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Giirıdelik 

TORKrfYE'NIN KANADLARI 

Bütün gözler Türkiye turu ya· 
t"lf ve egzersislerine giden genç 
kanadlara çevrilmiştir. Kahraman 
çocuklarının koluna, kafasına ve 
yüreğine güvenen halk, onların 
kanad kuvvetlerine de inanmak 
istiyor. 

Kanadsız kartal serçe yavru -
farına bile oyuncak olabilir. Yir -
minci asır havada döğüşüyor. 
Atılmaz dağlarla göz kararları 
"tprumlar, ordu boğan bataklık .. 
lirla keçi geçirmeyen kayalıklar. 
kanad hızına boyun eğiyor. Baş -
bakanın son söylevindenheri, ka · 
nad hakikati Türkiye'de daha iyi 
anlaşılmııtır. 

Türkiye turu, halk karşısında 
yapılan ilk deneç olmakla bera -
ber, ordu kanadlarmın ne kadar 
sağlam ve hazır olduğunu göıter 

mittir. Türkiyemiz coğrafyanın 

büyük parçasıdır: geniş havamız
dan hamle alan uçmanlarımız, ya
rın, araıuluıal havacılık i.leminde
ki yerlerini alacaklardır. Tek ha
kikati barış temelinin, üstüne va -
rdmaz bir müdafaa kuvvetinden · 
ibaret olduğu gerçesi değişmemi~ 
tir. Yeni asrın değittirdiği bir §ey 
varsa, o da, müdafaa kuvvetinin 
bütün uluaal la.aliyetleri kapAyan 

medeniyet ve k~ltür kuuoeti oldu
iuılur. M~mleketler, yeni harblar· 
da, denizde zırhlılar gibi, aon vi · 
daama kadar, bütün ve tam olarak 
çarpııacaklardll'. 

En küçük İşte en ileri teknik 1 
Bütün ve tam harekette birliği vo 
güveni anca~ J>u dUıturla elde 
edebiliriz. Kana~ ise ileri teknik 
d~vasmın bathca sembollerinden 
biridir; kanad, laboratuvarların, 
enstitü: •rin ve kdr kırk yarar mo· 
tör tezt ihlarmın gölgesinde uçu 
yor. Yürür kuvvetler arasında en 
büyük hızla giden bu aleti, yeni 
icadlar daha büyük bir hızla ko -
valıyor. 

Fakat bize birkaç yıllık endµs
tri deneçlerimiz, bu toprakta türk 
teknisyeninin f ışk1rır ve kaynar 
gibi bittiğini göstermiştir. Başla 
dığımız ince makine işlerinin hiç 
birinde acamılık duymadık. Ana
dolu'nun tahta tekerlek görmiyen 
köşe buc~kları bile motör sesini 
yadırgamadı; makineyi, bir cana· 
var gibi ürkerek seyretmek değil, 
onu bir hasrete kavu~ur gibi ku -
cakladı. 

Kanadlı gençler, · havamızda, 
Türkiye medeniyet ve kültür ha · 
reketinin belgesj gibi uçuyorlar. 
Bir ulus, esaslı ve devamlı olarak, · 
ancak olır,unluk çağında kanadla -
nabilir. ileri ve geri memleketleri 
eskiden baca dumanları ayırırdı; 
timdi kanad sesi aymyor. ·Sömür
gelerde baca ve kanad yasaktır. 

Bugün onlarla, yarın yüzlerle 
ıaçuşarak, bugün havamızı, yarın 
bütün havaları dolaşarak, asrmıı
ıa ne kadar iyi ve sağlam yerleş • 
miş olduğumuzu göstereceğiz. 0!1 
ıekiz milyonun hürriyet ve hahtı
yarbğı, buna bağlıdır. 

F. R. ATAY 

Başyazarımız F. R. ATAY'm 
Almanya dönüşii yazdığı 

f\lmanya' dan 
bazı notlar 

admdaki yazıları pazarı.esi 
r.riin.kü sayımızda b(lflıyor. 

Adımız, andımızdır. 
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8. l.uı•al f'ra11 ·a'nın l luslaı $Urf;rt•le$i 

p<tktına bağlı knlacağmı /;l;)·/,.,J;. - Kay
seı·i kombiıu:ı:tmrn a~ılma töreni pro~ramı 
lwzırfonclr. - Ne{!;İs ltah·<t\·ı prof,•sl') 
ediyor .• 

Her yerde 5 kuruş 

Tüze Bal{anınıız B 
ŞülirÜ Saraçoğhı 

dün o·eJdi e 
Bakanlar kurulu toplanhsmd.ı 

bulunmak ü~ere lstanbul'a gid€'n 
Tüze Bakam B. Şükrü Saraçoğ1u 
dün 9.15 treniyle şehrimize gel -

Kayseri kom i ası ekonom • 
manın kuvveti• bir manive as 

-a kı 
olac k 

Kayseri fabrikasının açılma 
töreninde bulunmak üzere mem -
leketimize gelecek olan dost sov
yet Rusya ağır endüstri komiser 
yardımcısı B. Piatakof'un ba~kan
hğındalri kurul bugün fstanbul'a 
gelmiş bulunacaktır. Konukları -
mızı rıhtımda bükümet adına Is -
tanbul il ve tarhayı B. Muhiddin 

Üstündağ, Ekonomi Bakanı adına 
Türkofis direktörü, Sümer B;\nk 
adına şube direktörü B. Muhib. 
Güvenlik direktörü ve tecim odası 
başkanı karşılayacaklardır. Dı~ 
Bakanlığı, işyarlarmdan B. Fevzi· 
yi konuklarımızın yanında bulun
mağa memur etmiştir. 

B. Piatakof ve arkadaşları, ak· 

İtalyan - habeş anlaşmazlığında Fransanın durumt 

Fransa uluslar sosyetesi 
paktına bağlı kalacaktır 

- ___,...._. 

B. Lavalin söylevi her yerde iyi karşılandı. Negüs 
radyoda bir söylev vererek İtalyayı protesto etti: 

Cenevre, 13 
(A. A.) - Ha
vaı: Asamble 
saat 10,40 da 
toplandı. 8. ,JJe
nes, esirlik me
selesinin aıya -
sal komisyo • 
nun gündemine 
kaydını isteyen 
İngiliz delegas • 
yonunun teb li -
ğini okudu. 

Saat 1-0,45 
de B. Laval, kür 
süye çıktı, önce, 
Fransa'nm ulus· 
lar sosyetesi p:ık 
tına bağlı oldu
ğunu söyledik -
ten sonra şöyle 
devam etti: 

"-Bizim u
luslar kUr:umu -
na olan İmaat
mız, asla zayıf -
lamamıştır. Hiç. 
bir güçlüğün Cenevrede HalJqistan için konuşan üç devlet delegesi 

durduramadığı .
1

1l go~·rme iml.tanl.arı vermeye ça: . 
bir sebatla fraiısız delegeleri dur "' -
madan uluslar s~syetesinin otori · mİşlarcJır · Fransa'nm sıyasası, ta • 
tesini artırmaya ve ona çalışma mamen uluslar sosyetesinin esas · 

larına dayanır. Dostlarımız . ~ 

Rayştağ topl~nıyor 

Almaİıyanın bir tel{ 
hayra~- ~lacak 
Berlin, 13 (A.A.) - Rayiştağ, 

yarın Nürenberg'de toplanacaktır. 

B. Hitler, Rayiştag'da bundan 
böyle Almanya'nm tek bir hayra -
ğı olacağını resmi surette ilan ede
cektir. Bu bayrak, nasyonal sos • 
yalist partinin bayrağı olan gama
lı haçlı kırmızı bayr~ktır. Rayiş -
tağm toplantıya çağrılmasının 
hakikt sebebi bu söylevair. 

Bu sembolik hadise, parti ifo · 
devletin tam ve kesin birliğini 
kuvvetlendirecektir. 

bağdaşıklarımızla yapılmış olan 
bütün anlaşmalarıınu:, Cenevre ve 
Lokarno'dan geçer, küçük anla.:ı 
ma fransız • sovyet anlaşmsaı, Ro-

' 1 .h. ma anlaşma arr gı ı •..• 
Kollektif güvenlik ülküsü, bi .. 

zim kanunumuzdur ve paktları in
( Sonu 2. inci sayfada) 

Fındık f iatlarını 
lcorumak için · 
" Trabzon, 13 (A.A.) - Sam -

sun Türkofis direktörü şebrim:.:e 
ghlerek fındık işlerini incelemiye 
başlamiştır. Bu iJ:!celemeler tarım 
bankasının fındığı. korumak için 
piyasadan mal sabn alması esası· 
na dayanmakbif .... 

şam üzeri eksprese takılacak özel 
vagonlarla Ankaraya doğru yola 
cıkacaklardır. 

Yann 9,15 de Ankara'da bulu
nacak kom;' ' . .-ı durakta Ekono . 
mi Bakanı B. Celal Bayar ve Sü -
mer Bank genel direktörü B. Nu
rullah Sümer. Dıı> flakanlığı at' ıa 

B. Nureddin Ferah, 1J ve ıarbay, 
Güvenlik direktörü ve tecim oda
sı başkam kar,ılıyacaktır. Yarıu 
Marmara köşkünde konuklarımı 
za bir öğle yemeği verilecektir. Bu 
yeıpekte Ekonomi Bakanımız, Sov
yet kurulu ve ıovyet elçiliği ileri 
gelenleri, dı, bakanlığı direktör
leri ve Sümer Banş direktörü bu · 
lunacaklardrr. Akşam yemeği de 
Anadolu kulübünde yenecek~ir. 

Kayseri kombinasının açılma 
tör~nine gid~e~ler · için hazırla 
nan tren konuklarımızı da alarak 
yarın 24 de yola çıkacaktır. 
Bundan başka törende hulun- • 

(Sonu S in<:i sayfada) 

Uşalc şeker fabrikası 

hıı yıl çalışnuyacak 
Bu yıl Uşak yört!sinde pancar 

ürünü az olduğundan masrafı kıs- · 
mak için yalnız bu mevsimde l ' •. k · 
şeker fabrikası çalışrmyacak ve bu 
yörenin pancarı Eskişehir fabrika
sında işlenecektir. Üretmenlerin 
zarar .görmemesi için ta.zım ge • 
tedbirler alınmıştır. 

l'oltlun: 

Tüze bakanımız k.eadiai karştiıyanlu 
arasında 

mit ve durakta yargutay baıkan 
ve üyeleri ile bakanlık ileri gel~n. 
leri ve dostları taraf mdan ka..,ı .. 
lanmıştll'. 

8. Şükrü Saraçoğlu öjleden 
aonra Bakanlığa gelmit Ye itlerİY-. 
le uğraşmı§tır. 

ilk kendir 
•• •• •• •• urun um.uz 

Ta§köprü, 13 (A.A.) -- Ka• -
tamonu bölgesinin kendir kaynafı 
olan Germeç. derimi pazarında ill< 
kendir ürününün pazara gelişi do
layısiyle büyük gösteri yapılmış .. 
tır. Kendirhane bayraklarla ıUı
lenmiş kendir elyaflar! kendir çu
bukları ... rasında seçimler yapıl 
mış, birinci ve ikinci ve üçUu 
lüğü kazananlara tecim ve en· 
diistri odası tarafından haırrlanan 
armağanlS:r verilmistir. Paza~da 
20 bin kilo kendir elyafı sabfr"ol
muş, birinci 26, ikinci 24, ücür.~ü 
kendirin kilosu 18 kuruştan sl'hf
an,~tır. 

