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Topçularımız manevra aaha•lnda 
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i Şefimiz i Manevraların son saati 

:Ankarada i 
• • . . '' Kuvvetlerimiz 
' ! ! Ankara : 14 [Tele- ! 
i fonta J - Büyük Şefi- ! 
! tniz Atatürk bu akşam ! 
1 lthrimize avdet bu - ? 
! Yurmuşlar, garda vali, ! 
! tnebuslar , büyük er- i 
! kan ve binlerce halk i 
i tarafından karşılan - ~ 

muvaffakllr 
'' 

• 

---·9'4••··--

! tnışlardır . ! . ,._ . 
·-·~·~ ......... -...... ~-~ ...... ~ 

Aydın : 14 ( TORKSÔZÜ Muha
birinden ) - Kahraman Ordumuzun 
Ege Manevralarmdaki muvaffakiyeti 
çok büyüktür . 

Manevraların yapıldığı saha çok 
çetin ve arızalıdır . Yolu olmıyan 
dağların, geçid vermiyen derelerin 
çevrelediği bu mıntakada; Bütün 
modern vasıtalara sahih cüzütamla-

............ . 
----·------------------------------------------------

Boğazlarda Transit 
.faaliyeti arllyor 

<leçen ay zarfında transit olarak Bo-
" gazlardan 720,000 tonluk gemi geçti 

hah fstanbul : 14 ( TÜRKSÔZÜ mu- ı 
tı irinden ) - Akdenizdeki denizal· 
tı..~~rtıileri tehlikesi dolayısile çekin
latd 1h rağmen son aylarda Boğaz
atttrıan geçen vapur adedi eksilmemiş, 
Ye ıştır. işin garibi bilhassa tehlike· 
lsİ)a tnaruz bulunan gemiler, mesela 
11 }'~ol gemileri adedinin de bir hay
flitde üne baliğ oluşıdır. Şimdi Akde
Yctı·' ~ontrol olduğ"u için daha emni
r?ıev' bır şekilde seyriisef er imkanları 
elan Ctıt bulunduğuna göre Boğazlar. 
ç0k a"eçen gemilerin adcden artması 

hluhtemeldir. 

bo A~ustos ayı içerisinde Çanakkale 
tııu!aıınd~n geçen gemilerin adedi 
1'>6 l'l'ıelelı olarak 330,126 safi tonda .. v 
tond e transit olarak 720,121 safı 

a 268 dir. 

259 Aynı ayda Karadeniz boğazından 
69J ·~ safi tonluk muamelefi 108 ve 
teç'rn· .safı tonluk 265 transit gemi 
dan ıştır. Bu snretle her iki boğaz
Safj ~eçen gemilerin mıkdarı 2,003,027 

a<>nluk 766 gemidir. 
lcri 0hılardan en çok Yunan gemi. 
teç~eı. bundan sonra lngiliz gemileri 

C11.tedir . c . 

lspanyol ve trnnsit olarak 60 Sovyet 
gemisi geçmiştir. 

Limanımıza gelen gemilerin en 
azı Panamadır. Geçen ay ancak bir 
Panama gemisi gelmiştir. 

BEYRUT AMERiKAN KONSOLO

SUNU ÖLDÜREN 

Bir Ermeniymiş 
Katil tevkif edildi 

Beyrut : 14 ( TÜRKSÖZÜ mu
habirinden ) - Ameı ika general 
konsolosunun katili firar etmek 
üzere iken tevkıf edilmiştir . Katil , 
geçenlerde Amerikadan gelmiş olan 
35 yaşında bir Ermenidir . 

Alman gemileri 
talime çıktı 

rın hareketi çok b'üyük güçlükler 
gôstermektedir. Bütün bunlara rağ. 
men gerek mavi, gerek kırmızı saf· 
!ardaki kıtalarımız; !büyük bir mu
vaffakiyetle kendilerine verilen emir
leri yerine getirmektedirler. Bilhas· 
sa yürüyüş kudreti, randıman itiba
rile, Ordumuz, eldeki mikyasları ge
ri bırakan bir başarı göster
miştir. Mehmedçik, hakiki harbta 
imiş gibi, dinç ve sağlam yapısının 
terbiye görmüş ve olgunlaştınlmış 

hüviyeti içinde her harekctile. hay
ranlık toplamaktadır . istila görmüş 
bir bir yurd paıçası olmak hususi
yetinin; aşk haline getirdiği bir ordu 
sevgisini gönlünde yaşatan Ege ço
cukları harb harekcılcrini, Mehmet
çiğin yanı ba~ında ve onunla bera
bn takib ediyorlar. Askerlerimizin 
geçtiği köylerde onlara varını yoğu
nu ikram etmek arzusiyle yanan halk: 
askerin konukladığı yerde hakiki 
bir bayram yapıyor . 

Dün Ortaklara giden Derbent 
boğazında çok çetin bir harb oldu . 
Boğazı geçmiye uğraşan bir tarafla 
onu müdafaaya çalışan diğer taraf; 
ilerlerlemek ve yerinde kalmak az. 
miyle saatlerce süren bir çarpışma 
yaptılar. Bir çevirme hareketinin ve 
onu önlemiye çalışım mukabil hare
ketin; bütün askeri bilgi ve tekniği· 
ni taşıyan tezahürlerine şahid olduk. 

Atatürk burada muharebeyi baş· 
tan nihayete kadar büyük bir dik
katle takip buyurmuşlardır. 

Mavi bu bcğazı bir günde ala
bilmek için tam hazırlıkla taarruza 
geçmişti. fki taraf kuvvetinin muka
yesesi, arazi vaziyeti, hücum şekli 
bunu gösteriyordu . 

Fakat Kırmızı; bu boğazı bugün 
terketmedi. Akşama kadar devam 
eden çetin ve kahramanca bir taar
ruz karşısında , ayni çetin ve kah
ramanca müdafaa boğazın düşmesi
ne mani oldu. Büyük Şef; bulunduk
ları yeri karış karış koruyan bu mü· 
dafaa karşısında takdirlerini bildir 
diler. 

AKDENİZ VE İSPANYA MESELESİ 

ı FRANSANIN, CENUP HUDUDU-
1 NU AÇMASI KATi GiBi ! 
Fransa ile İngiltere garbi 

vazenesinin emniyetini 
Akdenizde Sevkulceyş mu -
temin tedbirleri peşinde 

Paris : 14 (Radyo) - ltalyan 
covabıııa karşı alınacak ıniiştcrek 
hat ve haı ekctin lesbiti için bugün 
de Paris ile Londra arasında yeni 
göriişmelcr yapılmıştır . 

Paris : l4 (Radyo) - Peıit Pa· 
risien gazetesinde çıkan bir makalede 
ezcümle şöyle denilmektedir : 

Fransa ile lngiltere Garbi Akde
nizde Sevkulceyiş müvazenesini ve 

lbnisuut bir harbe 
mi hazırlanıyor ! 

Maverayışeria hududun
dakiaskeri faaliyetin mana 

miidahale hatlarının emniyetini temin t 
ctmcğe_matııf bazı tedbirler derpiş 

cyleınektedirlcr . Bu tedbirler muh
telif mahiyettedir . Bu cümleden ola
rak Fransa hüküınctinin Fransız-ls
panyol hududunu açması ihtimalı de 
vardır. 

