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Gündelik 

ALTINCI BAi.KAN OYUNLAHI 

Önümüzdeki pazar günü bite
cek olan Altıncı Balkan oyunları
nın şimdiye kadar verdiği ve aon 
gün vereceği teknik sonuçlar bah
simizin dışındadır: olempizm ru· 
hunun tJenitlemesindeki faydalar 
üzerinde durmak istiyoruz. 

Sporla ve eski çağlar tarihiyle 
az çok ilgili olanlar bilirler ki 
Olempiyad'lar, yunanlıların - bu
gün, bir çok değişikliklerle, atle
tizm adını verdiğimiz - beden ve 
fikir hareketlerini dört yılda bir, 
Olimpiya denilen yerde kutlayış • 
larmda yaptıkları törenlerdi ve bu 
törenler onlarm yaşayışmda, öyle 
ıkökleşmişti ki zamanı olempiyad' -
larla ölçerler ve mesela: "83 üncü 
olempiyadın üçüncü yılında fa -
·lanca anıt dikilmiftİ,, derlerdi. 

Ancak, o zamanki olempiyad'
lar, 1858 de Yunanistıan'da ve bu
günkü evrensel şekli ile, Atina'da 
başlamak üzere, bütün dünya 
için, 1896 da, yeniden kurulduğu 
g-tbi, yalnız geniş ölçüde bir spor 
bayramı değil, bütün bir eğitim 
sistemine dayanan müzik, şiir, fi
lozofi ve en son, spor bayramı idi. 
Pelcutr dedikleri beden hareket -
feri alanı okulun içinde idi ve yedi 
yaşında oraya giren Atina çocu · 
ğu ünlü filozoflardan, tanmmı§ 
rebabcılardan, yenilmemiş atlet -
)erden öğrendikleriyle, on sekiz 
yatında, askerliğini yapar ve yir
misinden sonra şair, artist, filozof 
veya atlet olurdu. 

Platon, olempiyad'larm gaye
lerinden bahsederken: "Ruhla be 
deni geliştirmek için değil, yalnız 
ruhu geliştirmek ve onda yiğitliği 
ve filozofi zihniyetini olgunlaştır
mak içindir iti tanrılar insanlara 
müziği ve · ··nnastiği armağan et
mişlerdir,, 1 İyordu. 

Ellenist '"' . Gloç, yunan tarihi
nin ikinci cildinde, Platon'un bu 
düşüncesini şu cümlelerle paylaş 
maktadır: "Beden eğitimi, bedene 
verdiği vezni ruha da nakleder ve 
böylece müziğin etkisini tamam 
lar. Kendilerini ona bağlamn 
olanları hakiki bir pehrizseverliğe 
sevkeder. Zevkten alıkonulmak. 1 
zora dayanmak, acıya katlanmak 
suretiyle erkeke yiğitliği, daya 
mklıhğr, disiplini öğretir. Şu hal· 
de bedeniğ kaliteler, ahlakiğ ka 
Htelerin dış betirisleridir: Beden 
ruhun bir parçasıdır ve ruh onun 
üzerinde en yüksek hükmüni.i 
sürer. ,, 

Bugünkü olempiyadların ku
rucusu olan Baron dö Kuberten 
de, 1890 da, Sorbon üniversitesin
de, bu eski yunan kurumunun ye 
ni baştan ortaya çıkarılması için 
ilk söylevini verirken, üniversite. 
lilere: "yalnız beyninize değil, he· 
deninize de hizmet ediniz,, diyor 
du. Beden ve zihin arasında, den 
ge, çağımız o~empiyad'larının ana 
prensipi olmuştur. 

Yirminci asırda, pelastr'la jim
naz'ın yerini lise, üniversite ve 
stad almıştır. Yalnız lise, yalnız 
üniversite veya yalnız stad genç · 
feri eksik bırakan kurumlar sayıl· 
malı ve lise veya üniversite ile 
stad biribirini tamamlamalıdır. 

Perikles devrinde Atina'yı 
"Zekanın rüzgar gibi e.tiği,, şehir 
yapan bu eksiksiz eğitim sistemi, 
bugün Balkanlarda, barış içinde 
geli mek isteyen ulusların, bu yo
lu tutmuş gençlerini, Türkiye'nin 
en ,;izel şehrinde bir araya getir
miştir. Yukn.rda bahsettiğimiz 
olempizm ruhu, bizce, ancak bu
dur. 

N.BAYDAR 

Adımız, andımızdır. 

Yaratıcı devletçiliğ · m z 
Sovyet ağır endüstri asliomİseri türk. lla .. 
sınına ekonomik llallunmaınızın önemi .. 

ni ve türk · sovyet dostluğunun 
değerini anlattı 

İstanbul, 23 (A.A.) - Kays"' .. i 
kombinasının açılış töreninde bu
lunan Sovyet delegasyonu batka
nr 8. Piatakof, bugün 11 de Par<\· 

gularmın bütün samimiyet ve de
rinliğini kendileriyle görüştüğüm 
esnada hissettiğim Türkiye Cu 
muriyeti Başkanı Atatürk'e, türk 
hükümeti baskanı İsmet lnönü'ne 
ve Ekonomi Bakanı Celal Bayar'a 
karşı saygılarmıı bildirmeği ken
dim için bir borç bilirim. Ve bi -
zim de büyük komşumuza karşı 
beslediğimiz o nisbette derin sem
pati ve dostluğu, . bu sempati ve 
dostluk herkesce bilindiğinden 
bunu söylemek belki zaid ise de · 
bir defa daha teyid etmek isterinı. 

(Sonu 6. ıncı savıfada) 
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8e§ler konıitesi, italyan • lıabeı anlat ... 
ma:;lığı dosyasını konseye tıerecek, kon.1Je)'. 
de ya komitenin yeıki11ini geni§letecek, ya .. 
lıut uzlU§ma yapıl<ımıyacağını bildirecektir. 
- Vçiincii Genel Enspektör B. Tah•in llzer 
Trabzon' a vard1. 

Her yerde 5 kuruş 

''Beşler,, ün top dı 
J(oınite İtalyan ve lıabe~ cevaplarıııdan 

soııra bir rapor lıazıılıyor - Konsey komi
tenin yetkisini genişletecel , yahut uzlaş · 

ma yap1lamıyacağ1nı bildirecek 
Cenevre, 23 (A.A.) - Kısa bir 

loplanbdan sonra, yaptığı bir bil
diriğte, beşler komitesi, "Habeşis
tan'm müshet cevabını kaydettiği
ni ve İtalya'nın cevabını ve düşün· 
celerini incelediğini ve elinde bu
lunan belgelerle türlü haberlerden 
C'ıkan durum hakkında bir rapor 
yazmak kararında oldnğunu,. bil
d;rmiştir. 

B. Dö Madariaga, bugün öğ -
)eden sonra İtalyan ve habeş de :. 
1 ~gelP-ri He görüsecetkri. 

~ ~ 'f. 

Cenevre, 23 {A.A.) - Be 'er 

komitesi, uluslar sosyetesi konıe· 
yine verilecek raporu hazırlamak 
üzere yarın bir toplantı yapacak -
tır. Konsey, durumun bütünii hak-

Kızılorduda şahsiğ rütl>eler olacalc 

Ekonomik kalkrnmamcz karşıscnaa duy• 
gularmr anlatan B. Patiyaka 

palas ötelinde Anadolu Ajansı ve 
türk basını delegelerini kabul ede
rek kendilerine şu diye•de bulun
muştur: 

''- Birkaç gayet enteresan ve 
hot gün geçirdiğim güzel memle 
ketinizden ayrılırken türk hükü -
meti ve Ekonomi Bakanlığı, Sü 
mer Bank, İş Bankası, Kayseri, 
Ankara, Esk~şehir ve hmit'te bu· 
lunan devlet fabrikaları gibi hü -
kümete aid ve hükümete bağlı mü 
esseseler, ilim müesseseleri v :! 

kendileriyle karşılaşmaktan mem· 
nuniyet duyduğum yeni Türkiye 
ricali ta.rafından hana karşı gö~
terilen büyük misafirperver!:iii. 
her şeyden evvel kaydetmek iste. 
rim. Tabiidir ki, bu kısa müddet 
zarfında, Türkiye' de 'llan biten • 
leri iyice öğrenmek imkanı olma 
dı. Fakat ben, sefirimiz L. M. Ka
rahan tarafından verilen bir ziy_ 
fette söylediğimi tekrar etmek is · 
terim~ Türkiye'yi tetkik edecek 
kadar uzun müddet Türkiye'de 
bulunmadım. Fakat bulunduğum 
müddet, Türkiye'yi samimi bir 
surette sevmeme kafi geldi. 

Yeni Türkiye'nin Sovyet Bir· 
liğine karşı beslediği dostluk duy-

Yedi süel uçaklıli hir 
romen filosu şehri .. 

mize geliyor 
Uçakçı albayı Jorj ingresku' -

un komutası altında bu ayın 2C 
ıncı perşembe günü şehrimizi rse
miğ olarak görete varacak olan 
yedi süel uçaktan katmç bir ro -
men filosu gelecektir. Filo subay
larının üçü yarbay, allısı yüzbaşı 
ikisi teğmen ve ikisi makinisttir. 
Konuklar 26 eyliil perşembe saba
hı Yeşilköy ve Eskişehir'de kısa 
duruşlar yaptıktan sonra şehrimi
ze gelecekler ve burada iki gün 
kalacaklardır. Birinci gün Anado
lu kulübünde ordu adına bava yö· 
netkerliği tar~fmdan bir akşam 

(Sonu 6. rncr saycfada.) 

Deniz ve kara kuvvetler· sınıflara aynlmakta. ge
nelkurmayla mareşallık kurulmaktadır. 

ı:n11vı ııudan bir kıta ve dost hükiimetin Harb Komiseri General Voroşnoı 

Moskova, 23 (A.A.) - Mer
kezi yürütüm komitesi ve halk 
komiserleri kurulu bir kararname 
ile Kızılorduda şahsiğ süel rütbe
ler kabul edildiğini bildirmekte, 
ordunun koınuta kurulunun statü. 
lerini neşretmektedir. 

Moskova, 23 (A.A.) - Kiyef 
manevraları sonunda B. Voroşilof 
tarafıntlan çıkarılan bir or~u em
rinde kızılordunun yüksekliğin • 
den takdirle bahsolunmakta ve 
ordunun tinel ve ııyual kıymeti 

gösterilmektedir. 

Yoldan: 

Dun to~Jsnan ''Beşu:r,, 

kında bilge almak üzere yarın "' 
yahut öbürgün toplantıya çağrıla
caktır. Beşler komitesi, İtalyan ve 
habeş hükümetlerinin vermiş ol -
dukları cevablar karşısında ve i le 
angaje olan asığların büyük öne 
mi dolayısiyle ödevine devam ede
miyeceği ve konseyden yeniden 
yetki alması lazım geleceği dütüta
cesin de bulunmaktadır. 

.y. ~ 1-

Cenevre, 23 (A.A.) - Betler 
komitesi bildiriğinin, ltalya'nın 
red cevabından bahsetmemesi ve 
yalnız İtalyan cevabının ve dü -
§Üncelerinin komite tarafından in .. 
celenmekte olduğunu bildirme!li 
dikkate değer. Bu suretle 1· . 
Roma bildiriğine ve bu bildiriğ -
deki izahlara doğru ve kati ma -
nayi vermemit oluyor. Öte taraf
tan komitenin, ltalya'nın karftt 

(Sonu 2. ci sayrfada) 
Kararname, Sovyet Rusya'da 

sosyalizmin başarılarla dolu yıl . 
ları içinde kızılordunun gerek tek
nik gerek bünyece yükselerek ye
ni tekniğin her türlü zenginlikleri 
ile tam bir komuta kurulu ile ci -
hazlanmıs bir hale geldiğini be 
lirtmekte 've kadroların bundan 
böyle daha ziyade gelişmesini el
de etmek yolunda komutanlıkları 
kanunla belli olan ertik haline 
koymaktadn · 

Bulgarlar -

Bu sebeblerden dolayı kara ve 
hava kuvvetlerinde şu rütbeler bu
lunacaktır: aste~en, teğmen, 
binbaşı, albay, tugkomutan, tüm
komutan, ikinci sınıf korgeneral, 
birinci sınıf korgeneral. 