Türkiye'niri :l<redisi 
Düşünüyorum, ne uzun ı.aman

lar, türkler, yabancı topraklardan . 
başları eğik, türk olduklacmı bile · 
söylemekten utanarak geçmişler . . 
lstanbul'da sultanlardan fazla · ya
bancı elçilerin hükmettiği devir~ 
Ier, şimdi hatırası bile bir kabus 
gibi beni ürper(en kara günler ar· 

. . 
tık bir daha geri dönmemek üze
re tarihe ·karıştı. Şimdi, ne zaman 
ve ·nerede hangi ulustan olduğu
mu sorsalar· göğsüm kabararak 
"türküm!,, diyorum. Ve karşım
da beni dikkatle süzen gözlerde 
bfr aşağilama ifadesi değil, tam-

(Sonu 2. inci savrfads) 

Bükreşten gorü -
'lÜşler: A ltts sü -
el kulüb, yanda 
tüze sarayı, altta 
Bükre~ Qnlversi .. 
tesl. 



~AYIFA Z 

) oltlmı : 

Dışarda Türkiyenin kredisi 
(Bap 1 inci sayfada) 

tersı, adeta gıbta okuyorum. Ro
manyanın en küçük şehirlerinde 
bile, ilerlemelerimizi dikkatle ta
kib eden ve Atatürk'ten daima 
hayranlıkla bahseden insanlara 
rastladım. 

Beni Kişinav'a götüren trenin 
komp::ırtimanında, komisyonlar
la lstanbul'a da gelmiş ve memle
ketimizi yakından tanıyan bir Ru
man saylaviyle yaptığımız konuş
ma ulusal hislerimi çok okşıyacak 
bir zeminde geçti. Yol arkadaşım 
Atatürk'ün devrimlerinden ve şah
sından ne büyük bir heyecanla ba
na uzun boylu bahsetti. Adeta u
lu önderin ve eserinin büyükiüğü
ne beni inandırmak istiyormuş 
gibi. "Siz türkler, dedi, en sıkıntı
lı, en tehlikeli zamanınızda ta
rihin en büyük Uı:tfüne uğradınız. 
Başınıza bugün dünyayı idare e
den adamların en büyüğü geçti.,, 

Bu en büyük srlatı üzerinde ıs
rar:la durdu. Başka devrimleri ve 
onları yapmış olan devlet adam
larını birer birer sayarak türk dev 
timinin neden hepsinden üstün 
ve geniş olduğunu anlattı ve de
di ki: "Bugün dünya birçok idare 
sistemleriyle bir insanlrk ve idare 
laburatuvarına döndü. Fakat bir
çok araştırmalar arasında, sizin 
bütün aşkınlık/ardan kendinizi 
koruyarak sentezi elde etmek yo
lunu buldunuz. Yarın sizindir.,, 

Sonra söz türk göçmenleri bah
•ine geçti. Arkadaşım türkleri git
meye mecbur bırakmış olmak Ro
men hükümetinin en büyük hata
" olduğunu söyliyerek dedi ki: 

•
1
- Bizim topraklarımızda yaşı

yan türkleri yakından tamdım. Size 
riyasız olarak söyliyebilirim ki 
'bunlar bizim en namuslu, merd, 
sözüne inanılır ve çalışkan yurd
daşlarımızdı. Onları lens idare 
ettik. Yoksul düşürdük. Ve bu du
rumdan bulgarlar faydalandı. 

Halbuki biz bu/garların toprakla
&rnı türk azlık/arma satın aldıra
cak bir sıyasa güdmeliydik. Çok, 

DA(;I J K HABERLER: 

Litvanyadaki seçim 
Londra, 13 (A.A) - Reami ingiliz 

~evenleri, diln Fcansa, İngiltere ve ltal 

ya tarafından seçimin dilzgün bir ıu -

rette ve tarafuzca yapılması için Lit -

vanya nezdinde bir girifimde bulunul· 

"""'1! olduğunu bildirmektedir. 

Bir patlamada ölenler 

Londra, 13 (A.A.) - Yonkhire'de, 

Bamesl y yöresinde AppleweU kömür 

m denindeki patlama ve bunu takib e • 

den yangın yüzünden 15 kiti ölmüı, 9 
kiri yarahnmr!lttr. 

Patlama sırasında, madenin 135 

metre derinliğinde 160 işçi çalışmakta 

idi. Yaralılardan birkaçına, eJbiseleri 

henfü: alevler içinde iken, imdad yetiş • 
tirilm'ştir. 

Polonyada 11iiel manevralar 

Var ova, 13 (A.A.) - Lodz yakı. 

nında yapılan manevralar bitmit ve kı • 

talar. silahlı kuvvetler genel enspektörU 

General Ridz Smigli'nin önünde bir ge
çit alayı yapmrclardır. 

• 

çok yanlış hareket ettik. Ve şim
di bu hatamızın cezasını çekiyo
ruz, Bu çok değerli unsurları biz 
kaybediyoruz, ve siz kazanryorsu
nuz.,, 

Bununla beraber, Romanyada 
aşkın bir ulusçuluğa ve türk düş
manlığına rastlamadığımı kendi
sine söyledim. "Doğrudur, dedi. 
lslsv uluslardan başlıca bizi ayı
ran nokta da burasıdır, dedi. 

Uzun asırlar türk idaresi altın
da yaşadık ve bu arada, belki zu. 
lümlerinize de uğradık. Fakat şu
rasını unutmamalıyız ve unuta
mayız ki sağdan soldan bizi teh
did eden is/av, leh, macar, alman 
tehdidlerine kaqı bizim birliği
mizi, dilimizi, varlığımızı koru
muş olan türk ordu/andır. Bugün 
bir romcn devleti varsa biz bunu 
türklerin buralara kadar gelmiş 
ve memleketimizi istila etmiş ol
masına borçluyuz. Her ne de olsa 
artık o tarih devresi kapanmış, 

ve kanların izi silinmiştir. Şimdi 
kin ve düşmanlık hislerini yaşat
maya çalışmak neye yarar. Her: 
şeyden çok barışa ihtiyacı olan 
küçük ulus/arız, bu gerekliği gör
meli ve ona uymaya çalrşmalıyız. 
Türkler, eskiden boş buldukları 

toprakları istila ederken vazifele
rini yapıyorlardı, bugünkü şartlar 
ise bize ancak biribirimizle dost 
olmayı en iyi şartlar içinde yaşa
mayı emrediyor. Tecim bağlan
mız pek ileri ve sıkı olmasa bile 
kalb ve his bağlılığımız tam ve 
bütün olmalıdır.,, 

Birçok romenlerle tanıştım. Yu
karıya yazdığım sözlerle, iddia e
debilirim ki, hemen hepsinin fi
kirlerine dilmaç olmaktadır. Ne 
açık ve samimi konuşuyorlar. Bir 
yabancı, ve hususiyle bir yaban
cı gazeteciye karşı kendi hükü
metlerini ve idarelerini bile ten
kid etmekten çekinmiyen bu açık 
sözlülük biraz hayretle beraber, 
insanda büyük bir sempati uyan
dırmaktan geri kalmıyor. 

Yaşar NABİ 

.Amerikndn teldzcilerin 1trcui 

Nevyorlı, 13 (A.A.) - Telsizcilerin 
grevi yilzünden 10 yolcu ve bir yük va
puru kalkamallU§tır. 

xxx 

Nevyork, 13 (A.A.) - Grev yapan 
telsizciler, federasyonlannın tanmmasr· 
nı, ilcretlerinin artınlmasını ve ç~lışnıa 
prtlannm düzeltilmesini istemektedir • 
ler. 

Grevcilerin yerine yeni ~y<ırlar 

Nevyork. 13 (A.A.) - TeJsiz telgraf 

i~yarlannın grevi yüzUnden dün sabah 

hareket edemiyen l l gemi, telsizciler 

birliği ile anlaşma imza etmeden, akşam 

üstü yola çıkmışlardır. Bu gemilerden 
birkaçı, yeni telsiz işyarlan almışlardır. 

Şaka barı~ı konUlmnları 

Buenos Ayres, ıs A.A.) - Delege. 
ler.in çoğunun hareket etmiş olmaların. 
dan ötürü, Şako banş konferansr toplan. 
tılan geri bırakılmıştır. 

Bolivya cumur başkanının, ''Harb 
henüz bitmemittir.,, dediği söylenmek 
tedir. 

Paraguay cumur başkanı, harbın tek. 
rar batlamasından korktuğ.fhu aracılar:ı 
bildirmiftir. --.................................... .. 

20 ILKTEŞR11'- PAZAR 
Sayım memurları, Mıyım kontrol memurları, bu ifle 

Ugili re11rni orunlar, büyük ve kiiçük lfyarlar, .ayıma gire
cek bütün yurıda,lta ve yurıda oturan yabanalar bir tek 
ödnle yükümlüdürler: 

NE BiR EKSiK, NE BiR FAZLA 
Ti.irk ulwunun .ayıaını doğru çıluınruılı 

JSM•ekilet 
l.tatiıtik Umum Müdürlüiü . , .................................................... --r. 
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DIŞ HABE LE 
İtalyan· haheş anlaşnıazhğmda son <lurum B. Lavalin söyle

vinin yankılan 
lTALYA'DA: 

(Başı 1. inci sayzf:ıda) 

kar etmek kendi idealimizi inkar etmek 
olur, B. Samuel Hor'un söylevi "İngil
terenin kayt ve şartsrz olarak kollektif 
güvenlik sistemine katışmak arzusunda 
bulunduğunu., gösterir. Hiç bir memle
ket böyle teahhüdün önemini Fransa 
kadar takdir edemez ve onun kadar <Sl
çemez. Gelecekte zamanı ve yeri ne olur
sa olsun her tlirlil soravJarda blrJik isti
yen bu diyevim uluslar sosyetesinin hıı
yattnda bir tarih olacaktır. 

2 şubat tarihinde İngiltere ile, birge 
bir tahakkuk programı yaptrk. Bubenim 
için güzel bir hulya idi. Acaba tahakkuk 

etmek üzere midir Memleketimiz harb. 
tan perva etmez, ancak nefret ede~ 
Mcmfokıetimiı, coşkun bir barış arzu. 
su ile mutehassistir. 

Roma'da 7 şubatta B. Mussolini ve 

ben, aramızı açabilecek olan biıtün me 

seleleri hallettik. Stresa'da İngiliz de. 

legeleri ile B. M usolini de barış da. 

va,ı;ma hizmet etmek kaygusunun ay. 

nrna şahit olduk. Roma anla mal:ırını 

~mzaladıktan sonra asamblenin Uı:erine 

ağır bir surette çöken anlaşmazlığı ha 
tırlarken heyecana kapılmaktan ken. 
dimi alamam. Ben uzlaşma gayretini 
harcamaktan çekinmedim ve konseyin 

son yapacağı girişimde de uluslar sos. 
yetcsinin üyesi ve İtalya'nın dostu sı. 
fatile ödevimi yapmaya azmetmiş bu· 
lunuyorum. Bu ödev çetindir, fakat u. 
mutsuz oldu~unu sanmıyorum 

Beşler komitesinde uluslar sosyete. 

sinin Uyesinden olan diğer bir devle. 

tin egemenlik hakları ile bağdapbilir 

olması nisbetinde İtalyanın meşru hak· 

tarını tatmin edecek mahiyetteki bUtün 

önergeleri inceliyoruz. Barışçıl bir hal 

suretini filen aramak hususunda ~ran. 

sa ile İngiltere arasında hiç bir anlaş. 
mazlık olmadığı bilinmelidir,, 

B. Laval, sözlerini t<>ıle bitirmiştir. 

., Dün başarmıştık. Yarın da ba ara· 

bilecek miyiz? Bu takdirde yeni bir dıı· 

rumu incelememiz lüzumu hasıl olacak. 
tır. Hepimiz, anlatma ile bağlıyız. Fran

sa, kendi yükenlerini yerine getirmek • 
ten kaçınmıyacaktır . ., 

Sonradan Hindistan delegesi Ağahan, 
uluılar 10seytesinin Avrupa aaığrnı ter -
cih etmekte olmamndan dolayı memn'J· 
niyetsizliğini ıöylemiştir. 