Hududun tekrar beynelmilel tran· 
site açılması ıle beraber hususi Fran• 
sız endiistrisıne lspanyollar da harp 
malzemesi satmak serbestLi de veri. 
lecck olursa Cümhuriyetçilerin daha 
kolay bir şekilde tecehhüz edilecek· 
lerine şüphe yoktur. 

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

ispanya cephelerinde 

Hükümetçiler iki cephede 
de ilerliyorlar 

~~--------·--------~~ 
ve hedefi nedir?. Büyük bir hükumet vapuru batırıldı 

Hicaz krah lbnlasuud 

Kahire : 14 (Radyo) - D.N.B 
bildiriyor: Ammandan gelen bir ha . 
bere göre lbnisuut, Maverayışerie 
hududu boyunca boş askeri mevzi 
ihdas etmiştir. Bundan başka takviye 
kıtaatının hududa doğru tehacumü de· 
vam etmektedir. Bu tehacüm Mavera. 
yışeriade o kadar büyük bir heyecan 
tevlit etmiştir ki hudut kıtaatı ku 
mandam umumi karargahı Hicaz de. 
mir yolu istikametinde hududa yakın 
bir noktaya nakledilmiştir. Bir çok 
askeri tayyare nakliyatı da yapıl 
maktadır. 

lbnisuudun bu askeri faaliyetinin 
mani ve hef i henüz malüm değildir. 

Vezü Y anarda
ğı faaliyette 
İtalyada heyecan 

uyandı 

Roma : 14 (Radyo) - Napoli
den bildirildiğine göre, Vezü Ya. 
nardağı faaliyete geçmiştir . Şimdi 
ki halde dağın feveranı pek şiddet· ı 
li değildir ve civar için büyük bir 

Salamanka : 14 (Radyo) - Umu-, 
mi karargahın tebliği : Asturya cep· 
hesinde kıtalar ileri hareketlerine 
devam etmiş ve Sella şehrinin yuka
n mecrasını geçmiştir. 

Şimaide Anao dağ silsilesi cenu
bunda ise San-Pedro'daki düşman 
mevzileri ele geçirilmiştir. 

Arağon cephesinde muhtelif mın
tıkalarda düşmanın yaptığı hücumlar 
tard edilmiştir . 

Cenup cephesinde Panaroya ve 
Kordoyn mıntıkalarında düşmanların 
müteaddit hücumları geri püskürtül
müştür. 

Salamanka : 14 (Radyo) - San 

- Tum ismindeki geminin batması 
hakkında yeni malumat neşredilmek· 
tedir. 

Cezair sahilleri açığında batan 
geminin hüviyeti henüz tesbit edile
memiştir. 

Neşredilen tafsilata nazaran Pa. 
zar günü iki Franko Ganbutu ispan
ya hükumetinin ticaret filosunun en 
büyük gemileri meyanında bulunan 
ve 120 lik dörder topla mücehhez 
olan bu iki vapurdan birine rastgcl. 
mişlerdir. Vapur bir çok tayyare ve 
1800 ton ağırlığında top malzamesi 
taşımakta idi. Gambutlar bu gemiye 
ateş açarak alevler arasında yanan 
vapuru batınnışlardır. 

Japonlar Çin neslini or
tadan kaldırmak istiyor 
En şiddetli zehirli gazlarla her gün 

binlerce Çinli ölüyor 
~~--------·------~--~ 

Pekin : 14 (A.A.) - Bir Japon 
mcnbaından bildirildiğine göre. Pe
kin-Hankeu mıntıkasındaki Japon 
kuvvetlerinin öncii kıtaları , şiddetli 
yağmurlara rağmen ileri hareketleri
ne devam elmiş ve Şikiankvang'ın 24 
kilometre cenubunda Yingtsun'u zap
teylemlştir . Şikiankvang'daki muha
rebeler hala devam etmektedir. 

Şanghay : 14 (Radyo) - Japon· 
lar bütün teknik vasıtalarını kullan. 
makta ve keza en şiddetli zehirli 
gazları da istimal etmektedirler. Üç 
günlük Çin zayiatı 25.000 dir. 

Tokya : 14 (A.A) - Devlet şu
rası komisyonu , baş\'ekil prens 
Konovc'nin, kabineye bağlı istişari 
bir genci kurmay teşkili hakkinda 
verdiği porojeyi tesvib ~tmiştir. 

Bu genel kurmayı vazifeleri da. 
da tam olarak tesbit edilmemiştir. 
Fakat, sanıldığına göre, em esaslı 
vazifesini, Çin - Japon anlaşmazlık
ları çerçi vesi dahi lindc :ılınacak ted
birler hakkında hukümete fıkir ver

Kanunu esaside yeri olmıyan hu 
genel kurmay, 10 azadan mürekkeb 
olacaktır. Buraya kimlerin tayin edi. 
leceği daha belli değildir. Fakat Gc. 

Gerisi üçüncü sahifede -

............... j ....... 

ULUS 
Her gün 12 •ahlfe 

Yeni Ulus 29 Teşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

Romanlar, hikayeler, dünya haberleri 
siyasi, içtimai, iktisadi makaleler. 

Malazın, kUltUr, kadm, çoçuk, 

ziraat sahtfelerl 

i'•liz CÇc~ . ay 17.3 Yunan ve 109 İn. 
bund ~enıısı geçmiştir. Türk gemileri 
99 l'~llk sonra gelmektedir. Geçen ay 

C t R"emisi geçmiştir. 
l>any0~en ayın en dikkat faaliyeti fs

~<>r. tt~r ve ~o:'yet gemilerinde görülü· 
turlu tehlikeye rağmen 19 ı 

Vilbelmohaben : 14 ( Radyo)
Emden kruvazörü ve Şlasien ve 
Şlasvih Holşten harp gemilerinden 
mürekkep Alman mektep filosu 
dün uzun IJir talim seferi için liman· 
dan hareket e tmişlerair . 

Mareşal Çakmak ve manevra 
kumandanlık karargahı bugün Ay· 
dına geldi. Mavinin müdafaa sistemi 
ve mukabil taarruzlan , baştan· aşa· 
ğı heyecan ve beklenilmedik hadi-

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

tehlike olduğu zanedilınektedir . 1 
Bunun için yanardağın yakının

daki köy ve kasaba halkı telaşa düş
müş ve uzak yerlere kaçmağa baş· 1 
Jamıştır. 

mek teşkil eyleyecektirr 
Ankara ve Kamutayı 

yakından takip 
Di~er taraftan prens konoye, bu 

genel kurmayın tavsiyelerinirı harfı 
harfına tatbik edileceğini temin ey-

lemiştir. llİl•••mi••••••••• 



Sahıfe: 2 

Dünyadaki muhtelif devletlerin 

rb adrosu 
Cihan harbı, Avrupanın kvvet vaziyetini ba,tan a•aAı 

değiştirdi. imzalanan sulh anıa,malarlle muvazene temin 
edltmek isten irken tamamlle bunun aksi bir haksızllk yapll
dı. Bundan dolayıdır k i , sulh ve anlaşma havası yerini. 
kin ve intikam ; refah ve tekAmUI de yerini, sukut ve şaf
kmllfia bı raktl. Yeni karğaşahklar, isyan ve harblerl ha
zırhyan her tUrlU şartlar bu sulh dlktalarl}'le yaratıldı. 
Bundan dolayıdlr k i, karğaşahk, ve leyanlar 1920 den iti 
baren başlamış, h ar b ise, gene aym tarihten itibaren Av· 
rupamn kapılarına dlkllmlf nöbet beklemektedir. Vaziyet 
bu şekilde olduktan sonra, sllAhlanmanın tahdidine çallf· 
mak da beyhude idi. 

