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SAYIFA 2 

SON DAKiI<.A 

Ccı>helcrdeki durum 
Londra, 5 (A.A) - Roytcr ajan

sının aidıgr haberlere göre, dun butun 

giın 1 igrede hukurn suren fırtına ile 

kansık çok şiddetli yagrnurlar, İtalyan 
ileri hareketini durdurmak su-etiyle 

Makalleye az bir zaman için nefes al -
ma fırsatını vermiştir. Fakat dö Bono

nun kuvvetleri, tchrin doiu kuuym -
daki ve batı kuzayında sıkı surette yer. 

leşmiş bulunmaktadırlar. Bu kuvvetler, 
25 kilometrelik bir ileri hareketiyle 

şehre gicebilirler. Bu hareketin hafta 
sonlarına doğru yapılacağ: haber alın

mıştır. 

Bu müddet zarfında, toprağın ıs -
)aldığına ragmen yeni cephe ile mü -

nakale yolları sağlam surette haurlan. 

maktadır. 

Bugün Tigıredcki İtalyan cephesi 

1-aı ytrkrindc ıirinti n ve pli.ıntılar 

pstermcktedir ki bunların oüzc.-ltilme. 

sine şimtlidc• Mıf1anınifbr. 

lmparatorlarrnın tabiyesini uda -

katle talrib etnMlı:tc olan ha~ler ıc -
rilerm dofru çekilerek toplanmakta 

Ye arkada münferit asker grupları br -

r*naktadırlu ki. bu gruplar, baskın. 

Jant d•~ri§li anzah ymttd~ itafyan -
ları hırpalamaya uğraıma•tadırlar. Dün 

Makalleye doğru yti umektc oldugu 
bildirilen habeş kuvvetleri ortadan yok 

olmuş gibi gözükmektedirler. 

Öte taraftan Harrar 'e Cicigaya da 

habeş takviye kuvvetleri gonderilmc -

ye devam olunmaktadır. Çunku ita). 
yanlar Ogadende yava olmakla bera -

her sistematik bic tarzda ilerlemekte • 

dirler. Bu takviye kuvvetleri için en Ö

nemli mesele ıilah rmselesidir. Habeş

lere gelmekte olan makineli tüfek, &i -

lah ve mühimmat önemli mikdarda ol

makla bcr'abcr hitS yetişecek derecede 

değildir. Öte taraftan bunların İngiliz 

SomaHsinden Habeşistana taşınması 

İtalyan hava kuvvetleri tarafından gö -
zetlenmekte ve güçleştirilmektedir. 

Royter ajansının kuzay İtôilyan oı
duları ncadindcki aytannm bildirdi~ı

ne göre, Adigrat ile Dankalya toprttk. 

lan .nasında Mitin Agam eyaktinin 

efi Dec~ Valdc Gabriel bugün general 

diJ BorN>nun karargibma gelettJr teaiım 

olmuştur. Bunu bütün ba1ka ikinci de

rece ttfi~nn rmltavaatı taolrib eylem~•
tedir. Bu büyik ıcfin ba§cirMsi. Gu'k. 
aal>ın aıüıavaatJndan ıonı ;,ı en oMmlisi 

l!A} ılmaktadır. 

İtalyanlar üç koldan ilerliy•)rlar 

Dün sabaha kartı ileri yürüyüşe de. 
vam ediJmi tir. 

Uçaklar. Makalleyc dofru yürüyen 
habet koJJarı gönnüılerdir. Uçakçılar, 
:bundan başka Tembien ve Aıianghi böl. 
~Juindc dÜfm&n kuvvetlerinin toplan. 
mış olduğunu görmüşlerdir. 

MakaHcde habe§ler İtalyan uçaklarına 
karşı hiçbir harekette bulunmamıslar. 

dır. 

Tarlalarda çahpn köylüler, uçaklar 
gec;erken beyaz ~zler sallamaktadırlar. 

r(.;'llklnrın bmnburdmımıı 

Adisababa, S (A.A.) - Söylendigi
ğıne göre, Ogadcn bölgesinin önemli 
bir su merkezi ve birçok işlek yolJarın 
başlangıcı olan Garahei'nin İtalyan u
çakları tarafından hombardımanı sivil 
halk arasında birçok olumlcre sebeb ol. 
mu tur. 

Habeş kuvvetlerınin çok az mikdar. 
da bulundugu bu bölgede İtalyan uçak. 
larmın gittikçe tiddetlcnen hareketler. 
de bulunmauarını tenkid eden hükü
met, İtalyanların sivil halkı korkutmak 

istediklerini sanmaktadır. 
İtalyanların Makalleye kar:iı yap

tıkları taarruz hakkında hiçbir haber a
lınmamıştır. Söylendiğine göre Eritre 
İtalyan kuvvetlerinden olan yerli as. 
kerler, yığın halinde kaçmakta ve şim_ 
di Adua güneyinde bulundu~u sanılan 
Tigre cephesi komutanı Ras Seyumun 
kuvvetlerıne katılmaktadırlar. 

!\t•~ii." ceplu·~·· gidi)·or 

Adısababa, 5 (A.A.) - Buraya ö
nemli mıkdarda kuvvetler gelmistir. 
Dola an bir yayıntıya gore, bu kuvvet
ler. Somaliden ilerleyen italyan ordu. 
sunun başlıca hedefi olduğu sanılan 

Garahei bolgcsine sevkedilecektır. 
Süel otorıteler. yakında habeş miı. 

dafaa mm oz nokta ını te~kil etmesi 
muhtemel olan Çiçiga'mn korunma ter. 
tıbatına fa lıyetle devam etmektedir. 
Jcr. 

Ogaden cephesindeki saghk servıs
lerini kurac;ık olan mısır kuzılhaç he
yetinin, bu ayın 8 inde Ciciga'ya gel
muı bcklenmektedır. Şimdi Dessie'de 
bulunmakt~ olan veüahd, imparator cep. 
heye hareket edince Adisababaya döne. 
cek ve imparatoru temsil edecektir. 

Malmlle iiıttiintle İtalyan m:al.·lnrı 
Aanara. 5 (A.A.) - Havas ajansının 

Tigre cephesindcld aytarı bildiriyor: 
.. Sürekli ve 1iddetli yağmurtara rağ

men, İtalyan llerleyi i devam etmek
tedir. Bicinci kolordunun ileri karakol
ları, Ouogora güneyi ve Makalle istika
metinde yiırbmeJrte n uçaklar keşif 

hareketleri yapmakt2dırlar. Bu uçaklar, 
Helen karripını terlteden binlerce habeş 
görrniişlerdir. 

) 'erli askerlerin laurbı 
Roma, 5 (A.A.) - Habq lnrnet1cri. 

ne karşı yapılan süel barelretleria ikin. 

1 

ci safhası ~ ,İtalyanlar tarafına geç
miş olan yerli unsurların. habC§lere 
kar~ı bar~ttikleri kaydedilmektedir. 

Danalrillerdcn batka Galla bölgesi 
halkının da yakında İtalyanlara iltiabk 
etmeleri beklenmektedir. Birçok Etnik 
grupJarın habeş halkının özü olan Şoa
lara karşı kin bealnnelui ve İtalyan :11>
mürge hareketinin böylelildc kolayJaş
tırılmı§ olacağı umud ediımektedir. 

Tf•slim olmak isli)''" lıabeılı•r 

Roma, 5 (A.A.) - Söylendigine gö
re, Auıısa sultana, italyan otoritelerine 
teslim olmak niyetindedir. 

Öte taraftan, nalyan uçakları Dan

kali ovasından beyaz bayrak sallayan 3 

bin kadar habcş savaşçısı görmüşlerdir. 
Bunların teslim olmak istedikleri 

tahmin edilmektedir. 

lıul)tıll l.-o/fo,.,11111 yiirii_, İİ§ 
Jurumu 

/umara, 5 (A.A.) - Havas ajansı
nın Tiğre cephesindeki aytarı biJdıri
yor: 

''Rcndakomodan hareket eden İtal

yan kolu, diğer iki kola iltihak edeceği 
Agoulaya giden yolun üçte birini aşmış 
bulunmaktadır. 

Agoula bölgcsin«K otu bol ça} ırlar 
ve balığı bol dereler nrdır. 

General Dalmazzonun kumandası 

altında bulunan yerli askerler. l'ttasobev 
yakınındaki bazı köyleri almışlardır. 

General Mariotinin kumandasmdaki 
kol, Makallenin 50 kilometre berisinde 
bulunan yerlere yerleşmiş bulunmakta. 

dırlar. Negach • Mainestı tepesini zap
tetmiş olan Santini • Biroli kolu Ago. 
ulaya doğru ylirümcktedir. Bu kol, Bct
Mariam bölgcsınd ebulunan Adeabag. 
heye fİmdıden vannı bulunmaktadır. 

General Maravgna kuvvetlcrınin 

hangı istıkam ttc yuruyeceklerini tah. 

min etmek imk"n zdır Bu kuvvetler. 

Aksumun ıkı yolundan geçebılirler: 

Bu yollardan biri, S laclaccden ge. 

çerek Addia - Aıtcheba yakınında Ta. 
kaze neh ıne ula ır. 

Öteki de, Mariam, Dehre ve Ourie. 

den geçerek Ceconnudan aynı şehre gi
der. Levazım servislerinin kuruluşuna 

faaliyetle devam edılmcktedir, 

e/ı(Ülfl! ı1Uik111ıt luıberi yalan 

Londra, 5 ( A.A) - Habes elciligı, 

impa.ratora karşı bir suikast teşcbbıisü 

yapıldıgı hakkındaki haberi. gülünç 

bir propaganda olarak vasıflandırmakta 

dır. Şurası da bcrlritilmektedir ki, CL 

butiden gdcn bn haber, Asmara ker -
vanları tarafından verilmiştir. Halbu.. 

ki bu lttrvanlar Asmara ile Cıbuti a -

rasındrii bin yüz kilometrelik yolu iki 

ayda almaktadır. 

(lıalyarı - lıabeş harb& lmkkııuln
ki luıbcrleriıni:.in deı•tmu 6. CI 

"")·ı}mlwlı r. ) 

ULUS 

1 DIŞ 
iT LYA"DA: 

luıl)tının ,·fr11.oıturyC1 ı't' ıw('(ı
ritttan" 8e/{mu 

Roma, 5 ( A.A) - Ciornale d'İtalya 
gazetesi. Avusturya, Maca.ristan ve Al. 
manyanın zecri tedbirlere kaulmadık

larını Jı:aydede~k, (eski dürüst düş -
manlarımıza heyecanlı bir selam yollu. 
yoruz.) diyor. 

Bu gazete, şunları ı la ve ediyor: 

« Avrupa hadıseleri, bu selamı, aa. 
ferimizin yıldönümu ta.rihine rasgetir • 
mektediı. Harb meydanında ayrı ayrı, 

fak.at yüksek bir ulkü buliyerctıı: bir -
birlerine düşman olanları, birbirlerine 

tanınnuyı, insan ve muharib sıfatiy?t 
faziletlerini olçmeyi ve dolayısiyle bir
birlerini uymayı (;irenmi,ıerdirı Ve 

harb meydanlarında dogan bu saygı sa 
ycııindedir ki, şimdi doat olmut olan 

uki düpnanlar, bo§ ııözlcrle tatmin e -
dilmiyen fakat h111Jıkh anbfDU tc. 
aanüdiyle tezahür cd~n dostlukların 

ıir-ğerini daha büyük bir kuvvetle an -

lamaktacbrlar. 

llu.rbtle iileıı~rfo uylelerin~ 
~'flrtlını 

Nevyork, 5 A.A) - İtalya lmyük 
elçisi B. Rosso, haMş harbı kurban • 

}arının aylclerine yapılacak yardım pa. 

rasının 450.000 doları bulduğunu IJıldir 

miştir. 

laf er bayramı kutfontlı 

Roma, 5 (A.A.) - Zaferin yıldönü 
mu dun buti.ın İtalya·da kutlanmış ve 

nıeınurlar, eskı sav şçılar, faş11ôtler ve 
ulus yurd ıçm olenJen ı;aygı ile anmış. 
laıdır. 

l>uçc, meçhul askcnn onunde eğil 
mış 11e sonr:ı Venedik sarayı balltonun. 
<lan bir soylcv vcıerek czciimJc elemiş. 
tır ki: 

•• - 17 sene once ıtalyan ordusu u. 
fcrlenn en parlagrnı elde etti. Bucun 
} cnı hır harba giriştik. Sarsılmaz bır su. 
rette bırle nuş ve azmetmiş olan ıtal -
} an ulusu b r kere daha tam zafere en. 

ecektir ... 

Al mcolirıi • Drıımond korıuşnuuı 

Roma S (A.A) - B. Musolini, m. 

gılız buyiık dçisı Sır Erik Drummond 

ile goruşmüştur. 

Sanıldığına gore. bu konuşmada, 

habeş isinden Liyadc İngiliz - İtalyan 

gerginliğinin giderilmesi işi gonişiıl _ 

mu~tür. halyanm Libyadan çekmegi 

taahbüd ettigi mikdardan fazla aabr 

çekmesi hususu da yeniden mevzuubahs 

olmuştu.r. Sanrldıgına göre, ilklı:anun. 

de toplanacak deniz konferansı işi ve 

belki de Akdenizdeki yeni donanma 
denkligı de goruşulmu:;ıtür. 

Roma. S (A.A.) - Musolini - Drum. 
mond goruşmesi sıyasa1 çeven]erde iyi 

intiba bırakm ştır. 
Hiç bır sonuca varılmamış olma~ · 

beraber bu gonışme hakkındaki iyi inti 

ba ılgıli İtalyan çevcnleri tarafından da 

teyid edılmektedir. 

l n1tili:z öliil.erine :ıt1) ı:ı 

Roma s (AA) - Savoıa otorite. 
lerı, 4 mayı 1917 de bir alman denizaltı 
emisı tarafı dan t rpıllenen Tran il

v nya gemı ı fcl ctındc olen ıngılız 

kerımn yattıgı mezarlıga u ibareyi 
yan buyuk bir ub koymuslardır: 
.. Ya ay:ın arm n nkorluğime rag

men ... 
Gazetelere gorc, 30.000 kişi, ıngiliz 

mezarlarını ziyare tctmiştir. 

\.1 "DE: 

Çiml••ki gümii~ puro 
Şanghay, 5 (A.A.) - Çin bankası 

dircktoru B. Sung giımug yedek akça. 
sının piyasada bulunan bütün parayı yuz 

de yu karşılıyacak mabette olduğunu 
soylemıştir. 

Çindeki suiluut eJraJında 
Nankın, .S (A.A.) - Vang-Şing-Vc'

ye yapılan auikaat itinin örtbas edilmek 
istendıği anlaplıyor. Bu 1t1ik:utta ko. 
münistliğin amil olduğu iddiasından 
vazg.:çilmiştir. 

R N 193~ C.,.A 

HABERLE 
Ztı.•·ri tedhirler isi 

' 
l wl~" :.'•ai tedbirkre lmrfı 

lw;) uyor 
Roma, 5 (A.A.) - Bütün İtalya, 

bugün zecri tedbirlere karşı koyma sa. 
va~ma haşlamıştır. 

Her haftanın sah ve çar§amba gün _ 

leri büti.ın kasablar kapalı kalacak ve 
o günlerde hiç bir İtalyan t't yemiyecek. 
tar. Çunkü et:n büyük bir inamı yaban. 
eı memlcketkrden getiril1M'ktcdir. 

Gazeteler, İtalyan ulusunun yaban. 

cı mah almamak. İtalya'mn az çıkardı. 
ğr mallar ilurinde tasarrufla hareket 
etmek ve alınması lazım gelen mallan 
ise yalnız dost mnnlekctJerdt'n satın al. 
malr hususunda ı:österdiği disipTini bil' 

keT'e daha belirımelııtr.tfirlo. • 

Amhf•rguya 11irmiyl'ıi°lcr füıı.t~i 

Celle'Wre, 5 (A.A) - Ambare.onun 
daha bir takım ilk maddelere t•pili 
haklı:ındalri taltıb aurine haurlanaa n 
7ar1n on 11eki.dcır lraaüte.i• Yftilecek 
olan liste- nqndilmiftir. Kömur -üt_ 
tebtının bu listede yer tutmaıdriı •

litilmektedir. Söyle-neliği~ göre, ejtt 

cevaplar teklifin yerinde olduiunu 

g&terirsc 18 ler komite-si hükümttJcre 

bunun tatbik mcvkiinc lronması için bir 
tarih teklif c&cekti.r. 

lıaJyndon ayrılan in~Waler 

Londra, 5 (A.A.) - Royter a1anı;ı • 
nın aldığı bir habere göre, bir ı;ok ingi. 
lız ailelen boy&o a;dan ve zecri tedbir • 
lerin 50nucu o otrak yiyecek içecek buL 

ınanrn güç iUtlcr· korkarak İtalya'. 
dan ayrılma_.a k veum Jttdir. Tati-
lı geçirmek ı.iurc t lan daha oncc 

çıkmış olanlar da r,eri dönmiyccekler -
dir. 

Amcrik" r.e Zf'Crİ ,,.,#birler 

Vaşington 5 (AA.) - B Filips, a
menkanın 7-ecri tcdbırleri gızlice ve 
fakat yarı resmi surette tasvıb ettigini 
yaJan12.mıştır 

B Fıhps Ameı:ıkanm kendi sıyasa
sını dıger herh.angı bir ulusla danış

maksızın hazırlamış ve tatbik etmekte 
bulunmuş oldugunu bildirmı'1ir. 