Güney Afrika birliği delegesi B. Ce
vater, B. Hor tarafından anlatılmıı olan 
11yaaaya tamamiyle yardrma olduğun~ 
söylcmittir . 

Şili delegesi B. Riveasvicuna, ulusla. 
10syetcsi prensiplerini kabul etmekte ol
duğunu bildirmiştir. 

Başkan, celseyi kapamııtır. Asamble 
öğleden 10nra toplanmıyacaktır. 

Beılerin toplantın 
Cenevre, 13 (A.A.) - Beşler komi. 

tesi, pazartesinden evvel toplanmıya. 

caktır. 

Habeşiı.ıand<ı durum 

Paris, 13 (A.A.) - Eko dö Pan gl! 

zetesinin Londra aytarı, B. Samuel Ho 

un söylevinin, habeş imparatoru ile im 

paratorluk çevenlerine büyük bir rahat
lık verdiğini bildirmektedir. 

Habe§ hükümeti, İngiliz hükümetinf 

karşı duyduğu minneti ingifü: elçisin" 
bildirmittir. 

İmparator, kuvvet önllnde baı eğ. 

memeğe kesin olarak dölendiğini ve iil 
kesinin korunması için devletlerin ya· . 
dnnına güvendiğini söylemiştfr. 

Harb ilan edilmeden aavaş ba§larsa. 
imparatorun !iU şekilde hareket edeceği 
söylenmektedir: 

İtalyan elçisi Kont Vinci ile el · · 
isyjlrlanna derhal pasaporttan verile • 

cek, ve Habeşistan'da bulunan İtalyan. 
lar harb esiri olarak bapsedileceklerdir 

'l\',•giisiirı rtulyoda ai;ylevi 

Londra. 13 (A.A.) - Acıcıısat>aba.. 

dan Royter ajansına bildiriliyor : 
Habeş imparatoru bu akşam radyo. 

da Avrupa için franaızca olarak bir söy. 
lev venniş ve bu söylevde Ual·Ual ha. 
disesi yargıç komisyonunun hwkmünü 
hatırlattıktan sonra İtalyan andıçrndakı 
suçlanmaları protesto ederek bunun ya. 
lan olduğunu sôylemiştir. 

Negüs, Habe§iatanın bu andıça ce. 
vap vereceğini ve Cenevredeki habeş 

delegeler kurulu bir uluslar sosyetesı 

tahkikat komisyonunun kurulmasrnı is. 
temek için emir aldığını bildirmiştir. 

İmparator, memleketin Cencvrcde 
hak ve tüzeye uygun bir anlaşma te 
menni ettigini ve fakat gerekir h r 
tiırlü salıma karşı koyacagrnı soylıye~ek 

sözlerini bitirmiştir. 

I talywım wıfo~ıntı şarıforı 
Roma, 13 (A.A.) - Beşler komıt(:. 

sinin muvaffakiyeti imkanı hakkındakı 
tcreddiıd devamda görünüyor. Yeni o 
nergelerin ı talyanm aşağıdaki arı ula. 
rma uyacagmdan şiıphe edılmclctedir 

Sömürgelerın güvenlıği, toprak e. 
konomi, ve niıfus bakıırnndan genişle. 

mesi ve bu genişle-menın ordu eliyle ko 
runması .. 

R. Hor'u" tletlikleri 
Londra, 13 (A.A) - B. Hor Londrn

ya dönmüstiir. Gazetecilcr.e diyevinde 
demiştir ki: 

Cenevrcde bu acı işın hallinı kolay • 
}aştırmak i~n elimden geleni yaptım. 

Ve. eğer denece baş vurma bir kıymet 
ifade ederse, bir çok şeylere baf vur • 
dugumuzu sôyliyebilırim. Buhaftanın 

en büyük zevklerinden bıri benım için 
B. Lavali tanımak ve kendisiyle her gun 
çalışmak olmu,tur. 

8. Ruzı,tdıe gi>re durum 
Nevyork, 13 (A.A) - B. Ruaveıı. B 

HuJun İtalya ile Habcşıatandan Kellog 

p 9ktma baş eğilmeı;ini istiyen müraca • 
;Hını tamamen onadığım söylemit ve du. 
rumun kendisini kayguya dii firmekte 
olduğunu ilave eylemiştir. 

ltalyaya yapılan önerge 
Paris, 13 (A.A) - Tan gazetesinin 

Rornadan aldıgı bir habere göre, bazı Ö· 

nergeler arasında, İtaJyaya Habetiıtan. 
da 1ngiltereni!1 Iraktaki durumuna ben· 
zer bir durum verilmesi hakkında olan 
önerge Romada en çok kabule değer gi. 
bi görünmektedk. Bununla beraber, ltal 
ya, tatbiki Habeşistanrn ıyı niyetine 

bağlı kalacak her türlü anlatmayı red -
dettiği için, İtalyanın Habe istan ilze -
rinde sıyasal ve siiel kontrolu %OTağh go 
rülmektedir. 

Negüs bu takdirde de tacını muh fa 

'Za edebilecektir. 

Diinya faşisılerinirı kororı 
Montrö, 13 (A.A.) - Stefani a1ansı 

bildiriyor: Evrensel faşizm kongresinin 
komisyonu, İtalyan saylavı Koselşi'nin 

başkanlığında yaptığı toplanuda ital • 
van • habeş anlaşmazlığı haldcmda bir 
karar sureti kabul etmişrır Komisyon 
bu karar suretinde. Montrô kongrt!Slnc 
giren 17 ulus delegelerine tt:rceman 0 1a
rak, sadece bir sömürge işi mahıyetind 
olan İtalyan - habeş anlaşmaıhi:1mm ulu<i 
lar sosvetesi aracı ve suni bir tarzda bir 
Avrupa işi şekline sokulmuş olmasını. 

Avrupa barışını tehlikeye dU ·ürci~le • 
cek olan %ecri tedbirler onergcsini ve 
bunun ihtlmal içinde olan tatbikini pro 
tcsto etmekte, faşist ve ulusal hareket
lerin yapıcı ev hayırlı eserini yrkmaya 
matuf olan bütün kuvvetlerin Musr··-: 

ltalyasma karşı birleştiğini haber ver • 
mekte ve Avrupa u1ustannm blltün zin
de kuvvetlerini banşı kurtarmak için 
birleşmeye ve medeniyeti kurtarm'lk 
için olan savaşında devama çağırmak -
tadır. 

lıalya nu.ıraloryom. iüin etmiyor. 
Roma, 13 (A.A.) - İstefanı a1ansı 

bildiriyor: Havas ajansı, ltalya'nın te. 
Belçika elçiliğinin öğrendiğine göre, 

Cibuti'deıld İtalyan konsolosu, 1talya'ya 
karıı harb eden herhangi bir avrupab -
nın İtalyanlar tarafından derhal kurıu· 
na dizileceğini Adisababa'ya giden betçi· 
kah subaylara bildirmiştir. 1 

cim borçlan hakkında moratoryom iJin 
edeceği hakkında Deyli Telgraftan al. 
dığı bir haberi neşretmiştir. Bu haber 
tahrik edici ve esassıM. 

Roma, 13 (A.A.) - B. Laval'in söy 
levi geniş bir anlayış hissi ve uygw 
bir zihniyetle karıılanmaktadır. B. La. 
val'in Franaa'nın uluslar sosyetesi an • 
)aşmasına olan bağlrlığı ile dostluldanna 
olan sadakatini birleştirmek için sarfı-t
mekte olduğu mesai takdir olunmakta . 
dır. 

Bununla beraber bu sôylevin italvan 
gôrüsünü d ği tirmemektc olduğu ve 
f talya'nın kendisirıin çizmiş olduğu yolu 
takib edecciri bildirilmektedir 

HABRŞ1 TAN'll \: 
Adisababa. 13 (A.A.) B. Hor ile B. 

Laval'ın en akımsar umudlar smınnr ge· 
çen söylevleri, resmi çeventerde Uııno • 
m'll eyi bir intiba doğurmuştur 

1 .ILTERE.DE: 
Londra, 13 (AA) - Resmt çeven· 

Jer, B. Laval 'in Fransa'nın uluslar sos
yetesi paktına baglılrğını yenı ba<>tan 
bcrkitmesinden ve söylevinin fransrz ·ve 
ing' fü: tezleri arasında tam bir anlaşma 
mevcud olduğunu göstermesinden do -
layı memnuniyetini bildirmektedir. 

Her türlü uzlaştırma umudunun B. 
Laval'in Cenevre'de gerçekleştinnlı ot -
duğu beraberlik sayesinde daha ziyade 
kuvvetlenece~i önemle kavdedilmckte • 
dir 

CF.: EVRE'DE: 
Cenevre, 13 (A.A.) - B. Laval'm 

söylevi, asamble Uzerinde çok iyi bir et• 
ki yapmıştır. Çilnkü asamble, bu llÖyle~ 
vı ıçtem bir çağn saymaktadır. Uluslar 
ıosyete111inin üyesi olarak bütUn devlet • 
ler, B. Musolini'yi anlapnıya çaftnnak 
icin son bir gayret sadetmig olduğundan 
dolayr B. Laval'a karşı minnet ve ıük • 
ran hi!l!letmektedirler. U2laştmna giri • 
şimleri yarıda kalma, Fransa'nm .,... • 
ulusal dayanı~ma bakrmmdan 8devinl 
yaprnayr vUkenmcsi kayda dei: r R'6rill· 
nı ktC'ltir 

~ MERİK.A'DA: 
Vaşington, 13 (A.A.) - B. HuJ ga

zetecilere, "B. Laval'ın uluslar sosyete• 
al asamblesindeki söylevinin, bir bant 
için Cenevre'de ve bir çok memJelr~tJer· 
de belirmiı olan genel harekete tama • 
men uygun olduğunu, ıCSylemi,tir. 

FRAN. A'DA: 
Paria, 13 (A.A) - B. Pier 1.er'nin 

' Jurnal Dedeba'da, B. Laval'ın aumble • 
deki söylevinin tam onamaya defer ol· 
duğunu söylemek sureiyle b6tila Pariı 
akşam guetelerlnin fikirlerini 8zetmi1 
bulunmaktadır 

Jurnal gazetesinin departmantal ta • 
hında, B. Sen Bris, B. Laval'ın s&ylevi
ni "hatisce söz,, ifadesiyle tavsü ediyor. 

Tan gazetesi, söylevi bnna benzer 
ifade ile onamaktadır. 

