ Ustune ~eken 1ey bubulennm 
h· llntn . . b k L • •• • .. 

11 hi . ~tne a ma" tstegmm en mut· 
~ r IPtila gibi lr.uvvetli olutu idi. Ko-

birb~n diinya i~indeki bu iki yabanctyt 
tal~ b ltavi zincirler gibi baghyan 1ey 

•kt!lanydt. 

Yazan: Suad Dervl' 

Simdi pek iyi hahrhyor .. Onu bir kere 
be1 altt hafta gozden kaybetmi1ti. 0 za
man onu da cepheye yolladtklanm dU,iin
mii~tii. Onu oliim tehlikesinde, ate~ ,,lttn
da bilmek ve bir kan seli i~inde yiizbin -
lerce oliilere kart~mll olabileceginden tit
remek ne miithi1 bir korku idi. 

0 haftalarda sabahlara kadar goziine 
uyku girmiyen Seza dua etmi1ti: 

cAllahun onu feliiketlerden koru !..» 

••• 
Bir ~iin teyzesi on a: 
- Seza demi1ti. Sen, ben ve enisten 

Almanyaya gidecegiz. 
- Almanyaya mt L 

Bu seyahat haberi ~ok tath idi ... Fa
kat o ne olacakll} Onu nerede gorecek -
tiL Ondan nastl aynlacakll. 

- Sevinmiyor musun? 

- Seviniyorum teyze ... F akat AI -
many ada ne yapacagtz? 

- Benim bObreklerimi tedavi ettire • 

- Pakizeyi neden beraber ahmyorsu-
nuz? 

- Pakize miL Buak o 11man~ .. . 
Bana yolda ve orada bakmak laztm .. . 
Sen bana bakarsm. 

- Eve! teyze. 

- Hem onu hem de bir ba~kasmt be-
raber gotlirmek masrafh olacak... himi 
gorecek ba~kasmt gotiirmektense seni 
gotiirmegi tercih ediyorum. Sen bir yer 
gormii1 olursun. 

- Hakkamz var teyze, bir yabanct 
gideceRine, beni gotiirmeniz daha dogru. 
Te~ekkiir ederim. 

V e o zaman fakir bir akraba kmnm 
biitiin bi~areligini hi,etti ... <;:iinkii haya
tmda birinci defa olarak bu I•Y yiiziine 
vuruluyordu. 

$imdi hamla01~lan goziiniin online Ill•· 
liyor. Elbise filan yaphrmak i~in stk !lk 
&ehre inerlerdi. Fa kat biitiin dolastslarda 
beyhude yere onu aramtstt ... Y oktu. Ka
labahgm arasmdan ~tkm11 llpkt bir hayal 
gibi ona goriinmii1 ve gene tehrin kalaba-

Eni,tesile, teyzesi yatakh vagonda idi
ler. Seza ikinci mevkide seyahat ediyor
du. 

1stasyon ~ok kalabahkh. Seza ikinci 
mevki kompartimanmm penceresinden dt
§anya baktyordu. On be§ yatmda lu 
zm ~ocuk bakt§lan miitehayyir ve mii • 
tecessisti. 

Onlan letyie gelen kalabahk yatakh 
vagonun oniinde toplanmt§tt. Kimse o • 
nunla metgul olmuyordu. 0 kendi ken
dine kompartimanmdan koridora ~tkm!!
ll, perondaki kalabahgt seyrediyordu. 

Car ~ok kalabahktt. Hayatmda hi -
rinci defa olarak seyahate ~tkan insan • 
!ann duydugu biiyiik bir tecessiisle bu 
kalabaltgt seyrediyordu. Ko!U§uyorlar, 
geliyorlar, gidiyorlar, bilet kesiyorlar, 
kontrol yaptyorlar, e§ya ta§tyorlardt. 

Cozleri birdenbire oevinc ve hayretle 
doldu. Parmaklan pencerenin kenannt 

Asmaradan gelen )afsilata gore Habe
!istana ilk taarruz eden hava filolann -
dan birine Musolininin damadt kumanda 
etmi1tir. Bin batt T essorenin kumandast 
alllnda bulunan (Aslanba,) adt verilen 
diiier filonun hiicumuna Sinyor Muso -
lininin iki oglu da i1tirak etmi~lerdir. 

ftalyan tayyareleri ehemmiyetli he • 
defier bulmamtlllt. <;:unkii Habel fmpa
ratoru halka toplu bulunmamalanm em
retmi,tir. 

ftalyan tayyareleri i~in ba~ltca hedef 
Cibuti - Adisababa demiryoludur. Fa • 
kat Habe, 1mparatoru 1svi~reli bir zabi
tin kumandast altmda Adisababadan sev
kettigi tayyare ve to~u kttaatile koprii -
Jeri stkt muhafaza altma aldumt!ltr. 

Kadm ticareti yaptyorlarml!,i 
Beyoglunda bir otelde bazt ecnebile -

rin kadm ticareti yaphklan ve lstanbul
da kimsesiz bulduklan bazt kadmlan 
muhtelif tekillerde kandtrarak 1spanya 
ve saire gibi memleketlere gonderdikleri 
hakkmda bir ihbar yaptlmtlhr. Doiiru o
lup olmadtgt incelenmektedir. 

Tramvay ~arptt 
Kadtkoyiinde Sogiidlii~e§meden ge -

~en 734 sayth faytona arkadan gelen 
317 sayth va tma01n idaresindeki tram -
vay ~arpm11 ve arabanm arka tarafm1 
par~alamt~hr. Polis kaza hakkmda tah -
kikat yapmaktadn. 

tuttu ve gayriihtiyari: 
- Al.. AI .. diye bagndt. 
Bu inamlmtyacak bir1eydi. 0 geli -

yordu. T oprak rengindeki iiniformasile 
ve yiikselr. kalpagmm iistiinde pml, pm] 
yanan lr.ocaman kanadlarile, o geliyor • 
du. 

0 da kendisini gormii1tii ve Sez~yt 
goriir gormez gozleri sevincle dolarak bir 
k.tsa an, ktsactk bir an duralamt,h. Son
ra mahmuzlan peronun ta,lanm dove 
dove ileriye gitmi1ti. Daha ileriye. Ve bir 
vagonun merdiveninden ~tkarken doniip 
ona bir kere daho. bakmt§h. 

Hakikaten bu umulmaz bir1eydi. 
Onunla ayni trende mi seyahat ede • 

ceklerdi? 
Y olr.sa o birini te&yi i~in mi gelmi~ti L 

*** 
Haytr o kimseyi te§yi i~in gelmemi~ti. 

T reni te1yie gelenler istasyonda kaldtgt 
ve mendilleri uzakta miiteharrik ufak 
benekcikler gibi sallandtgt zaman o !re
nin i~inde bulunuyordu. 

Ayni trende gidiyorlardt. Buna ina • 
namtyan Seza tek basma oturdugu bu i
kinci mevki komparhmanda kendini cen
nette hissediyordu. 

T ek ba,ma seyahat eden bir Turk kl
Zl oldugu i~in hududa kadar onun lr.om -

I 

Nevar, neyok? 
(6 u: «Ne var, ne yok}.:o> tabiri, 
(g) arhk, «nastlstnlz, iyi misiniz ?~ 

in tamamile yerine g~ti. Halk· 
ta, ahvali alemin tasasl, dostlann &Jhha· 
linden i.istiin tutuluyor. 

Kar~tmtzdaki, diinya yiiziinde ne olup, 
ne bittiginden biisbiitiin bigane olsa da· 
hi, bunu bile bile, ana da ayni suali ya· 
pt§ltnyoruz: 

- Ne var, ne yok? 

Eskiden, bu suale muhatab alan, yiiz· 
de seksen su cevabt verirdi: 

- f yilik.. Ciizellik I 
Simdi ise buna, bir ~oklanmizin dili 

varmtyor. 

Sebebi, arstulusal durumdaki krarstz • 
hlr.hr. Umumi Harbden ~1k11k ~tkah dev• 
letler bir tiirlii aralannda anla,amad.tlar. 
Hariciye N amlan hirer gezgin tecim 
simsarma dondiiler. Diinyanm her tara• 
fmdan Cenevreye ula~ttran demiryollan 
hep diplomatik ~antalar tastyor, 1imen • 
difer memurlan biiyiik devlet adamlan· 
nm yiiz ~iz~ilerini ezbere biliyorlar. Ce· 
ne de birsey ~tkmtyor .. 

Yiiz yiizden utamr... derler. Bo1 
laktrdt. Milletler Cemiyetinde tannnm 
giinii yiizyiize gelen siyasa kodamanlan, 
bilakis biribirlerine daha ~ok nazlantr, 
dayahr oldular. Siliih yan11 at ko,uluml 
da gerti; miitareke eSllasmda beyaz Rus

lann fstanbulda tamim ettikleri hamam
b&egi yamlannda bile bu derece hara· 
ret gosteren olmam11h. fste nihayet, yor• 
gamn bir ucu da bugiin tutustu. Baka -
lun yann, obiirgiin yangm sa~·~ da Sa• 
racak mt? 

Bittahi bunun ekonomiye de tesirleri 
oluvor. f,Jer tavsad•k~a tavstyor~ 

Simdi siz, gel in de: 
- Ne var, ne yok? 

sualine kar11: 

- fvilik .. Giizellik! 
Cevabmt verin! 

Vakta bunun en iyisi ahvali alemi 
miimkiin mertebe dii1iinmemek, amiyane 
tabirile iplememektir. Habe1istan o kadar 
uzak ki! .. Cenevre andla~mast oyle eslci· 
di ki I. Ada am sen del .. 

Bu yabanct i1ler bizim giindelik i1imi· 
ze ket vurmuyol'a: 

- hler kotii! 

DemeRe dilimizi ah:hrmamahyiz. Et· 
raftmtzda alakamtzt uyandtracak neler 
var! Var, ama, ortahgt karanhk gonne
ge ahsmt!IZ. Siitten agztmtz yandtgt i~in 
yo!'lurdu iifliiyoruz. 

Bunun aksini yapmak elimizden gel· 
mtyor. 

- Ne var, ne yok? 
Sualine karst, hi~ cevab verme!ek le, 

durakhyoruz. Kabahat bizde mi} 
Erciimend Ekrem TALU 

CUMRUKLERDE 

Edirne hududunda turistlere 
giimriik kolayhg1 

Giimriikler Ba~direktorii Seyfi Edirne 
giimriiklerinde bazt itlerle me§gul olmalr. 
iizere Edirneye gitmi~tir. 

Ba1direktor Edirnede bilhassa turist • 
lerin smndan kolayhlda ge~mesi ve trip
tik suretile gelen otomobilli gezginlenn 
muamelelerinin siiratle ikmali iizerinde 
tertibat alacakttr. Pe§tede toplanan ant• 
ulusal turizm kongresine i1tirak eden 
Ciimriikler Gene! Direlr.torii Mahmud 
Nedim bu hususta Ciimriik Ba1direkto • 
riine talimat vermi1tir. 

Ciimriik Ba,direktorile beraber iki 
giimriik enspektorii de Edirneye gitmi1ht • 
Bu heyet Edirnede bir hafta kadar h· 
lacakttr. 

parhmamna bir ba1ka erkegin girmesi 
imkanstzdt. Kendinden batka yal01z se• 
yahat eden ba1ka bir kadm da olmadtgt 
i~in bu geceyi tek ba1ma burada g~ire
cekti. Pencerenin kenannda oturmu1tu. 

Kompartunamn perdesi a~tkll. Kuvvetli 
bir elle 1iddetle ~ek.ilir gibi uzakla1an 
1stanbula bot gozlerle baktyordu. He • 

yecamndan hi~bir 1ey dii~iinmiiyordu. 
Y almz miidrik oldugu tek §ey vardt: Bu 

tath siirat i~inde onunla beraber gidi1 • 
Jeri. 

Trenin hareketinden ancak yanm sa· 
at sonra eni,tesi onun yamna geldi. 

Ve giine§in kiZIIItgt daha ktrlan ktr • 
mtztya boyarken; eni§tesile beraber va -
gon restoranda yemek yediler. 

0 da vagon restoranda oturuyordu. 
Yanmda ikisi Alman, biri Avusturyah 
olan ii~ tayyare zabiti daha vardt. 

Kii~iik Seza, ona arkastm ~e>1rmi1 o
larak oturuyordu. Fa kat kar<Jdaki ayna• 
da onu tamamile gorebiliyordu. 

Onun gozleri de aynaya ~evrilmi§ti. 
Aynanm idnden Sezaya baktyordu. Ve 
bu bakt§ma yemegin sonuna kadar devam 
etti. 

( Arkan 11ar) 



• 
Bir Franszz siiel muharririne gore 

Habe~ 
nefer 

ordusu 635,000 
tahmin ediliyor 

Bu ordunun 1700 makinelitiifegi, 300 topu ve 
birka~ tank1 ve birkac u~ag1 vard1r 

2- ["'] 
Fram1z siiel muharrirlerinden Andre lerilemesini geciktirmek, tabii engelleri, 

C~raudinin H abe~ • Italy an harbi hak- manialarla takviye etmek, yollan boz -
kmda, harb ba~lamadan once yazdtgl mak, ge~idlerde vah1i pusular kurmak, 
bir yazmm ilk ktsmtm bir iki gii11 evvel ileri hatlara gece baskmlan yapmak ve 
basm•~ttk. Bulliin de ikinci ktsmtm oku- nihayet ate.siz silahlarla harbe giri1mek 
yuculanm:za sunuyoruz: Habe§ ktt' alarmm harb usulleridir. 

Habef kuvvetleri ne kadardrr? Bu tabiye usulii, Habel ordusunun, 
Habe1 hiikumeti, her biri takriben ii~ harbin neticesi iizerinde tesir yapmaktan 

bin kisilik otuzar alaydan miirekkeb ye- geri kalmtyacak birka<; ktsmi muvaffaki
di orduyu seferber etmi jtir. Hizmete el- yet elde etmesini saghyabilir ve halyan 
verisli olan her nefer, 12 eylUlde k•t'a- ktt'alanm, gelecek yaS:mur mevs1mme 
sma · iltihak etmi1 bulunacaktt. Bu kad~r akamette btrakabilir. 
635,000 neferden 250 bini yeni model Habeflilerin taarruza ge~mesi 
tiifeklerle silahlanml~ olacak, 380 bin dogru mudur? 
nefere de eski tiifekler verilecekti. Bu Silahlannm ve miihimmallntn kifayet-
yedi ordu su sekilde tasnif edilmistir: sizligi dolayt5ile, Habe§ ordusunun biz • 

1 - Tigre llbayt Ras Seyumun ku- zat taarruza ge~mesi, lcendi menfaall ik
mandaSI altmdaki kuzey ordusu, Adua • tizasmdan oldugu iddia edilmi§tir. Bu al
Makalle bolgesinde toplanml§llr. bay Kromer i•minde bir Avusturya er • 

2 - Ras lmrunun kumandaSI altm- kamharb zabitinin Deutschen Wehr 
ilaki ball ordusu, T ana goliiniin garbin- gazetesinde yazdt~l bir makalede ileri 
de, Amhara ilinde toplanml§llT. siiriilen plandlT. Bu zat, Hab~lerin sa-

3 - Ru Kasanm kumandaSI altm - y1 itibarile iistiin olduklann1 ve gece ka • 
ila ball • merkez ordusu T rocam ilinde ranltgmda, yahud sun 'i sis i~inde yapa • 
toplanmt~hr. caklan bir siingii hiicumunun kendileri • 

4 - Decazma<; Nasibunun kuman - ne biiyiik bir galebe kazandJTacagml id-
daSl alllndaki dogu • merkez ordusu, dia etmektedir. Biz bu plana i1tirak ede-
Vollo ilinde toplanm111lr. miyecegiz. 

5 - Veliahd Prens Asfu Vossenin Albay Kroner, Habel ordusunun si-
kumandasmdaki dogu ordusu, Cibuti • Iahlanna ve teskilattna fazla k1ymet 
Adisababa hath iizerinde toplanml§llr. vermektedir. Nitekim, muvuala yolta • 

6 - Ras Destanm kumandasmdaki rile nakliye va5ttalanndan tamamen mah· 
giiney ordusu, Ogaden illerinde toplan • rum bir mmtakadaki bu miisellah kiitle
mlsllr. nin ia1esi hususundaki giicliikleri de, ol-

7 - E sas itibarile fmparatorluk mu- dugundan daha kiic;iik gormektedir. Bu 
hahz k1t'alarmdan miirekkeb olan mer • sekilde bir taarruz bundan birka<; ay ev
kez ordusu, Ru Dadi Massuinin ku • vel, ltalyanlann Afrikada heniiz .iki flT
mandasl altmda hiikumet merkezini mii- ka askeri bulundugu mada, belk1 yapl
dafaa ile miikelleftir. labilirdi. Fa kat bugiin, ltalyan somur • 

Habel kuvvetlerinin bu !ekilde tan- geleri hududlannda viicude getirilen tah· 
zimi, halyan hiicumlanna maruz cep • kimat, bunu tamamen imkanSIZ bir hale 
helerin her birinde iki ii<; ordu bulundur - koymujlur. Habe§ kuvvetlerinin toplu 
maga miisaiddir. . . . bir halde yapacaklan hiicum, ltalyan 

Habel k1t' alarmm degerlenm ta~l~ to~u bataryalarmm ate~ile derhal km • 
etmek zordur. Habe1ler ~ok cesur, 1Y1 lacakttr. Bundan ba,ka, bOyle biiyiik bir 
ahc1 ve iyi siivaridirler. Birka~ seneden- mikyasta bir hareket, Habe§ ordusunun 
beri Bel~ikalt ve lsve~li stibaylardan den sahib olmaktan ~ok uzak bulundugu 
goren lmparatorluk muhanz k1t'a51 ef: tam bir siiel bilgi ve disipline ihtiyac gos
radt, modern silahlarla miicehhez yega- terir. 
ne kuvvettir ve her tiirlii silahlan bulu (Arkast var} 
nan truplardan miitesekkildir. Diger 
ciiz'iitamlarda, muhtelif silahlann taksi
mi esa51 yoktur. Her muharib piyade ve
ya ath olarak, tiifekle, yahud mizrakla 
harbedebilir. Bel~ika heyeti, Belc;ika 
jandarmaSI modeli iizerinden, askerle§ • 
tirilmi1 bir devlet zabttaSI le§kil etmege 
beyhude yere ugrasmt~llr. 