Deniz kuvvetleri rütbeleri şun 
lar olacaktır: 

Teğmen, yüzbaşı, kıdemli yüz. 
baş., ikinci s~ı~ Y~zbaşı, birinci 
sınıf yüzbaşı, ıkincı sınıf deniz ko
mutanı, birinci sınıf deniz komu _ 
tanı ikinci sınıf filo komutanı bi-
rinci sınıf filo komutanı. ' 

Merkez yürütüm komitesi ka· 
rariyle üsnomal hizmetlerden do
layı komutanlara verilmek üzere 
bir de "sosyalist Sovyet Cumuri -
yetleri birliği rnareşalı,, rütbes1 
kabul edilmiştir. 

Merkez yürütüm komitesi, ayrı 
bir kararname ile bir "kızılordu 
genel kurmayı .. kurulmuştur. 

Bulgar uıusunun çok lehine 
olan bir noktayı açıklamak istiyCJ
rum. Bulgar köylüsü, krize rağ
men kalkrnma halindedir. Gerek 
Rusçuk'tan Sofya'ya ve gerekse 
Sofya'dan Vidin'e kadar, vagonu11 
iki taraf pencerelerinden yeni ya
pı/mı~ yapılmakta olan ve teme 

Balkanlara giden arkadaşımızdan 

li atılan binalar gördüm. Çogu
nun kooperatiiler tarafrndan ya
pıldığı seri halinde ve bir örnek 
olu§larmdan anlaşılan bu köy ve 
kasaba evcikleci bir balkan mem
leketi icin övünçle gösterilmey11 
değer bir varlıktır. Bulgarlar, 1İi9 

(Sonu 2. ci sa.yıfada) 

.. 

Sofysds Nedelja meydanı. 
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Bawıcılık bahisleri 

öğretınenJerden 

hava seferberliği 
• • 
ıstiyoruz 

Sayın öğretmenlerimizin, soy
sal ilerleyişimizde ne kadar önem
li bir rol oynadıkları besbellidir. 
İyi huyu ve bilgi kuvveti ile hal
kı kendine bağlamış olan öğret
menin bu rolünü değerlendirmek 
için, öğretmenli köyle aynı za 
manda, öğretmensiz köyü görmek 
lazımdır. 

Halk arasına katışmış ve ken
dini sevdirmiş Bay ve Bayan öğ
retmenlerin okuladan tarlaya ka
dar her işte, halka danışmanlık 
etmekte olması ise, birçok büyük 
ulusal meselelerimizde, öğretmen
den yardım bekliyebileceğimizi 
anlatmalıdır. 

Bir gün evel ve hızla gerçek
leşmesini istediğimiz hava dava· 
mızı, bu büyük ulusal meseleleri
mizden biri olarak ileri sürmek 
isteğini duyuyorum .. Hava tehli
kesi hakikatinin, ortaya açıkça 
konduğu gündenberi geçen zaman 
bize açıkça göstermiştir ki büyük 
hava ordusunun maddeleşmesi, 
şundan bundan daha çok, artık 
tek çare olarak öğretmenlerimizin 
davaya sahih çıkmalarına, hava
cılığı ve havadan gelen tehlikeyi 
hakkiyle öğrenip halka gerektığ \ 
gibi anlatmalarına bağlı bulunu
yor. 

Havacılığı, köyde, kasabada ve 
şehirde, en çok konuşulan konu 
haline getirmenin başarı doğura
cağı yolundaki iddialarımız doğ· 
ru ise, köyden şehire kadar ya
yılmış, büyük ve değerli öğret· 
men kütlesinin bu işte yapabile
cekleri hizmet. kendi kendine 
meydana çıkar. 

Ötedenberi, hava hakikatini 
halka olduğu gibi anlatmak ve bu 
hakikati anlatmağa savaşacakla
nn da öğrenmek mecburiyetinden 
bahsederken en ileri bir haşan 
şartını şekillendirmekte olduğu· 
muza inanıyorduk. Halbuki bu 
bakımdan yaptıklarımızın elle 
tutulacak kadar bile olmadığım 
söylemek Iazımdır ve bu, dilekle
rimize geç varacağımızı anlatmak 
itibariyle, korkun~ tarafı da olan, 
kötü bir durumun ifadesi sayıl 
mak doğrudur. 

Dünyayı biribirine katan an
laşmazlıklar, silahlanmayı silah· 
lanmalarda harb havasını yarat
tıktan sonra, şimdi, her türlü ya
vaşhklarm, yavaş yürüyen hazır
lıklarımızın tehlikeli olduğunu 
söylemekte ne yanlışlık buluna
bilir? 

Herkesten iyi ve üstün olmak 
dileğimizi, ulusal savgada geri 
kalmamak diye anlamlandırınca, 
dünyayı saran tehlike önünde 
yüklenmekte olduğumuz büyük 
ve soravlı ödevin değeri kendi 
kendine meydana çıkar. 

Bugün kesin olarak ve içtem 
inanıyoruz ki, en korkunç tehli
keyi önliyecek büyük kuvvet o· 
lan hava ordusunu hızla madde
leştirmek, meseleyi halka en iyi 
anlatmak durumunda olan öğret
menlerimizin elindedir Ve artık 
yapılacak biricik iş, hava ordusu
nun değerini ve hava tehlikesini 
öğretmene belletip ulusal davayı 
ona maletmek olmak lazımgeli
yor .. 

Kaç aydır, büyük havacılık ül
küsü peşinde göze çarpan hare
ketler iyice incelenince, doğru 

yolun, bundan başka bir şey ola
nııyacağım kestirmekte güclüğe 
uğranılmıyacaktır, sanıyorum. 

Ve bütün bunlardan da şu so
nuca varıyorum ki hava mesele
mizin başanlmasr umudlan artık 
en kuvvetli ve biricik çare olarak, 
öğretmenlerimizin yapacakları 
hava seferberliğine sıkı sıkıya 
bağlanmıştır. Yurdun iyiliği için 
işte bunu istiyoruz. 

Şakir Hazim GÖKMEN 

ULUS 

iÇ HABERLER 
IST AN BUL TELEFONLAR/ : 

Genel sayıma hazırlık 
İstanbul, 23 - Bugün istatis· 

tik genel direktörü B. Celal Ay
barla İstanbul nüfus sayım büro· 
suna gelen İsviçre nüfus geneJ 
•Jirektörü şimdiye kadar yanılan 

hazırlıklar hakkında bilgi almış· 
lardır. Sonradan B. Celal Aybar 
urayda ilçebaylarla nüfus saymn 
hakkında bir konuşma yapmıı:ıtır 

Para basımı devam 
ediyor 

İstanbul, 23 - Darphane bir 
liralıkların basımının bir haftaya 
kacl:lr sonunu alacaktır. 

Abdurrahman Naci uçağ 
İstanbul, 23 - Abdurrahman 

Nacı adına satın alman uçağa 25 
eylUlde Yeşilköyde törenle ad ko
nacaktır. 

Rusyaya giden talebeler 
İstanbul, 23 - Rusyaya uçak

çılık öğrenmek üzere gönderilen 
talebeler biray sonra dönecekler 
ve geldikten sonra Küçük Çekme
cede Türkkuşu okulunda hocalık 
yapacaklardır. 

Vergi incelemeleri 
İstanbul, 23 - Bugün finans 

yönetgesinde yönetgerin başkan· 
lığında bir toplantı yapılmış, ver
gilerden ve hele bina vergilerin 
den yapılan sızılar gözden ge<;iril 
miştir. 

Festival grupları gidiyor 
İstanbul, 23 - Festival için 

İstanbula gelen Balkan ulusları 
gruplarından yarın yunanlılarla 

yugoslavlar, perşembeye de ro
manyahlar ve bulgarlar gidece~t
lerdir. 

* Türkiye baş pehlivanı Kara 
Ali Dinarlı ile beraber Amerika
ya gitti. 

Parasız yatı sınaçları 
İstanbul, 23 - Bugün yapılan 

lise ve orta okulu parasız yatı sr
naçlarına 1000 kadar talebe girdi. 
350 talebe alınacaktır. 

Bir hasta otomobilde öldü 
İstanbul, 23 - Dün Maslak 

yolunda bir jandarma bir otomo
bilde bir cesed görmüştür. Oto
mobili durdurmak istemişse de 
sesini işittiremediği için durdura
mamıştır. Polisin gerçinine göre 

Sağlılc Balcanımız 

döndü 
Cumartesi günü İstanbula gi· 

den Sağlık bakam B Refik Say
dam sosyal yardım genel direktö
rü B. Asımla beraber dün sabah 
şehrimize gelmişlerdir. 

Yeni hir li~e 

kurula("ak 
İtfaiye alanında yapılmakta o

lan yeni orta okul binası bittikten 
sonra buraya taşınacak olan An· 
kara erkek orta okulunun lise va
pılması düşünülmektedir. 

İstanbu lda yeni açılacak 
orta okullar 

İstanhulda açılacak oı~n üc ve
ni orta okulun kadrol:ın İstanhul 
Kültür direkt·örü B. Mehmed E
minin bugün buraya gelmesinden 
sonra ke.;;in seklini alrıcaktır. 

Otobüsler hazırlanıyor 
Şehrimizde 1 birinci teşrinde 

işliyecek olan yeni otobüslerde 
şoför ve biletçi olarak çalışacak 
olanlarm smaçlarr bitmiş ve atan· 
maları başlamuştır. Ayrıca işliye· 
cek yeni otobüsler için lazım ge· 
len diğer bütün hazırlıklar biti riı. 
mi~ bulunmaktadır 

Anadolu çimento sos-
yetesinin karları 

Anadolu türk çimento sosye
tesinin karlarını kliring anlaşma
sı olmayan memleketlere güney 
illerimizden hayvan satın alarak 
göndermek suretile dışarı çıkar· 
ması Bakanlar kurulunca onav
lanmıştır. 

Acıklı bir ölüm 
Ankara eski sanatlar okulu 

direktörü ve "Nuri demir eşya,. 
fabrikası ortaklarından m ühendis 
B. Kamıran Sırrı İstanbulda al 
man hasta yurdun<la kanserden öl 
müstür. 

Ahlaklı ve yurd sever bir zat 
olan B. Kamıranın gene yasında 
ölümü, kendisini tanıyanları~ çok 
kederlendirmiştir. Aylesinin acı 
lanm paylasır. bassağı dileriz. 

cesed Etfal hasta yurdunda yatan 
bir kadınındır ve hasta yurdundan 
evine gönderilirken yolda ölmüş-
tür. 

B. Tahsin Uzcı· 

Trabzon da 
Trabzon, 23 (A.A.) - Dogu il

leri üçüncü genel enspektörü B 
Tahsin Uzer beraberindeki danış
manlarla birlikte şehrimize ge~
miş, törenle karşılanmış ve parti 
tarafından şerefine bir şölen veril
miştir. B. Tahsin U zerin şölende 
başbakanın Trabzon ve Hinterlan
dının ekonomik işlerinin dirimi· 
ne birden yetecek olan ana tedbir
lerden liman transiti ve gübre 
fabrikası isleri üzerindeki kesin 
kararlarından bahsetmesi halkı 
derin sevincler icinde bırakmıstır. 
B. Tahsin Uzer isvarlardan ileri 
gelenlerini cağır~rak temaslar 
vapmakta, genel isler hakkında 
izahlar alma lc:tadır. 