Entransijan gazetesi, söylevden son. 
ra da uzlaıma kapısının daima açık ol • 
duğunu söylilyor. 

REl.ÇIKA'DA: 
Brüksel, 13 (A.A.) Akşam pzetele· 

rı, B. Laval'in söylevi hakkında henüz 
az tefsiratta bulunmaktadırlar. 

Libr BcljUc gazetesi, söylevin Fran
sanın uluslar sosyetesine mutlak bağlı. 
hğrnı gösterdiğini kaydediyor 

Masyon Belj gazetesi, Franaaaın yil. 
kenlerini İtalyan dostlulayJa telif Umi
dinden vazgeçmediğini yazıyor 

SOVYE'fLERDE: 
Moskova, 13 (A.A.) - Yıravda ga.ıc. 

teıi yazıyor: 

B. Hor'un söylen önemi auttıı... 

mak gereken bir bi<liaedir. Bu *51Jn 

özel bir dikkate değer. Çünkü B. H,,r, 

ingiltere bdkCimetinin ulualar aoayete· 
sini tutmaya hazır olduğunu w ingil. 

teerenin barışı korumak ıçin en dgin 

vesıta olan birgc güvenlik prcnsibiw!e 

ilgili bulunduğunu önemle kaydetmit

tir. Sovyetler birliği yalnu barış da. 

vası için aavqan asığlardan esinlen. 

mektedir. 





SAYlFA 4 

Komşuİarımızda 
neler oluyor? 

YUGOSLA VY A'DA: 

§ Ormanlar ve madenler baka
m B. Yankoviç'in, 51avonska Na· 
aiça'da vermiş olduğu sıyasal bir 
söylev bütün çevenlerde derin bir 
ilgi uyandırmıştır. Yugosla vyanın 
iç sıyasasını anlatan bu söylevin
de B. Yankoviç: ''1929 yıh 6 ilk
kinundau B. Stayadinoviç'in iş 

başına gelmesine kadar geçen za
man iki devreye ayrılabilir. 6 ilk
kinun rejimi ile başlıyan ilk dev
rede bütün sıyasal partiler kaldı
rılmıştı ve bizler de, namuslu yu . 
goslav vatandaşlan sıfatiyle, kıra
lımızın sıyasasına baş eğmiştik. 
Bundan sonra, sıyasal partilerin 
kurulmasma izin veren 1931 ana
aal kanununun yürümeğe haşladığı 
devreye girdik. Bu devrede Y evtiç 
hü·kümetinin yaptığı bir takım 
yanlışlıklardan sonra yapılan se
çim sıyaıal hayat için tehlikeler 
doğurdu. Bu sırada kurulan Sto
yad· novic kabinesi kamusal haya-. . 
bmızm normalleştirilmesini üzeri-
ne aldı.,, dedik .. en sonra "kanun
la (tabiiyet) ihdas edilirse de 
(milliyet) ihdas edildiğini göste·· 
ren tarihiğ misal yoktur. Sırbla

rm sırh, hırvatların hrrvat, sloven
lerin sloven olduklarını söyleme
lerine izin verilmeyip sadece yu
goslav adını taşımaları sıyasal bir 
yanlıştı. Bizler sırb, forvat ve slo
veniz, fakat yugoslav ulusunu 
meydana getirmekteyiz. Bundan 
dolayı büyük sıyasal partilerimiz 
de olmalıdır.,, demiş ve sözü ye
ni kurulan radikal birliğine geti
rerek bunun hükümet kombine
zonlarından doğma bir parti ol
mayıp iki buçuk yıldanberi üzerin
de görüşülmekte olan bir fey oldu
ğunu ve Yugoslavya sıyasal baya
tmda regülatör'lük etmek üzere 
kurulduğunu bildirmiftir. 

8. Y ankoviç bundan sonra bir
leşik karşıt partilere geçerek on
ların da 5 mayıs anasal kanunu
na göre kurulmuş olduğunu, an
cak programında birlik olmadığıM 
nı, fakat yugoslav radikal birliği 
ile birleşik karşıt partilerin bir tek 
gayeleri ve hu gayenin de "ulu
aun hakları için savaşmak,, oldu
ğunu, söylemiştir. 

B. Yankoviç•in bu söylevi ve 
ıöylevin ''ulusun hakları için sa
Va§mak,, gayesinden bahseden 
kısmı karşıt partiler çevenlerinde 
çok iyi bir iz bırakmıştır. 

§ Dubrovnik Jehrinde ''arsıulu
sal havacılık federasyonu,, nun o
tuz beşinci yıllık kongresi açılmış
br. Kongrede dört kıtanın 23 
memleketinden gönderilme 65 de
lege J.- 7 Ir bulunmuştur. 

§ Geçen yıl öldürülen Kıra) 
Aleksandr'ın Lubliyana şehrinde 
güzel bir heykeli dikilmiştir. 

§ Köylü horclarının tasfiyesi 
için bir kararname projesi hazır
lamakta olan komisyon çalışmala
rını bu ayın yirmisine doğru biti
recek ve projeyi bakanlar kurulu
na sunacı- ktır. 

1RAr ... 

§ Tas'm Tahran aytarının ha
berlerine göre: Ağustos 27 de Sov
yetlerin büyük elçisi Çarnih ile 
lran Dış işleri Bakanı arasında 
yeni bir tecim anlaşması imzalan
mışhr. Bu anlaşmaya göre İran 

Sovyetlerden dokuma, şeker, kib
rit ve makina alacak ve buna kar
şı pamuk, sebze, hububat, meyva 
verecektir. İran hükümeti Sovyet
ler Birliğine p:r~nç., pamuk temiz
leme ve yün yıkama fabrikalan 
aipari§İ vermİ§lİr. Ayrıca hayvan 
hutalıkları ve böceklerle savaş 
için de anlaşmalar imzalanmıştır. 

ULU5 

~ ' 

:: Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
~'- -- --- -· ~ 

Habeş ordıısu hangi şartlar içinde döğüşecek? 
. 

)' Habeşliler erkinliklerini Pek pahalıya satacaklar dır. " 
~ıyasal Jurum, Habeıistanda bir harb pcıtlcunasını yakınltl§mı§ gibi gösteriyor. T eknilı ba
kımından mükemmel ve modern olan italyan ordusu hakkında birçok §eyler bili.yoruz. 
Harb tek taraflı olmayacağı için öteki taraltahi ordunun ne halde olduğunu, harb edebil
mek için Habeşistanan hangi kaynaklardan aarğlanabileceğini bilmek gerektir. 
l§te aşağıdaki yazı~ Habe§istanda uzun yıllar kalmış bir ingiliz taralından AJiaababa'Ja'! 
yazılmış c.ıe bu konuyu İncelemiştir. 

Adisahaba'dan Mançester Gardiyt>n 
gazeotesine /azı//yo·r: 

Habeşistam\a yağmurlar umumiyet. 
le haziran ayında başlar ve eyl\dün 
son günlerine kadar sürer. 

Bu müddet içinde hükıümet merkezi 
ile iller ve ilçeler arasında haber alıp 
verme, öteberi gönderme hemen hemen 
imkansız bir bal alır. Düzgün yollar ol
madığından seller ve taşan ırmaklar 

her tarafı kaplar. Köprüler ve yolun.. 
da ta§ıt araçlan o1madığı için memle · 
ket içinde yalnız develer ve katırlar 
gidip gelebilir. 

Bu yıl yağmurlar mayıs ayı içinde: 

başlamıştır ve artık bitmek üzeredir. 

Eritre ve ...omalide 200 binden aşa
ğı olmıyan l:ıir ordu toplayan İtalya, 
herhalde gelecek yağmur mevsimi baş.. 
lamadan bitirmek üzere burada elin.. 
den geldiği kadar çabuk harekete ge· 
çecektir. 

Vereceğim haıberler doğru ve elden 
geldiği kadar bitaraftır. 

Bu haberler, yıllardanberi habeşler 
arasında yaşamış olan yazarın elde et. 
tiği deneçlıere göre yazılmıştır. 

Musolininin ordusu teknik bakı · 
mmdan çok mükemmel ve Afrikada 
harekete geçmiş olan Avrupa ordula· 
rmın en kalabalığıdır. 

Eğer İtalyan askerlerinin maneviya. 
tı da techd.zatı kadar mükemmel ise ve 
Habeşistanın pususuz ve geçilmesi mÜŞ
kül yollarında karşılaşacakları her tür· 
lü güçlüklere ve engellere dayanıp o. 
nu yenebilirlerse habeşleııin dehşetli 

ve tehlikeli bir istilaya uğramalarını bek
lemeık lizımgelir. 

Son altı aydanberi Habeşietanın 

merkezini gönneğe geJıen birçok yaban· 
cılar buradaki sakinliği, durgunluğıu 

hayret i9inde gönnektedirler. Cibuti.. 
den Adisababa'ya gelenler ne yol üze. 
rinde, ne de Şl"hir içinde biç bir asker 
kampına, süel hareketlere ve memle
kette bir harb heyecanına rastgelme
meıktedirlıer. Burada sayıları ancak bir. 
kaç yüzü bulan silahsız insanların as
kerlik talimi yapttkları görülür ve bun. 
lar bir yabancı için gülünç bile göriine
biHr. 

Fakat Habeşistanın herhangi bit 
saldırıma son altı yıl içinde bir Belçika 
süel kurulu tarafından yetiştirilmiş o
lan haki elbiseli, muntazam birkaç bin 
askerle karşı koymak umudunda oldu. 
ğunu sanmak yanlış olur. 

Yaya, topçu ve atlı oJmak üzue sa. 
yılan ancak on beş bine varan bu as· 
kerler sadece imparatorun muhafızıdtr. 
lar. Bunların elinde yüz dağ topu ile 

bin makinah tüfekten fazla silah da 
yoktur. Ku11ananJara tehlikıe verebile
c.eği düşüncesiyle bunlara el bombafa_ 
n da verilmiş değildir. 

Elde bir düzine kadar tecim uçak 
da vardır ki bunların uçup uçamıyaca. 
ğı şüphelidir. 

Bu askerlerin yeniden örgütlendi · 
riJen sağlık örgütlerinde de deneçleri 
dört beş tane yabancı doktorla mahdud 
birkaç yerli bastabakıcı bulunur. 

İşte imparatorun emri altında bu. 
lunan biricik modern habeş ordusıı 

bundan ibarettir. 

Bu ordunun da savaş boyuna mı 
gönderileceği, yoksa baysallığı kıoru

mak ve imparatoru muhafaza etmek Ü-

.zere merkezde mi alıkonacağı henüz 
be1li değildir. Eğer imparwtor ordusu.. 
nun başmda bulunmak üzere savaş bo· 
yuna gidecek olursa o zaman bunlar dı 
beraber gideceklerdir. 

Bı~ asker bir Belç.ika süet kurulu. 
nun kumandası altındadırlar ki bun · 
Jarın da başı binbaşı Dutee'dir. 

Eğer harb patlak verecek c. ursa 
o zaman Belçika süeJ kurulu memle:ke. 
ı~ ı..rmcak, ve ihtimal ki, hu a!Jk ·•·ter 

gönü11ü olarak hizmete girmek istiyl'!n 
kıdemli bir Avrupa zabitinin cmr: al. 
tına Vt'rilecektir. 