Mevcudii takriben I 5,000 nefer olan 
lmparatorluk muhaftz k1t' aSI haricinde, 
diger muhtelif ordulann efrad1, Raslann 
idareleri altmdaki topraklardan dev~i • 
rilen askerlerden miirekkebdir. halyan 
Somalisi eski gene! !lbay1 C. Zoli, Habe§ 
ordusu hakkmda yapllg1 derin bir tel -
kikte, dogrudan dogruya lmparatorluk 
hiikumetinin emri altmda bulunan efrad 
saytsml 275,000, mitralyoz adedini 
1700, top adedini takriben 300 olarak 
gostermis. birka~ tank, birka~ lane de 
u~ak bulundugunu soylemi1tir. Maama • 
fih, son aylarda, Habel silahlanmasmm 
geni1 mikyasta arthgma siiphe yoktur. 
Biit<;enin en biiyiik k!Sml harb malzeme
sine sarfedilmi§tir. 

Valva! harbine aid bir fngiliz rapo • 
runda, Habe§ askerlerinin, tanklan 
rniZTakla oldiiriip devirmege ~ah,ttklartnl 
ve yere indigini gordiikleri tayyareleri 
vurduklan zannma dii§tiiklerini oku
yunca, Habe,lerin, modern harb maize • 
mesi hususundaki cehaletleri hakkmda 
bir fikir edinmek kabil olur. 

ltalyanlarrn maruz kalacair 
gii~liikler 

ltalyan ordusu, malzemesinin inkar k.a
bul etmez iistiinliigune ragmen, Habe~
lerin adedce iistiinliigiine kar11 koymak 
mecburiyetinde kalacak ve fazla anzah 
bir saha iizerinde harbedecegi i~in bir
<;ok engellere maruz kalacaktu. Habel 
kumandanlljilnm, erkamharbiyesinin bu
giinkii tabiyesi mucibince, gerek efradmt, 
gerek malzemesini idare ile kullanmaga 
l;ahjmaSJ, agiT ve devamlt bir harb idame 
ettirm.-i, siingii siingiiye harbetmek i~in 
fmatlar aramaS! ve oliimii istihkar eden, 
ytlmaz, kana susamt~ Habe~ askerleri • 
nin bu meziyetlerile, silah ftkdamn1 te
lafiye ~ah,maSl ~ok muhtemeldir. Habe§ 
askerlerinin, uzun menzilli modern silah
lann endahtma maruz kalmasma mey • 
dan verilmiyecegi gibi, insan ve malzeme
ce <;ok pahahya malolan a~tk arazide har
betmege de yana§tlm,yacakhr. Habe,l.r, 
1talyanlan ~ete harbine mecbur btraka • 
caklard!f. 

Esash ve bizzat tabiat tarafmdan mii • 
dafaa edilen birka~ mevkide 1iddetli 
mukavemetlerde bulunarak diijmanln i -

[•] Birinci yazt 7 teFinievvel tarlhli 
sayJmtzdadU', 

lsve~: generaline gore Habe~ 
ordusu korkulacak bir kuvvettir 

Hastahgt dolayt5ile Habel ordusu 
mii~avirligini btrakarak Stokholme donen 
l sve.;li General Eric Virgin §U diyevde 
bulunmu§tur: 

«Habel askerinin en biiyiik mniyet 
ve kuvveti hi~bir suretle ytlmaz olan ce
saretidir. Muharebede yalntz be1eri ev
sa f ve meziyet ba1ltca rolii oynasaydt 
Habe~ ordusu herhangi Avrupah bir or
du ile herhangi bir yerde sava§a girme
ge muktedir olurdu. 

Habel ordusuna Avrupalt noktai na -
zanndan bakmamaltdtr. Habe§liler ara -
stnda fevkalade elbirligi vardtr. 

Son aylarda Habe§istamn topladtgt 
ordunun ii~ tiirlii unsuru vardtr. Biri es
ki ordudur. Bu orduyu memleketin muh
telif yerlerindeki reisler ve memurlar 
te§kil ediyor. Bu ordu Kurunu vustada
ki Avrupahlann zadegan ordulanna 
benzer. 

Habe§istan on dort vilayete aynlmt!
hr. Bu vilayetlerden her biri vaktile bi
rer kral!tk, yahud diika!tktt. Her vila -
yetin ba§tnda bir vali bulunur. Vali ken
di hesabma vergi toplamak salahiyetini 
haizdir. Fa kat bun a mukabil lmparator 
i~in bir ordu bulundurmak mecburiye -
tindedir. 

Bu usuliin bir fenaltgt vardtr: Vila • 
yet ordulan dogrudan dogruya lmpara • 
torun kontrolu ahtnda degildir. lmpara
tor valilikler arasmda tebeddiil vukubul
duk~a yeni valiyi devlet tarafmdan te1 -
kil olunan bir ordu ile memuriyeti ba§t· 
na gondermektedir. 

Bu ordu milli olmaktan ziyade ayhk!t 
ve goniilliidiir. Memlekette i1siz olan 
herkes bu orduya girmege mecbur edil
mi~tir. Bu suretle i1sizlik meselesi de hal
ledilmi,tir. 

Habel lmparatoru 2,000,000 asker 
tophyabilir. F akat bu kadar askeri te~
hiz edecek silah1 yoktur. Silah ve mii • 
himmat gelecek yollar da kesilmi§tir. 

Habel ordusunun talim ve terbiyeden 
mahrum oldugu zanm dogru degildir. 
Avrupah noktai nazanndan boyle bir 
iddia dogru olabilir. Fa kat Habe1lt mu
haribler kendilerine has usulde miikem
mel talim ve terbiye gormii§lerdir. Ha • 
be1 ordusunun zaytf noktast tayyarelere, 
tanldara ve to~uya ka'!t muharebe usul
leridir. Bu hususta Habe,lilerin ne mii • 
essir silahlan, ne de hususi talim ve ter
biyeleri vardtr. 

Habe§liler otuz dokuz sene evvel A
dua muharebesini fevkalade manevra ka
biliyetlerine istinaden kazanmJ§Iardt. A· 

Say1ma dair 

Hepimize dii~en odev 
20 birinci te~rin 1935 pazar giinii en 

gee sabahm saat sek izinde, yurdda, ge
ne! niifus saytmt ba~ltyacaktlr. Bu i~. 

ayni giinde ak~am karan!t j(I basmadan 
sonu c;landmlmt~ bulunacaktJr. 0 giin , 
ana yurd ic; inde niifusc;a saytmtzt ve st
ramtZI saptayacag1z (tesbit edecegiz). 

!nsan saytml, insamn yalmz sayiSl m 
del(il , tiirlii baktmlardan, deger ini, ira
stm (vastf, seciye) ve strasm1 da ala -
na <;1kanr. ~imdi ne halde oldugumuzu 
bilelim ki, bundan sonra olmak istedi -
gimizi ger c;ekle!; tirebilelim. Bu ogrenti, 
gerc;ekten var olmakta bulunarli, oldu • 
gu gibi ve kusursuz bize bildirmelidir 
ve artlk bundan sonras1 ic;in de, her za
man her defaki niifus durumumuzu go
zoniinde bulunduracaglz. 

Yerimiz, yurdumuz, evimiz, konumuz 
nerededir? Adtm1z, soy ad1m1z nedir? 
Evde konu~tugumuz dil nedir? Yabanc1 
dil bilir miyiz? Nerede dogduk? Kadm, 
erkek miyiz? Saglam ve esenlikli mi -
yiz? Yoksa hasta veya sakat m1ytz? Ya
~1m1z kac;tlr? Evli m iyiz, dul muyuz, bo
~anml~ rnly1z, bekii.r m1y1z? Yeni harf
lerle okuyup yazmas1n1 bilir m iyiz? 
l~irniz, giiciimiiz, gec;irnimiz nedir, ~siz 
miyiz? 

Say1m giinii sabahm saat sekizinden 
b~!tyarak, saytm memurunu bekliye -
cegiz. Saytm memurunun sorgularmt 
dinliyecegiz ve dogru cevab verecegiz. 

Saytm giinii sabahm sekizinden ak -
~amm karanhgma ve i&in bitmesine ka
dar yurdda biitiin vatandf~lar, yaln1z ve 
yalmz bu ulusal odevle yiikiimlenecek
Jerdir. ~arda, kan tte, koyde, kirda, dag
da, ormanda, evde, handa, otelde, ku -
liibede, c;ad~rda, yolda ve belde, kara
da ve denizde, vapurda ve §irnendiferde, 
hep ayni odevi odeyeceJ!iz. <:he! kanu -
nun ta§idlitt dilevlere gore ve onceden 
haz~r!anm1§ bir diizen i~inde sabahtan 
aqama kadar ses yok, c;tt yok, gitme 
gelme yok, dola§ma yok ... Herkes ve 
her arda (aile) o!dugu yerde, evinde, 
otsunda (ikametgah) konusunda otu -
racak ve sayun i~yarlarmt bekliyecek; 
sorulacak sorgulara, savsaklanmadan 
ve dogruyu hi~ saklamadan, i&in yiiksek 
onemini bilerekten cevab verecektir. 

0 giin i~in, sayanlarm ve sayJlanlarm 
odevleri, yurdda ulusal ve kutsal bir o
dev olacaktlr. Yurdda§lar, daha §imdi -
den bunu akJI!artna yerle~tirmelidir -
ler. 0 giin gelmeden, biitiin yurdda~Jar, 

Tiirk topra!ttnda oturan yerli ve ya • 
bane! herkes; bu yonde yazt!acak, soy -
lenecek, bildirilecek ogretileri ilgili 
gozle okurnah, can kulagile dinlemeli
dirler. Bu i~in nastl ba'!anlacajuu ojt -
renmeli ve bilmiyenlere, ogrenemlyen
lere ogretmelidirler. 

0 giin sabahtan ak§ama kadar, yurd
da biitiin yurdda~lar ic;in odenecek tek 
odev vard~r: Niifus saytmt odevL 

Saytlacak olanlara, sayacak olanlart 
tamtabm: Her yerde, devletin yiiksek 
resmi orunlan (makamlart) tarafm • 
dan, yurdda~lar arasmdan daha once • 
den sec;ilecek ve belli edilecek kimsele
re, say1m memurlugu ve sayun kontrol 
memurlugu i~ Jeri yiikletilecektir. 

Bu i~Jer iicretsiz olarak giiriilecek ve 
yalmz zoragh (zaruri) masraflar odene
cektir. En c;ok 200 k~inin bulunabile -
cegi her bolge, bir niifus say1m bolgesi 
olacak, her bolgen in bir saytm memuru, 
her be~ bolgenin bir sayun kontrot me. 
muru bulunacaktlr. 

Bolge dl§l say1mlar da, ozel tedbirler
Je saglamlacakbr (temin edilecektir.) 
SayJ!anlar, sayanlarm odevlerini, her 
suretle kolayla§brma!td~rlar. "' 

20 ilktc~r in 1935 pazar giinil, say1m 
memurlan, say1m kontrol memurlart, 
bu We ilgili resmi orunlar, biiyiik ve 
kii~iik i§yarlar, sayuna girecek biitiin 
yurdda§lar vc yurdda oturan yabanct
lar, bir tek odevle yiikiimliidiirler: Tiir
kiyede niifus saylml odevi. 

Dr. C. SAVRAN 

Fmdtk miitemadiyen 
yiikseliyor 

Fmdtk fiatleri bu y1l emin bir §ekilde 
yiikselmesine devam ederek nihayet 927 
y!lmdanberi goriilmemi§ bir fiate kadar 
varmt~llr. Dun borsaya gelen Karadeniz 
telgraflanna nazaran tombul i<; bndtgm 
kilosu 45 kuru§a kadar yiikselmi§tir. 

Zeytin mahsulii iyi 
Son zamanlarda Marmara havzasm • 

daki zeytinlerin kurakhktan miiteessir 
olmasmdan korkulmakla idi. Son yag • 
murlar yeni mahsul iizerinde <;ok faydah 
oldugundan vaziyet diizelmi§tir. 

Ege tiitiin piyasast a~:1hyor 
Ege ~evriminin yeni y1l tiitiin piyasaSl 

yakmda a<;tlacakttr. Yaptlan inceleme • 
Jerden bu y1lki iiriiniin nefaset itibarile 
ge~en seneki mahsule muadil oldugu 
anla§tlml§ltr. 

Bugiin Ege ~evriminin gene! istihsali 
16 milyon kilodan ibarettir. 

lnhisarlar idaresile ihracat<;t kumpan
yalar miibayaa haztrhklanna ba§lamt§ -
lardtr. 

dua muharebesinde Habe§lilerin goster· 
dikleri manevra kabiliyetinin mahiyetini 
hala anhyamadtm. 0 muharebede Ha • 
be§ kuvvetleri herhangi muktedir bir 
Avrupah generalin dii~iinecegi kadar 
miikemmel bir yolda taha§§iid etmisti. 

Ual Ual muharebesinde Habe§liler 
tanklartn iizerine yahnbh~ hiicum et • 
mekten <;ekinmemi§lerdi.» 
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ERLiKBA 

Italyan harakat1na A umum1 bir baki§ 
italyanlarm, ~?imal, ~?ark ve cenub gruplarmm takib ettikleri sevlrulcey*i 

hedefler ne olabilir?- Muharebeler ne tarzda cereyan edebilir? 
Bugiin karilerimize ihtiya! erkomhorb 

binba§llanmtzdan C. D. nin bir yazlstnl 
takdim ediyoruz. Binba§t C. D .. l,erdi 
istegile tekaiid olmu~. gene ve drg'Tli 
bir erkomharb zabitimizdir. Okuuucula
nmtz binba§t C. D. yi ltalyan • H abe§ 
ihti/dft ve lstik/a/ Harbi hakkmda 11a • 
zefemize yazd1g1 ktymetli yazrlarile ta • 
mrlar. Arkada~1m1z C. D. bur,dan &on
ra, ltalyan • Habe§ harbi hakkmrla stk 
s1k siiel miitalealar, tahminler ve tetkikler 
yazacakttr. 

Birincite§rinin 2 nc1 giiniind~nberi 
Habet iilkesinde savat batlamll bulu • 
nuyor. Simdiye kadar altnan telgraf 
haherleri dikkatle gozden ge<;irilince 1 • 
talyanlarm ba§hca iki istikametten Ha
be§ topraklanna girdikleri anla§JI:yor. 
Bunlardan bir tanesi Habet ilinin tam 
kuzeyinden (§imalinden) giineye (cenu
ba) ilerliyen kuvvetlerdir ki bunlar A
duaya girmi§lerdir. Bu kuvvetler ltal • 
yanlarm Eritre somiirgesinin Klrm1Z1de • 
nizdeki, Musavva limamna dayanmakta, 
yani giyecek, yiyecek ve i<;eceklerile be
raber her tiirlii muharebe Vas1talan, ce
pane ve malzemeleri buradan tamam
lanmaktadtr. Kuzey grupu ismini verobi
lecegimiz bu kuvvetlerin odevi ( vazifesi) 
§U olmak icab eder: 

A) Kar§JStna <;tkacak Habe§ kuvvet
lerini geriye dogru siirerek Musaali dagl
m ele ge~irdigi haber verilen diger kuv
vetlerle birle§mek iizere giineye ilerle • 
mek. 

B) Mussali dagmdan battya (garbe) 
ve ball ~iineyine (garb! cenubiye) dogru 
ilerlemesi laz1m gelen kuvvetlerin kuzey 
yantnt korumak. 

C) T sana golii mmtakaSlnt Sudan a 
kar51 tarassud etmek (gi:iz ve emniyet 
altmda bulundurmak) 

D) En nihayet te kat'i neticeli muha
rebelerin meydana gelmesi ihtimali olan 
(Magdala • Adisababa) mmtakasmda, 
Mussali dag1 ve civan iizerinden ilerliye
cek olan diger .ltalyan kuvvetlerile kat'i 
neticeli muharebelere ayni zamanda gi • 
ri~m~k iizere birle~ek ve bu Onemli mu· 
hare eleri o kltvv tlerle birlikte yapma . 

Aduay1 ele geGiren ftalyan kuvvetle
rinin aSI! ve en miihim odevi isle bu so
nuncu odevdir. Ve bu maksadla bu kuv
vetlerin hareketlerinin diger kuvvetlerden 
daha ~abuk inkisaf etmesi icab eder. 

ltalyan ordusunun diger bir k1S1m kuv
vetlerinin de F ranstz Somalisinin hem en 
kuzey smm yakmmdan bat1ya dogru iler
liyerek Musaali dagm1 i1gal ettigini og· 
~enmi§ bulunuyoruz. Dogu grupu ismini 
verebilecegimiz bu kuvvetler de KtrmlZ!
denizde Assab limantna dayanmakta • 
dtrlar. 

$ark grupunun vazilesi 
Bu grupun odevi de §U olmak lazim 

gelir: 

A) En once Adisababa • Cibuti de
miryolunu ele ge~irerek ve yahud tayya
re hiicumlarile bu yolu bozarak Habe§le
rin KtrmtzJdeniz iizerinden baska iilke
lerle temaSlm kesmek ve Habe§ ordusu
nun silah, cepane ve her tiirlii harb mal -
zemesi tedarikine mani olmak. 

B) 1leride meydana gelecelc olan 
kat'i neticeli muharebeler i~in elveri§li a
raziyi ele ge~irmek. 

C) Y apacagt §iddetli taarruzlarla, 
Habe~ ordusundan miimkiin oldugu ka
dar fazla kuvveti kendi iizerine ~ekerek 
kuzey grupunun kat'i neticeli muharebe
lere vaktile yetijmesini kolayla§hrmak. 

Bu dediklerimize dikkat edilirse bu 
grupun odevinin ne kadar onemli oldu
gu goriiliir. Bu grup oyle hareket etmeli· 
dir ki hem «A» ve «B» de soyledigimiz 
isleri ba~arabilsin, hem de kuzey grupu 
gelip yeti~inciye kadar kat'i neticeli bir 
muharebeyi ya!nJZbasma yapmaga mec

bur kalmasm. Arazi vaziyeti -topografya 
bakimmdan- bu grupun kuzey grupuna 
nazaran, daha kolayca ilerliyebilmesine 
elverisli ise de bir taraftan bu mmtaka 
susuzdur; diger taraftan da bu grupun 
yalmzbajma Habel topraklannm orta • 
Ianna dalmaSl, kendi kendisini torbaya 
sokma51 demek olur. Onun ic;in, hie; ol • 
mazsa kuzey grupunu beklemesi; fakat 
bu zaman zarfmda hareketsiz kalmay1p 
yukanda saydtglmlz ~ok onemli illeri ba
larmaSI; su i§ini halletmesi l(ereklidir. Bi
naenaleyh bu grupun §imdilik daha agtr 
ilerlem"'i laztmdtr. 