2 Şubat 1933 de Britanya mü
messili Henderson'un reis liği al t ında 
açılan "Silahları Azaltmak konf eran· 
sın da bu mesef eler etrafındaki 
Fransız ve Alman görüşlerinin bir 
çatışması halini aldı. 

Almanya umumi bir surette si 
lahların ayaltırmasını, Fransa ise, 
kendi emniyet fak~9rlerini belirte
rek enternasyonal bir ordu tesisini, 
sulhun organize edilmesini, yani, 
mevcud kuvvet nisbetlerini milletler 
cemiyeti tarafından garanti altına 
alınmasını istiyordu. 

Uzun müddet süren bu müca
dele, nihayet Almanyanın 16 Mart 
1935 tarihinde, yani hiç bir netice 
elde edemeden tam on yedi yıl bek· 
lediktt n sonra, Versay andlaşmasını, 
bir taraflı olarak bozmasiyle sonra 
erdi, Bundan şonra meydana gelen 
hava içinde silahların tahdidi akla 
bile getirilmezdi! Her taraf ta silih
sızlığın yerine, silahlanarak emniyet 
altında olmak gayesi vaziy' te hakim 
oldu. Yani silahlı sulh ... 

F r ansa ve Çekoslovak yanın Rus 
ya ile yaptığı askeri anlaşmalar 

yeniden bir silahlanma dalgası mey-
dana getirdi. Bundan başka, Rusya, 
1936 Ağustosunda ordusunun sulh 
mevcudunu yükseltti ; Almanya 
iki yıllık askerlik mükellefiyeti tat 
bikine karar verdi: Fransa ile ln
giltere, .silahlanmak için harcanmak 
üzere büyük paralar ayırarak silah. 
)anmak fikrini kvvet lendirdiler: bu
nun aı kasından faşist meclısi de ge
niş ölçüde silahlanma kararları ver· 
di. Bunların arasında bilhassa İngil . 
tere epey geri kalmış olduğundan 
kat kat fazla çalışmak , hazırlaamak 
mecburiyetini duydu. 1talya - Habeş 
harbi fngiltereyi tayakkuza davet 
etti. Vaziyetin ciddi ve tehlikeli ol
uşu, küçük devletleri de müdafaa 
vaziyetlerini gözden geçirmek, silah
Jarını tamamlamak zorunda bıraktı . 

Yaşamak azmi kuvvetli içten 
sağlam olan her devlet ve devlete 
karşı fedakarlıktan çekinmiyeni 
müdafaa terbiyesi görmüş her mil. 
Jet, hiç değilse emmiyetin için lazım 
olan asgari hadde bir silahlanma 
arzusunu taşır. 

Bu silahlanma, müdafaa politi
kasındakı vaziyete, komşulardan 
gelen tehdidlere, sınırlarının emin 
olmıyan vaziyetlerine, münttefiklere 
karşı gerilen teahhüdlere ve nihayet 
entarnrsyonal vaziyetee bağlıdır. 

Endüstri ve ham madde mesc· 
lesi, ekonomik abloka tehlikesi ya· 
vaş ~ravaş yahud derhal silah altına 
davet gibi askeri bazı şartlar sımr
Jann tahkimi meselesi, demir ve 
kara yolları ağlarına ve nakliye 
vasıtalarına doğru yürüyüş, bu si
lahlanmaya müsbet olarak tesir e
den imillerdir. 

Devletin : e~onomik ve hususiy
le finansal vaziyeti, ııı illetin askeri 
zaruret ve ihtiyaçları kavrayamayışı 
ve buna benzerleri silahlanmaya 
menfi olarak tesir eden amillerdir. 

Bu cihetler göz önüne getirilin· 
ce, silahlanma meselesinin sa. 

dece bir askeri dava olmadığı der 
hal anlaşılır . 

Silahlanma işi, modem harb gi · 
bi, her şeyi şamil top yekun bir 
davadır. Bu itibarla, bu mcselele· 

re bütün milletin alaka gösterme 
si lazımdır. Alaka gösterilmesi, hiç 

ı bir suretle bir haıbcı zihniyetini, harb 
taraftarlığını ifade etmez . 

Silahlanmaya hizmet eden ve 
techizat ve harb malzeme.sine tesir
li olan bugünkü tekniğe göre, silah· 
!arın cins ve nevileri bütün devlet· 
!erde hemen hemen aynıdır . 

Bu günkü silah ve teçhizat va· 
ziyeti, lıarbın ihtiyaç ve zaruretle
rile, mütecaviz müdafaa ve müsa
vi ölçüde hizmet etmeğe çalışan 
teknik arasında devam edegelmek· 
t~ olan mücadelenin bir neticesidir. 
Hücum silahlarındaki her ilerilik, ve 
buluş elde mevcud müdafaa silahı
nın daha kudretli bir şekil almasını 
mucib olmaktadır . 

1914 de, Bütün ordular, teknik 
vaziyetin o günlerdeki derecesine 
göre nisbeten daha basit organi 
zasyon ve techizatla cephelere yü
rüdüler. Bu ordular, piyade, suvari 
ve topçu gibi, ananevi üç silahtan 
mürekkeptiler • 

Topçunun kudret ve kuvveti, 
makineli tüfeğin korkunç bir kabi· 
liyet göstermesi, piyadeyi mevziin 
içine tıkdı; bu vaziyet karşısında, 
bu mevzileri a~mak, silahın defi 
kudretine rağmen, harbı akıcı bir 
şekle sokmak için, teknikçi çareler 
aramak zorunda kaldı • 

Daha cihan harbmda, fakat asıl 
harbtan sonraki devirde, tank ve 
tayyare sayesinde harbm hareketli 
bir şekle sokulacağı kanaatine va· 
rıld ı . 

Hinterlandaki endüstri merkez· 
!erine, askeri malzemeyi hazırlıyan 
mevkilere tesirli olmak suretiyle 
muharebe meydanındaki muvaffaki
yetinin kısmen tamamlanması ve do 
layısiyle harbın kati neticesine va
rılması düşünülmektedir. Ananevi 
üç silaha, ayrıca, tank, tayyare ve 
bir sürü hususi silah katıldı. 

Ordular, eskisine göre çok türlü 
şekillerde tertip ve terkip edilmeğe 
başland ı . Bugünkü günde, harp ha
linde iken bir tümen vasati olarak 
12.000 ila 15.000 eFi, 8000 ila 10. 
000 tüfeği, yüzlerce hafif ve ağır 
makineli tüfeği, 20 ila 50 ufak ça
pta topu, 40 ila 60 sahra topu var 
dır .. 

Süvari tümenin yerine geçmiş 
olan süratli tümen yahud " hafif tü
men ,, , kamyonlarla sevkedilen pİ· 
yi\de taburlarından, motörlü topçu. 
dan, motosikletli kıtalardan, hafif 
tanklardan, ve bazı hallerde, IJol 
makineli tüfeği olan iki veya üç sü 
vari alayından mürekkebtir . 

Bu arada yeni ve modem aske
ri birlik olarak, motörleştiril-

miş, muharebe ve zırhlı teşkilleri 
kaydedilebilir. Bu teşkillerin bölük. 
lerinde 30, taburlarında 10, alay. 
larında 250, livalarında 400 ila 500 
tank vardır . 

Motörlü bir kıta ile tanklı bir 
kıtanın birleşmesinden meydana ge· 
len teşkile zırhlı tümen adı veril. 
mektedir . 