Bununla beraber süel hare.ketlerde 
imparatorun yeğeni olan ~1abeş genera. 
1i Decazmaç'ın kumandan olacağı s~:y 
Jcnmektedir. İmparatorun başlıca gii. 
vendiği kuvvet, pek eski zamanlardan 
lıeri, habeş toprakları..-1 istilaya geJen
leri yenmiş olan ulusal ordudur ki, b\'.I 
ordu başıbozuk savaşçılardan toplan
mıştır. 

Bu ordunun hizmet müddeti yok. 
tur. Bunu on beşinden altmışına kıa.dar 
birçok habeşlifer teşkil ederler ki bun. 
tar, alış veriş yaparak kazandrkları para 
ile kılıç, cephane. mızra.k, bel kayısı 
ve tüfek allrlar. 

Bir seferberliık yapılınca bunJardan 
hepsinde ayn ayrı silahlar bulunmak 
t.lzere 300.000 kişi çııkabilıir. 

Bunlardan 100 bini cephanesiyle bir · 
Hkte asri silaha sahibdir. 

Geriye kalan 200 bini gayet kıt 

cephanesi 'bulunan italyan ve rus tü. 
fekleridir. 

Bu üç yüz bin kişiden hemen hemen 
yarısı kendi mal1an olan katırlara ve 
beygirlere binerler; fakat bir atlı krta· 
sı disiplinine tabi değilJerdir. 

Bir habeşli, çocukluğundanberıi hay
vana birımeğe alışmış iyi bir binicidir. 

GaJJa, Vallo ve Arussis illerinin at. 
lıları ün kazanmışlardır. 

Uçak, ağır top, makinalr tUfeık gibi 
modem silahlar, tabiiğ, bu ulusal ordu 
tarafından hiç bilinmez. Bu 300 bin ki. 
jinin allkıasrndan yardımcı olmak üze · 
re kadın, çoluk, çocuk ve büyüklerden 
ibaret 200 bin kişi daha gidecektir. 

Bunların taşıma vasrtala.rı atlar, ka. 
tırlar ve eşeklerdir. Ve bunlardan bir· 
çoğu, altmış, yetmiş kiloya kadar olan 
kendi yüklerini başlarında taşırlar. 

Yardımcıların erkeklerinde silah ol. 
mak üzere ucu kıvnık kılrçlar bulunur. 

Ha.beş ordusunun bu kısmında ilni. 
forma denilen şey yoktur. Bunlarda 
beyaz ince pamuktan öriilmüş bir köy. 
iti gömleği ile bir pantalon vardır: Ü· 

zerine kayıştan bir kemer bağlanmıştır. 
Bunların gayet az doktorları, pe.k kıt 

ilaçları vardır. Yaralar kızgın demirle 
dağlanrr ve ilaç olarak çok defa lbir ta. 
kım kocaıkarı ilaçları, bir takım otlar 
kullandır. 

Yiyeeekler.i çiğ et, un, buğday ve 
nohuttan yapı1mış bir türlü ~örelder

dir. Kızlarla karılar yemek pi~irir, ço
cuklar hizmet ederler. 

Uzun uzun oruç tutan bir takım so. 
fu habeşli1er vardır ki bunlar bazen 
iki gün ne bir lokma e,kmek yer, ne bir 
damla su içerler. 

Ask-erler de, köylüler de hu çe§id 
ya~ayıştan hoşnuddurlar. En ÇOik hoş. 
)andıkları ve süsJü bir yemek diye ye · 
dikleri şey, berberi adını verdikleri. 
öğütülmüş bir nevi kırmızı biberdir. 

Son düzeltmelere gör 
Kılavuzdaki yeni 

kelimeleri 

N~~ıl kullanmalı,11z 
Bu adla çıkan kitapta (U1us) 

daki (Kılavuz dersleri) toplanmJ§ 
ve en son türkçe yazılardan örnek· 
ler konmuştur. Kitabın sonunda 32 
sayfalrk bir endeks vardır. Burada 
kılavuzdaki birçok yeni kelimelerin 
tlirkçeden osmanltcaya ve osmanh
cadan türkçeye karsıhkJan gösteril
miş ve bunların örnE'?t yazılarda 
hangi sayfalarda kull ı1 ;Jıkları da 
işaret edilmiştir. Kitz.µ 168 savfa· 
dır. 

İstanbulda Ahmet Halid ve An· 
karada Akba kitapevlerinde 50 ku· ı 
ruşa satılmaktadır. 

Habe§ askeri kendi yurdunda oldu
ğu için oranın dağlarına, ırmakların:ı, 

geçidlerine ahşıktır. 

Bu askerlerin büyük meziyeti ce~a
retleri ve gerok hücumda, gerek orman. 
larda kendilerine yiyecek aramak hu 
susunda gayet at~k ve çevik olmaların. 
dlldır. 

Harbta habeş askerinin en büyük 

sığınağı ve en ziyade güvendiği şey, 

memleketinin tabiiğ birer istihkam o

lan kayaları, dağları ve geçidleridir. 

Bir tek demiryolu vardır ki o d<i 
sımrdan bir hayli uzaktadır. Memle. 
kette otomobil yolu yoktur ve dar pa· 
tikalardan ancak katırlar ve develer 

gidip gelebilir. 13.000 ayak yüksekti. 
ğinde olan dağların her tarafı korkunç 
uçurumlarla doludur. Ondan sonraki 
ovaya varabilmek için gene uçurumlu 
dağları aşmak lazımgelir. 

Ondan sonra da sık aralarla yatak. 

larr derin ırmaklar gelir ki, bunların 

Ü.Zerine köprü yapabilmek hayli güç. 
tür. 

Yüksek yaylalarında Avrupanın 

mutedil ikl·iminden geJmiş olan asker· 
ler, geceleri soğuktan donabilirler. 

Bundan başka malarya ve dizanteri de 

salgın halindedir. 

Sonra italyan uçaklarmuı burada 
yapabileceği pelk az iş vardır. Bomba. 
lamak için ne asker kışlaları, ne cep· 
hanelikler, ne endüstri meı:ıkc.zleri, ne 
fabrikalar, ne petrol depoları, ne pat. 

layıeı maddeler mağaraları vardır. Bom. 
balanabilecek biricik hedef, ·köylünün 
derme çatma kulübeleridir. Bunlar da 
çamur, odun ve samandan yapılmıştır 
ki tekrar kurulması için kırk seıkıiz sa. 
at bol bol kifayet eder. 

Habeşistan iki Fransa büyüklüğün· 
dedir ve Erhre ile Somali'deki iki sa. 
vaş boyunun uzunluğu 600 mil kadar 
tutar. Her ne kadar sınırda bil' takım 
asker kamplan kurulduğu haber alm
mışsa da imparator henüz bütün asıku. 
lerini seferber etmiş değildir. 

İmparator, halS barışçıl bir yatış. 
tırma ve kotarma yolu bulunacağıru 

umud ettiğinden ve eyliilden önce sa. 
vaş başlamryacağmı bildiğinden halkı · 

nı boş yere yormak istememektedir. 

Fakat Negüs, son günlerde bütün 
ilbaylarına ve derebeylerine savaşa ha. 
zır olmaları için emir verdiğinden ica
bında bütün kuvvetlerin on beŞ giln 
içinde Eritre ve Somali sa.vaş boyund" 
hazır bulunabilecekleri bildiriJmektP. 
dir.,. 

Bu yazıda habeş ordusuna kimlerin 
kumanda edecekleri de adlariyle bildi. 
rildikten sonra deniliyor ki: 

"İşte habeş ordusu, örgütü ve ku. 
ınand.anları hakkında kısaca söyliye 
cekledm bunlardır. 

Bir siper harbında bütün techizatT 
mükemmel modern bir orduya karşı 

habeşlilerin bir utku kazanmaları ihti. 
mali pek azdır. 

Fakat ne de olsa. yurdunu bir İtal
yan istilasına karsr korumak istiyen 
imparatorun arkasından bütün ult1s 
yürüyecektir. 

Herhalde barb bir pusu ve çete har -
bı haline girecek ve bu da İtalyanların 
ıınıcluğundan çok daha fazla uzun süre -
cektir . 

Bir.inci sınıf bir sıyasa adamı ve 
diplomat olduğnnu ispat etmiş olan 
imparatorun büyük bir general olma. 
ması için sebeb yoktur. 

O, bütün ulusal heyecanlara sahih 
olan cesur ve savaşçı bir ulusa önder· 
lik etmektedir. 

Eğer harb başlıyacak olursa bütün 
dünya pek çetin bir çarpışma görecek. 
tk 

Herhalde habeşliler erkintikler.ini 
nele pahahva satacaklardır. 
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Biliyormusunuz 
ki ? ... 

§ Japonya'da ilk okulların ı.;e
,inci ve altıncı sınıflarında bulu
nan çocuklar, memleketlerinin gö

rülmeğe değer en güzel taraflarmı 
dolux,p gezmek yükümündedirler. 
Bun1ar devlet demiryotlarmda ve 
devlet gemilerinde pek az bir 
navlun vererek dt>l:ışırlar. U -
cı~z otel ve hanlarda yatarlar, 
Bunların yaptıkları bir gezi bil 
ha~a on gün kadar sürer. Geziye 
çıkacak talebeyi ikiyüzer, üçyü -
zer 1-· ~!lik gn1plam any•ırlar ve 

iki, yah·1d Uç kio;i b,.rı1,.rfa bera•.ı·~ı 

bulunur. 

Daha yüksek olm11anh bulu -
nan talebe daha uzun yolct~lul-- yı:ı· 
par ve hemen bütün japon limrtn
larmı dolaşırlar. Talebenin yaşı 

arttıkça kendilerine verilen öz -
gürlük de artar. Bu çocuklar, ken
di hatlarına memleket ve halle ha
yab üzerinde araştırmalar, incele
meler yapabilirler 

§Bir adamın şapkasının içi ne 
kadar sıcak olur? Bunu biç dü • 
şündünüz mü? Bu, Amerika' da 
düş.ünülmü~ ve bir adamın §apka. 
sı içine termometre konularak ıı • 
namalar yapılmıthr. 

Alınan sonuçlar şöyledir. 

Dışarda hararet derecesi 77 
Fahrenayt iken şapkanın içinde 
90 derece görülmüştür. 

Öğle vakti dıfardaki hararet 
90 Fahrenayt olmuş, şapka iç·ui -
sindeki termometre 108 derece 
göstermiştir. Akşam üzeri dı~ar -
da 68, içerde ise 88 derece sıcak
lık olduğu görülmüftür. 

Dı~ardaki hararet 78 iken bir 
motör kapağının içindeki hararet 
de ancak 98 dir. Varın, kıyasla • 
ym. 

§ Japon dış i~leri bakanı Hiro
ta Tokyo' daki Çin büyük elçisine 
yeni bir nota vermiştir. Oç mad

deden ibaret olan bu notaya göre 
uzak doğuda barış için Çin ve Ja. 
ponya kuzay Çin'def.ci tnrafsız böl
geleri karşılıklı tanımalı ve Mrm

çukoyu Çin onaylamalıdu-. Japon
ya ve Çin işbirliği için gerekli o
lan bütün tedbirleri Nankin bü
kümeti hemen almalıdır. Niha:vet 
Japon - Çin işbirliği diier devlel
lerjn karı,masına engel olunma
lıdır. Yani Japonya Çin'de serbest 
hareket hakkım ta,mıahdTr. 