Cenub grupunun odevi 
Diger bir k151m halyan kuvvetleri • 

nin de giiney ( cenub) dan kuzeye ( ~i
male) dogru ilerlemek iizere halyan So
malisinden harekete gec;tiklerini ve Ha • 
be§ stnmndan keri girdiklerini ORreniyo
ruz. Giiney l(rupu diyebilecegimiz bu 
kuvvetlerin odevi de §U olmak gerekli o
lur: 

A ( Kat'i neticeli muharebe yerind(n, 

Yazan : 
lhtiyat Erkamharb 

C. D. 

nekadar miimkiinse o kadar <;ok Habe~ 
kuvvetini uzak bulundurmak maksadile 
kendi iizerine ~ekmek. 

B) Bu maksadla kar~tSlna ~1kacak 
kuvvetlerden daha zay1f bile olsa onlara 
hl'§t hep taarruz etmek ve fakat aSll 
kat'i neticeli muharebenin sonucu ahmn
cJya kadar kendisini ezdirmemek ve or
tadan kaldntmamak. 

Goriiliiyor ki bu grupun ode vi; muha
rebelerin neticesi iizerinde dogrudan 
dogruya tesir yapacak kadar onemli de
l(ildir. Ancak, kat'i muharebe yerinden 
uzak tutabilecegi Habe~ kuvvetlerinin 
~oklugu nisbetinde bu muharebelere -do
lay!Sile· yard1m etmit olacakttr. Esasen 
Habet iilkesini, halyan Somalisinden 
gonderilecek kuvvetlerle ele ge~irmegt 
~ahtmak ne dogru, ne de miimkiindiir. 
C::iinkii bu istikametten ilerliyecek kuv • 
vetler, ~ok s1cak, susuz ve ~orak, ag!f ha
vah ve fazla hastahk yapan araziden 
ge~mege mecbur kalacaklardn. Bun
dan ba~ka; ltalyan Somalisinde al~ak, 
adeta diiz olan arazi, Habet hududun -
dan sonra, kuzeye dogru birdenbire yiik
selmektedir ve bu arazide biiyiik kuvvet
lerin siiel horekat yanmaSl cok 7~·.l.,r. 

I miimkiinse de bu i1 Habel arazisine 'l'e 
hele Habetin kuzey mmtakasma gore 
dei!ildir. <;iinkii yola bagh bir i~tir. Hal• 
buki buralarda yo! hi~ te bol degildir. 
{Daha batka bir1ey de var: Yollar bol• 
ca bile olsa yiiksek daglarla ve genii 
ac;tkhklarla birbirinden aynlml§ bulunan 
yollarda yiiriiyen muhtelif kollar birbir• 
lerinin ne halde oldugunu kolayca anh• 
yam1yacak, telsizle anlasa bile bu kolla• 
nn birbirine yard1m etmesi miimkiin ola• 
mtyacakttr. ltte Habel iilkesinde cere • 
yan edecek muharebelerin gii~liigii de 
buradadtr. Bunun i~indir k.i bu muhare
beler Avrupa iilkelerinde meydana gel • 
mi~ olan muharebelere benzemiyecektir. 
200 ki1ilik, araziye iyi yerle§mi1. mul.a· 
rebe i~in diismantndan evvel haznlanmll 
bir kuvvet, kendisinin 20-30 misli kuv· 
veti ve hatta daha fazlaS!nt durdurabilir. 
Eger miidafaa ordusu iyi kullantltrsa 
bu miiteferrik kollann teker teker tepe· 
lenmesi pekala miimkiindiir.) 

Aarl biiyiik kratm nereden 
ilerliyecektir? 

$imdi ltalyan ordusunun aS!! biiyiik 
bsmmm hangi istikametten ilerliyece~i 
meselesini de kestirmege ~ahsahm. Bu 
da Gok onemli bir noktadtr. Bu noktayt 
da halledebilirsek Habet ordusunun en 
dogru olarak, naSI! bir tertib alacagmt 
veya almaSl gerekli olacagm1 da mey<lana 
<;tkarabiliriz. Bu da meydana ~1bnca 
bundan sonra olacak islerin maksadlanm 
daha iyi anltyabilir ve gazetelerde gore
cegimiz k!Sa telgraf haberlerinden bile 
dogruca manalar ~tkarabiliriz. 

ltalyan ordusunun biiyiik lmmtnlD 1-
t;t an o.li-:~ind f"a.ni ~Uncyde olo.mt 

yacagml yukanda soyledigimiz giidiik
ler bile pekala anlatabilir. Zaten timdi
ye kadar gazeteleri gozden 11e~irmi~ olan
lar da bilirler ki 1talyan ordusunun ~ok
lugu Eritre somiirgesine ~Jkanlml§llr. 

Acaba. bu ~oklui(un biiyiik k!Sml nere
dedir; kuzey grupunda m1, dogu gru • 
punda m1L 

Yukanda bu iki grupun odevlerini 
tetkik ederken gordiik ki en onemli i1 
doiiu grupuna dii~mektedir. BuraS! iiyle 
ama yaz1mtza dikkat dilmi~se anlas1hr ki 
bu grupun aSll miihim odevi; kuzey gru
pu Habe§ iilkesinin ortalanna, hi~ olmaz
sa Ogaden mmtakasma kadar ilerledik
ten sonra ba~hyacaktn. Bu sebebden otii
rii, o zamana kadar do~u grupunun 
yapmaSl Ktreken isler ic;in halyan ordu
sunun biiyiik ktsmmt burada bulundur • 
mag a acaba liizum var mtdn? Her ne 
kadar demiryolunu kesmek odevi de ~ok 
onemli ise de bu iti yapmak ic;in mutlaka 
biiyiik Habet kuvvetlerile c;arpltmak ii
zere biiyiik kuvvetler kullanmak ve Ha
bet iilkesi i~erisinde pek ~ok ilerlemek 
gerekli degildir. Hatta, yukanda soyle
digimiz gibi, tehlilcelidir de. En iyisi bu 
demiryolunu hava kuvvetlerile yaptlacak 
bombardunanlarla tahrib etmciie ~ah§-
makttr. 

$u halde ltalyan ordusunun -kat'i 
neticeli muharebe bajlaymctya kadar
dogu grupunda bulunmasma mutlak bir 
liizum yoktur. 0 halde ortada, bu kuv • 
vetlerin kuzey grupunda bulunmast ihti
malinden bath bir~ey kalm1yor. Kalmt
yor ve uzun bir mesafeyi ge~ecek ve ~e
tin muharebeler yapacak olan bu grupun 
kuvvetli bulunmaSl da icab ediyor ama 
burada da baska bir mesele ortaya <;lkl
yor: Yol ve arazi meselesi. Kuzey mm • 
takaS!, Habesin en sarp arazisi olao tara
ftdn ve biiyiik kuvvetlerin a<;tltp yayll
ma.,na hie; elveritli degildir. 

(A~1hp yay1lmak demek, arka arkaya 
yiiriiyen kuvvetlerin az~ok birbirleri hi
zasma gelmek iizere arkadakilerin onde
ki k1t' alann yanlanna dogru ilerlemeleri 
ve muharebe tertibi almalan demektir). 
Burada bir yo! iizerinde yiiriiyecek olan 
kuvvet -isterse yiiz binlerce insan mevcu
dunda olsun- a~1hp yay1lamaymca ne o· 
lacakt1r? Y alntz yiiriiyii.l kolunun ba1 
tarafmdaki kuvvetler muharebeye gire • 
bilecektir. Digerleri birbiri arkasmda di
zilmit olarak (biitiin kuvvetin c;oklugu 
nisbetinde artmak iizere) yiizlerce kilo
metro geride bekliyecektir. (Dag yollarm
da bir tek f1rkanm, yiiriiyiis derinlii!i bile 
90 kilometroyu bulur). Bu gii~liigii or
tad an kald1rmak iizere birlca<; yoldan yii
riiyerek kollann uzunluklanru k!Saltmak 

$ark kolu mu, fimal kolu mu? 
hte bu arazi gii<;liigii ve yo! derdi yii• 

ziinden halyan ordusunun biiyiik k15mt 
-ilk zamanda cereyan edecek muharebe• 
ler i~in c;ok laztm oldugu halde- kuzeY 
grupunda da bulunamtyacaktn; kanaa • 
tindeyiz. 0 haldeL 

0 halde zararlann en hafifi otmak ii· 
zere bu kuvvetin dogu grupunda bulun • 
mast, fakat kendisini kat'i netice zama • 
mna kadar ytpratmamak tartile ve kuzeY 
grupunun yolunu hafifletmek iizere ge • 
rekli hareketleri yaomaSl laz1m ~elecek• 
tir ki bunu yukanda incelemistik. 

Her nekadar bu l(rupun, Magdala • 
Tsana giilii hatttna kar~t ilerliyecek olan 
kuzey grupunun kart!Sma ~1kacak olan 
Habe~ kuvvetlerinin gerisine diitmek ii· 
zere dogudan battya dogru ilerlemesi ivi 
bir hareket gibi goriiniirse de boyle biT 
hareket yaptld1gt takdirde Habe,lerin 
Harrar mmtakasmda bulunan kuvvetleri• 
nin de bu dogu grupunun 11erisine du<iiP 
onu arkadan vurmas1 tehlikesi vard•r· 
ltalyan ordusunun - cenub yanm1 kllru ' 
rna~ tedbir!erini go~iioiinde bulundurm•k 
~a.rhle dah1 bu muhtm grupunu t.n1rl' 
bir tehlike i..:ne sokacaRmt hi<; ummuyo • 
ruz. Y an temini isine arazi vaziyeti de 
miisaid de!!ildir. lste ltalyan kara ordu• 
sunun yapmaSl beklenen hareketlcr .bi· 
zim gorii<iimiize gore- bunlard!f. 

T ayyare hiicumlarl 
Kara kuvvetleri boylece ilerlerken J,a• 

va kuvvetleri ( tayyareler) de bu grupla• 
nn odevlerini kolayla!hrmak itini iizerl<' 
rine alacaklard1r. Y ani aray1p bulacaklatl 
Habe§ kuvvetleri iizerlerine par~a tesirJi; 
gazli bombalar atarak onlan iyice ezm<' 
ge ~ahtacaklar ve piyadelerin ytpranro•• 
dan ilerlemelerine yo! a~mt§ olacaklar • 
d!f. (Bu it adeta to~unun vazifesini ii• 
zerine almak demektir. Abidin Daverin 
30 eylul tarihli Cumhuriyette <;tkan bit 
vaz1S1 bu baktmdan cidden ktymetlidir.) 
Bu tayyareler her grupa ve bu gruplaTin 
ayn yollardan ilerliyecek kuvvetleriote 
verilmis olacak tayyarelerdir. AS!! lt.l • 
yan ordusu baskomutanhgtnm emrinde 
bulunacak bombardtman tayyareleri is• 
Adisababa, Harrar gibi miihim §ehir ,·e 
kasabalan; cepane ve silah depolann'• 
demiryolunu ve hareket halinde bulacak• 
Ian trenleri bombahyacaklardtr. Bu sU' 
retle hem maddi zarar yapmak; hem de 
halk1 iirkiitiip muharebeden vazge~irroe~ 
istiyeceklerdir. 

*** 
Bugiin halyan ordusunun Habej]er~ 

lear 1 yapmaSI laz1m gelen hareketletl 
gozden ~e~irdik. Yann da Habetlerin 
naS!l hareket etmeleri icab edecegini in ' 
celiyecegiz. 

Herhalde ,imdilik muharebe hakktn' 
da gelen haberlere biiyiik bir k1ymet vet' 
mek dogru degildir. <;:iinkii: 

I - Bunlar mubalagah olabilirlet• 
(Nitekim ge~enlerde bir gazete, Adu• 
iizerine ilerliyen ltalyan kuvvetlerintn 
-kuzey grupunun· bozguna ugrad,i(•n' 
yazmt,h. Bozgun, bir kuvvetin arttk m0' 

harebe edemez hale gelmesi demekti;· 
Y oksa duraklamaSl, zaman kaybetm•'1' 
zayiata ugrama51 ve hatta magluben ~~ 
riye ~ekilmesi bozgun demek degildir. J3t' 
zim Erginlik (lstiklal) Sava~tmJZda S•' 
karyaya kadar ~ekilmemiz ve neticede 
diger muharebeleri ve harbi kazanmam11 

buna bir misaldir.) 
2 - Simdi meydana gelmekte ole~ 

muharebeler heniiz iki taraf kuvvetJer•' 
nin zay1f klSlmlannm muharebeleridit• 
ASJI biiyiik kuvvetlerin kaT~t kan1f' 
gelip muharebeyi kat'i netice iizerine te' 

sirli olacak bir §ekle sokmalan kin ~U~ 
!ere dei!il; haftalara liizum vard!T. rJe\1' 
halde bu harb ~etin oldugu kadar da 
zun ve devamh olacakttr. 

c. o. 
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Harbinden int1balar 
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kadrnlarrndan biri 

H abep aancairnr aelamlryan 
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. ltalyan ordumnda yemek teozii 

$imJl Habefialanrn miidalaaaznda miihim rol oynryan Avrupalt :zabitler 
(Soldan •aia doiru) Habep topp~ kumandam Vagner1 

piyade kumandant Deleri, doktor Karmakran 
(];Ju zablt!erin isimleri lngill:r lnnlnepelc bennmelctedir.) 

Habe,lflr flrki Adua mahareberinde ltalyanlardan aldzklOJ 
toplan fimdi tekrar kullanmaya ba,lamr§lardu: Cenub cepherindflki 1iperler Habef - ltalyan hududundan bir goriiniif 
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• CUMRURfnT ... 
Habe~ ordusu ii~-koldan Eritreye girdi Cenevrede bugiin zecri 

tedbirlere karar verilecek 

Harbin ilk manzaralartndan: ltalyan mitralyoz ve dai toplar1 Adua 
civartndaki tepelerde tayin edilen mevzilere gotiiriiliirlerken 

Londra 8 (6zel) - Habet lmpa • sek olmadtiit soyl~n~ektedir. . • . 
ratoru bugun Adisababadaki ltalyan Hava kuvvetlenmn 27 ftlohlla, _vant 
el~isi Kont Yi~~iyi Habetistam terke da- 300 u~aktan miirekkeb oldugu tamh e-
vet etmi1tir. dilmektedtr. . 

Diger taraftan lmparator Romadaki ltalyanlartn a~vktyah 
Habe, i1guderine verdiiii emirde ltalya devam edtyor 
hiikumetinden pasaportlannt istemesiru Recciyo (!talya) 8 (A.A.) - At • 
ve derhal memleketine donmesini bildir- lantia vapuru 150 siibay ve 2000 a,kerle 
mi1tir. Musavvaya gitmek uzere vola ~tkmtt • 

Romadaki Habel itgiiderinin kaml tn. 
ltalyandtr. Yunani.tan ve Romanya ltalyaya 

Cenevre 8 (A.A.) - Habel delegesi mal aatmamaya lrarar verdiler 
ltalyan ekisinin Habetistandan ~tkanl • Londra 8 (6zel) - Atinadan bil • 
mast sebebleri hakkmda Uluslar Sosye· dirildiiiine gore Yunan hiikumeti !tal • 
tesine verdi~i notada el~inin yapttgl vade yaya hububat ve yiyecek ihracmt yasak 
ragmen el~ilik binasmdaki telsizi lr.ullan· etmistir. 
dtgtnt ve ekiligi hakiki bir casus ocaiit Romanya hukumeti de ftalyada blo
haline getirdigi bildirilmekte ve el~inin ke edilmi1 paralar tediye edilmedik~e 
nezaket dairesinde memleketten ~tlr.anl • Romanvadan ftalyaya her ~e,id ihraca· 
mastntn temin edileceiii beyan olunmalr.- tm durdurulmaMnt emretmi1tir. 
tadtr. Bir~ok Holanda •irketleri dahi 1tal • 

Roma bayram yaptyor yan ordusu i~in aldtklan tereyagt ve sa· 
Roma 8 (A.A.) - Diin ak,am Ro- ir yiyecek sipari,lerini kabul etmemitler

mamn biitun mahallelerinde buyiik gos • dir. 
teriler yaptlaralr. Aduantn itgali parlak Adiaababada gecelet·i 
hir 1ekilde kutlulanmttttr. lflk yalulmtyacak 

Binlerce fa,ist toplanm11 ve cotkun Londra 8 (6zel) - Habet fmpa -
gosterilerde bulunan gencleri t~ttmak!a ratoru Adisababada Receleri biitiin tttk
olan yiizlerce lr.amyon ve otomobil tehnn !ann sondurulme.•ini emretmittir. Diger 
sokaklanndan ge~mittir. bir emimame ile fmparator halkt yaban· 

lngiltere biiyuk el~iligi civannda ihti· ctlara kar11 iyi muameleye dave! etmi,, 
yat tedbirleri almmtttn. bu ernri dinlemivenlerin iddetle ceza • 

ltalyan gazetelerinin verdikleri Jandmlacaqmt bildirmi~tif. • 
talailiit Adisababa 8 (A.A.) - Reuter ay· 

Roma 8 (A.A.) - lstefani aianst tanndan: 
bildiriyor: Adisababa tehrinden uzakij.,mak is-

ltalyan bastnt, Aduanm yeniden zap- tiyen yuzlerce yabanct, dun Cibutiye 
II iizerine bu hadiseye hasrettikleri yazt· gitmek uzere 1imendifer istasyonuna hii
larda, ulusun sevinc ve ktvanctnt ifade et· cum etmitlerdir. Ancak, tren ttkhm ttk
mektedir. Ayni zamanda gazete sahife • hm dolu oldugundan, bunlar ~ok uzul • 
Jeri dogu Afrikantn kuzey ve guney cep· mut bir halde evlerine donmu,lerdir. 
helerinde yaptlan harekata dair ozel ay- Londrada Habefi•tan i~in 
tarlanndan gelen tafsilatla doludur. iane toplamyor 

Basm bilhaua, Habetistanla kat'i he- Londra 8 (A.A.) _ Canterbury bat 
aabm goriilmesinde, Aduanm zap II key- prskoposu Habet ktztl ha~t men fa · ine 
fiyetinin ilk gerekli adtm oldugunu kay-

iane a~m1~hr. 
dediyor. lngilizlere gore vaziyet 

Gazeteler, Aduantn ~ok ~etin savat- Londra 8 (A.A.) _ fngiliz l(&Zete· 
lardan sonra almdtgtnt yaztyorlar. Bu f 
savatlarda Habetler zorlu bir mukave· lerinin sue! muharrirleri, hallu, talyanlar 
met gostennitlerdir. ltalyan kuvvetleri, tarafmdan elde edilen muvaffakiyetlere 
iyi silahlanmt§ ve iyi talim gormut ontm· fazla ktymet vennemeiie davet etmekte-
[j Habet kuvvetlerile karttlatmttlardtr. dirler. 