Vaşington. 5 (A.A} - Resmig ola. 
rak bildirildığıne gore İtalya ve Habe. 
şi tan iJe B. Ruzveltin ihtarına rağmen 
amerıkalılaı alışvc.rişte devam ederlerse 
sile h ihraç yasağı. petrol, komiır, de. 
mır. çeliğe de le mil olu11"tc2ktır. 

O\ l ETtE.H BIRL1f;t DE: 

."mır lımlisesi prolf•.'fto ı•diltli 

Moskova S ( A.A) - Sovyct smı -

rınm Grodokoro bölgesındc silahlı ja -
pon mançuri mufrezelcn ıaı-~frndan ge. 
çilmesi uzenne. Tokyodaki sovyet bu
yuk elçısi B. Yorencf dış baltanı B. 

Hirotaya 12 ve 14 ilkteşrin tarıhlerın. 

ING1LTERE"DF.: 

l 1111;> fiil deni:; elcıpcı 11..>ri 
Londra, 5 (AA) - İtalyan amir .li 

Biscia ile binbaşı M::ırgaatini, 2 ilkka_ 

nun deniz konferansın.dan önce ingı Jız 

amirallığı He ilk konUJmalarda buııın,. 

mak uzere bugün buraya gelmişler Jir. 
T.ondra, .S (A.A) - Sryasal çe _ 

venler, ıtalyan deniz eksperlerinin zi
yaretinin A ltdenizden ingiJiz gemil~ri

nin muhtemel bir ~rj geJdJişi ne hiç 
bir ilgisi olmııdrfım biJdinnckudir
ler. 

Muırın ulwlar 1aaye~nne 
girme•i İfİ 

Lcındra, 5 (A.A) - Biktirildiğine 

i:Ör~, İnpJtere, Jıılı .. rın uluslar 90Sfe. 
ıcaim girmesıM taraftar bltlumnakta 

fakat bugün derhal teşebbU. yapmayı 
zamanlı bulmamaktadır. 

1.uıere* IUllrUd U.Wi 
Lcındra. 5 (A.A.) - Bitiin partiler 

öoiimibdHi psrlammto •ipuinıe mm. 
tttkrini ilan etrnitJcntir. RUtsctkrin 
•yıa hcnwn bamn 1931 ddDnin aynı 
olap 1300 dür. Bu aeçimlade %2 muha. 
fazalılar, 3 u1uul liberal. 13 İffİ namze. 
di nlıripeiz olarak planakuMtlrJar • 

LEHi. T AN'DA: 

Almanya - Polonya ittim 
anlatma." 

Varşova, 5 (A.A.) - Almanya ile 
Lehistan arasında, en ziyade müsaadeye 
mazhar uluı esasına daymwın bir tecim 
mubveleıi imza edilmİJtİr. 

Varşova, 5 (A.A) - :Uhıst n _ Al. 
manya tecim anla m srmn imza ından 
bahseden siıel Polska Zbrojna ga etesi, 
bu anlaşmanın iki memleket a a ndakl 
tecim ilgileri için yenı esaslar te is c. 
deceğini ve tecim kontenjanlarını iki 
ulus icin elverişli bir t rzda ge et • 
ceğini yazara-k dıyor ki: 

"Mukavelenin ehemnuyctı 
alanından Heri e c 
tında yapılan JI ltt ve geç 
rinindc imzalanan taka 
atılan adırru ıl<'rı g turmekte ol 
mukavele ı cm eket m c· 
betlerini norm.a kmalııt n g i 
kalmıyacakt t 

Dntzig, 5 (A. 

a im -
ıı lanaı tecim andl2. smm Dantzi 
isin ozel b·r önerni r. Ç kü bu a d 

laF'!a ıle Almanya ve Dantzig tecım anc .. 

catta bJJun:tr••lr'.,,r 

ise D ttı 

1 nan 19 3 

ohınmu§t ır . 

D ntzıg Al-

a ım a. 
t pit 

de bırer protesto nota ı vermiştı B. ÇEKOSLO 4KYA'DA.: 
Hırota 25 ilkteşrinde cevaben bır 

tıra vcrmı tir 4 ıkmcı teşrinde 

kanma bir nota v 

isclerın sovyet t 

raklannda c ey n etm· ol 

irmı tır Notada, Japon h kfun t 

n n s yet - m nçurı sınırı uzerın 

muhtelıf komit lcr kurulması hakkın _ 

d kı sovyet tekJıfıne cevap vermcdigı 

için, japon - mançu.ri sınnlarının Sov. 

yetler BirJigine karşı hareketlerinden 

dolayı mesuliyet japon hukümetıne yük 

Jetilmcktedir. 

.'ıiorye!krde 1111iistimaltlen dolayı 
nınlıldinı olımltır 

Moska.a, 5 (A.A.) - Balı:ü hakyeri 

suiistimallerinden dolayı kooperatif 

mağazalarının 3 muhase~cisiai ölüme 
ve bu mağazaların idarecilerinden il i. 

nf de 10 seneden iki seneye kadar hapse 
mahlrüm etmi§tir. 

Prag, S (A.A) - B. Hod m b:ış.. 

bakanh~a tay·nı s yasal çevenlerde bu. 
yiık bir scmpatı ı e karşı nmıştrr. ilk 

dda olarak bir slovakm ba hakanlrga 

geJmeıi, ulusun bi.rligine bir sembol o

larak g8ru1mektedir. B. Hodza, kiıçlik 

anl~nın hararetli taraftarlarından • 
dır. 

K..önaür ~ıma ıari/ea 
11euzlaııldı 

Prag, 5 (A.A.) - Bohemia ga ete. 
linin yazclrğma göre, ikinci teşnnden iti. 

barm Brcner, Senkandido ve Taroıs -
dan ftalya'ya girecek komiırlerin demir. 

yolu Ucreti çckoslovak hukumeti tara -

ilci H(ak çarPl§lı 

Riga, 5 (A.A.) - 11ri aüel uçak ye. 
re inerken alanda çarpJllDJllarcbr. İki 
subay ve bir asıubay ölmii§tlir. \ 

fmdan yüzde 40 uc.uzlatılnn~trr. Bu ucuz. 
luk Çekoslovakyanın bütün bölgeler·-e 

13mı1dir. Avusturya da aynı ucuz!11 "1 

yapmaktadır. Bu, nihayet yıl on·ın :a 

kadar devam edebilecektir. 
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f cırı - sıycual 

tngilterede seçim 
lngiliz sıyasal havasında şim

di ita/ya - Habeş anlaşmazlığı bi
le ikinci planda gelmektedir. Baş 
k.J. y~ u s edrn işidir. Mücadele "u
iıl.'>itl h ·ir::ürnet ,. parolasını ayakta 
tutf!1ağa çalişan muhafazakarlar
la. "ulusal hükümet,, in muhafaza
k.drİat ve muhafazakarlık hüküme
tinden ibaret olduğunu isapata 
çalışan işçi partisi arasındadır. 
Gerçi liberallerin döküntüleri de 
bu mücadeleye katılmışlardır. Fa
kat bunlar yürüttükleri kenardan 
mütalealarla az çok tesir yapabil
seler de hükümeti ele almak ya
hut hükümete katılmak bakımın
dan hiç bir şansları yoktur. 

Muhafazakarlar, seçim beyan
namelerini basıp yaymışlardır. 
Buna göre Baldvin ile arkadaşla
rı, "ulusal hükümet,. parolasını 
bırakmak ~öyle dursun batta da
ha ileri götürmek yolıınu tutmuş
lardır. 

Muhafazakarlar "ulusal hükü
met,, bandırası altmda geçen ~e
çimde hükümeti ele aldıklarc za
man, bandıranın güzelliğini yapıp 
onun etrafında herkesi tophyan 
''inf,'liz lirası,, olmuştu. 

ngiliz parasmrn şerefi ve in
giliz kredisinin sağlamlığı tehli
keye girer girmez "ulusal hükü
met,, parolasmı sokağa çıkararak 
bu parolanın yazılı olduğu yaftayı 
işçi lideri Mac Donald'm eline 
vermek seçimde muhafazakarlar 
blokuna ezici bir çokluk teminine 
yetmişti. Fakat o gündenbcr! 
Snovden gibi işçi liderleri gibi Sır 
Samuel gibi liberaller de "ulusal 
hükümet .. ten ayrılmışlar ve hü
kümet aleyhine bir alay kritik bi
rikmiştir. 

Ôyle ki, bu yılın başında, işçi
lerin yıldızı iyiden iyiye parlama
ğa ve kısmi parlamento seçimle
rinde ve belediye seçimlerinde İ§
çiler kazanmağa başlamışlardı. 

Derken, ita/ya - Habeş anla
şamamazlığı çıktı. Muhafazakar
lar, bu hadiseden çok ustaca fay
dalandılar. Bir yandan Uluslar 
Sosyetesinin yanını tutarak bu 
hususta en sosyeteci Fransayı bi
le gerilerde bıraktılar. Bir yandan 
da bir H omelleet manevrası yapa
rak İngiliz imparatorluğunun si
lah durumunu ortaya koydular. 
ltalya'nm kafa tutmasmı ingilfa 
silahlarının gerektiği kadar kuv
vetli olmamasının bir belgesi o
larak gösterme.e:e muvaffak oldu
lar 

Zate11 beyannamelerinde de 
iki en önemli nokta. bunlardu: 

lngiltere, Covenant'dan aynl
mıyacaktır. Sosyetenin itibarım 
yükseltmeğe çalı!~acaktrr. T ek ba
şına hiç bir harekete geçmiyecek
tir. İtalya - Habeş anlaşamazlrğı
m sosyete kanalından halletmeğe 
çalışacaktIT. Fakat silahlar işinde 
İngiliz imparatorluğu çok geri ol
duğundan İngilterenin deniz ve 
hava silahlarını gençleştirmek 
ve kuvvetlendirmek lazımdır. 

Bu iki nokta dışında kalanlar, 
İ§sİzlikle mücadele, sosyal re
formlar, tecim ve endüstri işleri
ni düzeltmek gibi şeylerdir. Kar
şı taraf ve başta işçi partisi bu so
nuncu noktalara dokunabiliyorlar 
ama iki birinci nokta hakkında 

ULUS SAYJFA3 

iÇ HABERLER 
EndiUtri iüemimh 

Türk antrasiti 

Devlet Demiryolları teş
ki1at kanunu projesi 
Devlet demiryollarr ve liman

ları işletme gene] direktörlüğü 
te~kilat kanun projesi Finans ba
kanlığınca incelenmektedir. Pro
jede genel direktörün asli maaşı 
( l 50) lira olarak tesbit ohmmus
tur. 

Genel direktorlükte bugün 
mevcud bir mt1avinlik ikiye çıka
rrlrııakt~chr. 

B. Nihat Adilin yeni ödevi 
Kültür Bakanlığı hususi kalem 

direktörü B. Nihad Adil Erkma 
nm özel okullar (bütün hususi e
kalliyet ve ecnebi okulalrı) direk
törlüğüne atanacağını yazmıştık. 
B. Nihad Adil Erkman yeni öde
vine başlamıştır. Bu ödevile bera
ber aynı zamanda Kültür bakanlı
ğı hususi kalem direktörlüg ünü 
de yapacaktır. 

B. Turhan Celal İstanbul 
ofisine atandı 

Türkofis ulusal korunma sek
siyonu şefi B. Turhan Celal İstan
bul türkofis emrine verilmiştir. 
B. Turhan Celal İstanbul ofisin
de tecimer politika ve tatbikatı 
danısm::ı.m olarak ı:;ah"acak rr. 

İlçebaylar arasında 
· değişiklikler 

İç bakanlığı doğuda müddetle
rini dolduran ilcebaylan henüz o 
taraflarda çalışmamış olanlarla 
değiştirmek ic.in bir liste hazırla
mıs ve tasdik edilmek üzere bas
bakanlığa sunmuştur. Yerleri d~
ğişecek ilçebaylann sayısı 12 ka
dardır. 

hiç bir şey söyliyemiyorlar. Şu -
nun için: 

1. Sosyeteci olmak, aynı za
manda kendi programlarıdır. Mu
lıalazakarlar bu program noktası
nı yalnız benimsemekle kalma
mışlar, en son hadisede yani· 1-
talya - Habeş anlaşmazlığında 
mükemmel surette tatbik eylemiş
lerdir. 

2. Silahları gençleştirmek ve 
kuvvetlendirmek işçi partisinin 
programına giremez. Halbuki bu 
işin gerekliğine, gene son hadise 
yüzünden, İngilizlerin çoğu kanrğ
dır. Biııaenaleyh bu hususta işçi
ler için geleceğe katlanmaktan 
başka çare yoktur. 

Görülüyor ki seçim mücadele
si, simdilik muhafazakarlar tara
f ın;;dır. Hatta hunun ilk maddi 
delilleri de mevcuddur. Yüz ka
dar şehirde, işçilerin yirmi kü
sur yer kaybetmesine karşı mu 
haf azakarlar otuz küsur yer ka
zanmışlardır. 

Böyle olmakla beraber bu .se 
çim geçen seferki kadar muhafa
zakarlar yahut "ulusal hükümet,. 
ten yana bir sonuç veremez. Fa
kat seçimin sonunda hükümet ba 
şmda, daha büyük bir muhalefete 
karşı da olsa, gene muhal aza kar
lar kalacaklardır. 

Burhan BELGE 

Sar kurulunun ., 
ilcinei toplantısı 
Şar kurulu diln saat 17 de B. 

İbrahim Aya!?lmın başkanhğmda 
toplandı. Birinci toplantmm za
bıt hulasası okunarak kabul edil
dikten sonra isler görfü~üldU . Ko 
nusulan isleri srrasile vazrvoruz: 

l) Yenisehirde tec: 1-;1 ; kararla
!?an ilcebavhk avnı 7;:ı ıı• .... .,rla uray 
islerine <le hakacağm<lan uray, 
Yenisehirde Emnivet mevnanı 
karsısında bulunan oraya aid bir 
evin uray "1irektörtüğ-ü hinası ola 
r::ık irntlanılmasma izin istemiştir. 
Bu v~ni rlirektörlü~iin kadrosu cta 
hir nroie halinde hazırlanmıştır. 

2) Su irlare~ine ::1lmacak üc a
razör ve ~aire ile muhasehe ve mu
amelat ciirekcöri,nil.n avhğma 25 
lira z:.ımmt ve muhtelif fagıHar a
rasında münakale vamtması hak
kında urav enci.imeni kararı oku
narak korrıisvon1ara g-önderildi. 

Sar kurulu cuma giinü saat l 7 
ele tekrar tonfanacaktrr . 

Bir yrl içinde kesilen 
hayvan sayısı 

Bir yıl içinde memleketimizde, 
bütün kanaralarda, muhtelif nevi
lerd en 3.164.379 baş hayvan kesil
miştir. Bu hayvanlar 79.419.219 
kilo ağırlığında ve 18.515.501 lira 
değerindedir. Bu rakamlar istih
lak noktasından ulusun ete verdi
ği önemi göstermektedir. Kesilen 
hayvan mikdan geçen yıllara göre 
çok artmıstır 

Yeni bir orta okul 
İtfaiye meydanında yapılmak

ta olan yeni orta okul binası bu 
aym sonunda hitecektir. Ankara 
erkek orta okulunun gelecek ay 
bu yeni binaya taşınması kuvvetle 
umulmaktadır. Yeni yapılan bina
da 14 büyük ders odası ile aynca 
coğ-rafya, fizik ve kimya laboratu
var ')dalarile kitabsaray odası var
dır. Binanın alt katında zehirli 
gazlardan korunmak icin mahzen
ler yapılmıştır. Gene Ankara ura
yı okulun önnüden halkevi öni.in
deki caddeye doğru yeni ve geniş 
bir cadde acmağa karar vermistir. 

Postanede yeni telef on 
od alan 

Ankara posta genel direktör
lüğ' iinün huJunduğu binanın alt 
katındaki postanede iki yeni tele
fon odasının insasma başlanmış
tır. Bu odalar n' "'lc-n hir sekilde 
ola~aktır Gene hu odalard~n biri 
sehiı ici icin telefon konusmasma 
d:ğer bir ~da da sehir dışı-telefon 
~~r'r. . smasına ayrılacaktır. Odala
nP mümkün olduğu kadar tez bi· 
t: ('Sine cahsıhvor. 

Konjonktür servisi 
direktörlüğü 

Ekonomi bakanlığı konjonk
tür servisi türkofis başkanlığına 
bağlanmıştır. Bu s.ervisin direktör
lüğünü B. Sefik Bılkur yapacaktır. 

General Kazım Dirik 
gitti 

On beş gündenberi şehrimiz
de bulunan Trakya genel enspek
törü General Kazım Dirik dün 
aksam Trakyaya hareket etmis ve 
rlu;akta dostları tarafından uğur
lanmıstır. 

General Kazım Dirik Ankara: 
cfa hulunduğu müddetce en çok 
Trakyaya gelmekte olan göçmen 
işlerite mesgul otmustur. 