§ A~ustosta Moskova'c.hn ha 
reket ed"'rek kutup yolu ile hiç ye. 
re inmeden s:"I nfransisko'v;\ in -
mek için hareket eden uçman Le
vanevski ile iki arkadaşr rnntörde
ki bir yağ arızası yüzünden 6 ağua· 
tosta Behrenk denizinden Lenin -
grad'a dönmü~tü. Tas aytarmn bir 
sorusm ..... ~vah olarak Leva r. 

ki 1936 ilk baharına bırakm:lk 
yükümünde olduğunu ve şimd; ·:
tün eksikleri tamamlamakla uğ -
rattrğım söylemi~tir. 

Çünkü ağustos ayının ortala . 

rından haşlıyarak kuzay kutbun -
da havalar çok değişmekte . t 

rüzgarlar esmektedir. Bu itibarla 
şimdi bu mevsimde yeni bir dene
ce girişmek tehlieklidir. 

§ Mançuko dışişleri hakanlığı 
sıya.sal iıler direktörü Kan-Ki 
Mongolistan'ın Mançuko orunt4~ı 
Simbo'ya bir nota vererek karşılık
lı konsolosluklar kurulmasına razı 
olduklarını bildirmişt~r. Mongo -
listan baş elçisi Çen Çun şeh
rinde ve konsoloalukları Kaylar 
ve Mançurya istasyonla.unda 
olacaktır. Bunların baş vazifdcri 
iki devlet araamdaki sınır kavga -
larmı halletmektir. 





Kc:tı.>41lı Zari Usuliyle Eksiltme ilim. 
r(a gümrüğü 

yorıuııdan: 
• 

• ~kailtmcye konulan it "Urfada yapılwık O.._lık ....... 
•~ u•r• ~ binuı lntaatıchr. 

·"tut U dada Killaph mevkimde ya;pılauıktır lntMt ._Hmldh, 
-. mutbah ve babyOdan .. rettir 

~-.&f be~li "31756,. Ura. 
1 - Bu ite ait prtnlmeler ve enak fUDludır 
A • Ebiltme prtnamesi 
8 Mukavele proıut. 
C • Nafıa itleri praiti umumayeea 
D • Teeviyei tunb ,. f09e ve klrıir tftfaata dair fenni pnname. 
B. Huaual tutmme· 
P • Ketif cetveli, Sihileı fiat cetveli, metrq cetveli 
G. Proje patik. 
btiyenler ba prtnameieri ve enala bedehis olarak Urfa Güm. 

"6k muhafua alayı ikinci taburda aatınalm ......,,omuıda ber 
sUa plip ciNbiUrler 

.a - Ebiltme 4.lo-D!S cuma gilnU. aaat 11 de Urfa ~ 
alqı ilrlnci tabur aatm alma komiıyonunda yapılacaktır 

4 - Ek.Utıne ~ı zarf asuliyle olacaktır. 
1 - Ebiltmeye .cJ;et>tımelı: isHı .ieteldlnia "'"82.. lırabk vane 

mübuu veya ~ mektubu yermem bundan bqka qafıdald .._ 
dbJarı bais olup ıa.termell ıt.zmıdır. Eksiltmeye iıwalı: edecek. 
ler bapatm mesuliyeti fenıüyHlnl deruhte edeoeılı: bil' mUhendiı 
ftJ8 ea atalı "ylımi bet bia Urabk bir fftfaatr muvaffakıyetle 
W.. ettfliM dair aidı-.lduju Yiliyıef Nafıa mlldtlrlüfll ve beledi· 
,nl tarafından lbilfterek taadik edilmit bir ehliyeti fenniye vetl. 
bum hamil biri.mi bulundaracaktır. 

1 - Teklif mektupllın yukarda 3 Uncii maddede yasılı uatten 
Wr aat enıeUae kactn GllılarUk 2 Taburundaki tatınalma komia. 
,aaana ıetlrilerek ebiltme bmieyona reiıliline ma1ıfMls mubbi. 
..... ftd1ecektlr. 

Posta ile c&ıcleriWek- mektuplarm niha,et a tlDcll ..-addede 
palı auta War aelmif olmuı ve dıt sarfm mllbilr mumu ile iyi· 
Ol bpatilmq o1mw llillDÜT Poatada olacü pcllrmeler kalMal 
..... (5455) 1-4088 

o büs işleri direktörlüğünden: 
1-Apk eWltmeye konulan iı, demir lrıollu fJO •det durak lıeY. ....... 
1 - Bu lfla ..,_ tledeH 858 lira olup ilk teımi~tı 64,5 liradır. 
1 - Pl&a w ~ Otob&t idarellnden paruıs almak n ek. 

llltml,e cfrebilmek lPe Beledi~ ll'en Heyetinden blr wıalııa ptit. 
... Jbımdır. 

4 - Jtlaiiltme OtobUa ldareaiade B)'l41tla at uncu puuteli ıtı· 
al .n lo,30 da yapdac:aktır. (HOi) 1-4090 

• • qen umu müdür-

1 - Oknınvm• uypa bir tüflde tıitlrdittea eoaıa Umum KIL 
ftrl8llmls wtkilltmda kullanılmak Qsere " m0.-... ile ti• 
...... 10 talebe Aa11tra Hi&kuba4a okutulacaktır. 

ı - lfw ıtle~ ·•·-.. ...... 3 Oncl -ddMI medbincıe 
maaa oldukları U1111fn mualllmJer meclia.f tarafından teçilecektir. 

S - latelı:liler kendilerini namnt eaçtinnek için 1 Tetrin.ievel 
t3S tadbine kadar mesun oldaklan Uee mllclUrUWerlne açık ad. 
l'llılerile mlnıcaat etmeliclii'ler. 

4 - llUaamJai imlDlaaJan (Taıib, colnfJa, i"el•fe, mantık, 
r1Jui1", edebl,at, llua ecmbl lium bilen tercih olunacaktır. 

s- lmdban•u 7. 10. US puutui ,unl yapılacaktır. 
1 - lmtillaaJarda tcnnenlarm acUan umum mUdlrltıpmlbce =:le Ula e4Uecektir. ır.nnanlır llurif Velrllıtl Yilklek 

u- ............ badilerilli tamtacaldadır. 
7 - fmt"·•a Prmek lpa namatler enetl mahalJI mhbat lie. 

'Jetllrbace ..,.,...,.. db1 tatulaca1ı: .,. araaduı talim bulunduk· 
farma c1atr alaaıkları fotofıaflı npor ile vea.fkalanıu tetkil ede. 
celsdl'· Bu ammetler imdhandan IOftra da llaarlf Veklletince tan. 
dm edllmit taflİW nilmwieye gC>re tam tefekklUI bir baetaaede 
Udnd blr muayeneye tibi tutulacaklardır. 

1 - Bu IOll muayenede Da111Rdi sulıur •tmit herhaaP bir an. 
wı tebeyyün edene 1mnim mlWiirltlk aar:ttl' kabul etmlyeceilne 
~talebe~~ w cenk d6ameli murafı bndlline ait 

t - Apa nmwla tillebenlll lmdban aeçimlM ~ tpa 
.._ ilatidlrllt. vUI mlracutma imdir olan WlcUmle m.ratı 
......... aittir. 

lO - Her w mektepten allıcaklan notlar a.rindt J8pılacak 
"6ibt --:.rıı~ bbiliyet 1&1termlyenler .,. mek· 
tıep.WuHlnce noktimadan i~ not ~ar mektepten tart 
....... .,. yapıla mUnf kefillndeD tah.U olunacak.., bu ._f'1et 
.. llia llra1dı: miktar 18rindea n~ tevftm noterlikçe 
..... k bal~ (fflı.> 1-4072 

l'ürk Maarif Cemiyeti Okullan 1 
l - BURSAt#JlZ LISBal: Yatı ve ~dik tal• 

.... içindir • ....,. lcred. ,. 185, ~· 35 lira- il 
dır. Kardetlere va memur ~ aynca t~ 
llt vardU'. lagilizce Usanma bi.._ &lem mllr. 

2 - ANKARA iLK ve ORTA OKULLARI: ku 
• erkek ıfladtls talebelf içindir. Senelik tlcret Pk b 
lm 60. orta lm"1 ?O liradır. ~ bOtlln -.flar.ı 
ardır. Ortama tekmil aauflarmda ve ilk tçtlncl .. 
adtan itibaren fngİHzce denlerl ~ 

4 --BSKtSBEHIR iLK YATI OKULU: Ka 
n ernk talebesi içindir. Senelik Ucret yatı 150 gtin· 
dllz oo lirada-. Karcfql~ ve memur çocuklanııa ya 
ta llcntlerbule a~ tenzilat vardır. tl Uncl amd 
taa ltibuea Almaata dersleri ftl'llir. 

4 - YakantfGl okullarm kayıt itlerine 15 ap 
tosta bql~ Her türlil izahat için. okul direi 
törlilklerine ve .Plmt Ankarade Tilrk Maarif Cemı 
ved el merkalfte basvofUlma11 IAzımdır ı - 29Zil 
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Kiralık dayı-eler 

lllll llidaf• v•aw 
~·lm•Ko....,_ 

baalan 
h.AK 

1000 kilo totro dl karbon aa. 
bil llnvnR kere puarldda ek· 
liltme,. konulmuftUI'. Hepalahi 
t•hmia edilen bedeli 2250 lirada:. · 
fartnameainl cBrmek lıt1yenle.. 
rin hefllln, lbalell 23.MSS pa
sartell gUnU saat ondadır. Dk 
teminat 169 lindır. Bblltmeye 
girecekler 2490 1a11b kanunun 2 
ft 3. i1Dc1 maddeler-inde latenen 
belpleriyle birlikte il. il. V. sa· 
tın alma komiıyonuna vannalarL 

(2453) 1-3870 

BİL!T 
ı - 245 kıilo dural perçia çlri. 

ıi açık ekeiltmeye konmuttur. 
2 - Heplinin biçilen ederi 

1176 ilk inanç paruı 88 llndır. 
3 - thaıea.f 7.t0-t35 puarte. 

ıf gUatl 1aat 11 dedir. 
4 - Ektiltmeye ıireceklerin 

2490 aayıb kanunun 2, 3 cll mad. 
delerinde i.Wnilaı belgelerile 
M. M. V. 1atm alma komiıyonu. 
na vermeleri. (2597) 1-4079 

BlLlT 
1 - DemirlıdSy prımonu için 

130.000 tilo llp eti •palı sarf· 
la eksiltmeye konulauqtur. 

Z - !baleti 1 ilk tetrin 93S -. 
h lfiDI 1U1ıt ıs dedir. 

3 - tık inanç paruı 2715 iL 
radır. 

4 - Şartnamealni görmek la. 
tiyenlec: ber gUn ebiltmeye el· 
recekler ilk m.nç paruı ticaret 
vesibu ile birlikte tıekUf mek. 
tuplarmı ihaleden bir aut evvel 
DemLrk8yde satın alma lto. na 
vermeleri. (259G) 1~ 

BlL.lT 
1 - 31635 kilo beyu lo.670 

tilo 7Cfi1 UllAIT kapalı sarfla 
ebiltmeyı tronmuıtur. 

2 - Heplilnln biçilen ederi 
48.719 lira '75 kunııtur. İlk ın~ 
paran 3554 liradır. 

3 - İhaleli 30.9-935 puarteli 
uat 15 dedir. 

4 - lartnamell 244 lninıf mu. 
bbilinde her g6a komi.,otıdatı 
almabilıir. 