Gerek kara gerekse deniz mu· 
harebesinde gittikçe daha ziyade 
ehemmiyet alan hava silahı kısmen 
müstakil kısmen de kıtalarla irtibat 
halinde kalarak , makineli tüfek, to1• 

yahut bomba veya torpil ile kara 

Türksöıü 

Şehör tııabaroern l 
Mekteplerin mual

lim kadroları 

Şehrimizdeki bütün mektepler 
bir birinciteşrinden itibaren açılmış 
olduğuna rağmen hala bir çok mek· 
teplere bazı sınıfların öğretmenleri 
gelmemiştir • 

Stadyom duhuliyeleri 
meselesi 

Bazı sporcuların Stadyomdaki 
maçları seyretmek için, hüviyet va· 
rakalan olmadığı halde tenzilatlı bi 
let almak istemekte oldukları anla· 
şılması üzerine Stadyom komit~sinin 
verdiği karara göre, bu gibi spor
cular bundan böyle, vesika ibraz et· 
medikçe tenzilatla bilet alamıyacak· 
lardır. 

Şeref Gökmen 

Cümhuriyet Müddeiumumi mua
vini Bay Şeref Gökmen bir ay me
zuniyet almışbr. BayŞeref Gökmen 
bu mezuniyetini dünden itibaren 
kullanmağa başlamıştır . 

Mahkemelerde : 
Bir kadın mahkunı oldu 

Polis nezareti albndan kaçmak· 
tan suçlu Karaköseli Şemseddin kı · 
zı Fatmamn birinci asliys c~za mah· 
kemesinde yapılan duruşması sonun
da Fatma 25 gün hapise mahkum 
olmµJtur. 

ve denizdeki hedeflere karp tesirli 
olmaktadll'. Bazı memleketlerde hu· 
susi latalar ve dolayııile hava piya· 
desi halinde terkip ve teşkil edilen 
ve paraşüt ile yere inen birlikler 
fevkalade ehemmiyet kazanmakta 
dırlar. Belli başlı bazı memleketlerin 
ordu teşkilatları şu şekildedir: 

Sovyetler Blrllll 

Doksan piyade, 23 süvari, 24 
zırhlı tümeni , 30 tayyare li· 

vası , 2 deniz tayyare livası , 6000· 
8000 tayyare, hazarda 1,5 milyon 
harpta 10 milyon er. 

Fransa 

Otuzbeş ordu ve sömürge tÜ · 
meni , 5 süvari tüme!li, 5 zırh· 

Jı tümen , 5 tümen ve 30 deniz fi. 
!osundan mürekkep 2 hava kolordu · 
su . Takriben 4500 tank ve 7000 
tayyare . 

Hazarda 680.000 harpta 6 mil · 
yon er . 

Almanya 

Otuzaltı piyade tümeni, 1 dağ 
livan, 2 süvari tümeni, 1 sü-

vari livası, 3 zırhlı tümen , Alman
yanın hava donanmasındaki tayyare 
mevcudu 2000 tahmin edilmek 
tedir . 

Hazarda 800.000, harpta 2.000· 
000 er. 

ltalJ• 

Otuzbir piyada, 3 süratli, 4 Alp 
ve 2 tane baştan aşatı mo 

törleştirilmiş tümen. 400 ·tank. 3300 
tayyare . 

Hazarda 450,000, harpta 9.000 
000 er. 

Çekoslovakyanın hazardaki ordu 
mevcudu 200.000 harpta 1.500.00o 
erdir . 

Yugosla..,yanın hazardaki ordu 
mevcudu 160.000 harpta 2.300.000 
erdir • 

Avaeturr• 

Yedi tümen, 1 müstakil liva, 1 
süratli tümen; 

, 
Cümhuriyet bayramı 

Önümüzdeki büyük bayram her yılın 
kinden daha tezahürlü olacaktır 

---~--

Şehirde ve Köylerde neler yapılacak 

Cümhuriyet bayramımız bu yıl 1 

şehir, kaza ve köylerimizde her yıl· 
dan daha iyi bir şekilde kutlulana
caktır.Kutlulamaya seçilen bir heyet 
kutlulama programım tesbit etmiş· 
tir. Kutlulama programmm esasla· 
rını yazıyoruz : 
Şehir kuthl,..... programı 

ana h-rı: 
Cümlmriyet bayramı rf'smen 28 . 

Birinciteşrin perşembe günü saat 
13 de Saat kulesindeki düdüğün 
çalmasile başlıyacakhr . Bu işaretle 
beraber şehirde bulunan .bütün fab · 
rikalar , otomobiller , kamyonlar 5 
dakika sürmek üzere korne çala· 
caklardır . 

Bayramın birinci gününde Ata
türk anıdına bir çok çelenk konacak· 
tır. Bu çelenkleri izciler merasimle 
koyacaklardır. 

3 gün sürecek bayram günle. 
rinde öğleden sonra Belediye önü , 
Kuruköprü ve Eski istasyonda ku· 
rulacak olan halk lcürsilelrinde ha 
tipler nutuklar söyliyeceklerdir. 

Bayram yerleri Beletliye ve Hal· 
kevi önünde havai fiŞeklcr atılarilc 
bayram şenlikleri yapılacaktır. Ge. 
celeri muhtelif llkınekteplerde mü
samereler verilecektir . 

29 Birinciteşrin cuma günü saat 
10 da geçit töreni yaptlacaktır. Gt.· 
çit töreni Tütün Fabrikası civarın. 
dalc:i yeni koşu yerinde yapdacaktir. 

Geçit törenine askeri kıtalar , 
ihtiyar gaziler, şehit anaları , malul 
gaziler, yedek subaylar , jandarma, 
polis kıtalan, izciler, okullar , spor· 
cular, ulusal guruplar , Çocuk Esir· 
geme Kurumu ve Türk Maarif Ce
miyeti iştirak edecektir.Bayram ge 
cesi askeri kıtalar , halk, okullar ve 
sporcular tarafından büyük bir fener 
alayı yapılacaktır : Ayni gün saat 
22 de Vilayet tarafmdan ismet İnö 
nü Kız Enstitüsünde bir balo veri· 
lecektir . 

30 Birinciteşrin günü saat 14 
sporcular taraf mdan şehirde bir 
gösteri gezisi yapılacaktır. Ve saat 
15 de şehir stadyomundı:.1 spor şen
likleri yapılacaktır. Cümhuriyet bay. 

lsvlçre 

Dokuz piyade tümeni, 4 dağ 
livası, 2 hafif liva, sınır muha. 

f azasına m.:ıhsus müteaddid livalarla 
müstahkem mevki kıtalan . fleride 
iki misline çıkanlacak olan lsviçre 
hava silahnıda 150 tayyare vardır. 
Manevralar münasebetile silah al· 
tına alınanların mikdara 25.000 ile 
36.000 araamdadır. Harpte 400.000 
kişilik bir ordu çıkaracak kudrette 
dir. 

ramımızm devamı müddetince bay 
ram yeri çocuklar için de serbest 
olacaktır . 

Cümhuriyet Bayramını kutlu -
lama Jlll>framlarınm anahatları yu· 
kanda yazdığımız şekildedir. Bay. 
ram programını yakında neşrede· 
cetiz. Bu büyük bayramımızın par· 
lak bir şekilde kutlulanması için 
hallbnnzın canla başla beraber bu 
işe ehemmiyet vererek evlerini tez 
yin ve tenvir etmeleri pek gerek 
lidir . 