Sir yandan da harekat devam etmek- Daily Telegraph gazetesmde Ge:t"ral 
tedir. Su cumleden olarak, guney cephe- Semperlev diyor ki: 
!inde, Ogadende bulunan Habet kuv • «ltalyanlar, yeniden ilerlemege ge~
vetleri ltaiyan hatlanna sald1nnaga ha- meden evvel, giinlerce bugiinku yerle -
ztrlamyorlar. rinde kalmaiia mecburdurlar. Y ol yap • 

ltalyantn giri,tigi it ~etindir. Lakin mak, erzak ve muhimrnat getinnek ve 
memleket, ne pahaSJna oluroa olsun bu- ayni zamanda Habetleri timdt tutmakta 
nu batarmaga azmetmittir. olduklan ~ete harbi mevkilerinden atmak 

Ciomale Ditaliya diyor ki: laztmdu. Sundan sonra ise ltalyanlar, 
«Cenevrede tem•il edilen devletler fU kar~tlannda, muhakkak surette daha 

hakikati gozonunde tutmaltdular: ltal • biiyuk miktarda dutman kuvveti bula -
ya kuvvetli ve azimkar bir ulustur. Ordu caklardtr.» 
ise haklartnt ve mes'uliyetlerini mudriktir. Habefialan Avrupaltlardan 
Ye onun deiierini bilmek, Avrupada ba- yardrm mt iltiyeceh? 
rl!'!' saglanma11 baktmmdan gereklidir.» Londra 8 (A.A.) - Londradaki 

6zel aytarlar, gonderdikleri mektub • Habet el~isinin oiilu Ben Mdrtinin 
larda, Tiiire bOigesinin fetholunan ktstm· News Chronicle gazetesine soyledi~ine 
larmdaki ahalinin sonsuz aefaletinden ve ROte, el~iligin yakmda, Habet miidafaa
ltalyan ordu levaztmt tarafmdan dagth· 11na paraca yardtm edilmeSI i~m bir bil
lan yiyecekten dolayt halktn gonserdiiii dirik ne1retmesi muhtemeldir. 
minnet duygulanndan, ayni zamanda da Habe,i.tandaki lave~li aiibaylar 
kurtanlan kolelerle, ftalyan revirlerinde Stokholm 8 (A.A.) - Habe,i&tan· 
tedavi edilen hastalann sevincinden bah- da siiel oiiretmrnlik yapan lsve~h subav· 
aediyorlar. Jar, Habetistanda kalmak maksadile ls-

HareHt haklunda verilen tafsilata go- ve~ ordusundan ~ekilmek i~in m;
11

aade 
re dutmanm zayiah aiindtr. Halbuki istemitlerdir. Ancak bir tek siibay lsvece 
ltalyanlar, tanklann, u~aklann ve to~u donecektir. 
kuvvetlerinin yardtmt sayesinde pek az Amerikada /ngiltereye hiicumlar 
telefat vermitlerdir. 

Guney bolgesinde, late merkezile rla· Nevyork 8 (A.A.) - Hearst gru • 
puna mensub R•zeteler, lngiltereve sid~i bir temastn muhafazastnt temin ;~in detle hucum etmektedirler. Bu gazetelor, 

llllldiki halde yollar yaptlmaSI hususun-
da acele edilmektedir. lngiltereyi sadece kendi menfaatt i~in 

Muaolininin damadt bir hdunyayt hkarbd~ 
1
surulr.lemek istemekle it • 

t hl'lr I am etme te tr er. 
e 1 e at attr * * * 

Asmara 8 (A.A.) - Sir bombar • , .. .. .. 
dtman esnasmda yuzba11 Cianonun kul- fstanbuldan gtdecek gnnullu fer 
landtit u~aga kur1un isabel etmi1tir. Cuma gtinii tehrimizden; ikinci parti 
ltalyan tayyarelerinin mihtar1 300 olarak gonullii gidecek ltalyanlarm ••Y"' 

Roma 8 (A.A.) - Yabanct kay • altmtt olmuttur. 
naktan verilen bazt haberlerin tenine o· Sunlar ltalyada goniillu ftrkasma il • 
larak, Adua .etrafmda cereyan edrn tihak ederek talim gordukten sonra Af · 

'Ot§malardaki olu miktartmn ~ok yi.ik- riltaya gonderileceklerdir. 

_;l OlU 

-S~ON DAKiKA 
Eritreye Habe~ 

0 

g1ren 
kuvvetleri Asmaran1n 

kilometro yak1n1nda! 
66 

Cenubda Adisababa •imendifer yolunu 
kesmek istiyen ordu kayib! 

(Baf tara!. I inci •ahilede) 
raporlanm okuyacak ve gene! ~urtt~~ 
anlatarak Uluslar Kurumu uye\enne d~
ten vazifeler hakkmda butun uyelenn 
mutalealannt iatiyecektir. Butun delege· 
ler bu hususta dutuncelerini bildirdikten 
sonra mutaamza kar11 ahnacak tedbir • 
Jeri kararlathracak olan komite se~ile • 
cektir. Su komite konseyin on ti~ uyesile 
asamble baokantndan ve ahnacak ted • 
birlerle yaktndan alakadar memleketler· 
den, yani !talyaya hemhudud bulunan 
devletlerin delegelerinden mureklr.eb o • 
lacakbr. Su devletler tunlardtr: Avus· 
turya, lsvi~re, Danimarka, Bel~ika, Yu-

Londra 8 (6zel) - Gec.yan • kis bu tehrin hala ltalyanlann elinde goslavya. 1 

smdan sonra Af rikadan gel en ha • bulunc!uj!u anlattlmtttlr. Bu aktam ge~ vakit Romadan gel en 
berlere gore timal cephesinde Habet· ltalyan u~aklan bugun Derri Da- bir habere gore, asamble ltalyaya kar11 
ler ileriliyen ltalyan kuvvetlerini ab- vua ve Harrar tehirlerini bombarch • zecri tedbirler almtya karar verirse Ro-
lokaya tetebbua etmektedirler. man elmitlerdir. rna hukumeti Uluslar Kurumundan ~e-

1 Diger taraftan muhim Habet kuv- ltalyanlar z:ehirli raz kilecektir. 
vetleri Eritre hududunu ge~erek ile· lrullamyor lngiliz delgesi Edenle F ranstz dele • 
rilemektedirler. Londra 8 (A.A.) - Harb sa • gesi Laval bugun Cenevrede u~ aut ~ 

I ltalyanlar Raa Seyyumun kuman • hastntn her u~ bolgesinden altnan riiterek, zecrl tedbirler haklundft bu 
dasmda olarak Eritreye giren Habet haberler ~ok muphemtlir ve gene! fran!IZ • lngiliz mutterek plant tesbiti • 
kuvvetlerini piiskiirttiiklerini ilan et • durum hakkmda a~tk bir fikir edi • ne ~·htmttlardtr. 
mi,lerse de, Habet kuvvetlerinin bu nilmesine musaid degildir. lngilterenin illediii zecri tedbirler 
dakikaya kadar Eritrede ilerilemekte Aksumun ltalyanlar tarafmdan it- Londra 8 (6zel) - lngiliz kabinesi· 
olduklan ve ~imal cephesinde ilerili- Ral edildii!i henuz taayyun etmemit· nin yarmki toplaniJStna ozel bir onem ve· 
yen ltaiyan ordulan arasmdaki irti • fir. Ancak bu tehir uzerine iki ltal • rilmektedir. Salahiyettar mehafilden a-
batt Jr..,mege ~alttttklan haber veri! • yan kolunun ilerlemekte oldugu bi • hnan haberlere gor, kabine Uluslar Ku-
mektedir. Jiniyor. ltalyanlartn takib ettikleri ta· rumu tarafmdan ltalyaya kar§t zecri ted· 

1 Cenub ceoheoine gelin(e: Adi<a - biye tim a! ordusunun cepheoini ba • bir ahnmastna karar verildiiii takdirde 
baba timcndifer yolunu kesmek uze- ttya doi!ru Sudan istikametinde ge • lngilterenin hissesine duten odevleri ka-

i re iki giindenberi ~olde ilerilemekte nitletmektir. ltalyanlann maksadt rarlathracakttr. Ayni mehafile gore, f n· 
olan ltaiyan ordusunun ne oldugu bu suretle Habetlerin yuz bin kiti giliz hukumeti Uluslar Kurumuna bat • 

I)! belli degildir. Su ordudan hi~bir ha· tahmin olunan buyuk bir kuvvetle !tea fU tasviyelerde bulunacakhr: 
', ber ahnamamtttlr. Su orduyu aramak vandan taarruzuna mini olmaktu. I - ltalyan mallannon Uluslar Ku-

)(1• uzere u~utlar yapan iki ltalyan u~a- Filhakika Haj...,tler bu yan hareke • rumuna uye olan memleketlere ithalini 
ji1 Habetler tarafmdan Gerlogubi tinde muvaffak olurlarsa ltalyanlar yasak etmek. Temin edildiiiine gore fn-
civannda du,iiriilmuttiir. (Eritre) ye ~ekilmiye mecbur kala • giltere ve Fransantn ltalyan malt itha-

Paris 8 (Sabaha kartt. iizel) - caklardtr. Sirisi on bet bin suvariden lah 1talyanm umumi ihracattmn yuzde 
Raa Sayyumun kumanda!lnd~ki H~- murrkkeb dii!er iki Habet ordusu da yirmisini, Uluslar Kurumu uyeleri mem· 
bet kuvvetlerinin bugun E~tt_redekt timal ve timali•arki istikametine dog· leketlerinin mecmu ithalah ise lta\yamn 
ltalyan toprak\anna girerek tkt teh.tr ru ilerlemektedir. ihracattntn yuzde 70 ini tetkil etmektedir. 
zaptettilderi Roma tarafmdan tekztb Di!ier taraftan Adisababada soy· 2 - ltalyan kredileri uzerine ambar-
edilmitse de, son dakikada gelen ha- len:ldi~ine gore H~~e.~ist nm ta.biye-~ go koymak suretile 1talyayt yabanct do-
berler Eritre hududunu ge~en Habe, si ltalyan ordulan onunde tedncen (I vizden mahrum ederek finansal zorluk • 

~ · ordularmtn Eritrenin merkezi olan gerilemek, bunlan ~ete harblerile yip- !aria karttlathrmak. 
In Asmaraya dogru ilerilemekte olduk • ratmak ve arazinin mtisaid oldugu 3 - lptidai maddelerle bir~ok tecim 

Ian ve bu tehirden 66 kilometre U· yerlerde de arkalanna akarak muna• mallanmn ltalyaya ihracmt yasak et • 
zakta bulunduklan Habel hukume • kaltlerini keamektir. mek. 
ti tarafmdan resmen bildirilmektedir. Sir Habel ucagt buRiin 1imal cep· 4 - Habe,istana silah sah11 ambar • 

Al.aum altndt m1? he.inde ltalvan hatlan uzerinde u~u1 gosunu kaldtrmak. 
,.... I) B yaomt ve doomiittiir. ~~·~· --~ 

1
_ Bunlardan ha ka Ulu lar K umu 

Londra 8 (vze - uraya ge· uyelerinin ltalya ile aiyaaal baglannm 
I I• .. H b · t dakt' ltalyan uraklan da lr.etif urutlari-en rna umata gore a <§JS an ' ' kesilmesinin de mevzuu bahsedile<"egi, t I d I · I h · d na devam etmekte ve rasladtklan bu· ta yan or u an !tma cep esm en ancak bu mesele bir~ok mahzurlar do • 
60 'I kl'- b' h .. · d tu"n Habet kuvvetlerine mitralyoz a· rnt uza tda tr cep e uzenn e guracagt i~in batka bir sureti hal dutu • 
ilerlemektedirler. Aksumun zaptt ha· teti a~maktadtrlar. nUlmekte oldugu aynca temin edilmek • 
beri resmi degildir ve daha teyid e• Adisababada u~ak hiicumlanna tedir. 
dilmemittir. kartt tedbirler altnmttltr. Selediye ge· lnriliz gaz:eteleri abluh~ 

1 k I · · Ad' 1 ~ celeri tehirde kat'iyyen I§tg"t yasak et· talyan uvvet ermm tgratm ' iatiyorlar 
kilometro cenubunda bulunduklan ,. mittir. Otomobiller lambalanm kul· Londra 8 (A.A.) - fngiliz gazete-

d 'kl · h b lanmtyacaklan gibi sokaklardaki bu· Aksuma doiiru yuru it en • er leri, ltalyanm Uluslar Sosyetesi konseyi t d kl · tiin lambalar da sonduriilecektir. Ev-verilmektedir. talyanlar gir i en k tarafmdan mahkum ediliti hakkmda u • 
I I Jerde de t•tk ancak perdelerden at • yerleri tahkim etmege ~· tttyor ar. ' zun tafsilat vennektedirler. 

h d I L iyyen dttanya 11zmamak tartile ya -Ancak bu cep e ag t~ ve ~ete mu- New-Chronicle diyor ki: 
d d ktlabilecektir. 

harebelerine ~ok mu•aid ol ugun an «Laval, bugunku gecikmeleri ileri sur-
ltalyanlann hareketleri zorluklarla Heniiz teeyyud etmiyen bir habe • mek degilae bile makul gormekle buyuk 
karttlasmaktadtr. Habe,ler mutema- re gore, ltalyanlar zehirli gazler kul- bir mes'uliyet yuklenmi

1
tir.» 

diytn basktnlar yapmaktadtrlar. lanmaktadular. Gene teeyyud etmi - Daily Herald ise, ltalya ile her tiirlu 
Yen bir habere gore 1talyanlar Oga- 1 Danakil ve Ogaden cephelerinde ilgilerin derhal kesilmesini ve uzumu 
den bolgesinde geri ~ekilmektedirler. bl onemli bir hadise olmamttttr. takdirinde Eritre ve Somalinin a uka 

\ Asaa 1ehri civarmda ~arpt1malar •Romanrn iddia•1 ~~ edilmesini, i~ilecek su ve yiyecek iizerine 
olmu1tur. Ayni hudud iizerindeki Roma 8 - Eritreye giren Hahe, ambargo konulmasmt ve nihayet SiiveYI 
Dolo tehrinin Habe1Ier tarafmdan kuvvetleri kar§tlanmtt ve geri pUs · , kanalmm kapalllmaSint istemektedir. 
geri almdti!t teyid edilmemit. bila • kurtulmiittiir. I( Daily Telegraph t()yle demektedir: 

L:;..-~;;__;... ___ =._ __ =' ________ ..,,.,...,.. __ -.iJ! «Diin fralyan delegesi Aloisi tarafm-

. • 1 if' dan ileri suriilen fikirler insana hayret 
lngiliz kabinesi gem. et 1yor verecek mahiyettedir. Sutiin dunya bili-

(Ba• taraft I inci oahil•tl•) vel sosyete uyelerinden biri taarruza ug- yor ki Habetistan • bu barbar devlet • 
dirde, Sir Herbert Samuel ile it~i onder- radti!t takdirde nizamnamentn 1.6 net sozunu tutmuttur ve !talya • bu medeni
lerinden bir taktmmm da almmaSJ sure • maddesinin 3 uncu fa•lmm bOyle bir du- yet bayraktan • sozlerini yerine aetirme
tile bugunku kabinenin genitletilebilece • rum lr.artJStnda gosterdigi kifayetsizlige mittir. 
gini santyor. bir ~are aramak erkesini takib ediyordu. ltalyamn hakiki istegi, Cenevre ile 

F ranaanrn cevab1 Bir taarruz ihtimali kartJStnda Ulus- yahud Cenevresiz hareket ederek Habe-
Londra 8 (A.A.) - fngiliz ~even • lar So•yeteai iiyelerinin yekdigerine yar- tistant zaptetmektir. Sundan dolayt mu

lerinin, umud edildiiii kadar memnun e- dtm ederek taarruza kartt koymalanm hakkak surette zecri tedbirler almak la
dici olmtyan FraniiZ cevabtndan oturu kabul edip etmedigi Franstz hukiunetine llmdtr.» 
inkisara ugramalan muhtemel gorulmek- •orulmuttur. Franatz gautelerinin nefriyatt 
ted.tr. F ransamn verdigi ce-vab, fngiliz hu-

Paris 8 (A.A.) - Gazeteler, 7 iik-Uluslar So•yetesinin ltalyaya kar•t kumeli taraftndan ·~·k~a mevzuu bahse- I .. 
' h tetrin Cenevre gii.nunun tarihse onemtm Zecr·, tedbirler tatbikt t'rin karar vermeg-e dilen i timali kesin olarak mevzuu bah· 

~ kaydetmektedir. vakt't '-almadan evvel, munhaman ln - setmemekte, busbutun batka noktalara f 
~ Journal, « Jk defa oJmak uzere 16 OCI oiltereye kartt bir taarruz yaptld•g" 1 tal.- temas etmektedir. 