1 ku barası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükifat 

iki m 
BtRtNCI TERTiP ... 
Senede iki defada 
414 kişiye OD bin 

lira ikramiye 
Her eene 1 aiua ve 1 llkteşrlade b• 

bara sahibim a1WHnda (ekllea karalarda 
•e her defumda 207 klelye .,._ bla lln 
levzf edllmektedlr. 

Birinci m&klfatı 1000 Lira 
ikinci " 250 
On lrifiye ,....... 1000 ., ., 
Yirmi ., .Uiter._ 1000 
175 kiti,. onudan 17IO 

8eif btn Hralık kura 
·~k ..... ilW~ ·•••lıf'IBlttll~: 

• 
" 

CI TERTiP ... 
Senede bet defa
da beş kitiye on 
bin lira ikramiye 
Yeni lh.._ edllea .. ......_ lr , 

hlrWe tek kamhara ahlhlne dd W.11 , 

lbnilye .~.Bu k• ........... 
.re-.defaı 

Şahat. &.ıran. Temmaa. EJI• •• 
BlrlacAban 

5 - Bbiltmeye ıtreceld.erm 
2490 taydı kanunun 2, 3 cll mad· 
•lulade lmnllen betp1erlle 
birlikte teminat ve teklif me.Jr. 

1 !':~1:::°~~~~ v~~0!~ ;::_.:: Kuralara iştirak edebilrr ek için kumbara sahiblernin asgari 
na vennelen (ZS83) l-4075 yirmi beş lira biriktirmis olrnalan liznndır. 

BtLIT ...................................... ~ .................... .1 
1 - PiriDf çı6ut bora. tel 

mabemetl kapalı arfla ebilt.. 
meye konm\lfblr. 

Z - Heplinin biçilen ederi 
12560 ilk lnmaç parau (Ma) U. 
nchr. 

3 - ihaleli 4.lo-935 cuma iL 
ntl uat 11 dedir. 

• - ŞanmmnlDi ganuıek iati. 
yenlerin her gUa ekliltmeye ıL 
recetderin Z490 uyılı kanunun 
2, S. dl maddelmndı l1tenllen 
bllplerile birlikte temiaat ve 
teklif mektuplannl ihale aatla· 
den bir uat eni il. il. V. tatıa 
alma komiayonuna vermeleri. 

(1580) 1-4074 

BlLIT 
84401. 14450 ..,.11 llarbi,. 

aJlllJat ma....-U dİdlnde 
(M4U) 1aydı ,..,rap ~L 
muıtur. İtb.a makbunn hUlsmO 
obnaclııı ve ve.W. ft mthtenl. 
m ,.mte kalluulmıyucfı b· 
muya bildıiriltr. (2"8) t-.o40'11 

YENiŞEHiR 

Sayın halkına 
İltanbal gazetelerine 

~· 10 temilltla abone 
lcatcıma ba'1~tn". Ar· 
m edenler adreılerinl AK
BA;ya hilditmelerie 
~ .pateleri ınn 
P~ ualn1 bir saat 
Dtf1nda datıtılmn bu1u
nacakttr. 

Satılık v 

Kiralık 

Bakkal dükklru 
ve kahve 

Koçzade apartmanı ve 
ku1Up ılnemuı arkasında 
bakkal dllkklıu ve lmhve bir 
yıl için kiralıktır. 1064 nu
maraya telefon edilmelidir. 

Kiralık kö 1 
Çanka,..S. betonarme. aJ,.. ti• aynca ıı~j ve '°fk 

daireli mllteacldit taratalara " 
aesaretl fevblldeli bulunan. 
kaloilfer tfftutı ne elektrik. 
~ncN• " •lre bfldlmle 
konforu bavt •tl1remmel Wr 
k&tk acele lriralılrtır 

fltlyenlerin 1f Bınka• 
Umumi lrltlpliRln btsnt " 
ya telefonla tdracutlan llla 
olunur ı:.;..saıı 

li 
Doktor 

antf ınvP 
DBRI. 11'1 ~NGI VI llBLSO
OUKI nctı HA-8TAt..llt1 .. ARJ 

M01'RH ARt\tSI 

Tabakhane uddni ba,ma At 
tmt•• aokalr No 17 H11tatarm• 
ılap 9-13 • I~ luıdar 

lnthu1 "'"' Yeni19hlrd dk Yeni linema 
yaiııuda ttltGnctı Bay Aliye 10ral. ~-----~--..-;.....;... 
muı t-4036 

Kiralık büyük ev 

! 
_____ ....... ___ 

Apbra Belediye Reisliği İ18nlan 
iLAH 

1 - Yenlfehlrdı olup qalıda ada ft panel IWIDll'alsfJle mdr.. 
tarlan ve ma•IMmmen bedelleri ile mUTakbt temlnatlln 7UJb c1&1 
parça ana bir ay urfmda puarhlda 1atılacktır. 

1 - Ada Nr. panel Nr. metna1 -mullamnen B llaıvakbt 
temilldl 

Lift Lira 
1149 1 - 2040 lSS' 
114' 1 146 H38 14' 
1149 ' 141 1938 141 
1141 u 547 1641 124 

1 - Ba -..ıana ~ okumak w barit.Mi lserinde 
mmdlerinl görmek" daha slyacle taftilat.aliaU ı.e1, ııa- .., 
sin hnU lt1'ri Direktlrlil~ ..._._ 

4 - fiteklı olanlar tnıiDitlUT1te -blrliktıe ber pawtetl ",.... 
tembe cOnlerl llat oa ._.. artırma ve ebfltıne komiSfOllana .a. 
ra~ edebffirler. , (1593) 1--4877 

Ankara ôlob .. ~leri 
direktörl~n: 

Benzin; yal ve greE eksiltmesi 
Sqalı ., uaull ... J0.0.,995 ~ ~,. kcms'•ıı 

ofu bemfa, yal ve pa prtn.....ınde tiur deJf Pkllkler ,.,, .... 
oldupiıcbm byflyet Jealdea Daa olunur. 

1 - T..w.et edilecek weyler ayn ayn eblltme- ._u••rer 
~ki: ,.. .-. 

8eaıla YC • 
zso den SSI as ._ as 
tona lr.ads tolla lılldat 

Tabmiia tiedıllleri ı 
Bemtaia l2f 7SO Lira 
Yalm 10 500 ., 
Ctielln $ 000 ., 
2 - Bepdn=ımeal &39 lrurap. ,al ve ~11l'tllllliiW 

deltls Anbri idaralndta alınabilir 
3 - E~ b;.h sarf uıallJle vapd"H-~ 
.. - ilk tıemlnat 
Benzin !Çin 763'1.S Lltadlr 
Yal .. 787,S 
Gre .. 3'15 
5 - Teklif tne-ktup1an 30 e 161 

Ankan Ura,ı OtobClt ta. 

V17-h 
Bir bayan iş arıyor 





.iAYJFA 5 

Belediye otobüsleri 
işlemeğe ha~lıyor 

Belediye 
Reisliğin en: 

1teşrinievel1935 salı gününden itibaren 
şehir sınırları içinde belec iye otobüsleri iş
lemeğe başhyacaktrr. Her nevi toplu nakil 
vasıtalariyle eşhasa ait ot< büs, kaptıkaçtı ve 
otobüs tarif esine bağlı otcmobillerin işle -
mel eri yasak edilecektir. 1 - 4044 

Sümer Bank 
Genel direktörlüğüııden: 

Bu sene Bankamız nam ve hesabına tahsil için 
ecnebi memleketlere gönderilecek talebenin seçim 
imtihanları. görülen lüzum üzerine, talik edilmiştir. 

1-3977 

Jandarma Genel l(omutanlığı 
Ankara sabn alm8 komisyonıından 

Evsaf ve örneğine.tamamen uygun olmak gereğiyle (1900) met.. 
re kaputluk kumat 2.10..935 çarşamba gUnU saat ( 10) da jandarma 
genel komutanlığı alanında ıkapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Kaputluk kumaşm bir metresine (275) kuru§ paha biçilmiştir. İs
tekliler eksiltme gün ve saatmdan bir saat önceye kadar 2490 sa.. 
yılı kanunun (2, 3) cü maddelerindeki belgelerle (391) lira (88) 
kuruşluk vezne makıbıızu veya mektubunu havi teklif mektuplarını 
komisyona vermiş olmaları ve örneği her gün komisyonumuzda ve 
İstanbul jandarma muaye~ heyetinde görebilecekleri ve şartname. 
sinin parasız olduğu. (2531) 1-4069 

Amele için yüzde 
70tenzilat 

Devlet Demir Yollarından: 
15 Eylfıl 935 tarihinden itibaren beş kişiden mürekkep olmak 

veya bet kişi ücreti vermek şartiyle Aydın hattı ddhil ve Erzurwn
Sarıkamış, Bursa • Mudanya, Samsua • Sahil hatları hariç oima1t 
üzere bitişik şebekedeki istasyonların herhangi hl.rinden diğerine 
iş bulmak veya işten dönmek üzere seyahat edecek amele için % 70 
tenzilat yapılır. 

Bu tenzilattan istifade etmek istiyen amelenin bulundukları ye. 
rin en bliyük mülkiye memurundan ve bu memurun bulunmadığı 
yerlerde köy ihtiyar .meclislerinden birer vesika alıp istasyonlara 
göstermeleri lazımdır. . 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2515) 
1-397S 

Anl{ara, Şarhaylığından: 
Biri 150 diğeri 100 milim .kutrunda ve tipleri ölçü ve ayar mü. 

dürlüğünce kabul edilmiş iki tane VOLTMAN su sayıcısı ve ra· 
korları satın alınacaktır. Teslim yeri Ankara Su İsleri Direktörlü. 
ğü ambarıdır.· 3.11.93S gününe kadar Ankara Urayı Su l~leri Di· 
rektörlüğüne tekliflerin bildirilmesi. (2592) 1-4076 

Jandarma Genel ~omutanlığı 
Ankara sabn alma komisyonundan 

Örneğ.inin tamamen aynı evsaf ve şekilde olmak gereğile (1683) 
tane baş cibinliği 1.10-935 salı günü saat (11) de jandırma genel 
komutanlığı kurağında pazarlıkla satın alınacaktır. Cibinliğin bir 
tanesi için (55) kurus paha biçilmiştir. İsteklilerin pazarlık gün 
Te saatında (6943) kuru§luk '-'indık makbuzu veya banka mektuıbu 

. ile gelmeleri ve örneği komisyonumuzla İstanbul jandarma muaye. 
ne heyetinde her gün görebilecekleri ve şartnamesi parasızdır. 