KISJ kutlutama proıramı ana 
hatl8ft: 

Bütün köylerde, halk, evlerine 
ve köyün göze çarpan yerlerine bay· 
raklar asacaklardır, 

28 birinci Teşrin gününde bay· 
ramın başlamış olmasından dolayı 
bütün kölüler saat on üçte Cümhu. 
riyet meydanında toplanarak meydan 
direğine bayrak çekme merasimini 
yapacaklar ve biribirlerinin bayra· 
mmı lcuttulayacaklardır. 

Bayram geceleri köy meydanla· 
randa ateşler yakılacak ve mektep, 
köy odaları fenerlerle aydinlatılacak· 
tır. 

29 birinci Teşrin günü köylült:r 
meydanlıkta toplanarak köy mual
limleri tarafından Cumhuriyet bayra. 
mı münasebetiyle, Cumhcriyet devri 
hakkında konferanslar verilecektir. 

Şehre yakın olan köylüler atla· 
riyle beraber şehirdeki törene iştirak 
edeceklerdir. 

------- -· .. 
Maarifte bir tayin 

14 Tef rlnlevvel 937 

Sabahtan akşama kadar gök 
yüzü keşif bulutlu , hav.ı rüzgarsız, 

en çok sıcak 24 santigrat derece, 
Saat 12 den itibaren gök yüzü 

birdenbire kararıırak yağmur yağ· 
mağa başlamıştır. Yağmur ögleden 
sonra şiddetlenmiş ve fasılalı bir su 
rette yağmıştır. Yağmurun civar 
köylerimize oldukça fazla yağdığı 
haber alınmıştır. 

~~--------·'--------~-
Osmaniye yolunda 
bir düğün kavgası 

Harp halinde umumiyetle bir mil. 
yon nüfus, vasati bir hesapla bir 
tümen er cepheye gönderebilmek· 
tcdir • Küçük devletler bu mikdan 
8fmak mecburiyetindedirler. Büyük 
devletler bu nisbetin aşatısında ka· 
lacaldardır . Küçük ve ayni zaman· Ceyhan : 14 (Hususi) - Bugün 
da müdafaa politikaları bakımından Osmaniyeden getirilmekte olan 
elverişi i bir vaziyette olmıyan dev. Hamdilliden Cümalinin gelini Vey-
letlcr, daha hazaıda iken tümen mik- siyede indirilmiş bu sırada sekiz on 
danna çoğaltmak ıorundadırlar. Mi· kiıi bahşiş almak için düğün cemi-
sal olarak lsviçre ile Sovyetler Bir- yetinin önüne ip germiş • Buna ma· 
liti göaterilebilir . 170.000.000 ınü· ni olmak istiyen Hasan , Ômr.r ta· 
fusu olan Sovyetler 115 tümen , rafındm taşla ağırca yaralanmıştır. 
4.200.000 nüfu5U olan lsviçre ıse Suçlu yakalanmış, yarah Osmaniye 

13 tümen çıkarmaktadır. hastanesine kaldınhmştır. 

15 Teşrinievvel 

Bugünkü Habe 
istanda İtalya 

/J abP§İstaıı ııaıbı .Af ar 
Craziani ')al.ınlarda 
marayı ziymet etmiıir. A 
çnfıabaya dönüşte, Ass 
dan lıaşlrıyıp D11nukil V 

yetin den geçerek D<'sJ 
uza11acr /.; ')olun ne de 
:re kadar ikmal edilmiş 
duğunu !!ôrmrlı üzere 
saba utıramafia niyaı t 
tnİ§tİ . Mere§al Garaz}~ 
nm geli§i içirı her fjjJ 

lıazı . lıkropı lmıştı. 

~ akat sonradan öğrenildi 
g-- mareşal, Assab ziyaretind 

vaz geçerek doğruca tayya 
ile Adisababaya gitmiştir. 

Bu şekilde yol değiştirmen 

Habeş çetelerinin son defa Adov• 
bir hücum yapmasından ileıi gel 
ği söyleniyor. 

G.?çen Eylül ayının ortalar 
vaki o]an bu hücum esnasında · 
kişi maktul düşmüştür. 

Ağustosun sonunda da, Mak 
şehri üzerine Habeşler tarafin 
bir hücüm yapılmıştır. Adisabbalı' 
Dessiye · Mussava yolunun mua 
yen noktalarında daima Habeşi 
hücumuna uğramak tehlikesi rne 
cuttur. Ayni yolun 6üyük bir kısıtı" 
m, yağmur bozml'ş bulunuyor. Billl 
enaleyh yağmur mevsimi Littikte' 
sonra bu yolda yeniden tarnirtl 
yapmak lazım gelecektir. 

Ağustos ayı sonunda nakliY 
kamyonlan üzerine Habeş ~etefdl 
tarafından bir huçm vakı ol 
ve söylendiklerine göre 2.00 ka1' 
yon yakılmış veya parçalanmış 

Bu hücum da Dessye • Musta~ 
yolu üzerinde yapılmıştır! . tb· 

Büyük şehirlt!r ve vilayetler if' 1 

tisna edilmek şartile - ki buralar 
da askeri yardım icabında sür• 
temin edilebilir - Habeşistan; liJ> 
yanlara karıı çete harbi açan 
b"ş reisleri tarafından idare edi 
mektedir. 

Memleketin ihtiyacına teka 
edecek derecede hubu~at yetiştirt 
lemiyor, Habeş halkı hemen tam' 
men topraklarını yüzüstü lnra 
lar, ziraat maziye karışmıştır. 

Bugün Cimma ve Sıdamo vil 
yetlerinde de kahve fikdanı gör6~ 
mt-ktcdir ki, bural arı eskiden 
çok kahve zevk eden yerlerdi. 

Cibutiye getirilmekte olan f-j 
var kahvesini son zamanlarda A 
sababaya göndermek ınecburiY 
hasıl olmuştur. 

Zira Adisababada hemen kah 
buhranı ba~lamıştır. Eski glinle 
böyle bir şey asla gbrülmezdi. Ç 
kü daha yakın mesafede olan C 
ma ve Sidanodan Adisababaya 
fi miktarda kahve gelirdi. 

Yiyecek maddelerinin de aı 
göze çarpıyor. Yalnız ltalyan mal 
rı gelmektedir ve bunlarda yük 
makamlardan müsaade almak su 
tiyle Habeşistana giriyorlar. Hat 
ktiçük bir paket yiyecek bilt', e'I/~ 

• la müsadesi alınmadan askere ve 
Habeşistanda yerleşmiş olan abat 
ye verilmiyor. Kar~ılaştıkları ma 
miyet ve müşkülata nazaran f-j 
beşistandaki İtalyanların kuvvei rrı 
neviyesinin o kadar kuvvetli olrrı1 
dığı görülüyor. 

Habeşistanı 

mek hususunda ltalyanların ka 
)aştığı '>ir diğer engel de, hit 
sermaye bulunmamasıdır. Parı 
l.ıntısı açıkça göze çarpıyor. 

Bir muhabir 
atacağız 

Gazetemizde çah,mak 
üzere bir •ehlr muhabiri 
alacatzı. 