" B d 1 maddenin mevzuu bahsedildigi an, ta -dirde, takmacag-1 durumu tasrih etmtsi un an oturu, Franstz cevabmm n· h I b k d 
I h k ri se ir an olmuttur.» deme te ir. JStenilen F ransan1n, bu daveti, kendisine gi iz u umeli tarafmdan biiyuk bir dik-

k tl · I · k k d' Echo de Parisde Pertinax diyor ki: kartt yaptlma11 muhtemel bir Alman ta- ·a e mce enmeSJ gere me te tr. 
arruzuna kar11 teminat istemek uzere ftr- Londra 8 (A.A.) - Bau nokta • «7 ilktetrin giinu, Uluslar Sosyetesi 

I ·h · 1 · 1 · d tarihinde rok onemli bir doniim nokta • sat bildig"i tahmin edilmektedir. annm I hmam a mce enmeSJ ve ay m- ~ 
t I I k F Sidtr.» F ranstz nataSJ, ngilterenin ge~enler - all mast gere en ranstz cevabt uzerine. 

de Akdenizde almtt oldugu tedbirlerin, lngiltere ile Fran sa arasmda yeni btr fi- Sol parti gazeteleri, a! man kararlan 
Ulu<lar Sosyetesi nizamnamesinin 16 nc1 kir teat:sinde bulunulmast beklenmek.te • buyiik bir memnuniyetle karttlama~a • 
maddesi mucibince ahnacak zecri ted • dir. Samld•iima gore, lngiliz huktlmeti, d1rlar. Maamafih mutedil gazeteler «a • 
birlere bir haztrltk tetkil ettiiiini aoyle - F ranstz goru1une tamamile ittirak etme- lmacak zecrl tedbirlerin harb halini u -
mtktedir. den evvel bu durumun daha a~tk btr te· mumilettirrniyecegi» urnudunu izhar et-

Su, yanlt1 bir telakkidir. <;:un • kilde bitirilme•ini dilemektedir. mektedirler. 
kii mevzuubahs lngiliz tedbirleri, zecri ·- Petit Parisien diyor ki: 
tedbirlerin tatbiki ihtimali ile hi~bir It - Amerikada feci bir yangm «Dunya ban11 adma, 16 net madde • 
kilde ilgili de~ildi. SikaRo 8 (A.A.) - Gizli uaullde nin ~ok buyiik bir ihtimamla tatbikt icab 

Rom a hukumetinin kontrolu altmda J apon boy a ve vemikleri yapan bir fab- eder. Dutunulmeden altnacak fazla tid
bulunan ltalyan basmmm lngiltereye kar- rikada korkunc bir pallayt! olmu,, fab- detli tedbirler ltalya etrafmda ekonomik 
11 savurdugu tehdidlerden sonra ahnmtt rika ytktlmtf, 6 kiti olmuf, 28 kiti de ya- bir abloka teessusunu intac edebilir ve 
olan tedbirler, bu auretle yarattlan ger - ralanmtthr. ltalya da ablokaya tahammiil edemiye-
ginli~in dogurabileceiii hadiselere kar11 Patlaytltn arkaamdan bir de yanRtn rek onu 1iddetle yannak niyetini besliye· 
btr ihtiyat tetkil etmekte idi. ~tkmtt ve bititiiiindeki iki fabrikaya za- bilir. Uluslar Sosyetesinin alacagt ted • 

Londrada hattrlaltldtgma gore, lngi- rar vermittir. birler belki onun prestijini yiikseltecek, 
liz dileiii Uluslar Sosyetesi paktmt ~ig - Bir~ok vagonlarla otomobiller harab fakat ayni zamanda da bu Sosyeteyi 
neyen taarruza kartt karar vermeden ev- olmuttur. tehlikeden ari olmtyan ~apratt!t: bir du-

rum! a karttlattiracakllr. Uluslar Sosy~ l 
tesi kendisini bu tehlikeli yola fazla kal" 
tJrmamahdtr. Mademki pakt kurtanlmlt

1 

ttr, Sosyete, elindeki butun vasttalan kuli 
!anarak herteyden evvel bart§l koruma~ 
erkesini kovalamaltdtr.» 

/talya art1h yeni lronufmalcn 
illemiyor 

Roma 8 (A.A.) - Matin gazetesi-' 
nin Roma aytan yaztyor: 

«Romada Musolininin yeniden ko 
nutmalara haZir oldugu hissi mevcud de·) 
gildir. ltalyan kuvvetleri, Habetistandal 
bazt sue! Ruduklerle karttlatmak~~dnlarl 
ki bu gu~lukler sonucu olarak hukume~ 
gayet ihtiyath hareket etmeiie .. mecb.m 
kalmaktadtr. Uluslar Sosyetesmm kara~ 
n anlaomazltiim hallini kolayla,hracagl 
y~rde, ltalyanm Uluslar Sosyetesine o· 
Ian itimatstzhi!mt fazlalattlnnttllr. Her· 
halde, yeni muzakerelere batlamalr. J~tn 
ilk hareketi ftalya yapmtyacaktn.» 

Cenevrenin ge~irdiii buhran 
Londra ·8 (A.A.} - Times gazete· 

sin in Cenevre aytan diyor ki: 
«Dun Cenevre, sarstlmadan biivtik bir 

buhran ge~irmittir. Lavalin rolune ge • 
Iince Cenevreye yeniden dondugunden 
beri 'ulu•lar Sosyetesinin diger uyelerin· 
den aynlmak niyetinde olmadtgtm der· 
hal gostermittir. I 

Aloizi dun 24 saatlik bir muhlet iste· 
diiii zaman butun gozler, timdiye kadar 
ltalyanlan daima mutkiillerden kurtar • 
mtt olan Lavale donmuttu. F aka! bu se· 
fer. Laval, bir el itaretile, yaptlaca~ 
batka bir 1ey olmadtgtnt anlatmttllr, 

*** 
Dts Bakammtz geldi ve 

Cenevreye gitti 
Dt1 ltleri Sakam T evfik Ru,tu Aras 

dun sabahki trenle Ankaradan Istanbu\a 
gelmit ve garda bi~ok zevat ve gazele • 
ciler tarafmdan karttlanmtthr. 

Garda kendisile gorti~en gazetecilere 
Ott Sakanomtz demittir ki: 

«- Durum hakktnda partinin tebli • 
gme eklenecek hi~bir sozum yoktur. Su 
aktamki trenle Cenevreye hareket edece· 
gim ve ugradtgun yerlerde dost dev!"t a· 
damlarile goriitecek, sekiz, on gtin sonra 
da tekrar Ankaraya donecegim.» 

Ayni trenle F ran!lz, Alman, ftalyan 
ve Rumen el~ileri de gelmi1, T evfik R UJ• 
·· r , .. n sonra erapa a a F.rdn

IIZ el~i•i M. Kameri kabul etmittir, 
D11 ltleri Bakantrntz dii.n ak1~mki 

ekspresle Cenevreye hareket etmi1tir. 
Yunani1tamn kararlar1 

Atina 8 (Ozel) - Dun Sa,bakan 
Caldamin ba,kanltiimda toplanan Sakan• 
lor Kurulunda Yunanistantn Cenevrede 
takib edeceiii istikamet konutulmut ve 
Dtt Sakant Maksimosa da hemen Ce • 
nevreye giderek arsmlusal siyasi durum· 
Ia Uluslar Kurumunun ltalya • Habet 
miicadelesi i~in verecegi kararlara itti 
rak etmesi bildirilmi,tir. 

ADLIYEDE 
Fedainin cezast 7 seneye 

indirildi 
Sevgilisi daktilo Suzam oldurmekten 

su~lu Anadolu ajan11 memurlanndan 
F edai bundan evvel on dokuz sene hap· 
se mahkum edilmit ve fakat bu karar 
1 emyiz mahkemesi taraftndan nakzolun· 
mu1tu. Nahan bal<tlmakta olan dava da 
dun Agtrceza mahkemesinde bitmittir. 
Su sefer de su~lunun on bet sene hap • 
sine karar verilmi1; yalntz cinayetin kts· 
kan~ltk saikasile yaptlmast ve tarn cina· 
yet masmda Matmazel Suzamn «siz e
tekler kadm k>ymeti bilmezsiniz• demit 
olma11 cezayt hafifletecek sebeblerden 
goriilduiiunden on bet sene hapis on se
neye ve cinayetin af kanunundan evvel 
itlenmit olma11 da giizonune altnarak 
yedi aeneye indirilmittir. 

Mahkum olan jandarma 
kumandant 

Ge~en sene Oskiidar yolunda bir ci
nayet olmu1; Pendikten Sile pazarma 
giden Sebatay Ve Akif isimlerinde iki 
manifatura tiiccan yerlerine donerlerken 
bu yo! uzerinde iildurulmu§, uzerlerindcn 
paralan almmtth. 

Cinayetin ilk tahkihtmt yapan .Siie 
iandarma lr.umandam yuzba11 Abdurra· 
zak ta bu tahkikat masmda katilleri mey
dana ~tkannaga ugrattrken l•mail ismin· 
de bir koylunun koltuklan altma ktzgm 
Yumurta koymak auretile itkence yap • 
maktan su~lu olarak Agtrceza mahkeme• 
sine verilmitti. Bir muddettenberi devam 
etmekte olan itkence davast dun bitmi~; 
Abdurrazagm her nekadar lsmaile it • 
kence yaphgt tahidlerin ifadeleri ve dok· 
tor raporlarile sabit goriilmut ise de bunu 
vazife hissinin verdigi heyecanla yapbjil 
anla§tldtgtndan bu cihet te ceza}'l hafif· 
letecek bir sebeb olarak kabul edilmittir. 
Su itibarla su~lunun bir ay hapsine ve 
ii~ ay miiddetle memuriyetlen mahrumi· 
yetine karar verilmit ise de esbaba mu • 
haffefeden dolayt bu ceza yirmi gun 
hapse ve iki ay memuriyetten mahrumi•. 
yete indirilmittir. 



-~~ Birinrite rin 19~~ 

Habe~ ordusunun ~evirme 
hareketi ne netice verecek? 

Siiel muharririmizin goriif ve miilalealan 
(Ba, tara/a birinci aahilede) 

tahakkuk cttigi takdirde, bunun A
duaya taarruz eden 1talyan ordusu
nun sag yamm ve gerilerini h1rpa -
lamak i~in yapllml$ baskm ~eklinde 
bit akm olmas1 ihtimalinin daha 
kuvvetli oldugunu s<iylemi~tik. <;im
ku, diger habcrler, as1! bliyi.ik Ha -
b~ kuvvetlerinin daha gerilerde ol
dugunu bildiriyordu. Boyle bir ha -
rcketin akm ~eklinden ~1k1p ta yeni 
bir scvkulce:v~i manevra, italyanla .. 
rm ~imal ordusunu sa.i( yanmdan ~e
vitecek mahiyelle bi.iyi.ik bir ihata 
1Tlanevrast olmast ic;-in mutlaka bU .. 
Yiik kuvvetlerle YaPilmasi laz1mdi. 
Dun l(elen habcrlcr ise, bu hareke -
tin 80,000 ki~i ile yaplldi,iimi haber 
veriyor. 

Bu suretle ftalyanlarm ~imal gru
Pu saj! yan ve getilcrini h1rpallya -
cak bir akm ycrine, geni$ mikyasta 
bir ~evirme hareketile kar~Il3$1YO -
tuz; demek!Ir. Bu hareketin vere -
hilecegi netieeleri a~ag1da tetkik e
deeegiz. Yalmz 6nccden $Unu siiyli -
Yelim ki mi.italealanmiz, bu hareke
tin, hakikaten 80.000 kisilik bir or
du, yani bi.iyi.ik kuvvetl~rle yaplld.t
g, esasma goredir. 

Bundan sonraki yazllatlmizl, $i -
lllal, $ark ,.e eenub eepheleri diye 
bir tasfiyeye tabi tutaeagtz. 

l?lmal cephesinde 

~imal yani Aduanm bulunduji;u eep 
hede, ftalyanlar garbden $arka dog
ru, Aksum • Adua - Antiseio - Adir
Rat hattm1 tutmu$lard1r. Aksumun 
da ahnd1g1 hakkmda bir haber varsa 
da heni.iz resmi degildir. ftalyanlara 
Rote, bu hat $imal ordusunun ilk he
defidir ve ordu ilk hedefine varmi~
hr; varm1~hr ama nefesi de kesil -
llli~tir. 1talyan kaynaklart, bu hatta 
Varan ordunun duraeagm1, yo! ya
Paeagim, geri hizmetlerini tanzim 
ideeeklerini siiyli.iyorlar. Bu duru~, 
talyanlarm hududdan i~eriye 50 

kilometre kadar girdikten sonra, 
~•ri hizmetlerini di.izeltmek mec • 
buriyctinde kaldiklarmt giisteriyor. 

Avrupada taarruza kalkan bir or
~llnun 200 kilometre ileriledikten 
llonta geri hizmetlerini diizeltmek i
~i~ durmaga meebur oldugunu Lu
dendorf hatltatJnda azar. Demek 
It; sarp Habe~istan daglarmda ftal • 
~llllarm nefesi 50 kilometroda ke • 
1ihni~tir. Dogrusu, bu daglarda o st· 
cakta bundan daha uzun bir hamle 
~'Pmak imkam da yoktur. 

lta!yanlarm Aksum - Adua - A
~iRtat hatllnda durmaga meebur ol
illalan baZI Avrupa si.iel ya:ne1lan • 
~1n, 1talyanlarm y1ldmm gibi bir 
askm ve taarruzla Habe~lileri a • 
~an dilemege meebur edeeekleri yea 
llndakl Umidlerinin, pek kof bir 
~lllya oldugunu !spat etml~tir. Bu 
lltu~, bizim Habe~ harekatJ, bir 

~\ltupa dari.ilharekatmda oldugu gi
~ l, ~eri, ktsa ve ant olamaz; yolun • 
ak1 iddialarimt:nn dogrulugunu 

llleydana ~1karm1~l1r. , 
0 ~e$id yaZteJ!ar, yolsuz ve sarp 

~~glarda harbin degil, yliri.iyU~iin 
1le ne oldugunu bilmiyenlerdir. 
ltalyanlarm tuttuklar1 hatta, dur-

i~lan ayni zamanda, Habe$lilerin 
t1treye dogru yapllklart bildirilen 

~b•vlrme hareketlnin de tesirile ola
Uir. 

~irndi bu harekete gelelim: 

L ttabe9111erln ~evlrme hare• 
"•tt 
~O,ooo k~ilik bir odunun lta!yan 

1 al ordusunun sal! yan1m sarmast 
Ve getiJerine dogru sarkma•1, bu 
Ceph~e biiyi.ik bir degi~iklik hast! 
~ecek mahlyette bir harekettir. 

tln,z, aevkulceni ihatalarm mu • 
"affak olmast i9in, bir tabiye mu • 
lt'1fakiyetile netieelenmesi ~arthr. 
41Yanlann sag yamm ~evirlp ar • 

lar1m almaga ~ah$an Habe~ kuv • 
~~tler!nin kar~1sma elbette Eritrede 
It tak1m !talyan kuvvetleri ~1ka • 

~'kt1r. Ba~ka ti.irlii olmasma, yani 
v •nera! do Bononun sag yanm1 ha
e::!a h1rakmasma ve Allaha emanet 
da t•lne imkAn yoktur. E~er, bura
Su talyan sag eenah1, fngillz - M1sl.I' 
b dan, hududuna dayansayd1, 1tal • 
''II B ttt ~kumandam, salt yanma ha-
rlk~VVelter b1rakarak Habe~ top -
It! b 8t1na girebilirdi. Fakat madem 
ar Urada ftalyan sal! yanile Sudan 
:Ye"Sinda 200 kilometrodan fazla bir 
ll:a~ "•_rdir; 1talyan Ba~kumandam, 
11, e~hlerin sahadan kendi arkas1 • 
bu ~arkacaklarml di.i$i.inmef:e mec -
gt{1 ~r. Onun i~in, General do Bono 
bo~ bIt kumandamn sal: yamm bom
tuz. ~takmasma ihtimal veremiyo -
d11n U halde, Eritre - Habe~ hudu
ll:abu te~kil eden Setlt nehrini ge~en 
lta! Cf kuvvetleri Eritrede, mutlaka 
(~: kuvvetlerine ~ataeaklard1r. 

ftkJ· ffiintakada hudud blr zavlye 
Afar1~dedir, Hududun bir k1smmda 

e nehri, bir k1smmda Setit neh-

ri hududu !e$kil eder. Setit nehri, 
Takkaze nehrinin devammdan ba~ -
ka bir ~ey degildir. Nehrin eenub -
dakl ismi Takkaze, ~imaldeki ad• Se
tittir.) 

Geni§ bir sevkulcey§i ~evirme ha
reketi yapan Habe~ ordusu, 1talyan
lara ~atmea, burada bir muharebe 
olaeakhr ve ~evirme hareketinin 
muvaffakiyeti veya muvaffakiyet -
sizligi, bu muharebenin alaeag1 ne • 
tieeye baghd1r. Eger Habe~Jiler, bu 
sevkulcen hareketini bir tabiye 
muvaffakiyetile tetvie edebilirlerse, 
!talyanlar fena bir ma!tliibiyete ug
rarlar. Aksum • Adua - Adigrat hat
tmdaki !talyan kuvvetleri arkala -
nndan ~evrilmi~. iissillharekeleri o
llm Asumara lie muvasalalarJ kesU
mi:;; olur. 

Yok eger, General do Bononun, 
sag eenahm1 ve gerisini muhafaza 
i'in ayird1g1 kuvvetlerle Habe~lile
rin ,evirme hareketi yapan 80.000 
ki~ilik ordusu arasmda Eritrede vu. 
ku bulaeak muharebe, ftalyanlarm 
lehine netieelenirse bu ~evirmeyl 

yapan Habe~ ordusu fena bir vazi -
yete dii~er ve ~evltme hareketi de 
magliibiyetle netieelenerek akim ka
hr. 

Giiri.ili.iyor ki ihatanm bUti.in mu
vaffakiyeti, Habe~lilerin kar~mna 
''kaeak 1talyan kuvvetlerini yen -
melerine baghd1r. 

Diin ak~am saat 10 a kadar gelen 
haberlere gore, Habe§liler, ii' ku -
mandanm sevk ve idare ettigi bir 
ordu ile Eritreye girmi~Jer; ftalyan
larm sag eenahma hiieum etmi~ler, 
hatta Ras Seyyumun ordusu !tal -
yanlardan bir hayli esir de alm!Jihr. 