Eti Bank genkurulu 
yakında toplanacak 
Etibankın genkurulu önümüz

deki günlerde toplanacaktır. Gen
kurula Kamutay, büdce, ekonomi 
ve divant muhasebat komisyonla
rı üyelerinnen baska Başbakan
lrktan gönderilecek üç murahhas 
istirak ed~cektir. 

Banka.nın genel direktörü de 
dahil olduğu hal~e . bir başkan ve 
dört i.lveden mürekkeb beş kisilik 
bir idare meclisi o]acaktır. Genel 
direktörün hiri maden ve diğeri e
lektrik mmwnı olmak üıere iki 
teknik varriımcrsı ile bir de banka 
islerinde mütehassıs üçüncü yar
rhııı ct<:r hl1l1m:ı~~ktır. 

Geçen ytldanberi İş bankası 
taraf mdan Zonguldakta kurul
makta olduğunu bildiğimiz fabri
kanın ilk kömürleri Ankaraya gel
miştir. Türkiyede yakacak dava
sının mühim bir kısmım halleden 
bu fabrikanın kömürlerini kulla
nanların hepsi, kömürün kalitesin
den memnuniyet beyan etmekte
dirler. Yalnız fabrikayı kurmak 
değil, fayda ve tasarruf bakımın
dan türk antrasitine A vrupanm it
hal mallarım aratmıyacak kalite 
vermek de lazımch. Bizi en zıyade 
memnun eden, ve müteşebbisi olan 
milli bankamızı tebrike sevkedcn 
de budur. 

İlk türk antrasiti kullananlar
dan dün tecrübelerinin neticelerini 
öğrenmek istedik. Verilen cevab
i arı neşrediyoruz: 

B. Mustafa Şeref "Burdur say
lavı ve eski ekonomi bakam., diyor 
ki: 

"- Eskidenberi kok kullanı
rım. Türk antrasitini ilk )'akan
lardan biriyim. Size antrasıtimi
zin bize vadettiklerini ve bizim vn
dan istediğimizi tamamen gerçek
leştirdiğini söyliyebilirim. Güzel 
ve çabuk yanıyor. ilk tutuşma ka
biliyeti çok iyidir. Kalori bakı
mından Avrupa kok/arından üs
tündür. Sa/am~ndrla beraber diğer 
sobalarda yanmasını bir tercihse-

İhracatı teşkilatlandırma 
bürosu işleri 

bebi olarak görmelidir. Çok mem
nunum. 

Ekonomi bakanlrğmca tesbit 
edilecek olan kati satış fiatının 
başka kok/ardan ucuz olması. an
trasitimizi örnek bir yakacak mad
desi yapacaktır.,, 

Simdiye kadar tecim genel di
rektörlüğüne bağlı olarak çalış
makta olan ihracatı teşkilatlan
dırma bürosu bundan sonra müs
takil direktörlük halinde çah~a
caktır. Afyon inhisar idaresi, ü
züm kurumu ve satıs kooperatif
leri kanunu tatbikatına aid mu
habereler bu direktörlükle yapıla
caktır. Tecime aid muhabere
ler ise, önce olduğu gibi i
şine g-:.:re, tür1<ofis ve iç tecim ge
nel direktö:·l ü~ üyle olacaktır. 

Yırtık paraların değiş -
tirilmesi işi 

Cok fazla yırtık paraların de
ği~ı ü ilip değh;tirilemiyeceği etra
fmdcı Finans bakanlığınca veril
miş olan son karar üzerinde Cu
murıyet Merkez bankasıyla Fi
nan~ bakanlığı arasında yeniden 
muhabere kaprsı açılım~tır. Bir 
··.'n yakın bir zamandanberi birik
mi~ ve mühim bir yekfina baliğ ol
mu~ ohm fozla yırtrk paraların de
g is tirilio de?"istirilemiyece~i Fi
nans bakanı ile banka genel direk
törüniin vanacaklan görüşmeden 
sonra b,.11; o1accıktır. 

Oku! kitablan 
Devlet basım evinde basılmak

t a t lan yeni okul kitablarından 
bir{" caunun dağ-ıtılmasma baf?lan
mıstrr. Yeni kitablar cok güzel bir 
1<::'1'1~ k irerisinrle cilcUenmi~tir. 

Kızılay 

B. Hüsnü "Ekonomi bakanlığı 
eski müsteşarı,, nm söyledikleri: 

"-Yaptığım tecrübede bilhas
sa salamandr sobasmda çok iyi 
netice aldım. Katiyetle söyliyt'ln
liriz: ideal bir antrasitten bekle
nen bütün hassaları türk antrasiti 
bize vermiştir. Kül ve sıcaklık 
memnun edicidir. 

Bizim antrasitimizin bfr hu~usi
yeti de §Udur: Kesafeti aza11 ve 
bundan dolayı Avrupa antrasiti i
le arasındaki kalori farkından d~ 
ğacak fazla sarfiyatı, hafifliği ile 
karşılamaktadır. Size bir mii§teri 
sıfatiyle düşünmeden söyliyebili
rim: antrasitimizin sugötürmez a
vantajları vardır ve bu "milli mah
rukumuz,, la övünebiliriz.,, 

Sonuncu olarak, bu sene türk 
antrasiti ile ısınan Ankarapalas ~ 
telinin müdürü demiştir ki: 

"- Yeni türk antrasitinin eski 
koklardan daha çok iyi vasıflan 
olduğunu hiç tereddüd etmeden 
söyliyeblirim. Hararet derecesi 
yüksektir. Kolay yanmaktadır. 
Kokusu yoktur ve temizdir. 

ilk günlerdeki tecrübe ve inti-
baımız bize, türk antrasitinin bu 

1 
orijinal hassalarile beraber çok e
konomik olduğunu da l{Ö.Stermiş
tir.,, 

Balosu 
31. 12. 935 

Büyük sigan müziği, Balet 

Edirnede cumuriyetin on ikinci yılı kutlanmasrna aid gör[ıni:şıer (Yazısı Memlektot Postası'nda) 
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U1us'un Anketi 
Ankaı·ada mes1ien me~elesini nasıl 

halleclel)iliriz ? 
::umuriyet .' tümetinin An . 

IHırada mesken meselesinin halle
llilmesine ne kadar önem vermek
le olduğunu bili.Yf)ruz. Emltilr ve 
Eytam Banka•r yeni meskenler 
AakkrnJa tetkiklerde bulunmak -
tfMlır. 

Anhara'Ja bulunan memurla
" yerlettirmelr, yalnız onlara bir 
lıizmet olmakla kalmıyacak, An 
karanın Bcıyrndırlığını ve nüluıu-
1111 büyük bir hızla arhracakhr. 

Bu mesele ile az oçk ilgili o
lanlara birkaç sual yollaJık. Cc-
11ablarım netrederlten, birçok lıro
lriler de basacağı~. 

Bu suretle bu ifle uirtlfmalıto. 
alnlara ve Anlrara'ya ltiiçiik bir 
yardımda bulunmak istiyoruz. 
Yolladığımız ıualler şunlardrr: 
Arzu eden herkes ba suallerden 
birine veya birlraçına kendi ceva-
6ını Ja yollayabilir: 

1 - Devlet memurları mesken
leri: 

a) Memur meskenleri bahçeli 
evler halinde mi, büyük apartı
manlar halinde mi yapılmahd•r? 
Fayda ve mahzurları. 

b) Bahçeli evler usulü tercih o
lunursa, bitişik evler ve bahçelL. 
sistemini mi, yoksa ayrı bahçeler 
içinde ayrı evler sistemini mi ter
cih edeninis? 

c) Evler makama mı hasrolt.u1-
malıdır? Fayda ve .c;abzurları. 
Yoksa Memurlara temlik mi edil
mefi dır? Fayda ve mahzunları. 

2 - Yapı Kooperatifleri: 
a) Yapı Kooperatifleri hangi 

unsurlar için faydalı olabilir? 
b) Yapı Kooperatiflerinde İ§tİ· 

rak sermayesi ve yardımcı serma
ye nasıl temin olunmalıdır? 

3 - İşçi meskenleri. 
Aileli ve şehirde devamlı otu

ran işçiler, mevsim i~çileri, bekar 
işçilere göre işçi evleri haklumL 
ki dü•ünceleriniz? 

* *"' 

ikinci cevap : 4 
Adanı hildirmelı wemiyen bir 

elaırunuu:u .. ank.timizc sönJer
Jiği cevabın üçüncü kıımını Jün 
lıoymuftuk. Bugün Jördüncii 'ıs
nunı koyuyoruz: 

İhtimal ki bu satırlar Ankara Bcle
eye Reis.i tarafından da okunacaktır. 

:Bu vesile ile biraz mevzu dışmda kalan 
~ fakat modern Ankara balumnıdan 
faydalı olan bir iki noktaya da işareti
me müıaadepizi dilerim: 

ı) Yeni An karada kanafüaayon işi 

esaslı bir mesele halinde nazara alın.; 

mak lazımdır. Bugünkü şekil devam 
ettikçe , sıfonlu otobüsler, Anver&
te .Ye Holandanın birçok ~bir. 

Jerinde olduğu gibi muhteviyatını, 

kudreti inbatiyesi artırılmak istenen 
yerle~ boşaltılmalı ve buralarda aıne
le muntuaman toprakla karıştırarak 

herhaıl«İ bir taaffünün ve çirkinliğin 

öııünü almah. 

2) Ara sokaklar ve piyade kaldıran. 
1arı bir IP'l. eve) yapılmalı. Bitin ıü
neı tehirlerindc piyade kaldırımları 

yolun bir tarafında na yol kadar ge. 
nit bırakılır ve iki taraflı ağaç dikile-

rek buralarda küçük satı' kulübeleri 
ve açıkta kahveler veya geainti yerle
ri teaiı oJ~nıur. Ankarada her memle
kette "promenade anglaiae,. J>romıenad 

aaglez namı verilen böyle bir ~eainti 
sahur yoktur. 

3) Şimdi ana yollar aafalt yapılıyor. 
Bu yollan muvazi bisiklet, at için top
rak yol bıraıkılmah. Aynı tanda yol 
stadyum saha5mda ve çihlik yolların
da da nazara alınmelı. Atlı kulüb An. 
karada her bakımdan azası en çok, en 

de&erJi ve münevver sınıfın battan ba
p bir &ün iştirak edeceği en güzide 
bir kulüb olmağa nam.zeddir. Bugünkü 

kulüb merkezi ve azasının at gezıntile. 
rinde takibe mecbur olduğu bugünkü 
yollar ehemmiyetle naaara alınma~a 

layıktır. Hele Ulus'tan kulübe giden 

yol hazindir. Belediye hiç değilse en 
acele bir şey olarak Akköprü yoluna 
çıkan kısmı tevsi ve asfalta rapt sure
tiyle bugünkii çirkin şeklinden çıkar. 
malıdır. Atlı kulübten bilhassa bahset
men;i;;n sebebi, azaları yanında hemen 

bütün sefirler ve başlıca ecnebiler de 
bulunduğundan dolayıdrr. Bunlardan 
birisinin karısını bir gün bu sokağm 
müstekreh bir köşesinin resmini alır. 

ken gördüm : Pitoresk diyordu. Çünkü 
gayet pis olan sokağa serilmiş yatakla. 
ra serpilmiş uyuyanlar vardı. Vakıa ne 
şehrin güzelliğini ne hayatımızın yük
selmesini ecnebilere boş görünmek için 
asla düşünmekte değiliz. En büyük e
birlerde bile böyle köşeler olduğunu 

biliriz. Fakat yeni Ankara ot bitmez 
denilen bir sahada azim ile sebat ile 
ne yapılabileceğini ve galışarak güzel 
Anadoluy u ne hale getirme k kabil ola
cağını ispat etmek için kurulmuş mil
li bi r abicl~d ir. Bu abidenin civarla· 
rınııı da tarlılı ve temiz olması mi1li za
f rimiz olmalıı'hr. Bu sure tle herhang i 

ecnebi de mariz zevkini tatmin ı-decek 
böyle şeyler bulamaz. 

4) Ankarada miting ve içtimalar içi11 
!büyük meydan yoktur. Meşhur Hayd. 
park maliim olduğu üzere seyrek ağaç. 
lı viıi bir çayırlıktan ibarettir. Evkaf 
apartımanları karpa.ındaki belediye çi
çek bahçesi çöl ortaaında bir vaha &iıbi 
ktsır kaldı. Stadywm mütenazır oJan ı,u 
sa.bayı bu aene yekpare bir halde &Ür
dürmek fUrasma burasına ağaç diktir. 
mek ve geri •kalan k11111.ına çayır ektir. 
ınek w ııa.haıun atiyen plan dahilinde 
alacajı şekle inti.ıaren çok gü.zeJ olma
sını ve şehrin büyük bir ihtiyacını kar
şılamasını temin edebilir. 

5) Büyük şehirlerde oto ve aaire gi
bi veıtait için endüstriyel cereyan Ye 

hususi tenzilatlı fiat, bahçe suJamak 
için urfedilccek sulara tatbik edilen 
hususi tarifeler vardır. Ankarada bu
nu temin etmeğe şiddetle ihtiyaç var. 
dır. 

6) Ankarada, Ankara belediyesinin 
uzun müddet ecnebi memleketlerde do
laşmış, iÖrgülU zatlardan mürekkeb bir 

şehri ~zelleştinne k<>n&eyi tesis etıne. 
sinde fayda vardır. kraatında fahri 
çalışacak olan bu konseyden istifade 
edebilir. 

7) Kale sırtlarının ağaçlanmaaı An.. 
karayı dünyanın en güsel tehirlerinden 
biri haline getirebilir. Plan ne oluru 

olsun bu işi kolayca Ziraat Veklletin. 

den ve enstitüden rica edebiliriz. 

8) Ankara civarında baraj gibi, göl 

gibi, Mamak gibi, Kayaş gibi tatil gün

lerinde gidilebilecek yerlere olan yol. 

ların bir an ~vel düzeltilmesi çok fayda. 

h olur ve Ankarayı her noktadan gü.. 

zel ve eğlence ve gezinti yeri çolr bir 

şehir haline sokabilir. DHımende lrur1,1l

mus kerpiç hanları yıktırtması da asa

yiş, giUel1ik ve her bakımdan bilhassa 

ricaya değer bir mevzudur. 

9) Şehirde hemen yaptırılması müm

kün mühim bir nokta da şudur: Oto. 

koy-

durağında postaca muntazaman açılmak 

ve İstasyona ıevkedilecetkler istasyon 

istikametinde otobüslere aktarma edil. 

mc:k. Bu Amerikada - lngilterede • 

Hollandada vardır. 

HULASA: 

Ankaranın güzelleşmesi, gayet pa. 

hah bir şehir halinden bir an evel 

kurtulması, nüfusunun artması ve u. 

mumi sıhati için bu tedbirler elzem
dir. 

İncir fiatları 
Lm1ir, 5 (A.A.) - Dün borsa

da 5 kuruş 30 paradan 15 buçuk 
kurnsci' katlar 1957 çuval üzüm sa
tılmrstır. 
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/ Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
ALl\'IANYANIN GAYRETI~ERi 

General Göring geçenlerde Breılav'da bir söylev vermi~ ve bu söylevinde Almanya'yı ilgilc?n
diren başlıca meselelere do.'.:un mu§tur. Bu söylevi inceliyen Lö Tan gazetesi, General Göring'in 
sözlerinden Almanya'da din v. ı. gibi anlaşmazlıklar yüzünden, rejimle ulus arasında tam bir 
uyuşma olmadığı anlamını çıkarmakta ve tam bir nasyonal sosyalizmi hakiki bir din hüriyetiyl• 
telif edememek keyfiyetinin, n azi sisteminin zayıf no:dası olarak kaldığı sonucuna varmaktadır. 

Bu gazete görünürde biyta raf bir tavır takınan Almanya'nın, şimdiki karışık dz.•rumclan iHi
fade ederek bunlardan kendi menfaat/arına uygun ıonuçlar elde etmek üzere gayretlrrcle bu
lunmaktan geri kalmadığını ilave ediyor .• 

rl . Göring'in, Sile~ya nasyonal _ sos
yalist partisi şefleri önünde Breslavda 
verdiği söylev. Rayhş'ın iç durumu ve 
nasyonal - sosyalist partisinin, sırf "al
man,. sahada uğraştığı güçlükler üze. 
rine yeniden dikkati çekmektedir. Her
kesi son haftalarda ciddiğ olarak me~
gul eden İtalya _ halleş krizinin yankı
ları. Londra ile Roma arasında anlaş. 
mazlık, ııecri tedbirlerin tatbiki arife. 
sinde İtalyaya Cenevrede hazırlanan na
zik durum gibi hadiseler. rejim mese
lesini, Berlin sıyasasının alman ulu. 
siyle Avrupa kamoyu önüne koyduğu 
tarzda, ikinci plana atmıştır. Fakat bu 
mesele ilk zamanlardaki çapraş1klığ ile 

kalmakta ve şimdiki arsrnlusal şartlar 

içinde bizi kayıtsız bırakamıyacak bir 
sekil almaktadır. 