Alacatımız bu arlrad•f 
asgari orta mektep mezıJ" 

nu olacaktlr. Ask•Mlllnl 
bltlrmlf olanlar tercih edl 
lecek. Taliplerin yaZ1 ,,, ... 
rl mUdUrlUIUmUze veya 
Sekreterftle mUracaatları 
ıızundrr. 
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VLiLER MEKTEBi 
Ütültüsüz patırdısız yaşamanın yolu 

~ Lıııl cmleketinde boşanma da' alarmın gittikçe artması ve hele Re
Q WU noda olduğu gibi en kısa bir muhakemeden sonra kan kocanın 

.. ayrılıvermesi bir Amerikalının merakını tahrik etmiş, işini gü. 
•nu b ere a ırakıp bu mese!enın esrarını anlamağa koyulmuştur. 

ış 0 \arııı 11 Amerikalı bir çok tetkiklerde bulunarak nihayet şöyle bir neticeye 
re .,fı IŞhr : 
·ut ıl 
:_ı an A ...... 

ıiil oş "•rtikada göı ülen sürü sürü 
uk~knıaların sebebi, ne zevcenin 

di k k • ~na hiyane~ten ne de şu kla · 
indtl' n .•r~kter!erın uygunsuzluğun 
yarı b: ı!.erı gelıyormuş. Bu hususta 

Uyuk rolii havatın küçük işle
en~ "tüc ;arı kocanın. birbirine karşı 
va) uş \ avranmaları sebep oluyor 

eld F·ı 
~a.i hakika Amerikadaki boşanma/ 

rındı nın ~ını takibeden bir insan ko. 1 
· 2 ir t karısını, karının da kocasını 

cc: •tıı kötü itiyatları ile bayatı 
et et e.~~eme döndürdüğünden şika 

1-1 tıgıni görür. 

'll esela, erkeğin istirahat ettiği 
. at~nda ayaklarını masanın üstüne 

ferı aiııı ayı itiyat edinmiştir. Kadın da 
ıne( bc;ı sigara tüttürür. Bütün diğer 
ı~fll 1 Oner ~e. bunlara benzt!r şeyler 1 
Bıııl •n A. Un ıçın bu kanaate ermiş o. 
iktt~ la, dllıerikalı bu " kötü mevzu ! •ı •. " 
miri ye ~zeftmeğe karar veriyor ve 

ı flı4. nı gelinler mektebi ,, ismile bir 
1. S •Ss 
ıY ese açıyor. 

teler il Bu mektebin dersleri nazari de· 
fınııl ,·~•ıtıelidir. Yeni evliler birbirleri 

kaıtl; lcd· arşı alacakları tavrı göstermek
ış~'' ır. 

~• Yen· 'f sa anı ~ çı tler hayatlarını ileride ta 
·;- cbifllıul edilemiyecek bir hale geti · 

r ı tııesi h I 
1 

r en k· ınu teme olan vaziyetler. 
.a ~~ adırçe 1nilınesi bilhassa anlatılmak. 
raır . 
!tat Fak Ht tkek at bu mektebi tesis eden bir 
dil İyad olduğu için verilen dersler en 

e i~e ~ kadınların tahsil ve terbiye. 
b~ ~ıt şeylerdir. 

:i~ Y~katıektebin pratik dersleri aşağı 
ş , rı. Şunlardır : 
anı ı· uır A . . 
k ıf ın old genç merıkan kızı yem ge 
ın Ctke d uğunu farzediyor. Sabahleyin 

vilt kıtış ~ e~ saçlarında " Bigıınti " ve 
ör~I ltıcn ıb· bır pijama ile kalkıyor. He 

ır · n eı tenç k sıgara ·yakıp bir ahbabı 
fo~ ızla ardı arkası i.,gelnıez tele· 

J-lı ~Uhaberclcrine başlıyor. 
,~dı <lahaı sahneden sonra muallim mü· 

riye~ ~arck e ederek bir kadının bu gilıi 
......._ eUerine erkeğin t • hammül et 

ah,.ı ~ 

me5ının imkanı olmadığını anlatı· 
yor . 

Tuvalet odasını, gizli şeylerini 

görmemesi de erkeğin hoşuna gide. 
cek şeylerden değildir. 

Mesela, yüzüne krem sürmüş. yü
zündeki çizgileri gidermek için mas· 
ke koymuş ve güzelliğini idame için 
kullandığı pomat ve sairenin erkek 
tarafından görülmesi caiz değildir. 
Eğer itinasız veyahut hüsnü tabiate 
muvafık olmıyarak giyinirse, erkeğin 
traş olurken rahatsız ederse bütün 
bunlar hoşa gidecek şeylerden değil
dir . 

Erkek gazetesini okurken mani 
olmak istemek, yemek esnasında si· 
ğarasını tabağın iÇinde söndürmek, 
suratını asmak veyahut daima böyle 
asık suratla bulunmak ileride iyi ne
ticeler vermiyecek geçimsizliklere 
m"üncer olduğu anlatılmaktadır, 

"Yeni gelinler,, mektebi müesse· 
sesi esas itibarile bü}ük ehemmi 
yetleri olduğu halde çok ehemmi· 
yetsiy zannedilen bu gibi şeylerin 
evlilik saadetini temin edemiyeceğini 
hatta bunların bizzat evlilik saadeti 
olduğunu iddia etmektedir. 

Evin kraliçeleri bulunan kadın· 
lar bunlara kuvvet ve ehemmiyet 
vermelidir. Kocasına dokanan her 
şeyden ictinap etmeleri ve kocaları· 
na hoş görünmeyen şeyleri idrak e. 
dip ona göre hareket etmeleri elzem· 
dir. 

işte bu mektep diğer pratik tah · 
sille beraber kadınlar da bu hisl~rin 
inkişafını elde etmeğe uğraşmakta· 

dır. 
Bu " Yeni gelinler,, ~ümune mek 

tebinin ne dereceye kadar muvaff a. 
kiyct gösterdiği henüz tamamile an· 
!aşılmamıştır. Ancak usulü tedrisin bir 
taraflı olması yani yalnız kadınların 
iyi zevce olmaları hakkında tedrisat 
ta bulunması herhalda büyük bir 
noksanlıktır. Elbette erkekler de ev· 
lilik hayaimı zehirleyen bir çok ku 
surlara maliktirleı. 

lerd 
Çii 
CirO 

k 
l<omşu hükiimetlerde 

Demiryolu siyaseti 
surt 
at!1 

Sovyetlerde yeni Demiryolları 

vvr l ~ 
1 ı~i d sene zarfında ·ovyetler bir-

vfJI, ~U•J ahilinde 4 918 kilometre u. 
b~ ., u~ , 
h

(ll Cek unda yeni de ryolu .ferşedile 
S ve a . 

J-lı .ıı 7 .Ynı.zamanJa, halen mevcut 
ırı• tı da ~ıloınetrelik demiryolu hatla 

lrıı~ 'y Çıft yol haline getirilecektir. 

kista ~kında bitirilecek olan Kaza 
şlı I~. bı~bın Karaganda·Balkaş demiryo· 
ar ıtıııı· assa büyük bir ekonomik e· 
ttıfıı ~un1ııiYetj lıaizdir, 488 kilometre u 
a 1 'l'u,k ~~daki bu hat, Omsk şehrini 
"' lır. e sı " madenlerine bağlıyacak· 

:f köıııüu .. Yol vasıtasile, Karaganda'nın 
A.sy, rıı ve Balkaş'ın bakırı, merkezi 

~iind:~l ve memleketin ortalarına 
D·~ ccektir. 

k 
1 

der dıger taraftan Rubtzevka . Rid
cın· 

llıctr il ıryolunun dn •On 77 kilo 

ıntakalarında yapılmakta olan bazı 
hatlar da, bu sen<' işletmeğe açılacak 
demiryolları ıneyanındadı r. 