Habe§lilerin kar~1sma Ilk ~1kan 1-
talyan kuvvetlerinin zayt.f oldugu 
ve u~rad1klart hi.ieuma dayanama -
d1klan anla$Ihyor. Bunlar ltalyan 
sag cenahm1 muhalazaya memur o
lan kuvvetlerin ilk kisimlarldir; bii
yi.ik kisimlari da aynl aktbete u~ -
rarsa Habe~liler, hedeflerine do~ 
kuvvetli bir ad1m atm~ olaeaklar -
d1r. 

Gene bu cepheye aid diger bir 
haber, Hab~ fedai bOli.iklerinin E -
ritreye girerek Adikuala ~ehrini i~

gal ettiklerini bildiriyor. Adikuala, 
ftalyanlarm iissi.ilharekesi Asmara. 
yt eepheye baghyan ve 1talyanlar 
taralmdan yapllan muhtelif yollat
dan biri iizerindedir. Habe~ fedai 
biili.iklerinin, yanl akme1lannm ya. 
hud ,etelerlnin !talyanlarm Adua 
kolunun muvasala yolu iisti.inde bu. 
lunan bu kasabaya girmelerl, orala
rt alti.ist etmeleri demektir. Bu fe • 
dai bOii.iklerin, 80,000 k!~illk Habe~ 

ordusu tarafmdan llerl siiriildiil!U 
anla,lhyor. Fedal bOli.ikler ao?.ii, 
bunlann bi.iyi.ik bir kuvvet olmadJ
glm gosteriyor; eger, bUyUk bir 
kuvvet olsalard1, !ta!yanlartn A • 
dua - Aksum hattmdaki sag eenah-

. Jan ve merkezleri mahvolmu§ de • 
mekti. 

~imdi, !talyan ~imal grupunun 
sag yamna ve gerilerine tevelh edt
len bu ,evirme hareketlnin lnkisa • 
fm1 ve !talyanlarla yapaeag1 muha
rebeyi beklemek llzund1t. Bakalun, 
iyi bir sevkuleey~i manevra ile ba~
hyan bu Habe~ hareketl lyl bir ta • 
biye muvaffakiyetile biteeek mi? 

f?ark cap heslnde 
Bu cephedeki harekAt hakkmda 

da hi~bir haber gelmemi~tir. Yal -
mz blnleree ki~lden miirekkeb lki 
Habe~ kolunun bizzat tmparatorun 
kumandasmda Des•leye dogru gittl
gl habet verilmektedir. 

Dessie, Magdalamn eenubu§arki • 
sindedir ve Frans1z Somalisinin ee. 
nubu§arkisinden 250 kilometre ka
dar §arktadtr. Bu suretle demiryo • 
lunu kesmege ve Adisababaya dog
ru ilerlemege memur olan §ark ko
lunun kar~lSlna bizzat fmparatoru:1 
''kmak istedigl anla~1hyor amma 
haber do!tru olmak ~artile ... 

Cenub cepheslnda 
Bu eephedeki harekAt hakkmda 

di.in ak~am ona kadar !talyan \'e 
Habe~ membalartndan hic;blr ha • 
ber gelmemi,tir. Ak~am gazetele -
rinden birinin Vehib Pa§amn mag • 
lfibiyeti hakkmda verdlgi haber sa
at 10 a kadar hic;bir taraftan teyid 
edilmedigi isln tetkike liizum ~tiir -
mi.iyoruz. 

Vazlyell hul5sa edersek §ark ve 
cenub eephelerlnden habet yoktur; 
'lmAI eepheslnde ise biiti.in vazly~ti 
alti.ist adeeek mahiyette bir hareket 
ba§lamt~ bulunmaktad1r. 

cmmtrnfYET 

CEPHEDEN MEKTUBLAR: 

italy an 
tiifek 

ordusu arkas1ndan bir 
kayahga 

savuruyor! 
sesi duyulan 

• • giille 
(Sa, tarala 1 inci •ahilede) 

etrafta kimsoler yok. Bi.itun k1t' alar ileri
de, anzah noktalara birikmi,ler, hududu 
gec;mege ham bekliyorlar. Saat be~te ileri 
harehtine ba,hyacaklar. Gozlerimizi sa
allen ay~ram1yoruz. Daha iki saat var, 
daha bir saat var. Dondurucu, faciah, 
huzi.in veriei yeni bir hava teneffiis etti -
gimiz hissine kap1hyoruz. 

Saat be,e dogru, otomobil bizi, kuc;i.ik 
bir istihkamm yamna buak1yor. Kuman -
danhk erkam buray1 tarassud mevlr.ii ola
ralr. lr.ullanacaklar. General de Bono ve 
erkiimharbiyesi, gelmi1ler bile. General, 
uukta gorunen Habel daglartnl, basto -
nile i1aret ediyor. En son yild1zlar da sol
du ve kayboldu. Daglann boyunca bir 
c;izgi halinde aydmlanmaiia ba,hyan gok
yuzi.i, 1•fag1 haber veriyor. A1agmm man
zaraSI yava1 yava1 belli olmaga ba~hyor. 
Fa kat henuz hi~bir hareket yok. Goz ala
bildigine uzanan saha bombo§. Buna rag
men, fU orazinin her girintisinde ve ~lkin
hsmda, neredeyse ba,hyacak olan ileri ha
rektine ge<;mege haz1r I 00,000 den fazla 
ask<r bekliyor. 

Saat bel. Ordu yiiruyiije ba§hyacak. 
Fakat hic;bir ses i1itmiyoruz. En ufak btr 
hareket yap1ld,gm1 gosterecek bir k1p1r -
dama gori.ilmiiyor. Modern harbde, ku -
manda heyetinin harekah gormeden idare 
•ttigi anla,lilyor. lstihkii.mimiz, Marebe 
buti.in bir ordunun harb yolunda athg1 ilk 
larihi ad1m1 gormemize miini olacalr. ka
dar uzak. 

Cehennem gibi bir gun•! etraf1 yakma
ga ba,ladl. 

llk tayyareler tepemizden ge~iyor. U -
. zaktan boguk patlama sesleri geliyor, ls

tihkiimm bir ko,esinde, bir yiizba11, muh
telif kolordulardan gelen telgraf haberle
rini almakla me1gul. lleri hareketi, her ta
rafta, mukavemet gormeden yahud pek 
az mukavemetle kar,Ila!arak, intizam i~in· 
de devam ediyor. 

Yiiriiyi.i! vaziyetini ogreniyoruz. Bu 
sabah a1an k1t' alar ii~ esash kol halinde 
toplanmlf· Sagdaki kolun merkezini mun
tazam ordunun bir f1rkasile, bir siyah -
gomlekliler f~rkas1 ve birka~ yerli boli.ik 
te1kil ediyor. Bunlar Adiugriden hare -
ket edip Adua istikametinde ilerliyorlar. 
Marebden son dakikada yap1lan ltopru
lerden ge~mi1ler. Bu kolun ge~ecegi an
zah arazi, kendisini son derece gii~ bir 
i1 karl!SJnda b~rakmaktadJr. Soldalr.i kol 
da ayni fekilde tertib edilmi1tir. Bu kul 
Adikaieden ve Senasseden hareket edip 
Adigrat - Makalle istikametinde ilerle • 
melctedir. 

O~uncu leo! bu iki kolun ortasmda bu· 
lunuyor ve Adua ile Adigrat arasmd.lr.i 
Enti1io dag1 istilr.ametinde ilerliyor. Bu 
kol yerli talnmlarla bir siyahgomlelr.lil.r 
fulcasmdan te,elti.il etmelttedir. 

Habe1istan iistunde uc;an ilk tayyare
ler, Tigre ahalisini ltalyaya iltihaka da
vet eden beyannameler att1lar. K1t'a!ar 
normal tekilde ilerliyor. Baz1 kollar, aa
atte 4 ltilometro h1zla yo! almaktadJr. 
Baz1 ufak musademeler oldugu haber 
verilmektedir. bgleden sonra, mukave -
met biraz daha artar gibi oldu. F alr.at 
heniiz to~u kuvveti h~rekete ge~mit de
gildir. Buna mukabil Adua ve Adigrat 
lizerine bombalar at1ld1. Bu ilk giin zar
fmda tayyarelerin ~ok buyulr. bir rol oy -
nad1g1 kanaati vard1r: Bunlltr, hudud
dan 200 kilometro i~eriye kadar soku -
laralr. ke1if yapm11lar ve T akaze nehri 
lizerinde hi~bir kopru mevcud olmad1 • 
g1m gormu,lerdir. 

Her kolun ilerisinde, birka~ tayyare, 
araziyi daha iyi tarassud edebilmelr. i.ize
re ag1r ag1r devirler yaparak ilerlemelr. -
tedir. Her iki saatte bir, bu tayyareler 
nobet degi,tirmektedir. Bir arahk, bir 
ftrka, bin kadar Habetten mi.irekkeb btr 
kuvvetle kar!Ila,ll. lki§er kilolulr. birka~ 
yi.iz bomba, sahay1 derhal temizlemege 
kiifi geldi. K1t' alarm yuriiyi.i1u hakkm -
da en iyi malumah veren tayyareler ol
mutlur. T ayyareeiler, Habe! koyliileri 
nin ltalyan Jr.,t' alanm kar,Ilaylp teslim 
oldulr.larml birc;ok defa gormu1lerdir. 

Hu.Jasa, harbin birinci gi.inu fazla ha
dise olmamiUJr. ltalyan l<~t' alan, bi.itiin 
diger cephelerde siiratli bir ileri hareketi 
yapml!lard!f.:. 

Paris - Soir gazelesinin muhabi1i bil
diriyor: 

Harbin ii~uncu gunu. T ayyareciler, 
durmadan bombard1man seferlerine ~1k1 • 
yorlar, IU tarafta, musellah muhariblerin 
usti.ine alum yagdmyorlar. Beri tarafta, 
eberisi !SS!Z kalm11 koylere beyanname -
ler allyorlar. 

Gokten du1en bu beyannameler Am -
hari lisanile yazllmif. Habe1lere, barrt 
saadet ve baysalhk vadediyor. 

Otuz dokuz y1ldanberi, ltalyan Erilre
sinin hududunu te§kil eden Mareb k1y1 -
smdan, Aduay1 ~evreliyen tepelere dogru, 
insan, tank, lcamyon, top ve kat~rdan mii
teoekkil aonu gelmez bir lr.alabahk, mule· 

addid duz ~izgiler halinde, ayni istika -
mette, ilerliyor. 

Bu yiiruyul halindeki ordunun ayaga 
kaldtrd1g1 toz bulutlan gokyiiziine dogru 
yi.ikselerek giine§i soni.ikle~tiriyor. Bu man
zara, hic;bir §eyin durduram1yacag1 bir 
kuvvet kartJSmda bulunuldugu hissini , •• 
riyor. En onde. bu tozlu havamn i~in<Jc 
boguk boguk ilerliyen piyade kil'aian 
\'ar. Sagda ve solda, c;ak,Jlan gictrdata
rak, hafif, ku~ulr. tanklar ko§u§uyor. Pi
yadenin arkasmdan, cepane ve erzok 
yi.ilr.lu kamyonlarla kahrlar geliyor. Bii
ti.in bu lcalabahg1 te1kil eden insanlanr 
cesaretini, ne~· esini ve c;evikli8;ini ta~dir 
etmemek kabil degildir. 

Bazan, ordu oldugu yerde birden du
ruyor. Etrafta silah sesleri var. Kayai1k· 
lara saklanm11 Habe,ler, atel ediyorlar, 
fakat bu hucum bsa suruyor. Tayyare
ler hemen bomba veya mitralyozlerle ,,, 
giri1iyorlar. <;:ok a§ag!lara kadar al~a '
hyorlar ve Habe~lerin mukavemeti ~a • 
bucak bnhyor. 

Sarfedilen cepane inamlm1yaeak kadar 
~olr.. Mesela, u~ el silah ahlan bir ta1 y1 
gmma, yirmiden fazla giille savruldu. 

S1cak arazinin anzalan ve yiiksekligi, 
efrad1 ~ok yoruyor. Dii§i.inunuz ki Mareb 
1200 metro yiiksekliktedir ve Aduanm 
~i.iksekligi 3,200 metrodur. Bu iki gun
luk y1prahc1 yuri.iyii§ten sonra, c;ehroler, 
alh ay siiren bir hastahktan kalkm11 g;bi 
harab bir halde. Bu metodik hucum ct
rafmda, du§man bir gorunup bir kayb;r 
luyor. Baz1 noktalarda, bu ani gorunu1-
lerle kaybolu,lar, silah seslerinin ahengi
ne uydurulmu§ bir nevi balete benziyor. 

!:"•be!ler, topluca bir hiicum yapllk~a 
d.~~~aniyorlar.. G~neral Maravignnnm 
kuc;uk tanklartle mJtralyiizleri, bu suretle 
500 ki§ililr. bir kuvveti yoketti. 

Modern silahlartn tahrib kuvveti, Ra 3 

Sayyumun askerlerini korkudan ziyade 
§a!kmhga ugratm11 gibidir. 

Sonu gelmiyen ordu, arkasmda mu _ 
azzam bir toz. b.ul~t~ suri.ikliyerek di.i! • 
man memleketmm 1~10e dogru ilerliyor. 

Her on kilometroda bir, yuzlerce i1~i. 
kamyonlardan iniyor ve toplann, tank • 
lano, tekerleklerile ~izdikleri iz iizerin
de yol yapmaga ba,l!yor. Derin ~ukurla
n kapahyorlar, yar1klan dolduruyoriar, 
u~urumlara ltopri.iler ahyorlar. Kadm ve 
ve ~oeuk kafileleri, la§km gozlerile bun
ian seyrediyor. 

Baz1 koylerde, ahali, bombardJman • 
dan lr.urtulmak vc: ltlyanlara dii§man ol
madiir.lannt gostermek i~in, jama denilen 
~~yaz ~~rmaniyelerini sopalara tabp ku
lubelermm damma dikiyorlar. 

.. Gee;. butiin faaliyet duruyor. 0~ ma 
nobetc;r muhafazasmda bulunan b~ciin 
~t~lyan karargahlart, zifiri bir karanltk 
t<;mde. En ~u~i.ik bir 111k du§man lr.ur§u • 
?una se~ebJyet verebileeegi i~in Sl!(ara 
1~mek b1le yasak. 

Bazan, insanm giizune, ~ok feci ha;b 
manzaralan ilitiyor. Bana en ziyade do· 
kunan manzaralardan biri fU oldu: 

Yanya 'k' d . . . na 1 1 eese uzanm11 yaltyor. 
Bm., Ha.bet oteki «askeri». Askerinin 
kar~l de1•lmi!, ellerini $Jrtlanlar yemi,. 
aym mtlanlar, Habel cesedinin de k•f•
smm yansm1 ve kollann1 yemi1ler. 

Cesedlerin vaziyeti, bu iki lr.i,inin i<ar-
1' Jr.arjlya VUrUjarak oldi.iklenni gostcri
yor. Gecenin vah1i hayvanlarile harb ha
vaSJ, bunlan tozdan ve p!hhla§m'! kan
dan. mutetekkil bir kefenin ~inde birle1· 
linn I§. 

Berelcet versin lr.i, bu facialarm aciSIOI 
hafifleten ba1ka manzaralar da var. 

Mermilerle paralanm11 kerpi~ kulube
lerden ibaret bir koyde, lm aa~h bir ih -
tiyar fa,istin, gozlerine •inekler U§mU§ bir 
Habet 'ocugunu kueagmda uyuttugunu 
gordum. 

Elbiseyl 
$1k g6steren, 
endaman 
tenasObOdOr ••• 

BOtOn dOnyada 
tenaaObO lnc.eltma, 
aOnllt,llrme "'' oeno. 
le,tlrme tusaal11· 
rile hntnm,, alan 
J. ROUSSEL gtnle· 
rlnl!Gatnlll gly1r1en1.t. 
elbtaenlz aUt. gOulllk 
'' ••kltk kazanacakhr. 
Gen: dantallll autyen· 
le beraber olan ve son 
r:amanlarda ~ok raO· 
bel bulan en 1on 
moda korudtr. 
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' 
Jstanbul Borsas1 kapam~ 

fiatleri 8 - 10 - 1935 ELEKTRiK 
Firini tatbikah N u K u D 

Ah$ 
I !'ttrlln bl3 
I Dolar :24 30 
0 l·ran•qz Fr, 165 

10 L1rct 176 
10 Relt;1~a Fr. 1-0 
!O llrahml 22 

2U lsvit;re ~·L HJ-41 
.!J Lna 22. 

I lilor n 32. 
.N <;ek llzonu 98. 

t A\U!'IUf)3 Sl Zl. 
I Pet;eta 16. 
I ~hrk. 33. 
I Zlori 22 30 
1 Ptngu 24 

:!0 Lev .4 ~0 
:!0 Dinar 5:<, 

I Yen a<. 
.'0 bvet; krona au 
I I iirL alt1111 9~1. 
I MecidJye 5. 50 
I R~tnknot O!t R >83. 

<;EKLER 

f.ondr.a 
~'\t;111S 

61ti.73 
t\ev York 0.7950 
Pans 12.06 
MilAno 9.H80 
Rrukscl 4.7094 
Anna 83 57 
Ctnet~re ,45H 
sorya 64 0975 
.Am!Herdam I 1771 
Pra 19.1415 
\'!VIOl 4,1882 
:\lad rid 5,l't210 
Herl/n I.A760 
\'ar~oya •. 2240 
Hudapc}te 4.1175 
HHr<l 101,5825 
He/ ~trad 34,12b0 
Yoli.ohama • 769ti 
Mo~kova 1087.i5 
S1olihnlm 3 1~45 

ESHAM 

~ Baoi,;,aSI muc~~ls 
.. ,. name 

II
.. " haml!lne 

Anadolu U.~l. 0
/ 1160 

,. ,. %JU(I 
Tramvav 

Bomontl -i'iektar 
Hejl 
Aslart ~lmento 
\lerhz Bankas1 57.30 

~811~ 
517. 
I 6. 
]68. 
180. 
•2, 
24 
~18, 

4. 
34 
96. 
J4 
17 
34 
~3. 
2.11i, 
15 00 
'6. 
83 
~I g.,. 
53. 