Genel enspektör yarın Erzu
ruma gidec ektir. 

Biivük hi r yangın 

Balıkesir, 23 (A.A.) - Smdır

gı ilçesinin Çorum kamununa bag
lı Düğüncüler köyü bü) :ik bir yan
gın felaketi geçirmiştir. Köyde 99 
ev, 35 zahire anbarı, 19 samanlık 
yanmıştrr. Köyün yanan krsmm
dan ayrı bulunan 12 ev kurtulabil· 
m~ştir. Felaket g~ren köylüleri· 
mıze yardrm için ılbayhk Ankara 
kızılay merkezi ve ~ehrimiz şube
si derhal faaliyete geçmişler. al.'. ık
ta kalan köyli1vü harmdıracak ka
dar çadır göndcrdik1eri gibi kızıl · 
ay merkezi ilk olarak ~ao, Bahke· 
sir şubesi de i.iç vüz lira yardımda 
bulunmuslardır. İlbay yangın \ e· 
rine giderek kö vlünün durumla· 
riyle vakrT'rhn ilo-ilPn•ııic::tir 

Dil bayramında veri
lecek söylev 

İstanbul, 2J (A.A.) -- T. D. K. 
Genel Sekreterliğinden: 

Dil bayrammda Türk dili ku
rumu adına verilecek olan söylev 
Ankara radyosuyla birleştirilecek 
olan İstanbul radyo merkezinden 
26 eylUl 1935 persembe günü saat 
18 de verilecektir. 

Bir arkadaşımız evlendi 
Basın genel direktörlüğü ış· 

yarlarmdan B. Ertuğrul Şevketin 
nişanlısı Bayanla dün Ankara u
raymda nikahlan yapıldığı habeı 
almmıştır. Kendilerine iyi günlf.r 
dileriz. 

Ankara stadyumu biti)or 

Ankaranrn en güzel yapılarından biri otan stadyumun bitmesı yakıntaşm'Jtrt. Yapı ışıerinin 29 birinci reşrıne l:srlar 
ııteceği ve cumuriyet bayramınrn burs da kutlanacağı umulmaktadır. 

Resimlerimizden sol taraftakiler ilStte at koşu/atı alanında Atatilrke aJd ttibllnle balk tribünlerini göstermektedir. Sağ 
tarafti ~stteki r~sim üstü yeşermiş olan ayak tcıpu alanı ve alttaki de yapılmıktı olan tribünlrri f(6steriyor. 

SA \'irA 3 

İstanhuJ gazetele 
rinin başyazıhırı 

C Umhurİye( tek~ !a:osında B 
A bıdın Da ver dı . 

yor ki: 

"Trakyanm memleketin ve rejimin 
General Kazım Dirik'ten beklediği ve 
istediği Trakyayı en kısa bir zarr.anda, 
türkün medeni kabiliyetlerinin yükselt. 
liğini gösteren bir mamure haline sok· 
maktır. Genel enspektörün iyi bir ıda. 
renin üstünde bir çalışma. fevkalade 
bir başarıcılık istiyoruz. Trakyada. son 
yıla gelinciye kadar kaybedilen krv 

metli zamanları tela fi etmek gerekt :r 
Orada gelen soydaş göçmenleri, hemC'n 
isliyen, yetiştiren, bir hale koyup ı:{ÖS. 

terişten, süsten ve lüksten önce. Trak. 
yanın en büyük enreji kaynağı olan 
köylü ve göçmeni kuvvetlendirmek gr.
rektir. Bu yapılrpta Trakyanın ovala. 
rmda tınazlar gibi harmanlar yüks~l 

diği, otlaklarında koyun, srğır, at sii. 

rülerinden geçilmediği, istasyonların. 

da yığılan ürünleri tasımağa vagonhr 

yetişmediği zaman, her valinin. bcr 
enspektörün yapmak istediği güzel ve 

süslü şeyler. kendiliğinden olur. 
Trakyada yapılacak bütün i ler acC"

ledir. Orada 36 buçuk veya 37 derece. 
de hararetle değil 40 derece ile çalış 

mak ve programlı çalışmak, Trakyada 
bir bayındırlık ve med eniyet harikası 

yaratmak lazımdır. Trakyanın ve Tür. 
kiyenin general Kazım Dirik'ten bek. 
' t>diği iste bu harikadır.,, 

ZAMAN da, Zaman imzalı 
yazıda da şöyle 

deniliyor: 
"Eskiden daima Türkiyeye haka

ret edildiğinden, ve şimdi de türlü §C

killerde hu hakaretlere devam ettikle· 
rinden bahsediyor ve diyor ki: 

Bunun en yakın ve acıklı misalini 
de, kaç gündür gazetemizde tafsilatını 
yazdığımız hadise te kil eder. 

Bu hadise. elinde usulü daires.inde 
pasosu olan bir türk mekteb çocuğu. 

nun, sahtekarlıkla itham edilerek 
tramvaydan atılmış olmasıdır. Zavallı 

küçük yavru elinde pasosu olduğu haL 

de gene bir türk tarafından sahtwr
lıkla itham edilsin. Tahkir edilsin. Ve 
ttile kak1la tramvaydan atılsın ... Sonra 
şikayet i~in telefon edince ayrrca da 
hakaret görsün. 

Bu kadarı artık fazla ve çok fazla 

dır. Değil mi? Bu hadise artık bu me
seleleri hall ettirmek icin bardağ ı taşı. 

ran damla mahiyetini almıştır. Ve bar. 

dak artık mutlak taşmalıdrr. Telefon· 
da "ben türkçe bilmez •. diyen tath su 
frengi derhal şirketten atılacaktır. Bu. 

na başka çare yoktur. Bu adamın ismi 
· Baldisera - imiş. Hakaret dairesinin 
başında - Baldisera isminde bir ıtda. 
ma ihtiyaç var mı? M em le kette tram. 
vayı hareket ettirecek türıkmü yok? th 
küdar tramvaylarrm kim işletiyor? B.d. 
diseralılar. hansesler veya gindorlar 
mı? Hem bu Baldisera ne kadar avlık 
alıyor? Ve bu paraları kim veriyor~ 

Siz, ben ve diin çocuğu tahkir ediler. 
B. Hüsnü değil mi? Yüreğimiz yanardL 
yazdığımız bu satırları, İstanbul Nah..ı 
komiserliğinin bir daha gözü önüm~ 

koyuyoruz. Ve tramvav şirketine kar· 

şı direktöründen başlıyarak türk çocu. 
ğunu tahkire cüret eden türk bi1etç si 
de dahil olmak üzere bütün mesuJle. 
rin en şiddetle ceza1andrrılmasını bek
liyoruz. Fakat her şeye rağmen maz•1.
görmek istediğimiz zavalh biletçi te""
ziye edilir de, bu Baldisera denite•t .,. 
damla Gindford denilen diğer adam~ 

hir şey vaprlmıtrsa asıl o zaman yüre. 

KURU ,.._, da da B. Asım 

f" Us diyor ki: 
"İtalyanın cevabının müzakere ka. 

pısmı açrk bıraktığını söyliyerek di· 
yor ki: 

Fakat şunu kabul etmek lazımdır ki, 
İtalyanın açık bıraktığı bu mUzakere 
pek dardır. Ru itibarla barışın, bozul. 

masında endisede olan her memJeket 
kendine göre tedbirler almağa başla
mıştır. Net ekim İsviçre hükümet:inin 
seferberlik hazırlıklarına girdiği riva.. 
yet olunmaktadrr. Avrupanın bazı me:n 
leketlerinde <;İgorta şirketleri deniz 
nakliyatına •· irl primlerini şimdiden ar· 
trrmrşlardır. Sözün kısasr hugün. b :ıt. 

t1 bir saat içinde ıırsıulusal ban.; b-.7t1-

1abilir. Böyle bir durumda her devle. 
tin kendi menfaatlerini muhafaza için 

koruma tedbirleri alması pek tbiiğdir,.. 



SAYIFA 4 

Komşularımızda 
neler oluyor? 

YUGOSLA VYA'DA · 

§ Yugoalav bükümeti bu y.d ar· 
eıuhual Laipzia panayuma sir
mmaiftir. Bunwı aebebi de, al
man - JUSoala• lderiqinde Y• 
ıo.iavya'mn Alman,adua alacak
b olmau ve bu alacalı büJü1tmek 
için yeniden ahcılar ı..ı-,ta ça
bımamak armwdur. Buna karp, 
seçen yıla söre daha hüyik aayı
da JU&oelav tecimerleri alıcı aıfa. 
tiyle ıibniflerdir. Bu tecimerlerin 
yaptıkları ziyaretJerden iki mem
leket arumdaki tecim ilgilerinin 
noı mallqmeai beklenmiyorsa da 
bu hiç olmazaa tecim muvazeneai· 
nin diizelmeaine bir ifarettir. Yu
goala,- gazeteleri, Yugoalavyanm 
Almanya ya fazla mal aatacak yer -
ele ondan fazla mal almak suretile 
lderiq aistemiain normal bir te
kilde itletibneıinin çok iyi olaca. 
fn11 söyliyorlar. 

§ Yugoılavya'dan balyaya a&· 

blan mallann mikdan gittikçe 
artmaktadır. Son üç ay içinde 
sönderilen mal mikdan, geçen yıl 
içınde gönderilen maDarm mec· 
muundan daha fazladır. Bu artı 
şın aebebi, ltalyanın doğu Afrika
aıncla yapmakta olduğu hazırbk-
1ardn 

§ Yugoalaw hükümetinin iatej'I 
üzerin~ franıız hükümeti bu yılı• 
üçüncü üç aybk deweü için Y• 
ıoalavyanın Framaya stimdence· 
ii elma kontenjanına 1500 kilo 
daha eklenait, dördüncü üç ayhk 
dene iç.in olan elma kontenjanmı 
da 5000 kiloya çrkarmlfbr. 

§Bir yugoılav aoıyetesi 1000 
kental üzüm aatışı için alman e
konomik çevenleriyle temaaa gİ· 
ritmiıtir. O züm çıkatmı artumak 
için bu ıoayete çıkat tecimerlert· 
ne, dqarıya aatdan her yüz kilo 
üzüm batına 40 dinar verecektir. 

ruN AN1ST ANDA: 

§ Bazı rornen tecimerleri yu
nan hükümetine tonu 107-110 fİ· 
lin fiatla 40.000 ton buğday ıat· 
mak iatemiılerdir. Bu buğday yu
nan buğdayı ile birlikte iki ay ka
d ... r yetiıebilecektir. Bununla ya 
pılan ekmeğin her kilosu 50-60 lef-

- ta acuza malolacaktu. Çünkü aon 
günlerde ar11Uluaal piyasada bui
day fiab 138 tiline kadar yükael. 
mittir. Yanan ekor.mi balranlııtı 
aruulaaal tecim anlapnalariyle 
bailamnq olması dola.,.i,.le b.i· 
daylarm memlekete sirmesine 
izin •erecefe benzemedifinden, 
romen tecimerlerinin ba önerıesi 
hqhakana bildirilecektir. 