Yeni konulan çift hatlar, Ural
Kuıniesk ve Moskova - Arkanjel 
demiryolları üzerinde~i nakliyatı bir 
kaç misli fazlalaştıracaktır. Aşağı 
Volğa mıntakasında Saratov-Rti 
çevo hattının çift hale getirilmesi de 
yakında bitirilmiş olacaktır. 

Ayrıca, aşağıdaki hatlar da elek 
trikleştirilmektedir. Kafkasyada Kis
lovodsk hattı, Moskova - Podolsk 
hattı, Kolaıda Apatiti- Murmansk 
hattı, Ural'da Goroblagodotskaya 
Çusovaya hattı ve Sibiryada Bielovo 
- Kuzni~tsk hattı. Bu hatların umu 
mi uzunluğu 1,016 kilometredir. 

---.----..·······----
İzmirde 

kiı<ı:c: kısmı yapılmaktadır. 340 
f lloliıııet:~. uzunluğundaki bu ~a~ ile 

lııı•k .. ık 'll~den cevherlerı, ışle. 
•rke ~zere, Kazakistan'ın endüstri Tütün piyasası ay sonunda 

G ı erıne indirilecektir. ı açılacak 
t ~tbi s·b· . 
• ııakı· ı ırya da oJun ve keres 

8 1'()"1skışe . bilhassa yarayacak olan fzmir : 14 (TÜRKSÖZÜ muha 
d, ve S ulıın <l~ıniryolu ile Ukranya. birinJrn) - Tütün piyasası bu ayın 

~ 011Yetler birliginin merkezi m. sonlarına doğru açılacaktır . Ame-

Türksözü 

Filistinde 
Hükumetin tedbiri 

Kudüs : 14 ( Radyo) - Hü
kumet, şayialara nazaran teşriniev 
velin ortalarına doğru başlamak 
üzere hazırlanan muhtemel karışık. 
lıkların önüne geçmek üzere fev
kalade tedbirler almıştır . Bir çok 
kasabalarda sokaklarda toplanmak 
kati surette yasak edilmiştir. Büyük 
mikyasta araştırmalar yapılacağı 
tahmin edilmektedir : 

Lübnanın yeni 
meclisi 

Meclis 63 azadan mürek
kep olacaktır 

Beyrut ; 14 [ TÜRKSÔZÜ mu. 
habirinden ] - Lübnan meclisinin 
63 azadan mürekkep olması hakkın. 
da Yüce Komiserliğin bir kararı çık. 
mışlır. 

Bu karara göre meclis azaı;ı 63 
mebustan mürekkep olacaktır. Bunun 
42 si intilıapla olacak, 21 i hükumet 
tarafından tayin olunacaktır. 

Kaymakamlar 
arasında 

Ankara : 14 ( Hususi ) - iç. 
bakanlıkça hazırlanan yeni kayma· 
kamlar kararnamesi yüksek tastika 
iktiran etmiştir. Tahvil ve yeniden 
tayin edilen kaymaka•nlarımızı ya· 
zıyoruz : 

Devrek kaymakamlığına eski 
Tosya kaymakamı B: B. lsm~il Hak. 
kı , Gercüş kaymakamlığına eski 
Nezib kaymakamı Arif, Hekimhan 
kaymakamlığına lsmetpaşa nahiyesi 
direktörü Necdet , Göynük kayma· 
kamlığına Sivicc kaymakamı Atıf , 
Mihalıççık kaymakamlığına Çemiş 
kezek kaymakamı Cemal , Anamur 
kaymakamlığına Hozad kaymakamı 
Cemal, Arabkir kaymakamlığina 

Nazimiye kaymakamı Hami, Fenike 
kaymakamlığına Kahta kaymakamı 
Kadri, Elbüstan kaymakamlı2ına 
Demirci kaymakamı Cemil, Akça· 
dağ kaymakamlığına Gökeün kay. 
makamı Hulusi, Çemişkezek kay 
makamlığına Konya vilayeti maiyet 
memurlardan Mazhar, Hozat kay· 
makamlığına Çerkez kaymakamı 
Turgud, Garzan kaymakamlığına 
Karasu kaymakamı Nizameddin, 
Fethiye kaymakamlığına Meriç kay· 
makamı Niyazi, Mucur kaymakam
lığına Lapseki kaymakamı Cemil, 
Lapseki kaymakamlığına Alfüye 
kaymakamı Osman, Aliye kayma 
kamlığma lzmir nufus direktörü Ha 
lim tayin edimişlerdir. 

r "' 
ı Alsaray Sinı.etı.bmareansı 

Bu akşamdan 

Aşkın uyan1şı 
Oyıuyanlar : 

·Şarl Boyer-Klodet Kolber 
ilaveten : Dünya haberleri 

Çarşamba : tenzilatlı 
inatine 

8605 1 " - ----' ---------------. . 
rikan tütün kumpanyalarının , bu 

Ademi Müdahale 
komitesi sür'atle 

karar alacak 
Londra: 14 (Radyo) - lspao· 

yadaki gönüllülerin geri alınması me 
selesi Ademi Müdahale komitesinde 
konuşulacaktır. 

Komitenin, meselenin müzakere 
sini uzatmamak için mesaisine had 
koyacaktır. 

Fransa
Yugoslavya 

Dostluk Muahedesi beş yıl 
temdid edildi 

Paris: 14 (Radyo) - Fransa 
ile Yugoslavya arasındaki dostluk 
hakem ve uzlaşma muahedesi beş 
yıl müddetle yenilenmiştir. 

f talyanın ispanyada 

mühim zayiatı var 

Paris ; 14 ( Radyo ) - Alınan 
malumata göre ) -· Resmi hiç bir 
liste çıkarılmadığı halde, ispanya 
cephelerinden ltalyaya yaralı olarak 
avdet eden askerlerin 7000 oldu 
ğu ve bir o kadar da hasta bulun 
duğu tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan, malum olduğu 
veçhile, resmi makamlar, geçen ayın 
20 sine kadar ispanyada 1226 ita!· 
yan askeri öldüğünü bildir'llişlerdi. 
Bundan anlaşılacağı veçhile, harbin 
başlanğıcınJan itibaren 15000 f tııl
yan askeri harp harici edilmiştir. 

9 lar içtimaı Bü
rükselde olacak 

Londra : 1 ~ ( Radyo ) - iyi 
haber alan mulıafil Dokuz devlet 
kongrasr için Bürüksel şehrini içti. 
ma mahalli olarak düşünülmektedir. 
Alakadar devletlerin büyük ekseri· 
yetinin bu şehir üzerinde mutabık 
kalacakları kuvvetle tahmin olun
maktadır . 

İstanbul Para 
Borsasında 

lstanbul : 14 ( TÜRKSÔZÜ 
muhabirinden ) - lstanbul borsa
sında dün birinci tertip Türk borcu 
tahvilleri 13,75 den açılmış 13,70 
den kapanmış, ikinci tertip Türk 
borcu tahvilleri 18,50 den açılmış, 
13,50 den kapoıımıştır. 

Bundan başka Ergani tahvilleri 
4,30 dan, Anadolu demiryolu tah· 
villeri 11,40 dan muamele görmüş, 
bir lngiliz lirasına merkez bankası 
tarafından 627 kuruş tesbit edilmiş
tir. 