234, 

t\apam~ 
616, 

,7945 
(?.00 
9,n85 
4 7075 

83 57 
,4418 

64,097.\ 
1.1163 

19 1415 
4.1 S2 
3,8210 
1.9757 
4,22<0 
4.1775 

101 582\ 
34,72hil 
Z.7b96 

1087 15 
3,1445 

"a pam~ 

Yaz munasebetilc tatil edllmi~ olan 
Elektrik fmmnm tatbikatl derslerine 
ycniden Taksimde Cumhuriyet mey -
danmda Elektrik ~irketi serjlisinde ba~
lanmi~!Ir. 

11k ders 9 birincite~rin ~ar~amba saat 
15 te. 

Diger dersler her on be~ giinde bir, 
ayni saatte. Dersler yain1z bayanlara 
mahs stur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gev,ekligine 

HORMOBiN 
Tafailit: Galata posta kutuau 1255 

ATAK 
Makine ve Endustri l~lerl 

Tiirk Anonim Sosyetesi 
Miiessis ve hissedarlanna: 

~irket aermayesinin tamam1na i~ti· 

rak taahhiid eclildiginden "" hinele -
rin. metrut bedelleri ticaret kanunu • 
nun 287 nci maddesine tevfikan. 
19/10/935 tarihine muaadif cumar • 
tesi aaat onda Galatada, Bahtiyar 
handa 32 No. da i«tima edecek olan 
tesia heyeti umumiyeainde .,...g,daki 
ruzname v~hile miizakerede bulun ... 
mak ve karar ittihaz eylemek Uzere 
aizleri davet ederiz: 

ISTIKRAZLAR 

1 - Hisselerin tamama taahhiid e
dilip bunlarm kanunen metrut beclel• 
leri teaviye eclildii;inin taodikt. 

1933 Ttirk 
llhYilf 

Erg ani 

borco I 
I 
! 
~ 

''/0 7 Slva.s-Ectorun. 
ISt1kraz1 Oahlli 

% :S Hulne 
% 2 Hazme 
It De~lrmenc11lk 
$ark Ue~lrmenz.lli\. 
l'mum Si~ona 
1:-.tanbul Telefon 

TAHVIL 
.,;leklrlk 
ruoel 
R1ht1m 
AnadoJu I 

' II 

L lll 
• Mumu•ill 42.7~ 

Yeni <;1kb 

Kapa ~ 

24,50 

T 

43. 

2 - $irkette aermaye olarak g&te
rilmif emval olmad>f1ndan •• ,irketin 
mevcud bir miieaaeseyi ittirak etmeai 

mukavele teraitinden olma!f1g1ndan 
takdiri k1ymet i<;in ehli hibre tayini 
m""zuu bahaolaft'llyacatL 

3 - Miieasislere me~rut menafil 
mahausaya dair mukavelede bir hil
kum meveud olmamakla beraber vu
ku bulaeak oluraa kanuna gore karar 
ittihazt. 

4 -· ldare medi..ai azaatnlD ve mii• 
diiriin intihab 'f'e tayini. 

S - Murak1b tayini. 

Hizmet~i arayanlara 

EFLATUN Elinde iyl referanalar olan faa! 
blr hizmet~l kad1n yer aramakta
d!r, Adrea: BeyoQ'lu, Hamalba~1 
eaddeai <;ahkka~ aokak 12 No. 
da Muazzez. 

Haydar Rilatzn 
tercUmesl 

35 kurut 

I Emlok ve Eytam Bankasz ilanlarz I 
Sabhk Firm Hissesi 

Eaas No.ai Mevkii ve nev'i Depozito 
653 £minoniinde Mehmedgeylani mahallesinde Bah

~ekapi aokaimda eski 10 yeni 26, 26/1 numarah 
32,50 metro murabba1 ana iizerinde • kirgir 
~orek!W,j fmnmm dortte bir hisaesi. 700 lin 

Mevkii yukanda yaz1h fmn hiaaeai petin para ile 23 tetrinievvel 
1935 ~artamba giinii saat onda aahlmak iizere a~1k arthrmaya ko -
nulmuttur. Almak iatiyenlerin tahilat i~in hergiin, arthrrnaya girrnek 
i,.in de gosterilen giin ve aaatte tubemize gelmeleri. c243» (6268) 

Taksimde 

Kt§hk BEL VO Salonu nda 
Z~~.rHALiDE GECESi 
Bay an SAFiYE - BEL VO SAZ HE YETI - ERTUGRUL SAD I 

HALIDE ve arkada,lan i§tirak edecektir 

ALMAN KiTABHANESt 
Istanbul, Beyoglu - Tiinel meydarunda 523 KARON 

BiR TURK DEHASI 

Uzun zamandanberi bekledl§lnlz. 

B 0 z K u R T TIRA!J BI~AGI 
Bir~ak .Y~'~Uikl•eri~J>iyu••ya ~1km1~br. Her yerde &NfiDIL 
Arbk baaka brq h1~att kultanmaza•n••· 

Umuml aallt y•rl•rl : 
Tanesi her yerde latanbul Marpu~~u ar, Yar•• t1tec:l han 

5 Ardall Fehml ve Mehmed Trlgratll. 
lzmlrde Klllmc:ller 6 No. da fubeal. 
Ankarada yenl han Mahmud Nedlm. 
Aydanda i!mer K•zam Aydanel 
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Siimer Bank 
Umumi MUdUriUOUnden: 

Tasfiyesi hitam bulan Terakkii Ziraat T. A. tirketine aid olup es· 
habt tarafmdan zayi edildigi bildirilen afagtda isim ve miktarlan 
yazth nama muharrer hisse senedleri yerine kaim olmak iizere es • 
habma vesika verileceginden keyfiyet ilan oluntJr. 

Hissed ar!ann isim ve -10hTeti DOki.im Makbuz Risse Tutan 
No. No. adedi Lira 

1 Samaun Vilaydi polis komiseri 
Hulusi ve biraderi Nuaret 3898 5015 100 200 

2 Etme maliye tahsil memuru Ertug • 
rul Kemaleddin 6051 5807 100 200 

3 Ut ak • <;marctk karyesinden Dana· 
c1 oglu Mehmed 

4 - Utailm Gmarctk K. Etci Og. Mehmed 
5 - Ulubey nahiyesinin Camiikebir mahal

leainden Hac1 Hatib oglu Mahmud 
ve .$akir 

6 - U~ak • Selvioglu K. Hact Imam oglu 
Mehmed 

7 - Manisadan bah~ivan lhsan 
8 - u,ak Jandarma boliik kumandam 

858 
863 

5875 

5355 
4092 

1501 
1506 

6473 

1582 
4164 

Nazmi refikast ~ekure 3852 673 
9 ~ Mes'udiye karyesinden Arab oglu 

10 
11 

Halil mahdumu Ali 
)) )) 

)) )) 

» zevcesi Halimt 
» Halil 

12 Mes'udiye K. lhtiyar oglu Hasan 
13 - Mes'udiye K. Tombat oglu Hasan 
14 - Aydm fabrikator Kad1koylu oglu 

Hasan Kamil 
15 - Ufagm Aybey mahallesinden Bettaf 

oglu Benli Mustafa mahdumu Hamza 
16 - U,agm Hocalar koyiinden Sag1r 

oglu Emin 
17 - u,agm Ulubey nahiyesinden Emirler 

mah. Canaz oglu Mehmed usta 
18 - u,agm Dagdemirler koyunden Hact 

Receb oglu Receb 
19 - u,agm sabah mah. Tarak~I 0. Celal 
20 - Menemen Kakh~ koyunden Hac1 

Mehmed oglu Hasan 
21 - u,agm Bolme koyiinden Cakal oglu 

Bekirin M~hmed 
22 - l:)demif Halk Fukan miifettifi Dok • 

tor Mustafa ~evket 
23 - u,agm Aybey mah. Bettaf oglu 

Benli Mustafa 
24- , S,ra~ oglu Mehmed 

5833 
5834 
1139 
5840 
5841 

6871 

2242 

1003 

1959 

1082 

4617 
4618 
1412 
4624 
4625 

5633 

840 

1995 

3135 

1375 
4904 

5699 13774 

776 1787 

7289 10870 

2242 840 
447 303 

Bu ak§amdan itibaren: Taksimde 

15 30 
9 18 

40 80 

15 30 
25 50 

100 200 

10 20 
10 20 

3 6 
10 zo 
10 20 

38 76 

50 100 

12 24 

6 12 

3 6 
122 244 

10 20 

3 6 

100 200 

50 100 
100 200 

KI§hk BEL VO Salonunda 
Bayan S A F i Y E ' yi 

dinleyiniz 

Emirdagt lcra Memurlugundan 
Emirdag1 Ziraat Bankasma bor~lu gene Emirdagmm Kacarh rna • 

hallesinden Molla Yusuf oglu firari Hasanm bu borcunu odemedi • 
ginden Emirdagmm Canstzmezar mevkiinde ve tapunun agustos 341 
giinlemec; ve J 8 saymnda kayidli taraflar1 giin dogusu Bilal oglu Os
man, giin batm Malak oglu Abdullah, poyraz1 H. Ismail oglu tar • 
lalar1 v<o ktblesi yo! ile ~evrili ve 40 lira k1ymet bi~ilen 920_0 metro 
murabba1 ve gene tapunun te,rinisani 927 giinleme~ ve 83 sayumda 
kayidli Emirdagmm Kakhk mevkiinde taraflan giin dogusu yol, giin 
bat1s1 Hoi timer 9glu Yusuf, poyraz1 Bilal oglu Osman, ktblesi Kor 
Abdil oglu Ibrahim tarlalarile c;evrili bulunup '0 lira ktymet bi~ilen 
13800 metro murabbamdaki iki ktt'a tarlan 25/10/935 giinleme • 
cine rashyan cuma giinii saat 14 te Emirdagt lcra dairesinde a~•k 
artbrma ile &ahlacakbr. Satlf saat 16 ya kadar devam edecektir. 
Artbrmaya i,tirak i~in yiizde yedi bu~uk nisbeinde teminat akc;esi 
ahmr. 

Artbrma bedeli tarlalarm muhammen ktymetinin yiizde yetmi~ 
be,ini buldugu takdirde en ~ok artbrana ihale edilecektir. Aksi tak
dirde aabf 17 gun muddetle temdid edilerek 12/11/9"35 sah gunu 
ayni saatte gene yuzde yetmit befini buldugu takdirde aablacakhr. 
Bu tarlalar uzerinde ipotek ve irtifak hakkt aahiblerile diger alaka • 
darlarm huausile masraf ve faize miitedair olan iddialarmi evrakt 
miisbitelerile 20 gun i~inde dairemize miiracaat etmeleri laz1mdtr. 
Aksi halde payla~madan hari~ kalacaklardtr. ~artname herkesin gO
rebilmesi i~in 10/10/935 ten itibaren dairemizde a~tk bulunduru • 
lacakbr. Talibl-.rin bu maddei kanuniyeye riayet etmeleri ve daha 
fazla malumat almak iatiyenlerin 935/24 aay1h dosyamtza miiraca· 
atleri ilan olunur.- (6261) 

CAGLAYA~ 
( Eski Mulen Ruj ) ne~e ile devam edtyor 

Besfeklr Blmen uenlz Kozo Eftalya Sadl 

58% heyeti Kemani CeYdet, Kemen~e Aleko. Piyanist YORGI, Udi MI
Ilrh Ibrahim, Ciinbii~ Cemal, Klarnet ~eref. 

Okuyucular: Agyatar, Y abya, Mustafa Hamit. Bayanlar: 
Diirdana Ayda, U..all i.Ayli, Saime: Tel: 40335 

CUMHURIYET 

VAPURCULUK 
TURK ANONIM $1RKETI 

Istanbul Acentahgr 
Liman han, Telefon: 22925 

TRABZON YOLU 
AKSU vapuru 10 birincitet· 

rin PER$EMBE giinii saat 20 
de HOP A Y A kadar. 

iZMiR SURAT YOLU 
S A K A R Y A vapuru her 

hafta P E R $ E M 8 E giinleri 
aaat 16 da l stanbuldan IZMI
RE ve P A Z A R giinleri de 
IZMIRDEN lstanbula kalkar. 

BARTIN YOLU 
SARTIN vapuru 9 birinci • 

te~in CAR.$AMBA saat 19 da 
CIDEYE kadar. 

Romanya Seyrisefain 
idaresinden muhim ilan 

Tiirkiye vc Romanya hiikumctleri a
rasmda miinkaid itilafname mucibincc 
Romany a vapur Jan, dog-ru kon~mento 

ile ve Kostence tarikile ~arki ve mer -
kezt Avrupa ic;in tenzilath fiatlerle e~

yayi ticariye kabul edcceklerini TUrk 
ihracatc;IIanna bildirir. Fazla tafsilat 
ic;in Galata R1htimmda Merkez Rthttm 
Hanmdaki umumi acentahg:ma miira -
caat. Telefon: 44827/44828. 

istanbul Komutanhg-I 
S11flnalma Komisvonu tlanlart 

Istanbul Komutanhgma bagh 
birliklerin motorlii vas1talar1 i~in 
33500 kilo benzin kapah zarf u • 
aulile ekailtmeye konulmuttur. 
Seher kilosunun tahmin edilen 
bedeH 36 kuru, olup ihalesi 14 
birincite,rin 935 pazarteai giinu 
saat 15 tedir. ~artnamesi Fmdtk· 

' hda Satmalma Komiayonunda 
goriilebilir. Eksiltmeye girecek • 
lerin 770 lirahk ilk teminat mek • 
tubu veya makbuzu ve 2490 nu· 
marah kanunun 2, 3 iincii mad • 
desindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektublarmi belli giin ve 
ihale aaatinden en az bir aaat 
evveline kadar Sattnalma Ko • 
miayonuna vermeleri. 

«115» (5862) 

* * * 
Keaif l>edeli 496 lira 52 kurut 

olan Y etilkoy Hava Makinist o
kulu tamiratt actk eksiltmeye ko
nulmu•tur. lhalesi 24 birincite~
rin 935 pertembe giinii saat 15 
tedir. $artname ve kesfi hergiin 
ogleden evvel Istanbul Komu • 
tanhg1 Sabnalma Komisyonun • 
da goriilebilir. Eksiltmeye gire • 
ceklerin 3i lirahk ilk teminat 
makbuzile Ticaret Odasma ka • 
yidli olduklarma dair vesikalar• 
la birlikte vaktinden evvel Ko • 
misyona gelmeleri. (6274) 

* * * 
Ordu sthhiye ihtiyac1 olan 

bakteriyoloji laboratuarlart mal
zemesi a~tk eksiltme ile sahn a· 
lmacakttr. Tahmin bedeli «2280» 
lira «55» kurus olup ihalesi 24 
birincitearin 935 perfembe l(iinii 
saat 16 dadtr. $artnamesi Fm • 
d1khda Satmalma Komisyonun • 
da hergiin o~leden evvel gorii • 
lebilir. Eksiltmeye girecf'klerin 
171 lirahk ilk teminat makbuz • 
larile birlikte vaktinden evvel 
Komisyonda haz1r bulunmalart. 

(6275) 

* * * 
Giilhane hastanesi i~in alma • 

cak olan alat ve malzeme ac;•k 
eksiltmeye konulmustur. Tahmin 
edilen bedeli 2762 lira 15 kuru, 
olup ihalesi 24 birincitefrin 935 
per,embe giinii saat 15,30 dad1r. 
$artnameai hergiin o~leden ev • 
vel Fmdtkhda Sattnalma Komia· 
yonunda goriilebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 207 
lirahk ilk teminat makbuzile Ti
caret Odasma kayidli oldukla • 
rma dair vesikalarile birlikte 
vaktinden evvel Komisyona gel • 
melerl. (6276) 

Pek yakmda piyasaya ~1kar11acakt•r. 

istiklal Lisesi Direktorliigiinden = 
1 Son s1mflarda nehari talebe i~in yer kalmamt§br. 
2 Diger stmflarda leyli ve nehari talebe kaydma devam olunmaktad1r, 
3 Pazardan ba§ka hergiin 9 dan 17 ye kadar mektebe ba§ vurulabilir. 
4 Henfiz kaydrm yeniletmiyen eski talebenin yerine yeni talebe almm1§hr. 
5 lsteyenlere kaytd ~artlanm bildiren ogrenekten bir tane parastz olarak gond erilir. 

._ ___ ~ehzadeba§I Polis karakolu kar§Ismda. T elefon : 22534 ___ .,. 

Magrur ... ~ok 
<;UnkU: 

Guzel olduQunu 
biliyor 

Elinde GUzellik 
tlls•m• var: 

KREM 
PERTEV 

Magrur.. ~ 
R 

istanbul O~iincii icra Memurlugundan: 

Emniyet Sand1g1na 
4500 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya ~evril
mesine karar verilen ve tamamma 10,600 lira k1ymet takdir edilen 
Beyoglunda ~ahkulu mahallesinde Caddeikebir sokagmda eski 587, 
587 yeni 593, 595 numaralarla murakkam diikkanh aparhmamn 
tamam1 a~tk arthrmaya vazedilmi,tir. Arthrma pe,indir. Arthrma· 
ya i,tirak edecek miitterilerin ktymeti muhammenenin % 7,5 nis • 
betinde pey ak~esi veya milli bir bankanm teminat mektubunu ha
mil olmalart icab eder. Miiterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vak1f 
bor~lar1 bor~luya aiddir. Artbrma tartnamesi 26/10/935 tarihine 
muaadif cumartesi giinii dairede mahalli mahsusuna talik edilecek
tir. Birinci arthrmas1 11/11/935 tarihine musadif pazartesi giinu 
dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttumada 
bedel, ktymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde iistte b1· 
rak1h. Aksi takdirde son arthranm taahhiidii baki kalmak iizere 
arthrma on bet giin daha temdide dilerek 26/11/9"35 tarihine mu • 
aadif aah giinii aaat 14 ten 16 ya kadar dairede yap1lacak ikinci art· 
hrma neticesinde en ~ok arthranni iistiinde buaktlacakttr. 2004 nu • 
marah icra ve iflas kanununun 126 me• maddesine tevfikan haklar1 
tapu aicillerile sabit olmtyan ipotekli alacakhlarla diger alakadara· 
nm ve irtifak hakkt aahiblerinin bu haklanm ve hususile faiz ve ma· 
aarife dair olan iddialarm1 ilan tarihinden itibaren 20 giin zarfmda 
evrakt miisbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri laztmdtr. Aksi 
takdirde haklan tapu sicillerile sa bit olm1yanlar sahf bedelinin paylaf· 
masmdan hari!; kahrlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 34/ 
1832 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve tak • 
diri k1ymet raporunu goriip anhyacaklan ilan olunur. (6278) 

DenizyoJiari 
ISLETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopriiba§t 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarz'lde 

Han. Tel 22740 

AYVALIK YOLU 
BANDIRMA vapuru 9 bi -

rincitetrin c;:AR~AMBA gunii 
saat 19 da A YVALIGA kadar. 