§ Yunalliatanda Faler'deki u
çak fabrikau iymalabnm iki mi. 
line çıkarılmuı dolayııiyle bu f ab-
rikaıun ihtiyaç)anıu sözdea ı• 
çirmek üzere hava bakanlıjmcla 
hir lromiayon toplanmlfbr. lsma.-
lanan yeni malrinalardan batka, 
3 milyon dralwnilik makine daha 
ıamarlanmqtır. Baylelikle İyma· 
lat artacak Ye maliyet fiahm a-

..ıtacak. Ote taraftan bazı alet 
Ye parçaların memlekette yapıl
.... mümkün olacaktır. Aynca 
da fabrikanın yanmda Wri kim
)'& laboratuftl'I ve fotoiraf ku
mı, ateki de parafit tamir atelye 
li için olmak üzere iki bina yap-
...ı.caktır. Fabrika direktörünün 
Y•diii hir rapora göre, fahnxa-
- yıllık iymalatı 35 den 60 uça

Jii)uelmittir Ye durmadan ço
dır. Ufak bir lmmıclan 

ütün yedek parçalar Ya
pmiatanda yapılmaktadır. Yerli 
boyalarm fabrikada kullanma d• 
vo)eri yapdmqtır. Bir ipek fab
~liuı da yerli ipekten parafÜt 
,..pmak için bükümete batvur-
111Uftur. Bu fabrikanm yapbğı pa
ııatit yakında denenecek, iyi ao
n.c ahnıraa paraşütler de Yuna
r: ......... da yaprlacalrtn-. 

ULUS 

/ -

,: Yabancı gazetelerde okuduklarımız~ 
~ - ·-- - --- -- - --·---- ~ ·-- j 

AKDENiZ EGEMENL1Gt 
_ lt"!yan - habq anltllfmazlığı; lngiltere - ltalya anlO§ma:dığı ıekline girmek durumunu 

.-.ınce, Z4lnlml ~ orta ya atılan bir me•ele yeniden bir~olı diifüniiflere ve taanlara yol 
açtı: Alıtleıtiz ewemenlili ... 

AWenU'e "bizim dcnü,, diyen ltalya'7f1 ka.ıı; lllalta ve Cebelütfarılı'dalri lruuuedi id
leri H AlıJeniz lilaayle tloimtı bir tehlike olan lngiitere, zecri t~J birler ortaya atılınca Anava . 
lan lilamntlan bazı wemilerle Akdeniz'Jeki Jınanw /mooetlen JirJi. ltalya'nın coirali Jaru
ma ile lngiltne'tlen üdiin oWrı fu söylenen hava kuvveti lıGTfınnJ a Akdeniz egemenli.ği laer za _ 
marttl.,. siyat/e iizerirule Jc naya Jeln bir kona olmuflur: 

ltalyanın, coğrafiğ durumu bak _ 

•undan Akd nizde çok üstün bir yer 
aldığındap dolayı "Akdeniz devleti,, 
adını kuanmaıı lizımgeldiğinde fÜp
lae yoktur. Adriyatik denizile Adalat 
denizi, tamamiyle İtalyanın egemenliıi 
altındadır. Sicilyanın batı güney nok. 
tuiyle (Marsala) Tunusu körfe&inin 
doğu kuaay noktası (Kap Bon yahut 
Ras addar) arasında 15 deniz mili y•· 
but 140 kilometrelik bir mesafe oldu. 
tuna göre, İtalya, deniz kuvvetleri eli. 
le Akdeniri ikiye bölmek kudretini ta· 
ıımaktadır. Hatta İtalyaya aid olan 
Pantetleria adası. hem denizaltı gemi. 
leri ve uçaklar için iyi bir dayanaktır. 
hem de Kap Bom'dan ancak 45 denu 
mili uzaklığındadır. Şu halde bulfiniM 
modem savaş araçlariyle yukarda adı 
geçen yolu kapamak ve Cebetiltttaı\ 

boğaziyle Malta adası arasındaki bil· 
tün bağları koparmak pek kolaydır. 

İngiltere, Akdenizde üç önemli ve 
tlatün yere sahiptir. Cebelüttarık, Mili. 
ta, Portsait yahut İnenderiye, daha 
sonra tamamiyle doğuda bulunan .ltıb. 

rıı ada.ı ve son olarak Filiıtiıute son 
aamanlarda yapılan limanlann en be11i 
ba§lısı olan Hayfa. İngiltere, ytblerce 
1ıldanberi, ileri gCSren sıyaaaaiyle u. 
tün önemli deniz tecimi yollannı, lren. 
eli etine ve kendi egemenliği altına al· 
maya çalıpn11trr. İngilterenin, bOtln 
limanlara • ve hatta diyebiliriz ki, • 
bütün eaki dünyaya malik olmak ıu· 
retile dünya tecimi Uzerindeki başat 

durumunu hattA büyiik •vat bile defit
tirememiştir. 

Bu yüzden bütün Akdeniz memle· 
ketlerinin İngiltereyi bir saldırgan sa. 
yarak onun baıkıımdan kurtulmak iste. 
dikleri kolayca anlaşılır. ÇUnkU bliytik 
Britanya, bugiln bite Cebelitttank ve 
Portsaidi (Sftveyt kanalı) bpatara,, 
bütün Akdeniz memleketlerinin gemi
lerini Atlas veya Hind denizlerine çık. 
mayı yasak edebilir. İngiltere bu 11ra· 
da Hindistan yolunu güventık altına 
alan ve artık tarihiğ bir mahiyeti olaTI 
bir ananaya dayanmaktadır. 

Yukarda verilen izahlardan da an. 
latıldığma g6re, harp patine da lal. 
ya Akdenmn dofuaiy1e batmnı biriW
rinden ayırabilecektir. fabt bam ımr. 

il İngiltere bütün Akdenizi iaole ede· 
bilir. Her iki bükllmetin de bu ihtimali 
bir hakikate çevirmek için llznqelen 
araçları vardır. İtalyamn lııugln takti. 
ben 72 deniz altı gemisi, 1000 den faz. 
la uçağı, birçok küçük bal01ılan, 80 
muhribi, 45 torpidoeu ft 45 motola 
vardır. Sade bu kunetler, yukarda t.JI. 
ıi geçen baribcb yapmağa yeter. AD. 
cak Habe§istanla harbedildiği takdir 
ele QÇRlarm en bilyilk bam ondüt 
c:epladere ayrılacaktır. Bundan bqb 
t tal7UUft .. bina eald • dört dritnota, 
bir uçak gemili. 15 hafif ve 19 apr lua 
9'Jlz&il ft yetecelr milubrda aeret ge
mileri de Yardır. 

lngntereniıı filon, Fnmu w lıa1-

yaya ailllet edildili aman p 80DUÇ 

elde edilir. 3: S: 5. yani bilyiik Brita. 
yanın deniı kuvveti ayn ayn her bU 
memlelDete nUbetle bir miali fula •e 
takriben i1ııiainin yekilnuna eıittir. Bun. 
dan btfb lngilteredeo yana olarak 
CebeHktank ve Malta, tıa6 bahdlerl· 
ni, ammnf deniscililderini, AftKJ 
ruhlarını n artdr tarihe bnfant sebat. 
larmı ela .&ylemek blJildir. 

Blyiik Briaa,a baDclan ..... Ü:· 

deainle1d eı alili • ....,.a eltne 
alDIMI• J>aıııw. Awıupanm Dd en 
btı)'iik Rft1 ra'aiae maliktir i bunlu 
da -.eı.on.. ft -ılodaey,. dritnotWL 
dır. Ba caniler. biç bir dlpnandın 
korkmıyacak kadar btiyiik olduktan 
gibi. aynı zamanda taııdıkları itıme de 
ıeref vermektedirler. Gemide 40,6 san. 
timetreJik 9 top torpido müdafaası ıçirı 

15.2 santimetreliık 12 top ve upk mü
dafaa11 için de 6,11 aııtimetrelik bir. 
çok makinalı toplar vardır. Mevcut rua· 

kinalar 50.000 beygir kuvvetindedir ve 
geminin saatte 23,5 deniz mili almannı 
sağlar, gemi, alınan özel tertibatla ge. 
rek torpito ve gerek uçak hlicumlarına 
karşı başarıyla göğüs gerebilir. 

Hiç bir A'kdeniz devleti, bu bii)iık 
aavq gemilerilc boy ölçüşebilecek bir 
gemi çıkaramaz. 

Demek iri her iki devlet de, bir yan. 
dan Akdenizdeki tatmı durdurmak, &te 
yandan Akdenizle dışarısı arasındaki b
tibatı kcıuneok için gere un araçları var. 
dır. 

Fakat İtalya, açık ft müdafaasız du
ran limanların bombardıman edilmesin. 
den korkduğu gibi Habeıistanla barba 
girifirae Süveyt kanalının bpatılma. 
amdan kaygulanmaktadır. Bu takdirde 
Afrikacla çarpıpıı askerlerine fazla kuv· 
vetleri ıönclermek için ancak hava yo .. 
luna bq vurabilir ki, bunun ela doğu 

Afribdaki ordularm ihtiyacını tama· 
men kapatmağa yeteceği tllpbelidir, ZL 
ten daha bugün bile llıaırm &erinden 
uçmak yasak edilmittir. 

Buna kartı lngilterede Akdenisde. 
ki idn yerin.in bybolmumclan çeki· 
Diyor. Malta, kuvvetli uçak Jallcumlln 
karfnmc1a bOyillr zararlara uinJacaiı 
gibi Cebelüttankm kayalardan meyda. 
na getirllmit iıtibklmı, aıb bir apr 
topçu ateline ,ancak çok gUçltilde azuıı 
saman karıı koyabilir. 

lştc her iki devlet de bütün kuvvet· 
lerine kar111ı. bir iki zayıf noktalariyle 
biribirlerinc karıı korku dolu bir du. 
rum almışlardır. Fakat efer bapa bit 
Akdeniz devleti. ltalyaya katıpcak o. 
luna, o uman ltalyanm çok daha D• 
tlia bir durum alacağına c1a ıliphe yok .. 
tur. 

Hava kuvvetlerine gelince, genel o· 

larak bunlardan bekleoen bapmım pe.k 

fazla mübaJflpb olduğa apaçıktır. Ze. 

birli gazlar yaaütır. Fakat bu y&aidl 

herkes tarafmdmı tutulup tutulmıya. 

cağı ela belli değildir. Önce Avustur

ya - Macariatana ait olan Pola Hma. 

m, t.ayük Uftf aıraamda çok aman •· 
iır kalibrede (54 Kg.) 2000 bomba ile 

bombardıman edllmittl· Pabt ha1dbt .. 
te elde edilen zararın değeri afırla e. 

fitti. Haft aillJnnnı o -ndmberi 
geliftiği kesindir: nitekim isabet im· 
lı:bı fuJalapa ........ lana ,...... ... 

patlama kunetl &nemli bir mikdarda 
artmqtu. Fakat buna karfl adldaf• 

tedbirleri de ilerletilmit ve bu y6zclıea 

dlpnau uçaklan ancak 2500-4000 met· 

reden btlcam etmek sonında olmqlar. 

cbr. Bmmnla beraber çok tidc1ctli çar. 

p .... ıu olacaJrtır. Anc:ak psb bcımb. 

Ju. rtls&lrlana hiç dmmeclili kıt JDe•· 
si•iNle ,rib&lrlarm çok aaldo oldup 
JU mewaiminden çok daha u tehlike. 
Hdir. 

Bup ltaıya. Akdenis havalaruıa 

haJrimdiT, lngiltere iae ancak uçak iL 

mileri aracı ile avcı ft bombarcbman 
uçaklarmı getirebilir. Ba g6n 191 ~ 

tı tapyabileceJr altı b8yt1k uçak gemi
me maliktir. Sade en blyUık açalı •. 
milerioden olan "Glorima.. w •Coura.. 
teom. em ~r uçak tapyabilirler. 

Cebelittank .. Maltada bu ctın ıc 
ve 15 uçalrl* iki Yeya iç filo vardır. 