Vaktiyle bu sütunlarda Uluslar Sos
yetesinde üye olan devletlerin giriştik
leri bütün teahhüdlerden şimdi sıyrıl

mış bulunan nasyonal - sosyalist AL 
manyanın, İtalya ile Habeşistan ara
sındaki anlaşmazlık ve Roma iJe Ce. 
nevre arasındaki uzlaşamamazhk ku
şısında görünürde nasıl mutlak bir bL 
taraflık ve menfaat ptmiyen bir tavur 
takındığına ve hakikatte bu krizden 
kendi hedefleri ~in en iyi sonuçları 
almağa nasıl çalıştığına işaret etmi,tik. 
Bazı kimselerin sandııklarrnın tersine 
olarak, Almanya İtalyayı kendi peşin. 
den sUrilklemek üzere herhangi ihti
yatsız bir te§'Cbbüite bulunmaktan iyi
ce kaçınmaktadu, çünkü Berlin, İn.gi1-
terenin güddüğü uyasaya engel olma· 
mağa ve bilhaaa. imldn nisbetinde, 
ingiliılerin büınü nazarını kuanma&a 
çalıpnaktadır. 

İtalyanın Avrupadaki nüfuzunun za. 
yıflamasımn jermaniır:m davasına daha 
elverifli ıartlar dofura.:ağını ve bu 
davanın, nazi~rin. Avusturyının istik
lal aıyasasına karşı aert bir hücuma 
geçmit olmaları yüzünden kaybettiğini 
yeniden kuanacağmı uman alman dip. 

lomasisi, orta Avrupad• ve bilhassa Vj_ 
yanada durmadan manevralar çevirmek. 
tedir. Memel'deki Diyet seçimi dolayı. 
siyle yapılan ye devam ettiril~n olduk. 
ça cali kargaşalık. iyi düşünülürse, baş. 
ka taraflarda yapılan gayretlerden dik
kati çnirmelı: için rapılırııı ı\lriihülü 
bir ifti. Fakat Rayht idarecilerinin 
kendileri de i7ice anlıyorlar ki Ren 
nehrinin öbür tarafında Hitlerci rejim 

iyice sağlamlaşıp bütün alman ulusu 
tarafından sağlam bir yardım gördüğü 
ve öte taraf tan, şimdiye kadar teahhüd
lerine aldırıf etmiyen ve Venay and
Jaşmasını çiğniyerek geniş ölçüde &i. 
lahlanan bir Almanya, barış isteği ba. 
kımından, Avrupada yeniden bir güven 
doğurmağa muvaffak olduğu takdirde 

bu taktik sonuç verebilir. 

Bu şartların. iç bakımdan olduğu 

kadar, dış bakımdan da elde edilmele
ri lazımdır. Birkaç gün önce Avam Ka
marasında B. Vinston Çorçil tarafın.. 
dan veriJen söylev. ingifü: kamoyunun 
alman tehdidinden yana aldanmadığını 

yeter derecede ispat etmektedir. Nas. 

yonal _ sosyalist gazetelerin B. Çor. 

çil'in bu söylevine karşı verdikleri ::.ıcı 

cevablar, bu söylevin Berlin'in sıvasa] 

mahfillerind<' uyandırdığı sukutu ha

yali anlatmaktadır. Esasen bu mahfil. 
ler, lngiJtereı:ıin güvenini kazanmak 
için daha epi yol almak gerektiğini 
kendi kendilerinden gizlemeseler Kerek. 
tir. General Göring'in Brestavda ver
diği söylev de Hitlerci hükümetin Al. 
manyanın içinde yapmak zorunda ol. 
duğu işin bitmiş olll'· ktan uzak bulun. 
duğunu ve rejimin rıerinin, partinin 
doktrinini, Hızım olan elastikiyetle. ha
diselerin gerekliklerine uydurmakta 
çok zahmet çc ktiklerini gösterme ktc. 
dir. Bu sövlev. biltün ulusun kendi
sinin arkasından geleceğini ve ona sar. 
sılmaz bir <'.üimle yardım edeceğini bi. 

len bir devlet adamı tarafından söy
lenmiş değildir. 

Nazi hükümetinin yaptığ ı yanlışla. 

ra rağmen Bitlerin prestijinin bozul
madan kaldığı itiraz götürmez bir key
fiyettir. Almanyada şimdiki düzen ve 
baysalhk B. Hitler'in halkçe sevilmesi 
ve alman yığınlarının, onun yaptığı ça
lışmalara inanmasından doğmakta ve 

devam etmektedir. Fakat şefe karşı du
yulan bu tam güven, finansal. ekono
mik ve sosyal sahalarda elde edilen 
sonuçların büyük olmaması ve maneviğ 
alanda ise. yahudilerin tazyik görme
leri, katoliklerin nüfuzuna karşı yapı. 

lan çalışmalar, hürriyet fikrinin orta. 
dan kaldırılması dolayısiyle, ulusun 
türlü elemanları arasında derin hen
dekler açıldığının göri.ilmesine engel 
olamamaktadır. Tecrübeler göstermiş. 
tir ki nasyonal - sosyalizm ve tam ırk. 
çıhk yoliyle yapılan baskı alman ulu
sunu birleştirecek yerde, onu fikir ve 
din sahalarında biraz daha ayırmı§tır. 

General Göring, Fürer'in ba§<irdığı 
eserin alman ulusuna gururunu ve nef
sine güvenmeği kazandırdığını bildirir. 
ken, yalnız B. Mitlerin ve nasyonal -
sosyaliıt partilinin, büyük bir aJman 
ordusunu yeniden yaratmak için tü

aumlu olan cUred g&ı.terebile«lderini 
sayJerkcn, ulusal onuru okşıyarak aJ. 
kıflanacağından emindir. Bilinmesi ge. 

reken nokt.ıı, gamalı haçın zaferi saye. 
&inde, "kuvvetli bir orduya malik ol. 
mak sevincinin,, , bu yüzden alman u. 
}usunun katlandığı fedak~rhkJarı ve 
rejimin bu uluu empoae ettiği mah. 
rumiyetleri ve ıstrrabları telafi edip 
edemiyeceğidir. Al1Da11 devletinin ta
mamiyle naayonal • •oayaliıt partisiyle 

birleştiği muhakkaktır, fakat bunun, 
bütün güçlükleri kallılamaık imkinmr 
verip vermediği de bap.a bir bahistir. 
Bazı sabırsız.Jıkları yatı~tınnak ıçın 

General Göring partinin bir takım ile
ri elemanlarının miinferid teşebbüsle • 
rini mahkum etmek. B. Hitlere karsı 

tam lbir güven istemek bakımından hak. 
Jıdır. Fakat öte taraftan da Nasyonal
eosyalizmin programının baıtan aşağı 

gercekleştirileceğini vadetmekte ve par. 
tinin, Hitlerin Mein Kampf a dlı kita. 
hından başka bir "incil,. tanımadığını 

da tekrarlamaktadır. 

Rütün bunlar. m.ineviğ bi r yakın

lasma ve birlik sıyasasiyle giic telif e. 

dilir seylerdir. Hele bu tek alman "'in. 
cili., meselesi vardır ki en nazik isleı. 

den biridir. General Göring nasronal
sosyali zmin dinsiz o1mr rl ı~ını söyle-

mektedir ; lı;ı tta ulusal hare kct ı gülünç 

düşürmek tehlikesini uognran bir 
neo - paganizm'in ifratlarına da muha. 
liftir; rejimin kilise ile çarpışmadıgı. 
nı söylemekte. fakat kiliaenin, nasyonal 
• soay•li~mir. şimdiki haliyle uyusma

•ı li&ımgeJdiiini dü!Unme-ktcdir. B. 
Göringtin, "poı;itif bıristiyanhk saha. 
amda kalmalı., dediği ~y budur. Kato

lik dininin evrenael mahiyetini tanı. 

mazlıktan gelemiyecek olan papalık 
ite, dini bakımdan A.Jmanyada ortaya 

çıkardan şey h•klnnda billlbütün baş. 
ka dil§iirun&ktedir. lfte, Ren'in öbür ta. 

rafında\ti idarecilerin hazmedemedHde
ri de budur ve tam nuyonal - sosyaliz. 
Qlİ bakilkiğ bir dinil hürriyetle telif 
ed~mek k.eyfiyeti, bu liistemin aayrf 
noktaaı olarak kalmaktadır. 