Dün Londra borsasında bir lngiliz 
lirası 143, 15 de açılmış 148,40 ka
panmıştır. 

Altın dün borsa haricinde 10,60 
dan açılmış, 10,62 kafJanmıştır. 

Tan sinemasında 

yıl Egenin nefis tütünlerinden fazla .' il 
miktarda mübayaatta bulunacakları 
haber alınmıştır. 

BU AKŞAM 

DÜZTABAN llASTIBACAK 
Aslanlar arasında 

(SİRKTE) 
Bir çok kumpanyalar , iyi tütün 

elde etmiş olan müstahsillere para 
i ,razı sureti le şimdiden tütünlerinin 
mübayaasını teminat altına almış· 
!ardır. 

Hepinize hoş vaf it geçirtecek olan 
bu filmi halkımıza tavsiye ederiz 

Gelecek program : 

lngiltere tacının incileri ve lngiltere 
Kralının taç giyme merasimi. 

Manevraların son 

saatı 

- Birinci sahifeden artan-

selerle dolu geçen manevranın en 
tipik ttzahiirleridi•. 

Çünkü Kırmızı kuvvetler taplan
makta devam etmektedir. Tahrip 
edildiği farzedilen Aydın istasyonu 
şarkında trenden indirme yapan bir 
Kırmızı alayını Mavi tayyareler de · 
vamlı olarak bombaladılar. 

Alay, hemen müdafaa tertibatı 
alarak mitrolyöz ateşile tayyareleri 
püskürterek cepheye hareket etti. 

Tayyaıelerle trene binmek üze
re olan alay arasındaki çarpışma ço:c 
enteresan oldu. 

Alçaktan uçan tayyareler kıta· 
lara devamlı surette bomba attılar, 
mitralyöz ateşi, tayyareleri yükselt 
meğe mecbur etti. 

Sahife : 3" 

Japonlar Çin neslini 

I ortad~n .kaldırmak 

1 -Birin!is;aı~~~ Artan-

naral Araki, general Ugaki amiral 
Suyetsugu 'nuıı bu genel kurmay aza· 
lakı arasında bulunacağı muhakkak 
sayılmaktadır" 

Pekin : 14 (Radyo) - Pekin
Hanko mıntıkasındaki Japon kuv. 
vetlerinin öncü kıtalan şiddetli yağ· 
nıurlara rağmen ileri hareketlerinde 
devam etmişle~dir . Şıkıankvaz'in 
24 kilometre cenubunda Yingtsuyu 
zabtetmişlerdir . 

Göring'in eniştesi öldü 

Berlin : 14 ( Radyo ) - Gene· 
ral Goring'in eniştesı ibtiyad zabit· 
liği talim vazifesini görürken ansı· 

zm ölmüştür . 

Asri Sinemada 
Bu gece yarın gece öbür gece 

ÜÇ GECE 

Bayan Faidenin veda 
• 

gecesı 

Büyük sanatkar Kemal Sahir birleşiğinin iştirakile komik Sezai-ve 
bir çok sanatkarlarla birlikte hem sinema,he!11 tiyatro ve hem de varyete 
tekmil saz heyetinin büyük konseri Bayan Faidenin en son yeni şarkıları 

Varyete, raks, düet, vodvil, sinema 

Fiatlarda aynendir. El ilanlarını mutlaka okuyunuz 

DİKKAT : Sinema tam : 8 de başlar. 
Telefon : 250 ASRI 

Localarınızı evvelden tedarik ediniz 

8611 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

A.uıwıı So. :JUOH : 

-
iş kanunu 

lı.rıbui ıurıhı : /j/fJ/936 

,\,.şrı turılıı : l )16119311 

-Dünden artan-
murakabe ve teftişlerde bulunan diger Devlet, veya vilayet yahut beledi. 

1 

ye memurlarının, teftiş neticelerini ve bu yolda yapmağa tevessül ede
cekleri takibatı aynca o yerde işbu kanunun tatbikır.a memur bulunan 
makama, teftişin bittiği günden itibaren kırk sekiz saat zarfında, yazı ile 
bildirmeleri lazımdır . 

Madde 97 - İşverenler, i~lettikleri işyerlerinde ve bunların alakalı 
kollarında, salahiyettar memurlar tarafından yapılan teftişlerin neticelerini 
yazmağa mahsus bir defter hulundurmakla mükelleftirler. Bu defterin ne 
şekli, ne yolda dol~urulacağı ve buna ilgili muamelelerin usulleri "iş mu· 
rakabe ve teftiş nizamnamesi ,, nde gösterilir. Bundan başka, ış mura. 
kabe ve teftişini kolaylaştırmak üzere, işverenlerin senede kaç defa, mu· 
ayyen suallere gerekli olan cevaplar jçin, ilgili makam tarafından ken. 
dilerine gönderılecek beyannameleri doldurup vermek mükellefiyetinde 
bulundukları dahi yukarıda anılan nizamname ile tesbit edilir. Bu beyan· 
nameleri, işverenlerin hakikate uygun ve eksiksiz doldurmaları mecbu~ 
ridir . 

Madde 98 - İş murakabe ve teftişile muvazzaf makamlar veya me. 
murlar tarafından ifade ve malumatlarına müracaat edilrn işçilere, işve· 

renlerin veya vekillerinin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısiyle 
telkinl~rde bulu ı n ıları, i$çıl~ri ln'<ikati saklarıuğa yahut değiştirmeğe 
sevk veya her bng, b,r sureti~ ic':ıır et n!leri veyJhut işçilerin ilgili ma· 
kanılara vaki olan ihbar, m:iracaat veya ifadeleri üzerine bunlara karşı 
fena muameleler yapmağa kalkışmaları yasaktır 

işçilerin de çalıştıkları veya ayrıldıkları i ,.yerleri le işverenler hakkın· 
da, ilgili makamlar ve memurlara hakikate uygun olmıyan ihbar veya 
müracaatta bulunarak bu makamlar ve memurları lüzumsuz muamelele
re sevketmeleri, işverenleri haksız yere kanunen ınuatep vaziyeti<! gös· 
termeğe kalkışmaları ve ilgili makamlarca kendilerinden şorulan husu•lar 
için doğru olmıyan cevaplar vererek murakabe ve teftişin ifa mı karış. 
tırmak, güçleştirm-,k veya y-tnlış bir neticeye vardırmak gibi kötü nİ· 
yetli hareketlerde bulunmaları yasaktır . 

Maide 9;) - Bu k~nun h~kümlerinin tatbikatıııı temin ve takibe 
salahiyettar m tkaınl~r v~ya ın~ muılar tarafından lüzumu halinde vaki 
olacak taleb üzerıne, z l >ıt~ k~vıetleri: işbu nıak~mlar veya memurların 
vazifelerini tam ve kamil bir surette ifa etmeleri esı,atrnıı temin eyle· 
mckle mükelleftirler 

YEDİNCİ FASIL 
Sn.•_ı nl l"urdınılar 

Madcte 100" - iş hayatında, " iş kazalar ile m ·sleki hastalıklar ,, , 
" ihtiyarlık " , " İşten kalma " , " Hastalık " ve " ölüm ,, hallerine kar
şı yapılacak sosyal yardımlar, Devlet tarafından tanzim ve idare edilir 

inhisarlar idaresi de·ilk günden 
itibaren tütün mübayaasına başlıya 
ca_klır . Bunun için hazırlıklarını ta· 
mamlamışlır. 

8612 . ________ ....., ______________ . 
8303 -Sonu var-