(6238) 

MERSiN YOLU 
CANAKKALE vapuru 11 

birincitetrin CUMA giinii saat 
11 de MERStNE kadar. (6268) 

Fransada 
Bedava okuma 

1936 haziran aymda yaptlacak 
miisabakaya haztrlanmak ic;in 
Berlitz okullar1 bu sene Franst:t• 
ca ozel dersler ve yiiksek kurlar 
a~mtfhr. Bu miisabakamn so • 
nunda Fransada okuyacak tal,l' 
be e i olacakttr. 

Biitiin yolculuk (gidi, • gelitJ 
ve iic; sene zarfmdaki masraflat 
Berlitz okullart heyeti idaresi tl'' 
rafmdan verilecektir. Kazanal1 
talebe 1936 eylul aymda gonde
rilecektir. Y eni ba,hyan ve iler• 
!emit talebe ic;in kurlar. Ayni :z:a• 
manda miisabaka ic;in de haz1r • 
hk dersleri a~tlm•tttr. Bundan 
ba,ka Berlitz okullarmda her dil 
i~in kurlar vardtr. 

Istanbul, lstiklal caddeai 

Ankara, Konya caddeai. 

Zayi - Istanbul K1z liaeainden •I• 
mif oldugum tasdiknamemi zayl et,' 
tim. Y enisini alacaiundan eakiainl
hiikmii yoktur. 

5. A. dan 941 Cahidl 

ist anbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
Semti ve mahallesi 

Kad1koy Caferata 

Samatya BayaZJdt 
cedid 

Biiyiikdere 

Topkap1 Merkez Ef. 

Bak~tkoy Sak•zatac• 

Beyotlu Kamerbatun 

Y enikoy Ayanikola 

Yenikoy Ayanikola 
Kuzguncuk 

Eminonii Abi~elebi 

<;akmakctlar Daya 
Hatun 
Oskiidar SelimsiZ 
Yenikoy Ayanikola 
HeAbeliada 

Topkapt Merkez Ef. 

Emlak No. 

RIZaiye 

Samatya Cad. 

Dalyan yolu 
Batlar 
Merkez Ef. 
Mevlevihane 
E. Leon Y. 
Yurd aahibi 
E. Papaskopriisii 
Y. Yaya 
Kiremit~l 

Yathane 
E. Arnavud Y, 
Bagel ve Tnmruk 
Limoncular 

Biiyiik Yeniban 
Orta kat 
F10hkh Bayir 

E. 2 Y. 29 

E. 85 ve Mii. 
85-&7 Y. 
117-119-121 

E. 2 

E. 46 Y. 50 

20 

E. 36-38 
Y. 32-34 

E. 7-9·11 Y. 9 

E 8 Y. 12 
E. S0-52 
Y. 32-6 
E. 66 Y. 35 

E. ve Y. 23 

E. 42 Y. 11 
Su terazisi E. ve Y. 10 

E. Yah Y. Orhan E. 62 Y. 37 

Mahallen 35 

Mevlevibane 6 

Cirui ve bissesi 

Bab~eli kl rgir hane 6250 T. L. 
Kapah u.rf 

Ab,ab hane diikkan ve ba· 
rakan1n 27-240 His. 

90 A~1k 

Bah~e ve fidanh_im 8-48 His. 150 • 

150 metre anasm 1-2 Hio. 45 

Bah~eli kirgir evin 1-2 Hio. 865 

Evvelce iki diikkan timdi 323 250 
metre anan1n 1-2 Hia. 
Duvarla mahdud 362 metre 362 
araa ve kuliibenin 
29 metre arsanm 2258-6248 Hia. 20 

Ah,ap bane ve ana 139 950 
metre 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Bili. bava diikkanm 
884.925-1.477440 His. 
Kargir odan1n 1-2 His. 

2200 Kapah 
zarf. 

300 A~•k 

Ah~ap hanenin 1-4 His. 100 • 

Ahf&p banenin 6-10 His. 216 • 
73 metre aroan1n 1-2 His. SO • 

141 metre arsanm 1-2 HiA. 45 • 
Yukanda evaah yanh gayrimenkuller on giin miiddetle aab,a ~·kanlm,,hr. lhaleleri 18 • 10 • 935 taribine 

teoadiif eden Cuma ~riinii aaat on dorttedir. Sab' miinbas1ran 
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Eski~ehir Asliye Hukuk . T anm Bakanbgmdan: 
HakimJiginden: Memurin kanununun dorduncu ve betinci maddelerindeki vastf • 

lart haiz olmak tartile Bakanhgtmtz Yaym Direktorlugunde kulla • 
'k latanb"ulda Sitlide F esciyan aparhmanmm 4 numarah dairesini mlmak uzere ingilizce ve franstzcayt turk~eye ve turk~eyi bu dillere 
1 ~metgah ittihaz eden Sosyete Kona Turkiyon Aeronatik firketi ~evirmege muktedir olan ve ileride arttmlmak uzere timdilik ayda 
~urnessili Moayo Roberpati ile Milli Mudafaa Vek&leti araamda ak- «125 - yuz yirmi bet» lira ucret verilmeai takarrur eden bir muter • 
t olunan mukavelename mucibince mezkur tirket taraftndan tealimi cime luzum hast! oldugu evvela ilan edilmitti. Muaabaka &'iinii 23/ 
daa_hhiid edilen 12 aded tayyarenin mukavele teraitine muhalif ol • 10/935 ~ar,amba &'iiniine kadar uzahlmtthr. 
A Ugundan dolayt teaellum edilmiyerek bu babdaki dava neticeainde Ankarada bulunan isteklilerin o giinu Bakanhgtmtz Yaytn Direk· 
'd nkara Ticaret mahkemesinden ~tkan karar Temyiz mahkemeaince torliiiune ve lstanbulda bulunan iateklilerin iae Vilayet Ziraat Di • 
lee ta~dik edi_l~it v_~ mezkiir ta!ya.re,'erin bulunduklar1 yerde bek • rektorlugune ayni gunde ba, vurmalart ilin olunur. (6199) 
b ltt~at de Mtlh Mudafaa Vekalehnm zarartnt mucib oldugundan 

ahule Milli Miidafaa VekAieti avukah tarafmdan vaki taleb llzeri· 
lie r k tcaret anununun 712 ve 720 nei maddelerine tevflkan sattlma • 
•tna karar verilmit bulundugundan Eakitehirde tayyare hangarla • 
rtnda bulunan &faitdaki cetvelde dna •e evsaf ve yedek edevah ve 
lttuharnmen ktymetleri yazth mezkur 12 tayyare 24/10/935 tarihine 
lttuaadif pertembe giinii aaat on bette a~tk arthrma auretile Eski • 
~hlr Aaliye Hukuk Mahkemeainde aahlacagmdan talib olanlarm 
h~ 1:5 nisbetinde pey ak~eaini veya muteber bir banka mektubunu 

111tttlen yevm ve vakti mezkurda Asliye Hukuk mabkemcaine gel • 
~eleri luzumu ili.n olunur. 
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duy ve ampul (Saudik). 
12 Puala makttu 
12 lrtifa teneffua taktmt 
12 Motor taktmt {komple)' 

4 Akimletor 
12 Taktm makinelitufek fitek kutu1u ve !eferriiati 

8 lnit feri lamba biiyiik 
2 Demeror pompaat 
2 Demeror tiipii pompasi 
1 Miivelludiilma tupu 
1 Ufak ve bot emait bidon 

12 Tenvir bombast aalonu 
2 Santral kanat 
4 

12 
12 
25 

Benzin pompau 
Harita kutuau 
Bot puala kutusu 
Kelep!re (aa!r) 

1 Motor tecriibe pervanesi 
2 U!rUf pervaneai 

2 Pilot aandalycai 
24 Bek papucu 
32 Kanat tak•iye dikmesi 
14 Pilot aiperligi (mika) 
8 Kanat dikme ara11 subuiu 

12 Kanat araamdaki dikmeci 
6 ek pabucu 
4 Dural mualuk 

40 3oru i!rin diti ditli 
4 latobreze telleri 

11 Bilrol kelep~eal 
7 Taktm dikme araai telleri (inlt takim)' 

19 Taktm manda kabloau 
4 Aaded drekaiyon 

36 Aded kaporta (ailindir i~in). 
46 » parsalan 

6 y ag sukuru kaportall 
6 Hn kaporta 
2 Yag deposu 
2 Demorer pompa sehpasi 

4 Taktm yag boruau 
6 Sabit takuU aatht 

10 Dit li.stilr 
24 Is laatigi 
2 Benzin dc;posu 
4 U!rut pervaneai 

12 Dingil 
2 Pilot iskemlesl 

12 Makinelitiifek teabit eivatui 
4 Kompile Sipob itec:egi 
1 Sendiye manyato 
2 Taktm enjekaiyon bonuu 
2 Elektrik kabloat• 
1 Muhtelif !rftnta 
1 Yat tazyik atl\.ti (boruaile b'eraber )' 
1 El yangtn sondurme alatt 
4 Adedi devir uati 
5 Benzin tazyik 1aati 
2 Sur'at aaati 
4 Turbo aaati 
1 Y ag tazyik aaati 
3 Motore aid bilyah yatak 

12 Motore aid levha -
1 Paket buji pulu 
4 Sur' at mutiri (borularile i!er~ber) 
5 Ufak baktr boru 
1 Enjekalyon pompau 
4 Kele~e 
2 Kilogram aaati 
2 Pervane anahtari 
5 Motore aid anahtar 
2 Motore aid sektirme 
l Karbirator 
l 
G 
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26 
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14 
13 
22 
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» par~aat 

Taktm ~anta11 
Bot !rftula 
Bek 
Kanat ayar aehpaai 
Karbirator akaaml 
Pia ton 
Supab itecegi 
Emme borusu 
Deve boynu boru 
!;lamandr• 
Sekmett 
:V ai aekmeni 

(kar'bir&tore aid aipob) 

Samsun ~arbayligindan: 
1 - Samaun Elektrik ve Su Fabrikalartntn aekiz ayhk ihtiyact olan 

asgari 240, azami 260 ton mazut evsaft ve miinakaaa tartna • 
meai daireaindc kapah zarf uaulile ekailtmeye konulmuttur. 

2 - 1hale 28/10/935 gunlemecine raaltyan pazarteai giinil aaat on· 
da Belediye Encumeninde yaptlacakhr. 

3 - lstekliler uaulune gore verecekleri teklif mektublartnt muay • 
yen aaatten bir aaat evvel Enciimen Reialiiine makbuz muka
bilinde vermelidlrler. 

4 - F.kailtmeye ittirak edecek firketler 2490 numaralt kanunun 3 
uncii maddesinin A ve B ftkralartna gore •eaikalannt aoster • 
mege mecburdurlar. 

5 - ltbu mazutun mubammen bedeli yirmi iki bin yilz liradtr. 
Muvakkat teminat 1657 lira elli kuruttur. 

6 - !;lartnamenin ornegi bedelaiz olarak iatiyenlere verilir. {6111) 

Staj i~in Avrupaya gonderilecek 
Memurlar hakktnda 

Maliye V ekaletinden : 
1 - Me&lek bilgilerini artbrmak ve iki aene muddetle tahail ve 

atajda bulunmak uzere, Avrupaya muaabaka ile Maliye memuru gon• 
derilecektir. 
2 - latiyenlerin fU tartlart haiz olmalan li.ztmdtr. 
A - Maliye memuru olmak. 
B - Y &fl otuz ikiden fazla olmamak. 
C - Siva!al bilgiler okulu «Mulkiye mektebi», Hukuk veya Yiik

aek Tlcoret ve lkttsad mektebleri veya bunlara muadil ol • 
mak tartile ecnebi memleketlerdeki mekteblerden mezun 
bulunmak. 

D - Aakerlik hizmetini yapmtt veya aakerlik vaziyeti, tahailleri· 
ne devama mani olmtyacagma dair tubelerinden veaika ge· 
tirn•it olmak. 

3 - Miiaabaka imtihant maliye, ikhaad ile fran11zca veya alman· 
cadan tahriri, bunda muvaffak olanlar i!rin ayrtca tifahi olarak ya· 
ptlacakbr. 

Tahriri imtihan Ankara ve lstanbulda, tifahi imtihan da Ankara
da icra olunacakttr, 

4 - latiyenlerin mekteb tehadetn&me ve niifua huviyet ve aaker· 
lik veaikalart, aicil cuzdanlart veya bunlartn taadikli auretleri ve dort 
fotoirafla arzuhallerini, 12 birincitetrin 1935 tarihine kadar Maliye 
Huausi Kalem Mudurlugiine gondermeleri li.ztmdll. «2723• (5824) 

I, Istanbul Evkaf Mii.diriqeti ilanlarz I 
Silivrikapt dttmda bulunan Valde~iftliii bina ve araziainin kira • 

ama iatekli !;tkmadtgtndan arthrmaat bet giin uzablmtthr. lbaleai 
12/10/935 cumarteai gunu saat 10 dad!l, Kiralamak iatiyenlerin la
tanbul Vaktflar Direktorlugunde Varidat Kalemine gelmeleri. (6267) 
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Piston borcu 
Emme borusu teabit bilezigi 
Pervane civataat 
Komple sipob yayt 
Sipob itecegi botlugu 
Boji 

Karbirator memesi 
Emme boruau laatik contaat 
Y ag suzgeci 
lstikamet dumeni 
Tenvir paratut mesnedi 

10 Merkez ruzgi.r aiperligi 
12 Buyruk (bombast) 

4 Tayyareye aid ampul 
Tayyareye aid sigorta 21 

6 Motor sehpaat 
6 Motorle benzin deposunu aytran levya 
4 Levye teferruatile beraber 
1 Pilot iskemleaindeki (meanet) 
3 Kanat civataat (dikme) 

11 

Kapah Zarf Usu1ile Eksiltme bam 

Edirne llbayiigindan: 
Eksiltmeye konan i,: 

1 Vzunkoprii · Ketan yolunun 0 + 000 ile 34 + 000 inei kilo
metreleri arasJDtn eaash fOae tamiri. 
Eaash toae tamirinin tulu 5,260 metro olup grafiklerde taf • 
ailatl" goaterildiii uzere tatlar yo! kenarmda moloz halin • 
de muteahhide teslim edilecek olup kmlmast, ferti, ailindi • 
rajile eaasJ. tamirahn ikmali muteahbide aiddir. Yaptmla • 
cak tamir&hn ketif bedeli 7,656 lira 46 kuruttur. 

2 - Bu ite aid tartname ve evrak funlardtr: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projeai. 
C - Nafta itleri feraiti umumiyeai. 
D - F enni tartname. 
E - Grafikler, metraj cetveli •e ketif hulaaa cetveli iatiyenler ba 

tartnameleri ve evrakt Edime Vilayet Daimi Encumenindeu 
para11z alabilirler. 

3 - Ekailtme 17/10/935 taribinde per,embe gupii saat 15 te E • 
dirne Vilayel Encumeninde yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapalt zarf uaulile yaptlacakttr. 
5 - Ekailtmeye girebilmek i!,'in muteahbidlerin S75 lira muvakkat 

teminat vermeai, bundan batka &f&gtdaki veaaiki haiz olup 
gostermeai laztmdtr: 

A - Ticaret Odaama kayidli oldujuna dair vesika. 
B - latekliler yapmlf oldukl~~rt itlere aid veaikalart gostererek bu 

ite girmek i!,'in Edirne Nafta Mudurlugunden alacaklart ehli
yet kagtdt. 

6 - Teklif mektublart yukartda usuncil maddede yazth aaatten 
bir sa&t evveline k&dar Edime Vili.yet Enciimen Reialigine 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ile gonderilecek 
mektublarm nibayet ii!riincu maddede yaztlt saate kadar gel • 
mit olma11 ve dtf zarftn muhur mumile iyice yaptfttrtlrntf ol· 
maat li.ztmdJr. Poatada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(6029)' 

NEDKALMiNA 
istanbul S1hhi Miiesseseler Artbnna ve 

Eksiltme Komisyonu Reisliginden: 
Ttb Talebe Yurdu talebeleri i~in mevcud numune ve tartnameaine 

uygun 700 !rift ktthk iskarpin a~tk eksiltme auretile yaptlacakhr. 
1 - Ekailtme 23/10/935 !,'llrtamba giinu saat 14,30 da Cagaloglun• 

da Saghk Direktorlugu binastndaki Komiayonda yaptlacakhr. 
2 - Tahmini fiati bir !rift iakarpin 490 kuruttur. 
3 - Muvakkat garanti 257 lira 25 kuruttur. 
4 - Numuneyi gormek ve f&rtnameyi almak iatiyenlerin Fuadp&f& 

Turbeai kartumda Yurd Merkezine gelmeleri. 
S - lsteklilerin cari aeneye aid Ticaret Od&at veaikaat gosterme • 

Jeri f&rltJr. 
6 - lateklilerin bu ite yeter makbuz veya b~~onka mektublarile belli 

I 

gun ve sa&tte Komisyona gelmeleri. (6128) 

Mevduat ic;in elveri~li ~artlar 
Para plasmam ic;in ogutler 
Kirahk Kasalar 

Butun gun arastz ac;1khr 

lstanbul 
Bir metro murabbama 250 kuruf deger konulan Akaaray yangtn 

yerinde 26 net adada 743 • 744 numarah araalar arkastnda 15,50 
metro murabbat yiizaiiz arsa alakaltlar araamda sahlm&k uzere ac;tk 
arthrm&ya konulmuttur. ~artnameai Levaztm Mudurlugunde goru • 
Iiir. Arthrmayo girmek iatiyenler 3 lirahk muvakkat teminat mak • 
buz veya mektubile beraber 15 birincite,rin 935 tarihli aah gunii sa• 
at 15 te Daimi Encumende bulunmahdtrlar. cB.Jt (6975), 