Lö Tan Parls 28.10.JJS 

~~~--------------... · ------------~~~-
Kamil Atatürk 

Dün Ankaıa'ya g;elen 2 sontetrin 
tarihti Labulgari gazetesi "Slovo,. gaze· 
tesinin Silianov imzah başyazısının özü. 
nü atarak neşretrnektedir: Bay Sitianov 
yazısında diyor ki: 

" Türk ulusal bayramı, bu yıl. bil .. 
yük törenle kutlandı. Bu bayram, türk 
ulusuna, kimal Atatürk'ün bir komplo 

dan lıurtulmaaı dolayısiyle neşesini be -
lirtmek imkanını verdi. Türk devletini 
yeni baştan kurmak mucizesini yapmış 
olana kartı komplo yapabilecek türkler 
bulunduğunu düşünmek iirenç bir ıey. 
dir. Parç.alanınau kararJaştırılrmş olan 
oımanlı imparatorluiunun açıkh halini 
herkes bilir. İtilaf ordulariyle Sultanın 
askerleri tarafından sıkıştırılan Kamfil 
Atatürk, türk ulusunu iç ve dış dü§man. 
larla savaşmağa çağırdı. Vatanın kurtu
luşu için bir kısım halk silahlandı. Türk 
milleti kuvvet ve cesaretini yeniden ka. 
zandr. Kamal Atatürk'ün kurduğu yeni 
ordu istilacmın kuvvetini kırarak onu 
denize döktü. 

Sevr andlaşması kaldmlmııtı. Türk 

devleti Lozanda yeniden dotdu. Bu za

fer, tilrk ve dünya tarihlerinde Kamal 

Atatürk'ün ölmezliğini sağlamağa yeter. 
Fakat Atatürk daha büyük bir mucize 
yaptı; türk milletinin manevi zincirleri. 
ni kırdı, Avrupa medeniyetine girebil _ 

lir ve Avrupa karşısında prestijinden 
faydalanabilir laik bir türk devleti ya -
rattı. Geriler, geçmişi yeniden kurmağı 
artık akr11arına bile getiremezler ... 

Muğlada tütün piyasası 
Muğla, 5 (A.A.) - Bugün sa

at 12 de tütün piyasası açılmıştır. 
Ekstra tütünler inhisarca 80-85, 
birinciler 80-84 arasında alınmak
tadır. Kumpanvalar da piyasaya 
girmişlerdir ve azami 80 den al
maktadırlar. A Jr~ hararetlidir. İn
hisar idaresi Milru:;ta 6GO lıin kilo 
kadar tütün almt:;?tır. 

Dünya ham maddeleri 
hangi devletlerin elinde? 

Sir Samuel Hor tarafından Cenev
rede "ilk maddelerin serbestçe ithali., 
meselesinin tetkik edilmesi hakkında 

yapılan teklif ve Avam Kamaraa.ında, 
bazı büyük devletlerin bu bakımdan 
hoı;nudsuzluğunu cnlatan söylevler ü. 
zerine, Ekonomist gazetesi, il•kmadde. 
lerin dünyanın başlıca bilyük devlet
leri arasında nasıl payla§ılmış olduğu 
haklrmda bir etüd ~retmi~tir. Bu p. 
zete her ~yden lSnce, !!imdiki halde 
mahreçlerin kaynaklara göre daha ö. 
nemli olduklarını, fakat dünyanın ilk 
madde kaynaklarının en büyük kıemına 
sahib olan devlet zamanı geJince: 

"Kapllar, açmak üzere, benimdir ve ka. 

pamak üzere de benimdir,, diyebilece. 
ği için, bu meselenin gene alaka veri
ci olduğunu yazmaktadır. Toprak me

sahai sathiyesi ve nüfus bakımmdan 

bütün dünya uluslarının başında &elen 
memleket tabiatiyle İngilteredir; tn. 
giltere 35,6 milyon km. ınurabbaına, 

yani dünyanın sathının yiUde 27 sint 

ve 512 milyon. yani dünya nüfusaun 
yüzde 25 ine sahihtir. Fransanın ma-

lik olduğu yüzde nis-betJeri sırasiyle 

yüzde 9 ve yüzde 4. Hollanda için yüz

de 2 ve yüzde 3. Birleşik devletler için 
de her iki halde yüzde 7 dir. Rusya da 
dünyanın yüzde 16 sına ve dünya nüfu

sunun yüzde 8 ne sahibtir. Ckri kalan 
devletler ise dünyanın yüzde 39 na ve 

dünya nüfusunun yüzde 53 ne sahibtir
ler. Bathca ilk maddelerin dağıhaları 

keyfiyetine gelince. İngiltere dtlnya 
buğday üretıminin yiizde 23.4 nü. Fran· 
sa yüzde 9,1 ni, Birleşik devletler .,uz. 
de 10,9 nu Sovyetler Birliği de yüade 
21,2 sini kontrol etmektedirler. Mısır 
üretimi üzerinden İngiltere dünya üre. 
timinin yüzde 5,9 nu, Birleşik devlet. 
ter yüzde 55 ni kontrol etmektediı ler, 
Ncbali y2 ğlarda üretimin yiizde 20,6 sı 

İngiltere, vii .,.<le 12.4 ii Fnı n sa . yüzde 
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omerleri 
Profesör Emat Pretoryus'un idare. 

liadeki Cumur Bı !lh'•hlı filermoaik 
•lrewtı w bu J111n Bir llonserini ı O ikin. 
.ı tqria paer chti •at ı 5 te 1Hft1ı 

&lretmen okulu •lomında wrecektir. 

PROGRAM 

1 - L. Ya Beetltona 
O•"rtwe c.nıı1ım 

1-,....R.,.a 
Oafwd..S,:uplloaie 
A) Aihat- w Anell'O qririto1e 
B) Adagio 
C) Menaetto 
Ç) Pft9te 

1 - Paul Gntener Die Plerte nn 
s.wa 
A) Andante 
B) Gavotte 
C)Air 
Ç) ltipdon 

4 - Richar• Waper SiqfriecLW,U. 
-===--........................... ... 
t,1 ıü Hollanda tarafından kontrol e. 
dtbnektcdir. Pamuk ilretiminin yOzde 
M,4 8 tngilterenin, yüzde 49,2 ıi Jrir1e
filr devletlerin, yüzde l .. l i Sovyetler 
BirHfinin kolltrolu a1tmdadır. Ytln 
tiretiminin yüzde 50,9 u lngilterenin, 
Jh4e 12.3 O Hollandanm. ytlzde 3,5 tu 
PHnaanın; jet 6rettminin )'hde 99,5 
iu lngilterenin; kauçuk üretiminin ,...i ......... ~.., .... 
Hollandanm kontrolu altmcladır. 

.lladcn, madaı cevberi. llıömiir ıibi 
lriillkıiD kontrol ctlilit mabetleri ..,.. 

iıda .. tcrildiii cWdir: 
Umtk: UpteN ylaM 25.-4. ~ 

- ..... 4,5, •letilr ....... ,..... 
34,4, Sovyetler birliii yüzde 8,5. 

Pe&ı.ı: Biılqik Mwlıeda y91de 
9,8; &o.yetler Birlij'i ytlzde 11,7, Hol. 
....._ylzde2.t. 

Demir c:nlaeri: ırrua Jisde 21, 
....... "9tetler Jtbde 22,1, lnaflte. 
• j9sc1e 10, Snyet!er Blr1iii yillde 
11,8. 

Bakır: bıilıere yüzde 29.8, Birle. 
..... tetler ..... 

Nikel: İngiltere yüzde 94,3 
x.lay: lnptere yibde 43.1 Hollan

da yüsde 16.4. 
KurfWl : İJllİltere yüzde 44,5, Birle. 

.m devl~ler Jiade 21,2. 
Çinh: ı.,tltere ~ 34,1, Birle. 

...... 71* .... u,,. •• ........ 7lsda iM. 
&.;uyıedu JHrJili ,.... 5Uo 

Bundan bafka. llıcilterc ..,. altla 
tketiminin yüsde 64,7 ıini ve. gümUfiin 
'Yfisde 11.5 fqma lromrol ediyor. Bu ilri 
a.den için, 41nya tlntimi inriaden 
BirJtfllr &..tı;der J1a* ıu w u.a 
alllııtla•ı. ls:,.dlr ...... t. 78llm 
altın için yiUde ıı.ı .......... 1>11' ..... 
tıal ,.p=rh*edırJar. 

Bu rakamlardan anlapJacaiı tbere, 
İftCilterenin llMb sh1llltl yerler llk 
................ - Mlllln .... yer. 
lerdh. Bu nt.n1ar 8Jlll ........, biç 

lııiı..,. .... t' 1 ·-.. ' ' • ....... 
lejlıaiaill •lnJ' P 1 .. •• El • 
DH"lrtedirter. 

Eski bir hırsm 
Eski aabikalılardan Sıvrıbiaarh A

li Rıza dun salı puarmda sebze sat • 
makta olan Naciyenin yanına sokularak 
cebinden 425 kurut parasını çaldıiı 

anlafllmıt ve yakalanarak tüzeye cotu. 
rölmiittür. 

angın 

Dün Gundojdu mahallesinde Mu • 
harrem apartımanının alt katında otu • 
ran İatanbuUu Hacerin odMıada ,an -
gın çıktılı haber alınmıı ve itfaiye ta
rafından yetitilerek aondüriılmiıttbır. 
Yepılatı tahkikat sonunda yangının te 
mislenmemı9 bacsya uzatılan soba bo -
ruJarınm çektiii kndc dardan YUkua 
ce'diği an18fdmıttır. Yangın lnemli 
bir zarara aebeb ohnamıttır. 

Kamyon çarpm 
Dün fOfor Ahmed oglu Velinin ida 

re ettlll 789 •yı1ı bmyon Tabakh ne ............ -~ft llJ'll mele ize • 
,..... ltaif ofla 8 yaşlannda Orhana 
pa,.raır ,aralam'! •e nçla fofor ya
kalaaarak tüz~ götürillmil'1ih'. Ya • 
rah Orkan hastaneye ka1dm1mıştır. 

Tabakhnne mahallesinde oturan ter. 
zi Agobun evıne dün kendisinin bulun
madıfı bLr aırada hırau pnaif w 1.5 
metre bmaf çalarak bçımtt r. Aıo -
bun bu idc1fa11 Uzenne polisçe tahkı • 
kata ttaılanmıttır. 

adın yiizündm 
DüR Oeman ett11 Tahsin, o.n ... 

el"' MehMe• ft Alltneoa otla Emin MI 
lannda ~ ertlaclaı ymlnma am..._ 
n4Mlen biT kaclm alarak nelce anıla~ 
da uyuttukları Hikmet adında .-pr bir 
Mbdqmın nine ıMımete bnr ver 
mlfler ile de 181:1qtlkleri eda lahDal 
HDrmet bunları lçenye a~. a.. 
nan 9Hrine bu hadhe4eD ~ •kıla 
auçlulaıctan Tahıain Hll&,ne~ lmerine 
blçaklJ atıl~alı: llDapcti ~ 
yaraı.mttır. Suçlular bUQUn sonra 
hep birlikte ortadan kaybohnDft•. Po

lia hadiaeyi ~J a14ıktan 19JU• af&f
tmnalara ....... ~ auçlal ...... Emi
m ,. ... .-.-- Ujwledaia • ..... 
yablamtak dbe7e verilece&i ....ıu -
yor. 
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olarak ~enli. t ... et a.a.unun 1935 
yduwı haıbca laiditeı wa
abk davuım hatırlarız. Şimdi de 
Atatürk, llizi, türk laaYU1Dcl& ka· 
D&l tebekeeini taına•lamaja ça-
PnJOI'• 

Kurtahıt ı.an.... muaffer 
•tb•lltam Ye - ..... cephe-
ıi komutam ejer irim milU miWA-
faa içia ltir vuife .. _......._, '
vazife~ 9Öız ,.......- iMtw =n, 
a.. vazüemisi yapmacllkp r.a..t .,._._.,.._ "·-··'i-. Ka
..ala~ıaalliip=a•la,. 
,...ıerİllİB •ferlterliklsi DMll 
felce uğratabileceklerini _.. iti
liyoruz. Bir harb vaktmda tunen
diferlerbniz, fahrikala,_a, cep
heyi bealiyecek olan bütün-orp
nizn>•mız, türk lr.anatlaruua pl
ıeai altuula ifli1ebilir. Damı açJk 
olan evin .Wvarlan tirk ayleaini 
istedijimiz gibi koruyamu. 

Tayyareler, hakikii kuvveti• 
halime ........ Taypredlll •
ha büyük harbta. 1913 de olduiu 
ıibi. en büyük tehlike kendiai ile 
uçmak olan ıpor tecniheai olmak
tan çıkımfb. 1918 ile 1935 arum
da havacılık, buyülı harf> tanare
ciliii ile kıyas edi1emiyeca ka
dar i1erlemiftir. 0,.le ti ha•a mtt
dafaaıı, artık, kara ve deniz 
müdaf aalan ile hir arada Ye 1lıir 
elwumivette ttü9unülmek ....... 
hir it olmvttur. 

Tlliı laa• m• llın r; ~ 
lwet fatüaia milıtı.a isteclili 
ı.-...., ula ain delildir: Ha-

w ···- a1bm ....... lfin, ... ı ıMellb ... ,acai ... 
-w••k&&llitliatlu ... 
...... ... ..... 411-. ., .................. ..,. 
ra; ..,.ı ._ • J.ll1ona ... .. .............. ~_;,..... 
eadllatrl bnaı••F ıullama, 
,.ı......., r&J~ eleldrlli-• •• :;• .......... ~ 
......... ~T ._,_ A ........,.... .................. 
............. 1# ı.ı.: ...... ... ..................... . 
mebzı•r ....... . 

...... -.... "lfidealer, lauh 
clavua .. ' de bisr .._. ol
-.lı ......... lluelu ve_.._ Wr 
..... Tld.Qea.rd11ıel&m.Mce
......W ... ·-lnlarlu. 

HIHmrt W.: ._lfaYMm .. ·-.......... ..,..,. ..._, ........ ..... .. . 
ATAY 

Zile~ 
Zile. 5 (A..\.) ~ Ydbk pmaa

yır ile .. ,... .... r.çaltmt•· 
İkisi de iJeş gtln sürecektir. 

Pamfll" içift an binden fazla 
ziyaretıçi gelmiştir. 

~ı .. emleket Postası 
lı- .. ı sınırımızın be çi i Edime 

etin on ikinci yılını candan 
bir coşkunlukla kutladı 

Batı bltca dirkJeri, ~i)ıetin 12 
inci~ il«,..... tek ... 
eftl'İD ·~ .. tWJ ... U.-ıa 
yap.urlu ft pek totuk ılı ... •1-
men aym Jinni ııekUinci stintl ....._ 
Sımta ...-zın a.er tM'afllMla, parti wıe 
bd' utph; _,...... il>aylakta we Tıak
,. ..... ..Ulde'ı'ilh* ............. 

udlld9ra"'""'' 

s.11..ır""" ~ ,,,.,,.... 
H• ..... talıllır .....,.. ber -

raldar n fenerler bamrlamyor, ....._ 
led ,........ W. O.•ırimis A ... k'Un 
telerli w' ı ko•llM* .,_b'nia 
•• ....... •••. ,. ... o.. ... 

le im muaDim mektebinden Bayan Ne. 
zahat, Nezaket ve Saadet ve erkek aı . 
retmen okulundan Bay Cemarıe thun 
tarafından. aır~le, y•nnın buyüklü • 
ıDnU, onemini v~ ıeçmif d~virterle o • 
lan mukayeıeleriaı bil ıren b yec:a 
aöylnlerle baflanıhnıft!. 

29 Dktqnn ubahr yaimurlu ve • 
iuk bir hava il. bqlam&f olmaaı a ra • 
men edirndleri lıııgtan ..... ayakta 
kafileler baHn .. sobkJarda bWınuıt • 

Her taraf qtan ve Parti beyralda _ 
rlyle H yefil 1apRklarla cloaatıJmı 

her nahiye oc:aiı • tarın 6nem1i ceçı 
yerleai pyet 1i1.J taklarla &1tUm t 

BlllMı .. Kaıa~ta pmendifer atelye. 
alade pbpn ıMıddatlanmula cc ç 
ıporculummın Wr ıecede lnaruver k. 
teri tak ~ etıennden bile sua 
obnuf ve atelye tefi B. ('-emeHn bu<: 
radyosundan mattırarak ba tallın i~e 
lı:oydmduiu radyo oparlk6 MUll her 
yanından gelen ,,.,. .. 1111Nrterinl " • 
rlyor ve ulusal ~n&mk b.,....ıdı ul 
ça duyulan tenll'*ri bildiriyordu H r 
tanıfta ulusal ~t ç lan iaw~ 
surnalar .e İti« ua ta1ıwnı.. ,...... -
l'Uft mrdaktlln ... ~ yagıp .. .... ......... ~ ........ ... 
pllmMR ...... Mı .... ....,........ ............. ,., .... 

._....., ....... lift .... 
nnetmBIMf.-~"Gmcl 
a pal•._ ta.let adıM yapallo ile. ... ............. .,...o-

MJaı••r 11 ,,,., ........... ...... 

ilin.. erse• GCNlmell ....,.. .. il . • .... , .... 1 .. JstBdllr Deri ......... 
retm okaluıMlaD. .. " lllnpk orta pdt W • c r 1nı• • ..._.. 
mektebten a)'flhmt .._ ~ obr1a. ..111• ı cadlll•••• 1*111* ara7 laln-
nam Jurdma -,ı ve temel 41reli oıı.a ele bndmat .. triblDe ıeJmillerdir. 
Mylilledmls araemda .,._.m *6n Biriken on bh' tile Wlmı-,.... Cu. 
bif ıttseJUklerilli .aesirmele pserıer _ mutiJet. ,._ Ula Onc1erimis) w • 
ken ite ,..._ da 11187 lnlncle lmna • leli uasmda tel*' amrbaa erklnft 
lan balk kluıimtl etrafmda lalrlbn bine marpnmı Phmt " bundan eoma se -
yalan )'Urddu laımsmda erkek atret çit alayı bat'•mıtttt· 
men okulu tarih öiretmeai Bay Kemal. Heyecanlı Wbmzm ar4ı aram lre. 

Tefrika: 28 ken İtalyaya geaneğe gitmeği o da pek iyi 
- - ~ar ve uvkll bir karşılık aayıyardu. 0-

bir hldisenin birleşmelerine encel olaafID1 
sanmak istiyordu. İlim alcademiai üyelerin-

Kontu 11artea _. ıôrmei• kabul au· 
Diillde gelmifti. T.,,_.. küçiik ..ıonda, 
yaz saçlanmn taca .ı-. tatlı ve rahat 
riinen ihtiys bdmm -...mc1a. bir k -
tukta uJUklamakta ala llöa)lö Laara 
buldu. 

,rmlz Za b k nu Pari8te bulmakla 1evinen Rober bu seD 8 lefti dönütünde yalml kalacaktı. Ba haklı 
Slkmtıyı ona veroıek dolra olac.tlf n.;. 

!' ..... A1111toı ru111 kat bunlan daha önce hiç 4~. o 
,.....,. ...,....., •••H MFMa nmandanlJerl de akıma getiıdllf yatta. 

VI 
Yağmur yağıyordu. Madam Marteı Bel

lem, uabaımm sular snm pencereleriaden, 
kara kaplumbağalar giM uera,. ...,. 
kalabalığuu yanmyaınalak görilyordu. Dü
tünıceli icli. Pikirleri, ya~urun silikleştir
diği sokaklarla meydanlann manzaram gibi 
bulanık ve vuZuhsu.zdu. 

Gidip Mis Bel'in yanında bir ay &~ 
meyi nereden akıl ettiğini bilmiyordu. Bu
• ahiden biç bir nkit anlayamaımttL Bu, 
ilk önce, birkaç ot ve dal ile saklı bir kay
nak iken şimdi, derin ve hulı akan bir ır
mak halini almıştı. Hatırlıyordu ki sah ak
pmı, yemekte, gitmek isteJiğini birdenbire 
möylemi i, f kat bu arzanun ilk sızıntısına 
kadar çık ıyordu. Bu, Rober 1ö llenil'ia 
lrendiaine hareket etmekte oldwğu ci
bi harekete w c ni etinden doğma bir şey 
de .,di Şüp"-•si Rf.'ber tilki avma cicler. 

Bundan başka, onm canmı llkmak 'ft Ro
ber'den klçllk bir iatikam almış olmak 11111-
zipliği zeftiyle de yola çıkmıyordn. Haber' 
•kkmdaki intibaı daha az fiddetli, daha ~ 
rin ve daha sertti. Aralarmdaki ilgi 
ıuretle kopmadıtJ halde Terez için o u.-..~ 
bana olmuştu. O ona bqkalan pbi, bap 
lannm çoğundan ilatün. hal ve tawı bakı
mından pek giizel bir adam olarak gôrunil
yor, hOfUIUl gidiyor, fakat k•wtisiıu pek fu
la ilgilendirmiyordu O, hayatmdan birden-
bire çıkmqtı. Tera onun, hayatma M.....,.. 
ceye kadar kanpıif olduğunu da pek hatD'