Buı gemiler de uçak1ann inmeai ftJI 
hueket etmesine elveriP'i bir tekilde 
huırlmumft!r. Pabt l..JJ'.ır, bombala. 
rm iaabetiDi anlamak lzere laıllamJdı. 
tı için savat kuvvetlerine dahil değil· 
dirler. Sıyual bakımdan çok ıergin o
lan fU aoa gUnJrrde ve ~n bilyük devlet 

adamlarının eanbiyonlarct. açıkça 

bahsettikleri bir sırada, fnsanm aklma. 
bu sankaiyon1arın nasıl bir tekil alabi. 
leceği suali geliyor. Eneli kimyevi 
maddeler, gaz maskelerl, konserve, kö. 
mür gibi savqa yarıyacak btitDn mad. 
delerin satışı durdurulacak, ıonra yazı. 
nın başında adı geçen barikatlar yapı· 
lacaktır. 

Fakat İtalya, laerhanai bir aaııkaiJO. 
na bat vurulduiu takclirde bunun barb 
etmek ipn bir ~ oMlajmı bildir .. 
mittir. 

Bunun için yukarda deaiscilik bakı .. 
mılHlm laJa ecaı.e,. ......... bu ... 
selenin ea akttlel tarafı. mnsuu babı 
devletleriıl. hangi Aoktaııiaa claba ko· 
layca düşürillebileceğidir. 

Büyük Britanyanm Mı -
sırdaki süel hazırlıklan 

11.12.13 eyl{JJ 1935 tarihli .. EJiJuam,. 
(Kabire) tleıı: 

:e.gUD 11mr 'Balrww Km• 1. 
nemli bir toplantı yapmlftlr. Bu ...,.__ 

tıda italyan btlkt!metinln Mmr IDUl'Ja. 

rmda uker yığması incelenmiıtir. ML 
ıır sa bakanı ba m.a.ta tiuıemJI Jab. 
lar vermiıtir. 

İtalyan bUkümıeti bu tecJbirlerıl yal. 

m.ı aUmaailerc 1ra.rp almıı oldulunu 

MSylemelrtedir. Bmıwıla berar İtalya 
h'*S ıtl Tnııbl• pıt.. ..,--. ... 

ker yığmaktadır. Şimdiye kadar Trab· 

lusprpta 9ebell bin ulrer toplanmıt
tır. 

Mııır Bakanlar kurulu bu huamtı 

gerek olan ltiel tedbkleri aJmak lrarL 
rmı verınittir. 

İngiliz Akdeniz filoau komutanı A. 

miral §arl Jılorbiı Mıur ordusu genel 

enspektöril general Foıtaia'iıı yanmcla 

dolu umrlarlDI teftit etmit ve Mııır 

ıil bakanı ile uzun uzadıya gôrtipnlit· 
tür. 

lltamla balUDaD yllbmıc:ı uynuan 

kencli elçilerine bq nnnk .ebkB pı 
maakesi lltemlJlercHr. 

Ba hafta lçlncle blıpk baıt> aplrJan 
(Bordvil) ıatD ll.ıerinde upaüta " 
SUveyı kanalı bölgesinde ıOel deneçler 
ppmaktadırlar. 

lngilb aça FJllİaİ Gloriuı 6ç pa· 
denberi İıkenderiye limanında bulan. 
malrtacbr. Bu geminin tqıcbp açaldn 
Aba1dr apk iatMyoaandan uçak -

larla beraber llılD' g61derinde 1IÇUlll& 

1ar yapmaktadırlar. lııgllm. llOD ctm
lerde Abıakıra 300 uçak g&ldermiftlr. 

11 eylQl tarihinde tJirili tel arcaıe

ri ctiieri de patlayıcı maddeleri taflJUl 

Dd lqilla ...... tüencled~,. ·~ 
tir. Bmılardan ı.tb pıem Une aoaye.. 

telinden " 300 DÜliJ'e otcımobiliaf ta. 
pyan batb bir rnt de aelerelr )'lktl
ntı bofaltmqtır. 

lüenderiyedc bulunan Akdeniz fi· 

loumdan cemlJer d8rder clarder beı 

giD -sıla çıkarak teftifte bul~ 
dırlar. Romadan gelen haberlere ıan, 
İslrenderiye sularında bDytlk bU harb 
fiJoeu toplaımk, giindelilt bir çat uçak. 
1ar 'öndermek ve Malta adaamm latilı. 
ktmlanm ft slel kuv.etlerini artır· 

malda İngilterenin gUdecefi ilk hedef 
Trabluagarbm almmuıdu. İtalyan p· 
ıeteteri de İtalyanm her ihtimale brfı 
hazır bulunduğunu yazmaktadırlar. 

Büyilk Britanyanm bugiln Akdenia. 
de toplanan harb gemı1eri 144 parçadır. 
Bunlardan başka İngilterenin lnı.ıay 
denizinin ana vatan filosu da (Home 
flt'et) Cebeh"tt rık rm nrna gelrnlftlr. 
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Biliyormusunuz 
ki ? ... 

§ Sarmıaağın fay daları - Sar . 
mıaak, çoğalma.sa damarlarımızı 
katılqtıran kristalleri eritir ve da
mar tami7onunu azaltır. Bwıdan 
dolayı arterJosldoroz ile ipetami
yoa'u ol•nlar l&l'lllllak ,emelidir
ler. Bun4'an bafb, IUlllll&k katb 
adaleleri üzerine doiradaa cloi
ru,a yaptıjı tenbi7e dola,.19le 
kaam pdip gelmesini luzlandırap 
ayarlar. Sannıuk, •JIU zamaada. 
kanı temizleyici hir maddedır. 
Bundan dolayı bdmlarm güçlük
le üst görmelerinde, ya,lan iler
lemİ! olanlarda, Taria, basur me
mesi, romatizma sibi baatl\lıklar
da -.rmıaak yemek iyidir. Sarmt
eakta bir takım kükürtlü esans· 
lar bulunduğundan boğazJan ci
ğerleri ve nefes bonılanm temiz
ler. Bu aebeble brontil, tıknefes
lik, amfiııııem we batti veremin 
ban telöllerincle sarnmak yen
mdidir. 

§ Maya iyeroğlifleri - Bal 
timordaki Con Hojlrinı üniveni
teai profesörlerinden Vily ı 
Ge,ta, ona albncı asırdan kalma 
İapaa7olca küçük bir kitab bu1-
mupur. B. kitabta meaela hayat, 
ııık, açlık gibi bir takım Maya ke
lime ve cümlelerinin İlp;myoka 
kartılıldan vardır. Bu birkaç ke
lime ve cümleain, Maya anıtları 
üzeriDde yazdı İyeroılifferle kar
ıılaıtınlmuı, umulur kiı4>un1arın 
detifre edilmeıini kolaylattıra
cakbr. 

§ E Yit•wini Ye ka+='=r -
Ha,..an iinltimindeld fayclw bi
linea Ye bajda7 filizleriyle yai
lanarak hazırlanan E Titaminini 
venlili 66 kadm izeriadeki ince
lemelet inden aldığı 80DllÇlardan 
bahseden Ontoryo ünivenitesi 
profelÖrii doktor iri M. Vataoa, 
çocımk diiıikmit olma Wl)'a dütür
mek üzere bulunan kadınlarda bu 
vitaminin çak İJİ etkilerini ıör
dülünü bildirmektedir. 

§ ikizlerde benzerlik - Dok
tor J. A. Freaer Roberts'e göre 
ikiz çocuklarda tam benzerlik 
yoktur. ikiz imanlarda bazı 7.a· 

manlar görülen benzerlik "cenin,,· 
in geç olarak ikiye bölünmL .
den ileri gelmektedir. 

§ Romatizmanın ıebebi - Ber
nard Şleziqer, Gorclon Sinyi ve 
S. Rusel Emi'ye göre, ileri roma
tizma baatahjmdan ölmüt üuan 
lana aöiü ve ciğer "ifrazatı,, nw 
mikrofotopafileri, auçiçeğiade 
aiiriil• tolnualara benzer tohum
lar~. 

§ Son günlerde Viyana pıya"8-
aı.nda IMr •rii ahte yirmi tilin· 
likler dolatıJormut· Fakat IMı aah
te paralar, makinada buılmq l f. 
diğimiz kijıd paralardan deiü
dir. Her biri birer yüksek anat 
eseridir. Viyana polisi aylardan
beri bu kalpazanlığın arkannda 
dolafbiı halde bir türlü kalpau
m ele geçirememiftir. 

En aoma, t.irkaç defa canı 
yaadıiı içİD pziilrii dört açan r 
kaaab ıeçıenlerde bö7le bir ki~ıcl 
parayı getiren elli betlik bir ka
dmı poli1e haber~- Polia 
kadım adattırmala batlallllfo isin 
1( yisil Wr parça acıklıdw. 

Vaktiyle itleri ,olanda ıiclea 
bir ayle, eon yıllardaki ı..hran 
içinde kötü hir clunıma yuvarlan
m"'8r. Yibek tahsil ıörmüt yir
mi bet 1atlarmd-ıri kızlan her 
yana bqvurduju balcle. aç kal
llllf. Güzel resim yapaıa kız, iki 
fırça ile bir perta•ıız bularak an
neaine biç haber yermeden gün
lerce ulraftdctan IODl'll lmaanus 
bir yiTmi !ilinlilr kiğıd para yap
mıt. Aç kaldıktan bir pn, anne
ıini kandınnıt ve paraya piyasaya 
ıürdürmüf. 

1932 martmdanberi Viyana pt• 
yuaama el ile •e auluboya ile ya
pılmıı olan bu klğıd paradan 92 
tane yirmi ,Hinlik çık....-



Memleket Postası 
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Bay..,Jırhk Blllsanmın Kelkit bölpsin .. 
deki etiidleri nwl geçti? 

.. , d ı:Jğ ....... ..... ,..,_ 
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.ı.11111111 o1 ....... Jıatıo A ...... • 
_. f(llli Y9llmli w •to.rıomıjk ıdflıt{e 
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Levis ve Iren 
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SAYIFA 6 

Yaratıcı 

devletçiliğimiz 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

8ovyet Sosyalist Cumuriyetleri Bir

llği Ağır Endüstri halle komiseri vekili 
•ıfatiyle ~unu memnuniyetle kaydede -
rlm ki, istiklal savaşının çetin yılların
da başlxyan ve barış uğrundaki savaş sr
rasında genişliyen ve kuvvet bulan 
bu dostluk, şimdı parlak tecellisini bu
günlerde faaliyete geçen Kayseri kom
binasında bulan ekonomik ve teknik 
teşriki mesai neticesinde daha derinleş

mektedir. 

Kayseri fabrikasının projesinin ih -
zarına, fabrikanın techiz ve montajına 
faal bir surette yardım etmiş olan Sov -
yet birliği ağır endüstrisini Türkiyenin 
bu çok güzel fabrikasının açıhş merasi
minde temsil ederken, bu sovyet - tütk 
dostluğu abidesinin bitirilmiş eserler 
sırasına girdiğini ve bu eserin kombina
nın yapılmasına birlikte çalrşması için 
alınan karardan sonra bir bucuk yıl için
de vücud bulduğunu kendi gözümle g8r· 
mekle bilhassa memnun oldum. 

Türkiye'de kaldığım müddetçe en 

fazla Türkiye hükümcti tarafından takih 

edilen Türkiye'yi endüstrileştirme yo -

lunu temsil eden ve gerçekleştirmekte 

olan muhterem Ekonomi Bakam Celal 

Bayar ile birlikte bulundum. B. Bakanın 

şahsı hakkında en hararetli hatıralarımı 

ve türk devleti endüstrisinin idarecisi ol

maları hasebiyle duyduğum derin hür -

metlerimi muhafaza edeceğim. 