(2534) 1-4070 

Anliara Y:ülcsek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

ıs eyHH 1935 tarihinden 31 mayıs 1936 sonuna !radar Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitilstt 375-42S talebesi ile 100-120 miistahdemi
ıninin sabah öğle ve akşam yemeklerinin 20. eylQI 193S cuma günil 
saat 15 de pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden taliplerin izahat 
ve şartnamesini parasız olmak Uzere Enstitü İdare Müdürlüğüne 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin ihaleden bir saat evetine kadar 
(405f) lirahk teminatlarını Enstitü veznesine yatırarak alacakları 
makbuzla birlikte İdare ve ihale komisyonuna müracaatları.1-3892 

Sıvacı, nakkaş k~alemkarlar ce
miyeti başkanlığından: 

İç öğreneğimize göre cemiyetimizin yrlhk genel toplantısc 
16. 9. 935 pazartesi günü saat 20 de Esnaf Sosyeteleri ıkurağında 
yapılacaktır. Cemiyetimizle ilgili bulunan bütün üyelerin gelme. 
1er1 dilenir. 1-4081 

9 KALEM ÇELİK ÇEKME 
.f\PRU 

Tahmin edilen bedeli (5400) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fahri. 
kalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 26 eylül 1035 
tarihinde persembe günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komis. 
yondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (405) lirayı 
havi teklif mektuplarını me?.'dlr 
günde saat 14 e kadar kom:svo
na vermeleri. Ve kendilerinin de 
2490 numaralc kanunun 2. ve 3. 
üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2488) t-3942 

15 kalem 35 adet l\.fikrometre 

Tahmin edilen bedeli (900) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fahri. 
katar umum müdürlüğü satm al. 
ma komisyonunca 27 eyHU 935 ta· 
rihinde cuma günü saat 14 de a-
çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komb· 
yonoon verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (67) lira (50 ı 
kurus ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve ·3. maddelerindeki vesailde 
mezkur gün ve saatte komisyı"na 
müracaatları. (2487) ı-3941 

Kınkkalede yapılacak inşaat 

Evelce yapılan itanın şartna. 
mesinde değişiklik olan ve keşif 
bedeli (147094) lira (65) ~uruş 
olan yukarda yazılı inşaat askeri 
fabrikalar umum müdürlüğU sa. 
tın alma komisyonunca 25 eylut 
193.5 tarihinde çarşamba günü sa. 
at ıs de kapalı zarfla ihale ed1. 
lecektir. Şartname (yedi) lira 
(36) kuruş mukabilinde komis. 
yondan verilir. Tatipleriıt mu. 
vakkat teminat olan (8604) lira 
(75) kuruşu havi teklif mektup. 
tarını mekfır günde ve saat 14 e 
kadar komisyona vermt'leri ve 
kendilerinde 2490 numaralı ka.. 
nunun 2. ve 3. maddelerinde ya. 
zıh vesaikle muayyen gün ve sa. 
atte komisyona müracaatları. 

(2468) 1-3938 
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~ Cebeci Hastanesi Operatörü ~ 
- E 1 Dr. TURGUT 1 
§ HQstalarını Adliye Sarayı § 
~ karşısında Hayati apartmanın· ~ 
~ da her gün 15 den 19 za kadar § 
~ · kabule baş1amı$tır. ~ 
s ıııııııııııııııııııınıımınıı:ııunuııır.ııuıı m:ııııım::.ii 

Saçlar~ 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Elcsiri 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesine mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la· 
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa
zalarında bulunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

----
imtiyaz sahibi ve Baş.mu 

harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civaruıda -I Uluı Bımmevind• hssılmrş· 
l tll. 

~~~,~.-:. ~~--- - _- - ~ 

14 EYLUL 1935 CUMARTF::,İ 

Devlet Demiı~ yollaı·ı ve limaıılaı·;. 
Umunıi lVIü,liirlüğünden: 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıflan ve yerlen ve her gurup için icap eden muvakkat tem1o 
nat paraları aşağıda yazılı olan balast 30.9.935 pazartesi günü saat onda kapalı zarf usuliyle ve 4 gurup 
olarak ayrc ayn Haydarpaşada Devlet demir yolları l. inci işletme müfettişliği binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda her gurup yani gurubu teıjkil eden kısımların hizalarında göstıo:rıleo 
mikdarlarda muvakkat teminatları vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4. üncü mad· 

desi mucibince işe girmeğe kanuni bir manileri bulu nnıadığına dair beyanname ile şartnameye uygun o· 
larak her gurup için ayrı ayrı teklif mektupları aynı gün saat 10 a kadar Haydarpaşada komisyon reisli· 
ğ.ine vermeleri lazımdır. 
Gurupları te~kil eden kısımların mikdar ve vasıflarına göre muhammen bedellerile değiştiğinde11 heı 

guruba ait teklif mektuplarında gurubu teşkil eden kısımlar için ayrı ayrı fiat vermelidir. 
Bu bapta fazla izahat a~mak isti yenler Haydarpaşa yol bas müfettişliğine müracaat edebilirler. İşe gi. 

recekler §artname ve mukavelenameyi Haydarpaşada yol baş müfettişliğinden Ankarada yol müdürlü~ü.n.. 
den ve Eskisehirde 4 üncü şube şefliğinden parasız alabilirler. (5356) 

Grup Kiİa Muhammen 
No. Kattı metresi miktarı bedeli. L. tl!mİna' 
1 Ş.2.H.P .• Eskişehir 147.800 24000 36000 2700 

3 .. .. 258..000 4000 5600 420 
5 Eskischir Ankara 479-300 10000 11~0 825 
5 ıı 536-600 10000 15000 ll25 

2 

3 4 .. Afyon 39.970 4000 4000 300 
6 .. .. 90. 9i 3000 3000 225 

4 XI Kütahya-Balıkesir 114-950 4000 3600 270 
12 .. 183-000 4000 3200 240 

-
63000 81600 ---

evsafı 
Kırma ocak 

taşı 

,, 

.. 
,, ,, 

.. .. .. 
Toplama kırma 

,,, 

Silifke jandarma ok.ulu satııı alma liomisyonu 
başk.anlığındaiı: 

Behe.r ki... Muva:kıkat 
Eksiltmeye tosunun tem.inat Hangi usul ile 
konulan me. Mik<larr muhammen mikdarr Ehiltmenin yapdacagı eksiltnıenin 
vadm cinsi kilo Fiatı Krş. Lira Kuruş gün ve saat yapılacağı: 

Ekmek 210000 10 1575 6/9/935 Perşembe S. g Kapalı za.rE 
Sığır eti 45000 9 337 SO ,, .. ,. lO Açık eksiltıne 
Kuru Fasulyı 10000 14 105 ., ,. 12 .. ., 
Nohut 10000 1 52 SO ., . ., 14 •• •• 
Mercimek 3000 9 20 25 t• .. 16 .. ., 
Sadeyav 5000 10 Z62 so .. .. .. ı 7 .. .. 
Bulgur 15000 7,50 112 50 1.1. 9. 935 Cuma 8 " " 
Pirinç 8000 20 l20 .. ., .. 9 .. 
Patates 5000 6 4122 SO ., .. ,. 10 • ., 
Sabun 5000 30 107 50 ,. ., ,, 11 ,. .. 
Zeytin yagı 1000 30 22 50 .. .. ,. 12 ,. ,. 
Zeytin tanest 3000 2S 36 25 ,. .. 13 .. ., 
Edirne peyniri IGOO 50 32 50 ,, ., 14 ,, ., 
Kurıt üzüm 2009 9 13 SO " ., .. 15 ,. .. 
Kuru şoğan 5000 4 15 ., •• 16 ,, • 
Arpa 15000 3 33 7S .. ., ., 17 .. ., 
Odun 300000 0,50 107 50 28. 9. 935 Cumartesi 8 .. ,. 
Kömür 10001) 2 15 ., ,, 9 ., •• 
Saman \ SOOO 0,5 5 65 ,, ,, ,. 10 . ,, • 
Çay 300 300 67 scı " .. •• 11 .. .. 
Toz şeker 500() 32 l20 00 .. 12 .. ·~ 
Domates salça.ar 500 25 9 40 13 ,. .. 

1 .:.... Silifke jandarma okulunun l.10.935 den !.9.936 fa kadar oıan ve bir sene için mukaveleye 
bağlanacak bulunan yukarda cins ve miıktarı yazılı mevaddi iaşe şartnamede yazdc olduğu şekilde t.e1. 
Hm olunmak şartiyle hizarında gösterildiği usul ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarı hizalarında gösterilmiştl.c. 

3 - İhalenin yapılacağı gün ve sırat hizalarında gösterilmiştir. 
4 - İhale Silifke janda~ma okulunda toplanacak komisyonda yapılacaktcr, 
5 - Her cins için lüzum olan evsaf ve şartlar okut salonunda mahsus yerine astlnustır. İstekliloo 

ııe tasdikli birer sureti paraslz verilir. .: 
6 - Kimya tahliline ta~i olmıyan mevaddın nV. muneleri komisyonda mevcuttur. Vermeğe ist.ek1l 

olanlar bu nümuneleri her gün dileaikleri saatlarda okul K. lığına müracaat ederek görebilirler. 
1 - Kapalı . zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş" olan mevaddın teklif mektupları ile 2490 sayıh ka. 

nuna göre verilecek muvakkat temfoatlann en ge~·.''ihale saatından bir saat önce komisyona makbuz mu.. 
kabilinde teslim edilmesi şarttır. Bu saattan sonr~ verileceık mektııpların hilıkmü olmtyacaktır. 

8 - Aç~k eksiltmeye konulan m~vaddm muv~fat teminatları 2490 sayıh kanuna göre en geç ihale 
saatından bır saat önce makbuz mukabilinde k()mHı yona teslim edilmiş bulunacaktır, 

9 - Her iki suretlerde eksiltmelo\'e- giııeceklerin·• kanuni ~kametgah sahibi olduklarını tecim odala. 
rmda k31yıtlı bulunduklarını, evvelce teahhüt işlerinde bulunmuşsa teahhüt ettiği işi doğrulukla yap
mış olduklarına dair alakadar daire\erden tasdikli nsikalal'I iıbraz etmeğe mecburdur. 

10 - İşbu mevaddın vermeğe istekli olanların . ~vsaf ve şartları öğrenmek üzere her gün okul K. Ir.. 
ğına ihale için tayin edilen gün ve saatta komisyona müracaatta bulunmaları lüzumu ilan olunur, 

l\'.laliye V elcaletinden; 
600 adet içleri bezli evrak sepeti ile muhtelif boyda 1400 adet 

fersude kağıt sepeti açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. Mu
hc:mmen kır~etleri 2450 lira olup isteklilerin 190 lira 50 kuruş te· 
mınat akçsı ıle birlikte 26.9.1935 tarihine müsadif perşembe günil 
saat ıs de maliye vekaletinde müteşekkil mübayaa komisyonuna 
müracaat etmeleri. Tafsilatlı şartname merkezde · kırtasiye mü
dürlüğünden ve İstanlıulda Dolmabahçc deposunda alınabilir. 

(2466) 1-39S9 

: ~ : . . ·.: . ~. - , . . ..._ .. " ... -

Baş ağrısı ve Romatizmaya karşı 

(2590) l-4Q66 

Göz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAGUN 
Anafartalar caddesi Zetı.iı 

saatleri mağazası üstünde pa. 
zardan başka her gün sabahtaı 
aksama kadar hastalarım tedavi 
ed~r. Salc günleri yoksuztara 
parasız. 

Has kaimin 
kullanınız. Bir tecrübe kafidir. 

~atı§ deposu: İstanbul, Meydancık, Atabek Han No. 30-35 - • • -·G~·,.,·~~. 

r i SİNEMALAR ' BUGÜN BU GECE 
H A T A 

Umumi arzu üzerine HATA f; 1 -

minin devammca yalnız 4,45 se -
llnslarında AŞKTAN KAÇILMAZ 

gösterilecektir. 

BU GECE l KULÜP] 
Yeni Sinema Se:<.. .... __ 

GiZLi DEFİNE 
Tom Mix 

Fiatlar: Balkon: 75 ·Hususi: 50 
- Birinci: 40 - Duhuliye: 30 