lanuyordu. Onun olmak fikri sinirine dolnı
nuyor, bir uygunsushlt dlıvgma veriyordu. 
Sı>mtini tokağmdalri küçük apartmıanda 
bubi mak imklaı oldukça canmr sıktığı için 
bunu en uzakl tın ordu. Tasarlamm

m s nu nevinden 

den Mösyö Lagraj, bir itin önce, .,...... 
ll•len'in eviade ou, gak yüzlnln bollhdt
laraıdan ıelip belki güntin birinde anunı
• ~ onu aln •çlari}'le kavnya
aa, aefem ile yakacalr, hayvanlara ve nebat
ı.ra o ftkte bd• bi1üpnemit zehirleri kok
latacak ve btidliı lnunlan kahkahalarla gül
öldürecek olan bir kuyrukl• yılduda• bab-
11etınitti. Gelecek av ou ba veY• bulll-.. 
... bir .., liznndı Su IMlde Terez'in İt• 

mek istemem kah.w kalmıyordu. 
kalkıp .ptme arzas-. mih>hem bir nefı•iD 
de kan~ ve daha !iifntdlden ftalnda 
balacatı te)'İll tınrl a1tşnda kalmasma gelin
ce: işte buna hiç bir ~ebeb öremiyordu 

Anha ona La Şez sokağmm köşe inde 
bıraktı. 

lladam Marme, kocasının ölüm~den
beri. ...._., yiikack bir evin çatw altmda, 
bir balkon boyunca, sabahtan akşama kadar 
giinqte nman beş pencerenin arkas nda, 
tertemiz ve dal'acık bir partnnan<ı& otunı
yordu. 

Bu ceçkia lil,P. .. pek 
dık kalnaıtt:L u•s• alaymm r-
tesr Pnü ,..lrtl 118ylevini zP it 
dala ~rmlş ve ona teRlh edeceğinJ amar
keR hiddetten ve ımnbtan ~ 
~"mi• olan Lagran i'dı Madam onun koll• 
n arasında b ydmı • • Dfltilnme kabillfeli
nin eksik olduaunu cerüyordu. En iyi dostu 
idi Zencin sofralarında sık 8* birlikte ye
mek yerlerdi. 

Bir Jlğm dantelaam fırladlfı &dl fan 
ac;ık samur eeketj çintte fnce ve dile ylrl
yu iti Madam llarten. kadın nrlfHllne ...... 
11 duygulu olan adarnaftn, Yetil g6zl.n.. 
nin ft'9iınli pulakhf! ile uyandırdı. Bir 
önce ona, Madam 1'erlen'de. •lft
nunmı nam olacaflm mlahmftL a
le9ler içinde yahut...._ clmunt11, ay gi. 
bi betnbeyu, batacaktı. 

(Sonu WJ') 
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1'arilıi arutlarım.ızı 1'4.n·u) ulun. 

Tarihi aıııtlardan Höyükler nedir? 

Tadbiğ anıtlar iç.inde, eski maddi& 
medeniyet t"ser.Jerini yıllardanheri bağ. 
nnda aaklamaıkita olan (Höyü!;: - tepe. 

cik?er) de vardır. 
Tarihçiler ve hele (arkeoloji) alnıı. 

!eri için höyüklerin değeri pek önem. 
lidir. Büyük profesörlerin idarelerin
de arkeoloji kurumları eski medeniyet. 
lerin kurulduğu ve e&er bıraktıkları uı. 
kelere geziler yaparlar, bu ülkelerde 
eski insanlara aid höy\ikleri ara!>trrır. 

lıı ı. 

Bu ilim ımrumlan, Nil medeniyeuni 
re~kil eden eski mısırlıların ve gene 
büyük bir medeniyet kurmu;ı olan si.L 

m .. rlerin, elaınların, akatlarm, asur ve 
ka ldelilerin bırakmış olduğu hüyükle
ri ,na11tınrlar. Mezopotamyada pek sok 
höyükler açılmış, arkeoloji alimleri, l:ıu 

h6yilklerden en eskı medeniyet helge. 

!erini meydana çıkarmı~lardtr. 
lran yaylasrnda ve orta Asya'da 

Taklamakan çıötündf', Mogolietan'da 
Torkan ve Karahoco'cla pek çok hö. 
yükler hıılunmuş, il im kurumları. bu 
hoyükleri ilmiğ usullere\e açarak. eski 
medeniyt:tlere ait birçok eserler bul. 
muşlaroır. Avrupa mli.ı:elerini bu hö. 
yüklerden çıkan, 1·rv ~ •li eseler dol. 

d rmaktaclır. 

Anadolu ise, tarihten önceki devir. 
t r len başhyarak, tarihi dcvirlenn de 
hemen hepsinde medeniyet kurmuş 

tı 1 uslarm höyükleri le doludur. 

Anadolumu.ı:un hemen her köyü 
kenti ve büyük şehirlerin etrafı 

da sayısı binlere vaıan höyüklerle do. 

ludur. Hatta Ankara'da Gazi em;titü. 
sünün arkasında, çiftliğe giden yolun 
kenarında üç kadar höyük bulunmak. 
tadır. Fakat bu höyükleri, a'rkcoloji 
ilmirıo~n a ı'an't/an ı.:' r kar,stırarak, 

altust etmı._I, ... ılmıg kıymetini kayb. 
ettınrışlerdit. ı3 mm gibi yurdumu. 
zun her köşesinde birçok höyükler 
vardır. En kıymetli höyükler Etilere 
aıt Alişar ve Gültepe höyükleridir. 
Burada hafriyat yapılmaktadrr. 

Uir lıHyii.k ncı.<iıl anlaşılır? 

Hvyükle, tepelerin farkı vardır. 

Tepeler Tektonik h5.r1iseler veya bir 
çöküntü neticesi olarak hasrl olmuş 
tahii tepelerdir. 

Höyükler ise, eski bir mr.deniyete 
merkez olmu~. eski şehi.rlerin veya 
tapınak veya sarayların bulunduğu 

tepelerdi~ Höyiıklerin üzerini insan.. 
la lolrurmamısdır. Bu tepelerde za. 
m.ı: nla. kendiliğinden teşekkül etmiş 

lwer toprak y ı(;ııııdır. Bu höyüklerin 
alt ı t.ılJ ;ı -a , taJakaılır. Aynile bir kitap 
saı, 'ası gibi, ti.iri ti <lcvirlrin medeniyet 
cscrlcrilc doludur. Her tabakaya bi.r 

y u k vim gelerek yerle!!miş, biitL • 
maddiğ medeniyet eserlerini buraya 

s '11' n rtllO:?ıarı arasında sat ve. mun 
t. am adımlariyle geçen kıtalarımız ve 
k .1ra .r<ın s.ıv.ış yarablarımn, jantlar . 

v polislcrimız, genç gürbüz izcile. 
n ızl okurlarımız sporcularımız. ulu . 

s l k1.1rumlanmızla bütun biı halkıınu 

ulusal marşlar söyliyerek trilıün önürı. 
de,., gt. çmişler; bilh,,ssa kurtuluş mek. 
tebi bas muallimi Bay Murad'm tertibi 
ilA s:waş yıllarının gönüllülerini andr -
ran atlılilrımızın geçişleri sırasında yük. 
srl ~n alkış tufanı sürekli sağnaklar ha. 

lin le dakikalarca çınlamıştcr. 

Gece ilbayhk adına C. H. P. salonun
da verilen balo bu yıla kadar yapılmış 

olan baloların hepsinden üstün o\,...,uş; 

bi•hassc: baloyu önceden hazırhyan sayın 
ve seçkin arkadaşlarımız her türlü tak. 
dirin fovk;nde yiiksek ilgiler gösterere' 

çağrılılanmn asla unutamryacakları ka. 
dar değerli bir misafirperverlikle emsal. 

siz bir büfe hazırlamışlar, kilıar ve çok 
nezih bir aile eğlentisini sabahlara ka • 
dar engin bir neşe içinde yaşatmışlardır 

Edirneliler her ulusal güalerinde ol 
duğu gibi, cumuriyetimizin 12 inci yıl. 
dönümü bayramında da sonsuz bir se -
vinç içinde yüzdi.iler ve kendilerini b· 

mutlu günlere eriştiren Ulu Önderleri 
le ona candan bağlanan ve devrim bay. 
rağım değerli omuzlarında taşıyan öncü . 
lerine candan kopan saygı ve sevgi his. 
terini sundular ve sonsuz bağhlrklann• 
on1arın yüce katlarına i~ten kopan tel 
yudariyle bildirdiler .. 

M. Behçet Pervil' 

Yazan: Enver Behnan ŞAPOLYO 

bırakmışlardır. Toprak yıgını da hava. 
nm yıpratıcı tesirlerinden bu 1"!4erlni 
muhafaza etmiştir. 

Al'keohıgtar, höyükleri evela şu 

sutetle bulurlar. Höyüklerin üzerinde 
biten nebetlan ara\itmrJa.r.. Cok kere 
hoy!.iklcrın iızerınde me..tarlıklarda ye. 
tişen 01.ellik otu yetiş.ır. Çünkü bu ot 
daima rrn;.!drlıklaı <la, yani insanların 
ya~adıkldtı ve gömüldUkleri topraklar
da hasıl olan bir nebattır. Özerlik otu 
gonilen tepelerin (ınünde arkeolugJar 
ducurl<tr, bu tepeden şıiphelenirler, 

ıkind lıi.r tark da ı;ıudur : Hoyilklerin 
tal.>ti tı;pderden ferkı. arazi te\iekkü. 
hinden aykırı btr ~t:klde tı;~ekkül et. 
mc~i.dir. O ara.ıdnın ıltivalanndan bam. 
ha~ka bir \>ekildedir. Aynı zamanda 
lıôyuldenn uzerini dolduran toprak, 
kul halindedir. Civar arazide münbit, 
bazı yerleri de S':Jlak, ekseriyada eski 
yol kenalarmdrıdır. 

Arkeologlar, höyükleri keşfettikten 
sonra. bu tepelerde Sandaj yaparlar, 
muha'.<kak surette bu tepelerin altın. 

dan, çanak ve çömlek parçaları çıkar. 
Çanak ve çömleğin bulunması, bu te. 
penin tabii de~il. bir höyük olduğunu 
anlatır. 

Höyükler iki nevidir : A - Dö. 
kerli. B - Dökeri az .• Çok zaman arke. 
ologlar dökerli höyükleri açmak için 
para sarfederler. İkinci derecede gelen 
bir höyükle uğra~mak, dökülen mas. 
rafa d~ğmiyeceğınden, bunları bozma. 
dan halile bırakmağı tercih ederler. 
Fakat hiçbk zamanda bu höyük de 
ihmal edilmez, sırası gelince bu höyük. 
lerde ilmiğ usüllerle açılmağa baş

lanır. 

Höyüklerin açılmasına ancak bir 
.ırkt oloji alimi karar verir' yoksa her 
ferdin hôyiı.kleri istediği gibi açması 
kanun bakımından yasaktır, hem de 
dogru değildi.r. 

Hii)·iik nwnl <ı(·ılu·?. 

Höyüğu açacak arkeoloji kurulu, 
evela hükümetten izin alır, çıkardığı 

e::.erleri d~ alıp ml!.Jllleketine götlİrı;me" . 

çıkan bütün eserler, mensup olduğu 

hükumete aittir. Yalnız alimler, bu 
yeni eserlerin fotoğrafilerini alarak 
eser yazabilmek hakkına maliktirleı. 

Bir höyükün incelenmesi için şu 
şartlar vardır : 

1 - HükOmetten izin almak 

2 - Höylikün fotoğrafını almak 

3 - Höyükü ölçmek 

4 - Üzerinde bulunan eserleri top. 
lamak.. 

Höyükleri açmağa ( Hakiyat -
Kazı ) derler. Höyükü açtıranlara da 
( Hafır) adı verilmektedir. Hafırlc • 
rın gayesi, höyükü birbirine katmt. 
maktcr. Çünkü höyükün altı tabaka, 

tabakadrr. Eğer bu tabakalar açılı·rken 
kaustırrlırsa, hafriyatın ilmiğ kıyınch 

katiyen kalmaz. Çünkü her tabaka bir 

me Lnıyctc ve yeni bir kavme aittır. 

Bunlar sırasile üst, üstedir. Bu taba. 
kalar, acemi ellerde bi.rbirine karıştın. 
lırse, o höyükün bir paralık kıymeti 
yoktur. Hatta içinden çıkan eserlerin 
de ihniğ bir kıymeti yoktur. 

Höyüklerde bulunan eserler, taba. 
katardaki mevkilerile kıymetlidir. Bu 
esor hangi ulusa, hangi medeniyete 
ait, ancak bu ~ekilde anlaşılır. 

Bunun için herkes, her gördüğü 
höyükü kamıalarle kazar, içinden altın 
ve gümüş ararsa, hem altın.o. bulam,z 
hem de o tarihi höyükü harap eder, 
sonradan bir ilim heyeti bu höyükü 
açmış olsa da, hiçbir ilmiğ neticeye 
varamaz, bunun için herkes höyüklere 
el uzatmamalı kimse de karıştırma. 

malıdır. Höyükün içinden çıkan ( Se. 
ramik - Çömlek ) ter, ilim adamları 
için çok ehemmiyetlidir, bunları derhal 
temizlerler ve kırıklarını birbi.rine ya. 
pıştırırlar, sonra da fotograflarrnı 

alırlar. 

Arkeoloğlar, höyükün coğrafi, pla. 
nıoı, höyükün kapladığı a.raziyi ölçer. 

ler, bulchıkları e~erleri de mii7P} r1 

gönderirler. Anadolu'da pek çok hö
yükler vardır, tarihi anıtlarımızı koru. 

yanlar, bu höyükleri kimseye karı~tırt. ı 
mamalıdırlar, bunları ilim adamlarına 
bırakrnalan Hiztmdır, bu bize düşen bir 

borçtur. 

---- --- - -
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ltalyan - Habeş harbı DACINIK HABERLER: 

B. leon Blum ve ulııslor sosyet.eıi 
Paris, 5 (A.A.) - "'Populer., gazete.. 

sinde B. Leon Blum, tunları yazıyon 
(Başı 2. ci saylfada) 

Makalle'nin iki günde alınması 
mümliünmüş. 

Roma, (A.A.) - Messajero gazete
sine göre, pazartesi akşamı 48 saat için 
harekat durdurulmuştur Su 'iddet 
içinde yedek kuvvetlerin ikrkmif olan 
kuvvetlerle birleşmesi ve ihtimal doğu. 
dan, kuzaydan ve Dolo istikametinden 
aynı zamanda yapılacak ileri hareketler. 
le Makalle'nin iki günden az zaman zar. 
hnda almması mümkün olaı:aktır. İta!. 

yanlar tarafına geçenlerin sayısı gittik -
çe artmaktadır. Birçok oymak ba.,kanla. 
nnrn imparatorun süet emirlerine muh::t
lif oldukları bildiriliyor. Bunlardan önem 
li bir kısmı, İtalya ile uzlaşmak taraf_ 
tandrrlar. 

lıalyan yürüy;işii durdu. 

Asmara, 5 (A.A.) - Röyter ajansı 

aytarı bildiriyor: Resmen haber verildi. 
ğine göre, İtalyan yürüyüşü, irtibat 
yollarının yapılması için, bitirilmek u.:e
re durmuştur. 

ltalyan kuvvetleri Ogıılatl.a 
toplanacak 

Adigrat, 5 (A.A.) - Röyter ajansı 
aytarı bildiriyor: General dö Bono ilı

kurmayı, italyan ordusunun ilerleyişini 
takib etmek üzere Adigrat'm güneyindr 
birleşmişlerdir. İtalyanların Makalle"yi 
işgalden önce kuvvetlerini Ogula'da 
toplıyacaktan sanılmaktadır. Santini ko. 
lu ilerleyişine devam ederek Negosh . 
maisi tepesine varmıştır. 

Hcıbeşisumın finansal ytırdım 
dileği (?tra/mda 

Cenevre, 5 A.A) - Yetkili çeven. 
lerde sanıldığına gö.re, habeş hükümeti 

tarafından yapılan finansal yardım di
leğinin reddedilmesi ihtimali vardır. 

Finansal bir yardımda bulunulması 
için uluslar sosyetesine üye olan dev • 
Jetleri bağhyan hiç bir arsıulusal mu • 

kavele bulunma,dığrna işaret edilmekte 
ve böyle bir yardımın İtalyan - habeş 

anlaşmazlığını yatıştıracak ye,rde ağır. 

laştrracağı kaydedilmektedir. 
Sekreterlik, bu habeş dileğini üye 

olan devletlere malumat kabilinden bil 
direcektir. Bu dilek, devletlerden biri 
bunu kendi hesabına yapmayı kabul e. 

derse. bir sonuç verebilir. 

Süveyşin ablokası işi 

Süveyş, 5 ( A.A) - Bir yüksek me
mur Royter ajansı aytaınna demiştir 

ki: 

« - Süveyş kanalı 1888 andlaşma • 

sının birinci maddesi gereğince ablu -
ka için kullanılamaz. Fakat bu madde

ye karşı uluslar sosyetesi paktının 19 
uncu maddesi ileriye sürülsbilir. 

Bir Ras dalıa lıalya tarafına 
geçmek istiyor 

Tigre cephesi, 5 (A.A.) - Havasa. 
jansınm haber aldığına göre. Ras Kas 
sa'nın damadı olup Setit nehrinin öbür 
tarafından harb etmekte bulunan Ras 
Haile Uburru, italyan tarafına geçmek 

niyetini beslemektedir. 

B. Cemil Bilge 
İstanbul üniversitesi rektörü 

B. Cemil Bilgenin bundan bir 
müddet önce Roma Site üniversi
tesi törenine gittiğini yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre B. Cemil Bil
ge bu hafta içinde Romadan dö
necek ve ödevine başlıyacaktır. 

Kibrit fiatları 
Kibrit şirketi mukavelename

sinin 11 inci maddesi mucibince 
kibrit fiatlarr yeniden tetkik edi
lecektir. 

Kömür alınacak 
Halkevi başkcmlığındarı: 

Halkevi için (130) ton kok kömürü 
ve (9000) kilo kuru gürgen odunu alı
nacağından vermek istiyenler 15. 11. 935 
cuma günü saat 16 da ellerinde bulu -
nan m'llların niimuneleriyle birlikte 
Halkevi Satın Almıı kon:İ"-ynı111nı:ı gel. 
!l"elPı i rica ohm•n . 

Asmara, 5 (A.A.) - D .N .B. ajan. 
aının özel aytarının telsizle haber verdi. 
ğine göre, Adigrat'tan gelen haberler 
Agame eyaleti Rasırun general dö Bono. 
nun yanına gelerek mutavaat ettiğin bit. 
dirmektedir. Agame eyaleti Rası, maiye. 
tine de İtalyanların himayesine geçme. 
)erini emrettiğin söylemiştir. Muayyen 
bir müddetten sonra hu emre itaat et.. 
miycnler asi sayılacaklardır. 

Habeş hükümeliniıı. taarrtızdnn 
lwberi yok 

Adisababa, 5 (A.A.) - Habeş hü • 
kümei, İtalyan ileri hareketlerinden ha
berdar olmadığını bildirmekte~ir. 

Habeşler, italyan bombalarmrn bir 
çoğunun toprağın kumsal oluşu sebe • 
biyle patlamamakta olduğunu iddia et.. 
mektedir1er . 

BB. Laval ve Hor barıf görüı
meleri için Romaya gidecekmİ.f. 

Asmaca, 5 (A.A.) - D. N. B. ajan.. 
sı bildiriyor: .Maraviana kolu ilerleme.. 
sine devam edebildiği takdirde Aksumun 
batısında dağlrk topraklara girecek. 
tir. Bu topraklar Takasse gölüne kadar 
uzanmaktadır. Şimdiye kadar buraları 

hemen hemen kimsenin bilmediğ; sarb 
bir bölgedir ve Eritre'de bir köşe yap~ 
maktadır. Bu suretle Maravinia kolu _ 
nun ileri hareketi İtalyan smınm esaslı 
bir tarzda düzeltmiş olacaktır. Bundan 
başka italyan kuvvetleri bu bölgeden 
geçtikten sonra Takasse gölü boyunca 