B. Bayar hakkında edindiğim fikir, 
kendilerinin yalnız büyük bir devlet 

adamı olduğunda değil, aym zamanda 
da kendileriyle karşılaşanları kendisine 
cezbeden ve muhabbet telkin eden bir 
şahsiyet olduğu merkezindedir. 

Bana ve arkadaşlarıma gösterilen 
dostça kabulden ve Sovyet birliğinin 

dostu olan memleketinizde gördüğümüz 
müstesna bir misafirperverlikten dolayı 
en hararetli ve dostça tesekkürlerimi be
nimle karşılaşanlara iblağ etmenizi ve 
Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında 1 
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Yedi süel uçaklık hir 
romen filosu şehri . 

mize geliyor 

İtalyan l{ar~ı ö nergeleı·i ve fraıısız basııu 
1 

UA<;tNlK liAt.U:,KLhH: 

(Başı J. inci sayıfada) 
şöleni ve ertesi günü öğle vaktı da Türk 
Haya Kurumu adına bir öğle yemeği 

verilecektir. O gün akşam aynca ro -
men elçiliği d.- bir şölen verecektir. 
Konuklarımıza bir yarbay bir yüzbaşı 
vıe bir teğmen mihmandarlrk edecek ve 
şeobrimizin gezilect: k türlü yerlerini gös 
terecektir. Romen uçmarılan bundan 
önu tarafrmızdan Romanyaya yapıl -
mı~ olan göreti iade için gelmektıedir 
ler. Konuklarımızı karşılamak için o 
gün uçak alanına hava mfüteşarhğı baş 

kanlığı altında uc;ak kurulu adına baş 
kan yardımcısı ve diğer uçmanlar gi -
decekltr ve ayrıca beş avcı ve bir harb 
uçağından katınç bir filomuz saptanan 
yerden konuklarrmıza katısacaklardı.r. 

Konuklar Ankara Palasta misafir 
edileceklerdir. 

İstanbul, 23 (A.A) - İstanbul Ha 
va Kurumu tarafından bu akşam Pera

palasta İstanbulda bulunmakta olan yu
nan uç:manları şen fine bir akşam şö -
leni verilecektir. Yunan filosu ami -
ralt ile subayları, bu şölene çağrrhdrr
laır. 

Şöleni, büyük bir suvare takip ede 
oektir. 

lstanbul ilbayının Balkan atlet
lerine verdiği şölen. 

İstanbul, 23 (A.A) - llbay B. Mu
hiddin Üstündag. bugün Trabyadaki 

Tokatlıyan otelinde altıncı Balkan o -
yunlarına iştirak eden Balkan atletle
ri onuruna bir oğle şöleni venniştir. 

böyle muvaffakıyetle başlayan ekonv.nik 
ve teknik teşriki mesainin yakın atid~ 
daha inki af etmesi. genişlemesi ve de -
rinleşmesi uğrundaki samimi temenni 
terimi kendilerine bildirmenizi rica ede-
rim... diyevden sonra gazetecilere ha· 
zırlanaıı büfede çay ve pasta ikram edil· 
miştir. 

Parıs, 23 (A.A.) - B. Aloıs.ınin B. 
Madariaga'yı görmesi, gayet açık bu 

sakinlik eseri gibi görünmektedir. Ba. 
n Paris gazeteleri, bir italyan "karşı o· 
nergeleri,. nden duruksamadan bahsed:. 
yorlar. 

Fransız ba~ını, görüsmelerin devam 
edebilmesindeıı memnun görünmekle 
beraber umudlarrnı daha ileriye götüre. 
memektedir. Gerçekten, be~ler komite
sinin elinde bulunan imkanlarla italy-;>n 
tezinin teşkil ettiği zıd unsurları bir. 
leştirmenin imkansız olmasından L.ır· 

kulmaktadır. 

Jurnal diyor ki: 
"B. Aloisinin yaptığı girişimın dik. 

kat edilecek noktası, görüşme kapısının 
sarih surette açık bulunduğudur.,, 

Maten gazetesi. buna benzer bir gö. 
rü:ı;te bulunduktan sonra diyor ki: 

''Komitenm projesile İtalyan görüs
leri ara:.ındaki fark, İngilterenin hoşu. 
na gitmemektedir. Komitenin bu görüş
leri kabu4 edcbi1eceği çok süphelidir. 
İtalyan anlasma bozgunculuğunda ha. 
sıl olan hafif değişikliğe karşm, gö. 
rüsmeler pek zor olacak gibi görün

mektedir . ., 
Pöti Parisiyen diyor ki: 
"Cenevredeki ingiliz çcvenleri, ko. 

mitenin görüşlerile Roma'mn görüşle
ri arasındaki uçurumun cloldurulaım. 

yacak kadar derin olduğu ve İtalyan gö. 
rüşü değişemiyecek şekilde olduğu 

takdirde, atışmayı belli bir zamandan 
fazh uzatmanın lüzumsuz olacağını 

sanmaktadırlar. 

Konsey üyelerinden bir çoğu bu 
fikre katılır gibi görünmekte, hatta ko· 
mitenin, müsaadekralıkta fazla ileri 
gittiğini söylemektedirler. 

Uzlaşma girisiminin son evresinden 
önce bulunuyoruz. Kazanma ihtimalleri 
hSla zayıftır. Ve sosyete. girişimin so
nuna kadar götürmek hususunda yorul
mak bilmez bir sabır göstermek yükü. 
mündedir ... 

E~o tö Pan gazetesinde. Pertinaksc 
karşı önerge yapılacağı söylenmemiş 
~ibi görümekle beraber, karşı italyrln 
önergeleri karşısında bulunulduğunu 

vazar::ı k diyor ki · 

' 1 l'afıa Bakanhffından: 

Kanalı zarf usuliyle eksiltme 

"B. Musolini, aylardan beri ilk de la 
olarak konuşmaya girişmek istemiş gi. 
bi görünüyor. Şimdilik bu, büyük bir 
ilerlemedir ... 

Permina.ks bundan sonra, Cenevre
deki delegasyonlar nezdinde yaptığı an. 
ket sonucunda şu kanaatları elde etti 
ğini söylemektedir: 

1. - Görüşmelere •başlamak ve uz. 
!aştırma işlerini uzatmak iç.in her frr
sattan faydalanılacaktır. Beşler komi. 
tesi, bu gaye ile hemen bu sabah topla· 
nacaktır. 

2. - Dün ileri sürülen karşı İtalyan 
önergelerinin ne komite, ne de konsey 
tarafından kabul edilmek ihtimaı:leri 

yoktur. 
Pertinaks, sözünü. "Meselenin dü. 

ğümü. kolayca çözülemiyecektir ... diye 
bitirmektedir. 

Sosyalist organı, Popüler diyor ki: 
"İlk bakışta, İtalyanın görüşme yo. 

luna girdiği sanılıyor. Fcıkat Cenevre 
üyeleri, dün akşam. bu derece akımsat 
bir tefsire hiç de eğgin değillerdi. Ce
nevrede, italyan karşı önergelerini ka. 
bul edilemez mahiyette olduğu duygu· 
su vardtr. Cenevrede genel olarak B. 
Mt.solininin sadece vakit kazanmağa 

ca 'ıstıii:t kana ti vardır ... 

8. Şertokla yapıları anla.<jma 
Londra, 23 (A.A.) - Habeşistan el. 

çiiiği sekreteri, B. Martin ile B. Şertok 
arasında kararlaştırılan işin, tamamile 
özel mahiyette olduğunu tasrih etmiş. 

tir. 

Yeniden giden askerler 
Napoli, 23 (A.A.) - Piemont vapu. 

n ... , 294 siyah gömlekli ve 3100 neferle 

haı eket etmiştir. 

B. Aloisi B. Madariaga ile 
görüştü 

Cenevre, 23 (A.A) - B. Aloisi, dün 

B Madariaga ile görüş.ürken Roma -
dan gelen ve beşler komitesinin öner
geleri hakkında düşünceleri gösteren 
bir telgraf okumuştu.r. B. Madariaga, 
bazı notlar alarak arkadaşlarına bildir
mistir 

Litvunyada alman propagandaıu. 
Kavnas, 23 (A.A) - Dündenberi 

bir alınan postası Klaipeda için günde 
beş defa yayında bulunarak halkı (M~ 
mel birliği) listesine oy vermeğe ça • 
ğırmaktadır 

B. Uorgenuıv Lizbonda 
Lizbon, 23 (A.A) - Birleşik Amc.. 

rika Devletleri finans bakanı B. Mor • 
gentav buraya gelmiştir. 

Amerikan bakam, ba~ka Avrupa 
memleketlerini de dolaşacaktır. Baka..· 

nın bu gezisi resmidir . 

Lelı - Çekoslovak sınırında 
bir gösteri 

Katton, 23 (A.A) - Leh - çekos.. 
lovak sınırı yakınında büyük bir gös.. 
teri yapılmıştır. Bu gösterinin ama

cı, bundan iki yıl önce 15 bin kişi ta

rafından yapılan bir gösteride öldürü.. 
len iki leh uçmanını hatırlamak için 
lehlilerin yapmak istedikleri töreni çek 
işyarlannın yasak etmelerini protc~to

dur. 

Gösteride çt:k işyarlarının bu yasak
larını ve leh azınlığının Çekoslovakya 
da ı;ğradığı kötü muameleleri protesto 

eden bir dilerge kabul edilmiştir. 

Yıı.goslav eski savaşçılarının 
kararı 

Belgrad, 23 (A.A.) - Eski sava7-
çılar, arsıulusal konferansının ikinci 
asamblesi işlerini bitirmiş ve ulusı.ır 

sosyetesi paktını disiplin prensiplerinı: 
bayrılık kararı verilmiştir. 

V iyanada nazilerin çabşması 
Viyana. 23 (A.A) - Zabıta, boş bir 

arsada gizli bir silah deposu ve bu de
poda bir çok tüfek ve mitralyözlerle 

verici bir telsiz cihazı keşfetmiştir. 

Başka bir yerde, bütün şehirde şu.be

leri bulunan bir nazi propaganda mer
kezi meydana çıkarılmıştır. Bir çok 
nazi tevkif edilmiştir. 

1 - Eksıltmeye konulan iş: (Bolu vilayetinde Gerede - KızıL 

Gümriik mu haf aza Genel lcomu· 
tanlığı İstanbul sabn alma 

((omisyonıından: 

KA5E 

cahamam yolunda Ulusu üzerinde Betonarme Afatlar kıöıırüsü. 
İnşaatın keşif bedeli (22000) liradrı. 
2 - Bu işe ait şaı tnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartname~i. 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei ti.ırabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname, 
f) Keşif hulasa cedveli, 

1 - Deniz vasıtaları için satın alınacak olan 100 ton ikincı ne. 
vi ıbenzinin 16.10-935 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla ek. 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasrnlanan tutarı 33 bin liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Para ile verilir. 
4 - İstekliler % 7 ,5 tutarı olan 2500 Iiralrk vezne makbuzu ve

ya banka mektuplarını teklif mektupları ile bir:'kte saat 14 de k:>-

NEDKALMiNA 
g) Proje, 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (110) kuruş bedel muka. 

bilinde Nafıa Vekaleti şoseler Reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 9.10.935 tarihinde çarşamba günü saat 16 da An

karada Nafıa Vekaletinde şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır . 
4 - Eksiltme kapal" zarf usuliyle yapıl~caktır. 

misyona vermeleri. (5708) 1-4256 

Hariciye Vekaletinden: 
• 

Balılcesir ilbay lığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Balıkesir vilayeti merkezinde hUkU. 

met konağı binası, bina inşaatı her türlii tesisatile beralberdir. Bl. 
na tesisatm keşif bedeli 94182 doksan dört bin yüz sıeıkse.n iıki lira 
75 yetmiş beş kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak funlard1rr 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyeal 
E - Fenni ve husust şartnamesi 
F - Keşif cetveli ve silsilei fdat cetveli 
G - Beş adet plan • 
lstiyenler şartnameLeri ve evrakı 750 kuruş bedel mukabilinde 

encümenden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7 .10.935 günlemecinde pazartesi günü saat 15 de 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Binanın idarei hu&UıSiyeye ait olan 94182 doksan dört bin 

yüz seksen iki lira 75 yetmiş beş kuruşluk kısmı yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için 5959 lira 14 kuruş muvaklnt 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös. 
termesi lazımdır. :IDksilttneye en az bir parçada 30000 otuz bin li
ralık birinci nevi resmi daire binası yapmış olduğuna dair Naha 
müdürlüğünden vesika alanlar girebiecekler. 