çıkarak aşılması hemen hemen imkan • 
sız olan Tembien ovasını arkadan geçe
rek Tana-civarındaki habeş kuvvetleriy. 
le doğudaki babeş kuvvetlerinin arasına 
girerek bunları biribirinden ayırabile -
cekJerdir. 

Eritre'deki ıtalyan sıyasal ve süet çe. 
venleri üzerinde Laval ile Hor'un Roma • 
ya giderek bizz:at Musolini ile barış ko. 
nuşmaları yapacakları haberi derin bir 
intiba bırakmıştır, Bu çevenlerin kana. 
atine göre, bu konuşmalar verimsiz ka. 
hrsa. sonuç şimdiden kestirilemiyecek 
derecede fena olabilecektir. Filhakika 
zecri tedbirlerin tath.i.ki İtalyan ordusu.. 
nu silah ve mühimmat bakımından sılan. 
trya düşürecek, halbuki habeşler ise ter. 
sine olarak bot bol silah ve cephane eL 
de edebileceklerdir. Silih ve cephane nok 
sam süel hareketlerin mahiyetini tama. 
miyle dğiştircek ve zorluklarr da pek çok 
artıracaktır. 

B. Havariaı NegW,le konuştu 
Adisababa, 5 (A.A.) - B. Tekle Ha_ 

variat, imparator tarafından kabul edil. 
miş ve uzun miiddet imparatorun ya .. 
runda kalmışt1r. Habeşistan'ın uluslar 
sosyetesindeki eski delegesi, imparatora 
sosyetenin son çalışmaları ve habeş he. 
yetinin müdahaleleri hakkında izahlar 
vrmiştir. İmparator, B. Havariat'ın tut. 
tuğu hareket tarzını tasvib etmiştir. 

Bul!(cıri!ıtan ort.a Avrupa blokurw 
girmiyor 

Sofya, 5 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Bulgaristanm muhayyel AL 
manya • Lehistan _ Macaristan blokuna 
girmesi için bazı devletler tarafından nü

fuz yapılmakta olduğu hakkındaki ya • 
bancr gazetelerde çıkan şayialar tama • 
men havalidir. 

Türk • 

Sıhhi 

Ucuz 

Müı·acaat yer: 

"Paktın etrafında artık kendisini 
saydırabilecek, · kuvvet!i . bir devletler 
grupu toplanmıı-bulunmaktadır. Barış
çıl olmakla beraber tesirlerini göst:ere. 
cek tedbirlerin mevcud olduğu şimdi 

isbat edilmiştir. Bununla beraber haıb 
daha uzun aylar devam edecoktlr. Vu.. 
kuu en fazla muhtemel olan dutum. 1· 
talyanın, Habeşistan içledoe girdiif 
nisbette tehlikeler ve engellerle kup.. 
!aşması ve tatbik edilecek kollektlf tıed. 
birlerden dolayı çok ağır bir yük altm.. 
da kalacak olmasıdır . ., 

B. Hor'un pazar günil Lyonda ver .. 
miş olduğu söylevi !iddetle tenkid e
den Eko dö Pari gazetesi diyor ki: 

"Bu söylev bir akandal ve franısu 
bolşevizminin bir propaganda gösterisi
dir. Sıyasal tekamül gerçekle~ektedir. 

Staviski <lavmnnın aa/haları 
Paris, 5 (A.A.) - Staviski işinin 

asıl muhakemesine öğleden sonra baş • 
lanmıştır. 

Mahkeme başkam Barnaud, Stavis
kinin lüks arzusunu ve kumar iptilasını 
tatmin için yaptığı mühtelif dolandın_ 
cıhkla dolu bayatını anlatmış ve ondan 
sonra Staviskinin 21 milyon dolandır • 
dığı Rlean belediye kredi bankasr direk. 
törü ile o bankadaki mycevherler mu • 
hamminini isticvab etmiştir. 

AlmarıylUla otan cn·u.ııtur;.·ctlılar 

Viyana, 5 (A.A.) - Buraya gelen 
bir telgrafa göre Avusturyadan sıyas<ıl 
sebeblerle ayrılarak Almanyaya gitn- ı 

olan ve şimdi orada bulunan bütün :>. 

vusturyahlara ikinci teşrinden itibaren 
alman vatandaşlığı hakkr verilmiştir. 

R. TitiilPsko Riil.·reeş di;ndü 

Bükreş, 5 (A.A.) - B. Titülesko 
bugün Bükreş'e varmıştır. İç işleri baka. 
nı B. lnculatz, B. Titülesko'yu ilerden 
karşılamış ve samldığrna göre hükümet. 
le Zaranist ulusal partisi arasında 11 

ikinci teşrin şenlikleri hakkında çıkan 

anlaşmazlığı hal için B. Titlileskonun 
gayret sarfetmesini kendisinden rica et. 
miştir. 

B. Titülesko, akşam üzeri krral tara.. 
fından kabul edilmiştir. 

l~panya ve Aı·deni:::; 

Madrid, 5 (A.A.) - İspanyanın Ak. 
denizde üssübahriler tesisi hakkındaki 
konuşmalara girmiş olduğu resmiğ ola
rak yalanlanmaktadır. 

Bir fırtına 

Cakson vil. Florida • 5 (A.A.) 

Florida'da şiddetli bir"'fırtına olmuştur. 
Hasar büyüktür • 

DOKTOR 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE BELSOGUKLU. 

GU HASTALIKLAİI MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Altıntaş 
sokak No. 17. Hasatlarını her gün 9. Ll 

ve t 5-20 ve kadar kabul P!ler. 

• 

geldi 

Her yerde yanaı 

\llı\P ZARI 

Türk ticaret bankası 
Ortaklar servisile merkez kolu 

IŞIKLAR CADDESİ Telefon 2338 vr Telefon 2316 
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Ankara Levazım Amırliği Satın 1 
"" 

1 Alma Komisyonu ilanları 1 
i , 

t LAN 
Bir şartnamede 

Cinsi 

Patates 
La hancı 
Pırasa 

1spanall 
Kuru soğan 

·Kereviz 

Miktarı 

kilo 
4000 
2500 
2500 
3000 
4000 

500 

Muhammen B. 
Lira kı· 

600 
250 
312 50 
'450 
400 
100 

2112 50 

i1k teminatı 
Lira ku 

158 « 
Kırıkkale askeri sanat mekteplui ihtiyacı olan altı kalem yaş 

sebze açık eksiltme suretiyle 11/ 2. teş/935 pazartesi gunu saat 
14-17 ye kadar satı nalınacaktır. Taliplerin muhammen bede1i olan 
2112 lira 50 kuruşa mukabil 158 lira 44 kuruş temin.atı eveliyelerini 
Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebcciliğine yatırarak vakt; mu-
ayyeninde Mp. sa. Al. ko. na müracaatları. (3122) 1-4800 

İLAN 
Zaradaki 1utaatınrn 8-10-935 de kapalı olaı-ak eksiltmeye konu

lan 250,000 kilo ununa verilen fiat pahalr olduğundan ihale kanu
nunun 40 mcı maddesine tevfikan bir ay içinde pazarlıkla ;ntaç 
olunacağı. (3125) 1-4797 

lLAN sade ya~ı ltapah zarfla eksiltınc-
Pınar hisarın 39Z ton yulafı_ ye koDJJJuştur. İlk teminat> 2550 

na ve demir köyün -44() ton ek- liradır. Eksiltmesi 21/2.teş./935 
meklik ununa ihale günü gene is_ perşembe günü saat 15 dedir. 
tekli çıkmadığından yulafın son Şartname.i İstanbul komisyonun. 
pazarlığı ll/2.teş./1935 pazartesi dadır. 250 kuruş mukabilinde: a. 
günü saat on altıya; ekmeklik u- lınabilir. Eksiltmeye girccekle-
nun son pazarlığı 14.11.1935 per. rin ilk teminat makbuzlarr ve 
ıembe günü saat on dörtde hıra- 2490 numaralı kanunun 2. 3. in-
kılmıştır. ci maddelerindeki vesaiklc bir. 

isteklilerin vize satın alma likte teklif mektuplarını belli 
lıomisyomına gelmeleri (3256) gün ve ihale saatinden en az bir 

1-5<J12 saat evci Fındıklıda komutanlık 

lLAN 
Bergamadaki kıtalar ihtiyacı 

için şartnamesinde ya.tılı evsaf. 
ta ve 2S400 Ura bedel tahmin e
dilen 508,000 kilo arpa satın ah. 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi Bergamada 
Uzun çarşıda satın alma komis. 
y<>nunda verilir. 

3 - Eksiltme 20/2.teı./935 
çarşamba günü saat onda yapı
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 905 
liradır. (3268) l-5023 

İLAN 
İstanbul komutanlığı ihtiya. 

cı idn alınacak olan 40,000 kilo 

:ııatın alma komisyonuna ve~le-
ri. (3255) 1-5011 

İLAN 
ı - Bergamadaki kıtalar ih

tiyacı için şartnamesinde yazılı 
evsafta ve 46500 lira bedel tah
min edilen 310,000 kilo un satın 

alınacaktır. 
2 - Şartnamesi Bergamada 

Uzun çarşıda satın alma komis
yonundan verilir. 

3 - Ekailtme 20/2.tcş./935 
çarşamba günü saat 16 da ikinci 
maddede yazılı komisyonda ka
palı zarfl ayapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 3487 
lira 5<l kuruştur. (3270) 1-5024 

Gümrük veinhisar1ar Ve~illiği 

Müfettiş n.uavinliği 
müsapaka imtihanı 

Vekillik Teftiş Heyetine 35 şer lira asli maa'şlı dort Mütettiş 
muavini müsabaka ile alınacaktır. 

1 - Bu imtihana girebilmek için: 

1 

A) Memurlar <kanununun dördüncü maddesinde yazılı vasrflarr • 
haiz bulunmak; 

B) Yaşı otuzdan yukarı olmamak 
C) Askerlik vazifesini bitirmiş olmak 
D) Mülkiye, Hukuk, Yüksek Ticaret ve İktısat mekteplerindeıı 

veya bunlara mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mektepten mezun 
bulunmak; 

E) Ahlak ve seciye itibariyle kendisine güvenilir olduğu anla
şılmak gerektir. 

2 - İstekli olanlar ikinci teşrinin onundan önce dilekçe ile ve. 
killik teftiş heyeti reisliğine müracaat edip oradan verilecek bası
lı istek kağıdını, eklcrile birlikte ve Üzerlerinde anlatıldığı gibi, 
eksiksiz olarak doldurup en geç ikinci teşrinin yirmisine kadar 
Vekalet Teftiş Heyeti Reisliğine ulaştırmış bulunacaklardır. 

3 - İsteklilerden evsafı yukanki şartlara uygun görüldüğü 
kendilerine bildirilenler birinci kanunun ikinci pazartesi günü di. 
]eklerine göre ya Ankara veya İstanbulda Mail. f ktısadi ve Ihıku
ki mevzular dahilinde tahriri imtihana çekileceklerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar Ankarada aynca bit de şi
fai imtihan vereceklerdir. Bunun günü ve buna kimlerin girebile. 
ceği Vekillik Teftis Heyeti Rcisliğince adreslerine bildirilecektir. 

5 - Şifahi imtihanda da kazananlardan, ilmi eserlerinden isti. 
fadc edilmekte olan ya~ancı ulusların dillerinden birini bilenler 
üstün tutulacaklardır. (3243) 1-5014 

Kiralık apartıman 
dairesi 

Emlak ve Eytam Banl{asmdan: 
Işıklar caddesinde kain Bankamıza aid Turhan bey apartrma. 

nında su elektrik ve havagazı tesisatım havi beş oda, bir hela, bir 
banyo, ve mutbahtan ibaret 3 No. lı daire açık artırma ile kiraya 
verileceıktir. İhalesi 9.11.1935 cumartesi günü saat on birde yapıla
caktır. hteklilerin ihale gününe kadar yüz lira depozito parası ile 
bankamız muamelat müdürlüğüne ve daireyi görmek için de apar. 
tıman kapıcısına müracaatları. (3252) J-5010 

Samsun ;urhavlı~ından: 
28.10.935 günlemecine rastlıyan pazartesi giinü saat onda ka

palı zarf usuliyle ihalesi yapılacağı evelce ilan edilen asgari 240 
azami 260 ton mazota istekli çıkmadığından işin bir ay zarfında 
pazarlıkla intacına karar verilmi§ olduğundan istekli olanlar 
14-11.935 günlemecine rastlıyan perşembe günü ve pazarlık intaç 
edilmediği taıkdirde 28.11-935 günlemecine rastlryan .perşembe gü-
nii saat onda encümene gelmeleri ilan clunıır. (3245) 1-5015 

ULUS SAYIFA 7 

Aktif Cümhuriyet Merkez Barkasının 2 ikinciteşrin 1935 vaziyeti Pasi 

KASA: 
Altın: safi kilogram 
Banknot 

ı 6.462,4741 

Ufaklık 

1 

DAH1LDBK1 MUHABİRLER: 
Türk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER: \ 
Altın : Safi kilogram 4.401 ,263 
Altına tahvili kabil serbest dövi.ıler 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 

Lira 
23.155.836,50 
6.518.748,-

703.033,79 

902.799,93 

6.190.741,43 
3.568.226,99 

Lira 

30.37i.618,29 

902.799,93 

9. 7 58.968,42 

Deruhte edi1en evrak' naktiye kar
şılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeJerine 

ı ı 58. 748 .. 563.-
l 

tevfikan hazine tarafından vaki te
diyat 
SENEDAT CÜZDANI 

Hazine bonoları 
Ticari senerlat 
ESHAM VE TAHVlLA.'l 
C0ZOAN1: 

1 
Derahte edilen evrakı ruıkti. 

A - yenin karşılığı esham ve tali. 
viHit (itibari kıymetle) 

B · Serbeıt eıham ve taıivillt 
AVANSt-AR: 
Altın ve dôvi~ ü~erine 
Tahvilat üzerine 
HfsSET>ARI.AR: 
MUHTF.LfF: 

10.750.980,- H7.997.!i83,-

l.8l8.500,-
21.949~238,14 23.767.738,14 

31.(f82.004,73 
4.42<U12,15 36.~l 1.llti,88 

33.5?3,39 
ı 4.007 .237.63, 4.040.310,92 

1

- 1 4.500.000,-
13.410~70,<ll 

YEKÜN ~J-167.505,59 

SERMAYE: 
İHTİYAT AKÇESİ: 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
Deruhte ~dilen evrakı naktiye 
Kanunun f ve 8 inci maddelerine 
tevfikan haıir.e tarafından vaki te
diyat 
Deruhte edılen evrakı naktiye ba· 
kiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak i11-
vetcn tedavüle vaztdil~n 
TÜRK LİRASI MEVDUATI: 
Vadesh 

Vadeli 
DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadcsi:ı 

Vatkli 
MUHTELİF: 

Lira Lıra 

158.748.563,-

10.750.980,-

147.997.583.-=ı 

15.000.000,-
1.026.756.67 

ı2.ooo.ooo,-l 1s9.997,5s3,-

14.097.754,15 
--.- l4.09i.754,1!> 

13.21S.216ı18 

297. 128,89-ı 13.515.845,0 
~7 .529.566,7. 

j 
j 

1 

1 
VEKO~ 271 167.50 ,•9 

2 Mart 1933 tarihindcnitibann · Jslıonto hıuldi % 5 ıı~ - Altın üzenn ~ oivans % 4 11 

~liltl Miidafaa \' d<alcti 
S:ıhoahna Komhıvonu 

ilanları • 

B1L1T 
1 - Bir metresine tasınlanan 

ederi 570 kuruş o1an 7000 metre 
haki t.lbiselik kumaş kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Uatcrmeııi 8 ikinci teşrin 
935 cuma günü saat 15 dedir. 

3 - Süreksiz inancası 2992 li. 
ra 50 kur ustur. 

4 - Şa.rtnamesi iki liraya M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ka· 
nunun 2 ve 3. üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte sürek
siz inanca parası mektup veya 
ahtladle önergelerini üsterme 
saatından bir saat evci M. M. 
V. ııatm alma komisyonuna ver-
meleri. (3083) 1-4782 

BİLİT 
1 - 6700:7000 kilo gürgen o. 

dunu açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1514 lira ilk inanç parası 113 li. 
ra 55 kuruştur. 

3 - İhalesi 23.11.1935 cumar. 
tesi saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklenn 
2490 sayılı kanunun 2.3. inci 
maddelerinde istenilen bilgele
riyle ihale günü M.M. V. satın al
ma komisyonuna varmaları. 

(3262) 1-5020 
BİLİT 

Çürüğe çrkanlmıs olan iki 
baş katır satrlacaktır. Beher hay. 
vana tahmin edilen becld (250) 
kuruştur. Satıs günü 7.11.1935 
perşembe günü saat 10.5 dedir 
Hayvanları görmek üzere depolar 
komutanhğrna müracaat ve satı. 
sa gireceklerin belli gün ve sa. 
atinde M.M.V. satın alma komis
yonuna gelm .. 1nj (3250) 1-5017 

BİLİT 
1 - 21000 :22000 kilo toz se

ker kapalı zarfla -eksiltmeye kon. 
mustur. 

2 - I lepsinin biçilen ederi 
6000 lira vr ilk inanç parası 450 
liradır. 

3 - İhalesi 22.11.1935 cuma 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. inci 
maddelerinde istenilen bilgele
rile teminat ve teklif mektupla
rını ihale ~aatinden bir saat evel 
M. M:. vekaleti satm alma komis
yonuna vermelnri. (3263) 1-5021 

BtLtT 
1 - 33000:34000 kilo kuru 

fasulya kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

ı - Hepsinin biçilen ederi 
5000 lira ilk inanç parası 375 
liradır. 

3 - İhalesi 22.11.1935 cuma 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2. 3. inci 
maddelerinde yazılı bilgelerile 
teminat ve teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat eve! M . 
M. vekaleti satın alma komisyo. 
nuna vermeleri. (3264) 1-5022 

BİLİT 
(500) tane buğu maq.ıucu baş

lığı ile yatağının açık eksiltme
sine istekli crkmadığından ek. 
siltmesi on gün u1at1larak 14.11. 
935 perşembe günü saat on dört
te bırakılmıstır. Hepsinin tutarı 
830 liradır. Evsaf vf' s.artnamesi 

1 
1 

Görülen lüoı:um üzerine 25 i
kinci teşrin 1935 de yapılacağı 
itan edilen 9 takım basit makaı; 
eksiltmesi aynı ~4rtlarla 16 bi. 
rinci kinun 1~35 pazrate&i günü 
saat 15.30 da yapılacaktır. (3201) 

l-5013 

HAUDE.LER lÇIN 14 KALEM 
MALZEME 

Münakasası 12/1. Kan 935 ta
rihinde yapılacagı evelce ilan e. 