7 - Teklif mektupları saat on dörde kadar vilayet encümenine 
makıl>uz mukabilinde verilecektir. Saat on dörtten sonra teklif 
zarfları kabul edilmiyecektir. (2740) 1-4~64 

Daktilo aı·anıyor 
M. T. A. ENSTİTÜSÜ~ DEN: 

Türkçe, Almanca ve Fransızca iyi bilen kuvvetli bir daıkttlo 
işe ahnacağmdan, isteklilerin Ankara•da Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne vesikalariyle müracaatları. Bu dillerdeki yazıları u:a. 
bında bizzat kaleme alabilen namzetler tercih olunacaktır. 

1-4196 

5 - Eksiltmeye girebilmek için istekhnın (1650) lira muvak
kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz ol. 
ması lazımdır : 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesiıkaları ihale·. 

den en az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden 
alacakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü ?1ad.dede yazdı saatten 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği daıresu\e getirilerek Ek. 
siltme komisyonu Reisliğine makbuz muka~i~~nd_~ verilecektir. 
Posta ile gönderile<:ek mektupların nihayet üçuncu maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2702) l-4Z53 

Otobüs işleri llirektörlü~nden 
İdaremizce bastırılarak Otobüs Hareket cetvelile üccet tarife. 

terini havi yol rehberine ve sehrin muhtelif yerlerinde dikilecek 
•inklı bölge sütunlarına ve arabaların içine konulmak üzere illin 
kabülüne başlanm,ştır. İsteklilerin doğruca Direktörlüğe mürac;ı. 
at etmeleri. (2734) 1-4260 

ÇUBUK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Çubuk kazasının Dumlupınar köyünde oturmakta olan çankırıh 

Ali oğlu Mehmet ve karısı Bulut taraflarınd~n Çankmmn Tevfi~ 
kiye mahallesinden Mehmet oğlu Rıza ale~hınde a~tıkları ~u~uk 
emanet dairesinde mukayyet bulunan yirmı altı lıra kendılerme 
ait iken mumaileyh Rıza üzerine kayıt ettirilmiş olduğundan bu 
paranın kendilerine verilmesi hakkındaki davanı!1 yapılmakta o lan 
muhakemesinde müddea aleyh Rızanın ikametgahı meçhul oldu
ğundan ilanen yapılan tebliğata rağmen mahkemeye gelmediğin. 
den hakkında gıyaben muhakeme yapxlmasma ve gıyap karar~~ı~ 
ilanen tebliğine karar verilmiş ve muhakeme 22·.:0-935 salı gunu 
saat 10 a brrakı\mış olduğundan muayyen olan ~un ve. saatta Çu. 
buk sulh hukuk mahkemesinde hazır bulunmadıgı takdırde tnuh::ı 
kemenin gıyaben yapılacağı ve müddeilerin id?i~larmı kabul et
miş sayılacağı ve usu1ün 405 inci maddesi mucıbınce mahkemeye 
kabul olunmıyacağı aıatfımu olmak ve tebliğat maıkamma kaim 
tutulmak Uzere ilan olunur. 1-4263 

Hariciye Vekaletinde 11 inci dereceden mevcut münhal memu. 
riyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur a]macakln 

Müsabaka. imtihanc 4 teşrinisani 935 de saat 10 da Hariciye Ve 
kaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, talipler.in memurin kanununun 4 üncü 
maddesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmalan 
lazımdır. 

Hukuk, Mülkiye, UHimu Siyasiye, İktisadiye ve lçtimaıye ve 
fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Hariciye 
mesleği ile ata.kası bulunan mümasil yüksek meıkteplerden birif'. 
den mezun olmak; 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Hususıyei 

Düvel, İktisat, Maliye ve Tarihi Siyasi (1815 den zamanımıza ka
dar) hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkç.e ve fransızcadan tahrir v• terceme, 
3 - Müsabakada üssü mizam doldurmak şartiyle en fazla nU. 

mero alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vuKuf 

sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mektep şehadetnameleri, askerliklerini r~ptıkl~

na dair vesikalarını, hüsnühal ve sıhhat şehadetnamelerı ıle hiivı
yet cüzdanı veya suretlerini istida ile 25 teşrinievel 935 akşa;nma 
kadar Vekalet Zat İşleri dairesi Şefliğine tevdi eylemeterı ve 
4 teşrinisani 935 de Ankarada Vekalette hazır bulunmaları askeı. 
tiklerini yapmamtş olanların müracaat eylememelri ilan olunur. 

(2722) 1-4255 

Divanı Mu haseha1 riyas(~tiıul~~n: 
Kapalı zarf usuliy'ı ekı::iltme ilanı 

1 - Kalorifer için lüzumu olan 120.170 tonluk kömür şartları-

si veçhile eksiltmeğe konulmuştur. 
2 - Eksiltme 7.10.935 pazartesi ı:tiinü saat on birde idare ve :ı!'. 

sab işleri müdüriyetiniieki eksiltme .komisyonunaa yapılacaktu. 
3 - Şartname parastz olarak idare ve hesab i~elri müdürfüğiln. 

den alınabilir. (2679) 1-420/l 
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Ziraat Vekatetinden: 
Memurin kanununun 4 üncil ve 5 inci maddelerini haiz olmak 

şartiyle !ngilizce ve fransızca dillerini türkçeye ve türkçeyi bu dil. 
lere çevırmeğe muktedir olan ve ilerde artırılmak üzere şimdilik 
ayda (125 - yüz yirmi beş) lira ücret verilmesi takarrür eden bir 
mütercime lüzum vardır. 

İstekliler bil'umum vesaiklerile 27 eylül 935 cuma günU saat 
birde Ziraat Vekaleti konferans salonunda açrlacak müsabaka im· 
tihanında hazır bulunmaları ilan olunur. 

Memuriyet yapmış olanlar tercih olunur. (2648) 1-4180 

Ankara Şaı·haylığından: 
Ankara Urayı Otobüsleri idaresi kadrosundaki Şoför 

'fe Biletçiler alınmış olduğundan bu işler için müracaat 
edilmemesi ilin olunur. (2728) 

1-4239 

Maliye Vekaletinden: 
600 adet içleri bezli evrak sepeti ile muhtelif boyda 1400 adet 

fersude kağıt sepeti açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. Mu· 
h~men kıymetleri 2450 lira olup isteklilerin 190 lira 50 kuruş te
nunat akçsi ile birlikte 26.9.1935 tarihine müsadif perşembe günü 
sa~t 15 de maliy: Yekaic:tinde müteşekkil mübayaa komisyonuna 
muracaat etmelerı. Tafsılatlı şartname merkezde kırtasiye mü. 
dtirlüğ"ünden ve lstanbulda Dolmabahçe deposunda alınabilir. 

(2466) l-3959 

Türk Hava Ku ... urnu 

Büyük • 
pıyangosu 

Şimdiye ~djlr binlerce kişiyi zengin etmiştir 
19 uncu tertıb 6 ncı keııide 11/1 inci teşrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 200.oor lira 

Havza şarhaylığından: 
lki kilometrede kurulu 4500 nüfuslu 800 evli havza şarma ters 

akan mnağının sekiz metre su.kutu olan kasabaya takribi 1200 met· 
re mesafedeki muhammen santral yerinden istifade edilerek elek. 
trik tesisatı yaptırılacaktır. 

Su kuvveti ölçülerek konulacak sorma dürbin ve dinamonun 
antral binasiyle dlirbin. dinamo ve tevzi tablosu yerlerinin tayini 

ve şebeke dahil bütün tesisatın müredath keşifnamesiyle ayrıca bir 
keşif hulasası yapılması ve yaprlctcak bu pl~n ve projelerin fenne 
muvafık olduğu vekaletçe tasdik edilmek şartiyle 250 lira muham. 
men bedelli elektrik tesisatı projesinin tanzimi 21 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Her türlü izahat için şarbayhğa mü. 
racaat edilmelidir. Eksiltme 4 tesrinievel 1935 de belediye encü· 
meninde yapılacaktır. (2651) · 1-4146 

Zıraat Vekileti 
Ankara - Etlil{ lıaytari merllez 

laboratuvarı müdürlüğünden: 
Müessese hayvanatı i~in 40000 ila 50000 kilo saman açık eksilt. 

ıneye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 1625 (Bin altı yüz yirmi 
beş liradır) İhalesi 9 te~rinievel 935 çarşamba günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi Müdüriy.etten verilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunda 
.yazılı şartlar dahilinde muayyen günde 122 liralık teminatJariyle 
birlikte Ziraat Vekaleti Muhasebe MUdüriyetinde toplanan satm. 
alma komisyonuna müracatları. (2630) 1-4135 

Güınriil{ muhafaza genel komu· 
tanh~ı İstanbul satınalına komis

yonundan: 
1 - Muhafaza memurları için şartnamesi veçhile 1193. takım el

bise ile .543 tane kaputun 7.10-935 pazartesi gaat 15 de kapalı .zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. · . 

2 - Bunların tasınlanan para.sı 23835 lira 80 kuruştur. 
3 - Evsaf ve şartname ve nJimuneler komisy0ndadır. 
4 - İsteklilerin muvakkat teminat olarak 1788 liralık vezne 

.aakbuzu veya banka mektuplarım teklif mektuplarile beraber saat 
~adar komisyona vermeleri. (5359) 1-401R 

Kültür Bakanlığı 
Artırma eksiltme komisyonwıdan: 

Eksiltmeye konulan iş: sanat okulları iç.in makina avadanh« ve 
malozeme: 

Tahmin Muvakkat 
t:dilen bedel teminat 

l. - Elektr.ik laboratuvar ahit, makine 
ve malzemesi . 15.160 l.137.-

2. - Tesviye, demir ve ağaç işleri için 
32 adet muhtelif cins makina . . 40.900 l.067.05 

3. - Tesviye, demir döküm ve ağaç .işleri 
için avadanlık ve muhtelif cins ve 

rnikdarda malzeme . . 13.572,6\. 1.017,95 
Sanat okulları için satın alınacak olan ve yukarda yazıh bulu

nan elektrik atat ve malzemesi, tesviye, demir ve ağaç işleri için 
makinalar ve tesviye, demir, ağaç, döküm işleri için avadanlık ve 
malzeme KAPALI Zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bir numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi 25.9.1935 çar. 
şamba günü saat 14, te, 2 numarada gösterilen ihtiyaçların eksilt. 
mesi aynı tarihte saat 15 te, 3 numarada gösterilen ihtiyaçların ek
eiltmesi aynı tarihte snat 16 da Kültür Bakanlcğr binasında Artır. 
ma Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

Her üç numarada gö~terilen eksiltmelere ait teklif mektupları 
aynı tarihte saat 13 de komisyon reisliğine verilecektir. Eksiltme. 
ye girmek istiyenler eksiltmeye konulan eşyaya ait şartnameleri 
Ankaca'da Kültür Bakanlığı Gereç Direktöilufıinden parasız ala. 
bilecekler.i gibi lstanbuliia'da Sultanahmette Sanat okulu direk-
törlüğünde de ~örebilirler. (2498) 1-3958 

ULUS 

Anliara P. 1'. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Ankara nreııkez postanesi telgraf gişeleri yanında mevcut plan 
ve krokiye göre telefon konuşma odası yaptmlacaıktır. Keşif be. 
deii 450 muvakkat teminat 33,75 liradır. Yapı şartnamesi parasız 
verilir. Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. İsteklilerin 4 bi · 
cinci teşrin 935 cuma günil saat 15 de komisyonumuza müracaat. 
ları. (2664) 1-4171 

Anl{ara müstak:il jandarma taburu 
sabnalma lcomisyonuııdan: 
9.9 ·935 pazartesi günil saat 14 de kapalı ıarf ekısiltmesine ko

nulan (115000) kilo birinci çeiİt ekmek için istekli çılanadrğmdan 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre pazarlıkla satın alın. 
masına ve pazarlığın 9.10·935 çarsamba günU saat 15 te açılmasına 
karar verilmiştir. İsteklilere şartnameyi parasız olarak J. ML. TB. 
Karargahından verilir pazarlrğa girmek istiyenlerin tahmin bedeli 
olan (11500) liranın (862) lira (50) kuruş olan % 7,50 ilk teminat 
makıbuz veya banka mektubu ile birlikte pazarlık günü ve saattn 
da tabur kurağında satrıı ıılma komisyon11nıı has vurmaları . (2632) 

t-41?6 

.~.~.~,v~.~.-.~.,-, 

.ı 

Kaimin 
Terkibinde kullamlan hususi eczaların 

Anl\:ara Evkaf t\'lüdürlü~den: 
Mahallesi sokak No. Cinsi Eski kiracısı 

Kurd Belediye C/ 4/89 Kaza Halk eşya pazarı 
Hacdvaz Koyunpazarı 13/32 dükkan Osman 

Cins ve semtleri yazılı yukarıda gösterilen evkafa aid iki parçıı 
emlak on gün müddetle açık artırmaya konmuştur. Artırma 27.9.935 
pazartesi günü saat 14 dedir. Tutmak ve şartnameyi öğrenmek isti· 
yenlerin ve muhammen bedelin yüzde 7,5 teminatile birlikte Anka. 
ra Evkaf Müdürliiı?;üne gelmeleri. (2613) 1-4110 

Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7590 lira olan 230 ton 
kok kömürü Bakanlık bina&ında te!'!lim şartile kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 3 birinci teşrin 1935 tarihine rastlayan perşembe gü· 
nü saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapıla. 
caktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 569.251 liralık 
muvakkat teminatları ile birlikte 1 birinci teşrin 1935 sah günil saat 
14 e kadar malzeme mUdUrlüğilne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malzeme mildUrlUğünden alabilirler. (2612) 1-4111 

24 EYLUL 1935 SALI 

Sebzeciler cemiyetiııdPn: 
Suluh hanın ortasında 290 metre murabbaı ve 29 met

re mikabı beton yapılacaktır. Bedeli keşfi altı yüz lira 
olup 25.9.935 çarşamba günü ihale yapılacağından talip 
olanların Suluhanda sebze meyvacılar cemiyetine mi.ira 
caatları. 1-4251 

Maliye Vel{al~tiııden: 
Ankara Kızılhey Malıye şubesi kazanç memur muavinliğındcn 

Muntazam borçlar müdürlüğü kadrosunda açık bulunan 17,5 lira 
maaşlı kitabete naklen tayin kılınan Cemil 31 Ağustos 935 tarihin 
denberi vazifesine devam etmemekte olduğu gibi sebebini de daire. 
sine bildirmemiş olduğundan ilan günHnden itibaren beş gün zarw 
sine bildirmemiş olduğundan itan gününden itibaren beş gün ı:ar. 
raporu göstermediği takdirde müstafi adcledilcccği ilan olunur. 

(2710) 1-4227 

l(ültür Bakanlığından: 
Bu yıl Kültür, Tüze ve Tarım Bakanlıklariyle Harita Genel 

Direktörlliğü hesabına ya!bancı memleketlere gönderilecek talebe. 
!erin, yarşiya girmek üzere çıktıkları Fakülte veya okullara mll• 
racaat müddeti bu ayın sonuna kadar uzatılmıştır. (5774) 1-4261 

Kapalı Zarf Usuliyle Elsiltme İlanı. 
Urfa ~Ümrüğü sabnalma komis
yonundan: 

ı - ı-:ksiltmeye konulan iş "Urfada yapdacak Gümrüık muha. 
faz:ı alayı talimgab binası inşaatıdır. 

İnşaat Urfada Külaplı mevkiinde yapılacaktır. İnşaat talimkih, 
hala ve mutbah ve banyodan ibarettir. 

Keşif bedeli "31756,. lira. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır c 
A • Eksiltme şartnamesi. 
B · Mukavele projesi. 
C • Nafta işleri şeraiti umumiyesi. 
D • Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fennt şartnaıuo. 
E • Hususi şartname. 
F • Keşif cetveli, Silsilei fiat cetveli, metra.ş cetveli. 
G. Proje grafik. 
İsti.yenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Urfa Gllm.. 

rük muhafaza alayı ikinci taburda satınalma komisyonunda het 
gün gelip görebilirler. 

3 - Eksiltme 4.10-935 cuma glinli saat 11 de Urfa Gilmrlllr 
alayı ikinci tabur satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

4.r Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin "2382., liralrk vezne 

makbuzu veya banka mektubu vermesi bundan başka aşağıdaki ve. 
aikaları haiz: olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecek.. 
ter inşaatın mesuliyeti fenniyesini deruhte edecek bir milhendiı 
veya en aşağı "yirmi beş bin liralık bir inşaatı muvaffakıyetle 
idare ettiğine dair aid olduğu viliyet Nafıa müdUrlUğll ve beledi
yesi tarafından müşterek tasdik edilmiş bir ehliyeti fenniye vesi. 
kasını hamil birisini bulunduracaktır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar GUmnik 2 Taburundaki satmalma komis. 
yonuna getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi. 
linde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 llncll maddede 
yazdı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu l1e iyi• 
ce kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (5455) 1--4068 · 

lGralık 
Bakkal dükkanı 

ve kahve 

Çanaldiale jandarmamektepleri 

Koçzade apartmanı ve 
kulüp sineması arkasında 
bakkal dükkanı ve kahve bir 
y:l için kiraliktır. 1064 nu· 
maraya telefon edilmelidir. 

sabnalma komisyonu reisliğinden: 
Tahmini Muvakkat 

bedeli teminat · İhale 
L. K. L.%7,5K. gUnlemeci Gtinü saati 

Nasıl olacağı ve hangi 
bidiğe aid olduğu l!.rzakın 

Has ekmek 
Kilo 
R93650 89365 6702 38 30.9.935 Pazartesi 15 Kapalı zarfla Ç. Kale Jr. blrWı:lertn.. 

Has elanek 215000 21500 1612 50 30.9.935 Pazartesi 15 Gelibolu. Kapalı zarfla 
Odun 1,775000 13312,50 998 44 30.9.935 Pazartesi 15 Ç. Kale kapalı zarfla 

dedir, 

§llınuııııııııuııııı ıııııııııııuıı11Hınııımıuııım11mıııımnıımıınuu11mıııı~ 
s ~ 
~ Ceh"!ci Hastaııt sı Opt:ratörü ~ = s 
~ Dr. TURGUT 5 

1 - Çanakkale 1, 3, 9, 10 saydı jandarma okullarl yle J. Hastanesi ve Gelibolu 11 saydı jandanna oku.. 
hJna 1.9.935 ~.en ~1.8.936 glinlemecine kadar seneJik ihtiyaçları olan yukarda yazdı ekmek ve odunun hL 
zalarn~da g~sterılen günlemeç gün ve saatlerde Ça naıkkale Belediye Dairesinde salfthiyettar komisyon· 
ca eksıltmesı yapılacaktır, 

2 -Teminatlar ihale günü saat 12 ye kadar Malsa ndığma yatırılmış teklif mektuplarlyle makbuzlar 
§ 
E ~ 
~ Hastalarını Adlive Sarayı § 
~ karşısında Havati apartmanın @ 

~ da her gün 15 den 19 za kadar ~ 
~ kabule baslamıstu. _ 
@§ıııııı11111oomımınınıııııııum111111nınınııuınmıııınııııııııııoo11111l1Jl11l~ 

KİRALIK EV 
Yenişehir Akaretler caddesi 

Düzenli sokak 12 No. nın dört 
oda büyül< salon elektrik, hava. 
gazı, su ve nezareti kamileyi ha. 
iz üçilncü katı. Askeri fabrikalaı 
umum mUdürlUğünde Bav Ömer 
$abana müracaat. Telefon 1356 

1-4217 

KİRALIK EV 
Her tUrlil konforu havi ve 

nezareti güzel Yenişehir Sela. 
nik caddesinde 51 numaralr ~v 
kiralıktır. Sabahları saat ondatı 
bire kadar 1347 numaraya tele. 
fon etmeleri. 1-421 t 

... \ 

lmtıyaa sahibi ve Başmu 1 

harriri Falih Rıfkı ATAY ı 
Umumi neşriyatı idare eden 
Vaır İşleri MUdilrll Naeuhl 
BAYDAR 

Çsnkm caddesi civamıda 
Uluı BaSJmevinde basılmış· 
t il'. 

saat 14 de komisyona teslim edilmiş olııcaktır. · . 
3 - Şartnameler Ankara, İstanbul ve Çanakkale Jandarma satın alma komisyonlarında parasız g6s.. 

terilehilir. (5627) 1-4147 

Ankara ilbaylığınd an: 
Senesi İsmi 

935 Rabeno 

935 Rabeno 

.. .. 

,, ,, 

Sanatı 

Mobelyacı 

Mobelya 
ardi~esi 

Mobelyacı 

Mobelya 
ıırdiyeai 

Ticaret yeri 

Kurt mahallesi 
şehremaneti C. 

kınacı han 

.. .. 

,, 

,, 

Yeğen bey ~ubesi mükelleflerinden Rabenonun 
eden yukarda yazılı vergilere ait ihbarname adresi 
tebliğat makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
ao ~ün zarfında bildirme!;i. il ım nltmur 

f YENi BU GECE 

SİN 
1 i 

Yeni sinema f evkalide 
hır pro . Am!a yeni sezona başllyoı 

lKl KOCALI 
Ayrrn : C!'\111• ı·f!simler 

Verginin · Mat. 
Lira K. 
93 6 

Ver.giııi 
Lira K. 
4 ı 88 kıa~anç 

th 
No. 

6 28 % 15 zam 
9 63 Buhran --57 79 9/11 

107 20 48 24 kazanç 
9 65 Buhran 

57 89 11/11 
112 50 kazanç 
22 50 Buhran 

135 00 9/15 
288 129 60 kazanç 

19 44 % ıs zam 
29 81 buhran 

178 85 9/16 
terki ticaret eylemesine bianen namına tahakkuk 
malfun olmadığından tebliğ edilememiş olmal<la 
ve tarihi ilandan itibaren buna müteallik itirazını 

(2718) 1__.11 245 

BUGÜN BUGEE 
Evalin Knapp - Tiı. 

-~~: r: -·· ~ 

taraf mdan temsil edilen 
17 No: lu POLiS OTOMOBiLi 

Hev-ec'\n ve sergüzeşt filmi 