dilip fenni şartnamesine bir sa
hife daha ilave edilen ve tahmin 
edilen bedeli ( 150000) lira olan 
yukarda mikdarı 'e cinsi yazılı 
malzeme Askeri fabrikalar U
mum Müdi•rlüğü satmalma ko
misyoı •. ınca 23 ı. Kan 935 tari. 
hinde pazaı tesi fıÜnÜ ::.aat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (Yedi) lira (50) ku
ruş mukabilinde komisyondan 
v1:nlir. Taliplerin muvakkat te~ 
minatr olan (8750) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur gün. 
de saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müra. 
caatları. (3215) 1-4982 

Kiralık oda 
Ayle yanında, möble konfor_ 

lu. Yeni!i<!hİr Tuna caddesi Yi. 
gitkoşun sokagı. 15. 1-5007 

~,. 

~ - .... ~~~~~.l."-.T~~,.-~~~~~~ 

~ 

~~· iLAN ~ARTLARI 
~~ Beher 

:~ _s_a_yr_f_as _a_n_t_im-·i Sayıfa 
2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 

200 
100 
40 

8 30 kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% as tenzilat yapılır. 

2 - Zayi i15n bedelleri ınak. ~ 
tu yüz otuz kuruştur. ~ 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen. ~~ 
me, vefat ve katı aliika ilanla- ~~ 
rrndan maktuan beş lira alınır. ~~ 

~ 

~: 
ABO E SARTLARI .. 

Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 
6 Aylığı 9 ., 16 
3 Aylığı 5 ,. 9 .. ·l 

Posta ücreti gönderilmiyen 

paraı;ız olarak komisyonumuz. 
dan verilecektir. İlk teminatı 62 
lira 25 kuruştur. 

Eksi itmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2.3. cu maddele. 
rinde iı-ttnen belgeleı· ile ihale 
gün ve vaktinde M.M. V. satın
a1ma komisyonuna gelsinler. 

(324Q) 1-5016 

Ankara gün1rüğü 
Oirektörliifriinclftn 

Gümrüğümüz anbar1nda bulunan ve. ı.ahibi tarafından almmı
yan 3 adt-t kanarya Kuşu ve '4 kilo 200 gram sivah havynm 7-11-935 
perşembe güııü ııaat on dörtte satılacağ:ı ilan olunur. (3Z51) 1-5018 

Kapalı zarf usulile el siltme: 
1 afia vekaletindeıı · 

1-Eksiltmeye konulan iş Ankara vilaye.ti 

Çubuk kasabası içinde Çı buk yı uzerin 
de betonarma Çubuk köt rüsü inşaatı) dır 

İnşaatın keşif bedeli ( 11.500) liradır 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme ·artnamesi, 
b) Mukavele proje!>i, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tcı;viyei türa!Jiye, şose ve kargir in aata dair fenni ~artname, 
e) Betonarme biıyük köprüler hakkında fenni artn .. me, 

f) Keşif hulasa cetveli, 
g) Proje, 
lstiycnlcr bu şartnameleri ve evrakı (62.5) kuruş bedel muka. 

bilinde Nafıa Vekaleti Şoıeler Reisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-11-935 tarihinde pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada Nafıa Vek~leti Şoseler Rei&liği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (937.5) lira mu

vakkat teminat vermesi, bundan ba~ka aşağıdaki vesikaları haiz 
olması lazımdır: 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları ihaleden 

en az üç gün eve! göstererek Nafra Vekaletinden alacakları ehli
yet vesit:aşı. 

6 - Tek1if mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı •;aatten 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek e-k
siltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta i1 gönderilecek mektupların nihayet üçüncil maddede yazılı sa. 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.. (3052) 1-4783 

Anliara ÜFinıanlı Banl{ası 

direlitörlüğünclen: 
"1918 1334 senesi % 5 faizli İstikrazı Dahıli Tahvill .. rın ıt 

(36) nwnarah kupon bedellerinin 1 ikinciteşrin 1935 gününden 
itibaren. Osmanlı bankasının Galata Merkezi, Ankara şubesi ve b' 
tün vilayet merkezlerindeki şubderinin gişelerinde öden ceği il 
olunur... 1-5009 

y Kuru./ 
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Ankara ilba)1l1ğ-ııı(lan: 
Hususi idare icin bastırılacak defter ve cetvel açık eksiltmeye 

konulmustur. 
İhale· 18-11.935 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi endi

meninde yapılacakır. 

Tahmin edilen bedeli 1200 liradır. 
Eksiltmeye girm k ıstiyenler 90 liralık teminat makbuz veya 

mektuplariyle ihale günü enciımene gelmeleri lazımdır. 
Şartları bğrenmek istiyenlerin şartnameyi hususi muhasebe 

Direktörlugunde görebilecekleri ilan olunur. (3235) 1-4973 

İktısat Vekaleti He Zıraat Vekaleti binası kaloriferleri icin 
alınacak 350 ton simikok ve kok kömürüniın ihale giınü olan ilk
teşrinin 31 inci perş mbe giınü ancak bir talip zuhur etmiş ve tek
lif eyledıgi bedel komisyonca liiyrk had görülrrt mi oldugundan 
on bes giın müddetle yeniden eksiltmeye konmuştur. Taliplerin 
İkinci teşrinın 15 inci cuma güniı saat 10 da İktısat Vekaletinde 
müteşekkil komisyona ve şartrıc:meyi istiyenlerin Levazım Mü· 
dürlü 'Üne müracaatları ilan olunur. (3?14 l l-4962 

Gümriik ve İııhi~aı"J ar 
Vekalt~tinılen: 

ı" - Vekalet müstahdemleri için 24 erkek paltosu pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 8. 11.1935 şe rastlıyan cuma güniı saat 15 de veka. 
let levazım müdürlüğünde kurulacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartnameler herglin vekalet levazım mii<lürlü. 
günde görülebilir. 

4 - lsteklilerin belli gün ve saatten evci 29 lira 28 kuruşluk 
muvakkat teminatlarını vekalet veznesine yatırarak alacakları 
makbuz lar, nüfus veya hiıviyet kağıdı ile bi:-likte yukarda yazılı 
gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (3248) 

1-5002 

nkaı"a Evkaf nıiidii rlü:!lin'l~n: 
Kökçeoğlu mahallesinde İstiklal caddesinde ikinci vakıf apar. 

tımanın ikinci kapısında Kalorifer, sıcak ve soğuk suyu bulunan 
3 ve 5 N. lu iki daire açık artırmaya konulmuştur. lkinciteşrinin 
8 'Cuma günü saat ıs te kati ihalesi yapılacaktır. Kiralamak arzu 
edenlerin Ankara Vakıflar Direktörlüğüne miir;ıcaatlrı. 1-4906 

Kırkağaç l..elediye Reisliğinden: 
Sıhhat ve Nafıa Vekaleti celilelerince tasdikli projesi muci· 

hince (Kocasu) yun çelik borular içerısinde Kırkağaç kasabasın· 
daki depoya akıtılma11 eksiltmeye konulmuştur. Keşif edilen be. 
deli (24453 lira 79) kuruıtur. Şartname ve keşifname suretleri be· 
delsiz olarak Kırkağaç belediye reisliğinden alınır. Tasdikli pro· 
jeler Kırkağaç belediyesinde görülebilir. 'Eksiltme 15 birinci teş· 
rinden itibaren (45) gün olup ihale, 29 ikinci tesrin cuma günü 
saat 16 da Kırkağaç belediye dairesindedir. Eksiltme kapalı zarf 
usuliledir. Muvakkat teminat mikdarı ( 1834) liradan iharettir. İs. ' 
teklilerin 2490 sayılı kanundaki vesikalarile işti rakleri ilan olu· 
nur. (3072 ) 1-4746 

Kültür Bakanlıi"ından: 
'l.. 

Kültür Bakanlığında açık olan 17,50 lira asli maaşlı i~e. makina 
ile çabuk ve iyi yazanlar arasından sınava! bir se.kreter alınacaktır. 
Sınava gireceklerin durumlarının, memurin kanununun 4 . iincü 
maddesinde yazılı şartlara uygun olması ve bu kanunun (E. F.G.) 
böleklerinde gereken belgeleri de gö termeleri gerektir. 

Sınav, ikincite§rin ay ının 7 inci persembe gıimi saat 14 Bakan. 
hkta yapılacaktır. Sınavı kazananlar arasında fransızca, alman ve 
ingilizce dillerinden birinı bilenler üstün tutulac3ktır (3226) 

1--4957 

Kapalı zarf usulile ek siltme: 
afia vekaletinden· 

!-Eksiltmeye konulan iş Tokat vilayetin 
de Niksar - Reşadiye yoh ncla betonarma 
Fadlı köprüsü inşaatı) d ır. 

İnşaatın keşif bedeli (21500) liradır. 
·2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme sartnamesi, 
b ) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
d) Tesviyei türabiye, sose ve kargir insaata dair fenni şartname . 
e) Betonarme büyiık kopriıler hakkında fenni şartname, 
f) Keşıf hulasa cetveli, 
g ) Proıe. 
lstiyenlcı ltu şartnameleri ve evrakı ( 107.5) kuruş bedel muka· 

bilinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11-935 tarihinde pazartesi giıniı saat 16 da 

Aı'lkarada Nafta Vekaleti Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile y;;pılacaktır. 
5 - Eksıltmeye gırebilmek için isteklinin (1612.5) lira mu · 

vakkat teminat vermesi. bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olması lazımdır : 

1 - Tıca ret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - isteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları ihaleden 

en az üç gün evet göstererek Nafıa Vekaletinden alacakları ehli
yet vesikası 

6 - Teklif mektupları yukarda üçiincü maddede yazılı saatten 
biı saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek ek
siltme k .m•ısyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos. 
ta il gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa. 
ate kadaı ~elmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile ivice kapa· 
tılmış olması lazımdır. 

Prcıt~dı- olacak ıecikmeler kabul ed ilmez. (3015) 1-4787 

Marmara O sü Bahrikomutanlığı 

8·ıtınalma Komisyonu 

Dr. TURGUT 
!!€ Ceheci H astam-si Oııeratörü 
E 

- Hastalarını Adlıye Saravı 
= kc.r~ısınrla Hayati a partmanın 
g da her g-ün t S den ı cı ıı: a kadaı 
_ kabule tıa!'famıstıı 
~ UJlll!WX XllRllHl9l!ıı_. •• _~ 

~1 ii h"hassı~ı 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 

YENİ~EHİR: t met paşa cad. 
ciesi 47 numaralı r.e oda ve müş. 
temilatı saireyi havi hane kira. 
lıktu . Görmek icin içindekilere 
görüşme!. için müdafaai hukuk 
caddesinde as fa it fab~ikasında 
müher dis SALfHJ:: müracaat. 

T•lefon: 2350 1-4948 

VENİ ŞEHİRDE 
Caz ve elektrıklı 6·7 odalık 

bır ev acele aranıyor. 

Sovyet Elçiliginde 1572 tele. 
fonuna müracaat . 1- 4979 

~achn·ı 
> 

d, ,k Ü lt•n l«" r 

I 
I 
' I 

KOMO 1 b;N KANZlJ K 

Sa<; Ek~iri 
Sacların dökulmesine ve 

kepeklf"nmesınt" mani olur 
Komojen sacların köklerinı 
kuvvetlendirir ve hesler 
Komoıen saçların gıdas1du 

Tahii renk lerini bozmaz. la 
tif hir rayihası vardn. Ko· 
rnoien kanzuk saç eksiri ma 
ruf ecıanelerlt" ıtri~•at mağa 
7.alartnda hulunur 

LİNİMANTOL KANZUK 
ROMATİZMANIN KATT 

OEVASIOTR 

ln~aat sahip· 
lerine 

Taş, Kum, Tuğla ve her ne. 
vi nakliye iııterinizi çabuk ve 
ucuz olarak valnız tş Bürosu 
yapar. 

Anafartalar caddesi T. L 2637 
1-4909 

R • ı · -• 1 lmtıyu sahibi ve Başmu 
Cl~ 1~111( en: harriri Falih Rıfkı ATAY 

Tahmin bedel M. Teminat Umumi ne~riyatı idare eden 
Cinsi Kilosu Lira Ku. Lira Ku. İhale gün ve saati Vazı işleri MUdürU Naııuhi 

Sacle yagı 38000 34200 00 2565 00 13 2. Teşrin 935 14 de BA VDAR 
Yukarda adı yazılı bir kalem erzak kapalı zarf usuliyle müna. 

kasaya konmuştur. İhalesi tzmitte Tersane kapısındaki komis- Çankırt caddtsi civarınd .. 

lstekliler yukarda gösterilen muvakkat teminat ve kanunun belge- .. 

Kahve 
Kuvvet eksiridir 

11,akat 

taze ve halis olmak şartile ! 

Bu evsaf r ancak 

Kuru kahveci 
JV ehmet Ef. lV af?dunı larının 

kahveleri temin eder. 
Muhafazalı Mükemmel Kutular içinde: 

90 gramlığı 

200 

500 
" 
,, 

15 kuruş 

30 " 
70 

Her ıriin ml"Sa İeri ile taze, laze geliyor. 
Esnafa ayrıca tenzilat yapılır. 

ANKARA ACENT ASI: 

Ankara 1\1emnrlar Koo1leı"atİf Şirketi 

Yeni~ehirde Tuna caddesin. 
de 23 No. lu hane satılrktır. İs. 
teklilerin (lstanbul • Posta ku. 
tu:.u No. 1062) ye müracaatları. 

1-5008 

Satrhk otomobil 
Açık gı.izel kullanıslı müsta. 

mel bir fort otomobili satı lacak

tır. İzahat a lmak için 2202. tele
fona muracaat edilmesi. 1-5006 

Mühim ilan 
Yenisehirde fevkalade dö. 

şenmiş beş oda devredilecektir. 
İzahat almak için 1918 telefona 
müracaat edilmesi. 1-5005 

Satılık ~~v 
Yeni ehirde ismet Paşa cad. 

desinde Postane karşısında Lo· 
zan meydanına bitişik olan beş 
odalı evde elektrik su ve hava 
gazı vardır. İlraz ı kabi l olan ar. 
sasile ve içindeki esyasile satı
lıktır. Görmek istiyenlerın için. 
deki bekçiye pazarlık için de 
tele fon 2471 Ekreme müracaat 
edilmesi. 1-5019 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyango u 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir: 

Yeni tertib p1 ilnm ı S?Öriinüz 
1. inci keşide 11 ikinci. 

tesrin q~ı:; • .- ıl ir. 

Büyük ikramiye 

25.000 liradır 
A. vrrca: 15.000, 12 .000. 1 O 000 
liralık ikramiyelerle (20.00C \ 
liralık bir mükafat va- -' .. 
Planları okuvunuz ve bu zen . 

gin piyangonun talihlileri 
arasına sririniz ... 

iş kumbaras. 
sahiplerine 

senede 
20,000lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BiRi CI TERTiP ... 
Senede iki defada 
414 kişiye oo bin 

lira ikram.iye 
lt..r M'tlc 1 ıaNıa •c 1 i"'l"'"n•lc lıu

lııanı .. hJbı.ort ı......t• ~kin hrele"'9 
~iter., _ _. 207 '-l,.lye aı..rr bl• in 
cnııi edf'-ltfodfr. 

aın.c; ..alclfatı 1000 Unı 
miıed _ 250 • 
o. tftfye ,......_ tOOI 
Yirmi .. e11ifer4ea 1000 

t75 ... .,. - ·-- 1750 
84'Ş hin u ... ı.ıı knra 

1 iO.tc•rlndr re!&iltt\:S.tlr 

IKl CI TERTiP. 
Senedf' fq def• 
da hf".ş kişiye on 

hin f ira ikramiye 
Yeel ihdM edilcw H \ ......... ..... 

Mmıdett!lla ...................... ... .. 

• ra•l•e •erilmelılfılllr. S. \ ......, -

.. ~ dflıı 

~hl&. .......... Tr.a1111n. Eytll w 

Blmdl.i.u• 

.... ~""mı fi""'"'"""'.,........,.· 
Kuralara işıirak e(jebılrr ek için Jr,,.ımbara sahiblernin asgari 

yinni beş lira biriktinnıs olmalan larnndır. 

Jandarma genel k< mutanlığı 

Ankaı"a satın alma konıisyo · 
nnn,lan: 

1 - Jandarma ihtiyacı için aşağıd11 madde çeşit ve miktar, ek
siltme gün ve ilk teminat bedelleri yazılı üç kalem yiyecek ve va· 
kacak komisyonumuzca açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her üçüne ait şartname parasız komisyondan alınabilir. 
3 - İsteklilerin eksiltme saatına kadaı ilk teminat makbuz ve· 

ya banka mektuplarını komisyona vermiş olmaları . 

4 - 2000 liralık makarna 8.11-935 cuma günü saat (10) da ilk 
teminatı 150 lira kilosu 25 kurustan 2000 liralık çekirdeksiz üzUm 
8-11-935 cuma günü saat 14 de ilk teminatı 150 lira kilosu 25 ku
ruştan 2942 liralık kok kömürü 9. 11-935 cumartesi günü saat ( 10) 
da ilk teminatı (Z20) lira (65) kuruş tonunun bedeli (2900) ku· 
rustur (3088) •-ıctı; 

1 SİNEMALAR 1 
[ YENi J BU GUN BU GE<:c 

Fransızca sözlü sarkıh komedi 
GECE BÜLBÜLÜ 

Edith Mera . Henry Garat -
M. Rolland 

BU GECE f KULÜ~ 
Alexendre Dumas Fils'in olmez 

eserinden 
MONT E KRISTO 

Elisa Landi - Robert Donat yonumuzda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda bedelsiz verilir. l Ut~u. 6 Bısımtvind• bısılnıış· 

!erini havi teklif mektuplarını ihale saatından bir sut evveline 
L_~k~:ı~J~ar~k~o~m~i s~y~o~n~re~is~l~iğ~in~e~v~e~re:!b~il~ir~l~er~.=__.i(3~1~8~9)L~l-4~90~Z~--~~~~~~~~~~~~~~-----~----_JBÜYÜK iHTiLAL - Anna Betla - Jean c.ı,·,,__ _______ _ 


