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B. Ali Çetinli:aya 
bugün doğuya 

gidiyor 
Bayındırlık Bakanımız Bay 

Ali Çetinkaya, yanında Demir -
yollar Genel Direktörü Bay İbra -
him Kemal, yol direktörü Bay Fu
at, Cer direktörü Bay Sedat, Sağ
lık Başkanı Bay Vehbi ve Bayın -
dırlık özel kalem direktörü Bay 
Nejad olduğu halde bu sabah do
ğu gezisine çıkacaktu. Bu gezinin 
bir ay kadar süreceği sanılmakta
dır. 

İstanbul Telef on 
Sosyetesi türk 
yönetiminde 

İstanbul, 2 (Telefon) - Bugün 
İstanbul Telefon Sosyetesinin illC 
defa olarak hüküm et yönetiminde 
çalıımaya başladığı gündür. Bil .. 
tün gazeteler sosyetenin alınma • 
sında devletin gösterdiği büfük 
baprıyı minnet ve ıükranla an ~ 
makta, yıllardanberi lstanbul'un 
bağrında bir çıban gibi kanayan 
bu yaranın lstanbul halkına ve 
devlete en faydalı bir Jekilde ve 
en uygun §artlar içinde ulusa mal 
edilmesinin ne büyük bir eser ol
duğuna işaret etmektedirler. 

Mgan erkinliği 

dolayısile kutlama 
te1gTafları 

Cumurba:-kanı Atatürk'ün Af
gan erkinlik hayramı dolayuiyle 
Afgan Kıralı Mehmed Zahir Ha
na çektiği kutlama telgrafı ile bu~ 
na gelen cevab aşağıdadır: 

Adnnız, andnnızdır. 

Bırakığ, Fransada ho§ kar§ılanmadı. 
--·--------------------------,_;. ________ __ • • 

Habeşistanın ltalya ve lngiltere ara-
sında bölünmesi ileri sürülüyor 

İsveç zecri tedbirler istiyor - Negüs, bırakığla ne yapmak istedi - İngiltere 
Maltaya durmadan kuvvet gönderiyor. _ 

Paris, 2 (A.A.) - Jurnal ga- ı 3 - Akdeniz filosunun bir kıs-
zetesinin Londra ayları, İngiliz mı Süveyş kanalı yakınındaki ge-
a111irallıiı tarafından geçen hafta zilerine devam etnıektedir. Her bi-

ri 31.000 tonluk Küin Elizabet 
ve Barham zırhlıları Akdeniz fi -
losunu takviye edeceklerdir. Küin 
Elizabet zırhlısı 15 gün içinde İn
giltere' den ayrılacaktır. 

4 - Bellarophane ve Neuralia 
gemileri gereç ve bir topçu müf • 
rezesi yükleyerek Malta'ya hare· 
ket etmişlerdir. 

5 - Malta halkı, ha va hücum
larına karşı hazırlatılmıştır. Mal
ta limanının savgası salı günü ha
zır olacaktrr. 

lrıgili~ - italyan birge egemenlijii 

Paris, 2 (A.A.) - Eko dö Pa -
ri gazetesinin Londra aytarına 
göre, durumu çözeleyen birçok 
kimseler, Habeşistan üzerinde İn· 
gilizlerle İtalyanlar taraf mdan or
taklaşa bir egemenlik kurulmas;y
le meselenin kotarı1acağı fikrin • 
de bulunmaktadırlar. 

(Sorııı 2. inci sa ytfada) 

1 Üzüm ve incirlerimize 
dış pazarlar bulundu 
İzmir panayırını_n açılmasında 

bulunmak üzere lzmir'e giden 
Türkolis Baıkanı Doktor 8. Mec
det Alkin'le, yayın danışmanı 8. 
Zeki Doğanoğlu şehrimize dön
müşlerdir. 

(unir v11 E~e bölıieai iciıa '7Ü· 

rı yüken altına alınmıştır. Şim -
diye kadar birliğe girmemiş olan 
çıkatçdarın da bu birli -

(Sonu 6. ıncı sayı/ada) 

Yoldan: 

H er yerde 5 kurus 

B. Susnitr. 
' ' u' 

Hahshurglar 
ve liüçük antaııt 

Viyana, 2 (A.A. ) -B. ŞufDİg 
Viner Nöye Stadtta, Marie - teı-es 
sü ekulu talebesine verdiği bir 
söylevle sıyasal kına vma tekrar 
başlamıştır. 

B. Şuşnig, bu söylevinde kü -
çük antant konferansmdan sonra 
Bled'e yayılan bildiriğin Habı -
burg'larm tekrar tahta geçmeleri 
hakkında olan kısmına araçsız ce
vab vermiş ve hele demi§tİr ki: 

' ' - Bir devletin sıyasal mese
Jeleri hakkında yapılan görütme
ler, yalnız o devletin topraklan 
içinde cereyan ederse, faydalıdır. 
Bir iç sıyasa meselesi, ilgili hulun" 
duğu ülkede gezmek meselesi ol ~ 
duğu zaman önemli olabilir. 

tlgili ülkede ileri sürülmiyen iç 
meselelerin başka ülkelerde görü
şülmesi lüzumsuz bir ıinirlilik ve 
bir kaygı uyandumaktan bqka 
bir sonuca varamaz. 

Avusturya, her ne şekilde olur
sa olsun, soravlarını kavramakta -
dır. ,. 

F. iııans Bakam geldi 
Bir vakittenberi İstanbul' da bu

lunan Finans Bakanımız 8. Fuad 
Ağralı dün sabahki trenle ıebri ... 
mize gelmiş, durakta bakanlık ite. 
ri gelenleri, ıehrimizdefcl aaylav
lar ve dostları tarafmdan kartı • 
lanmıştır. 

İş Bankasının kumbara 
ikramiyesi 

Türkiye İş Bankasının kumba
ra ikramiyesinin çekiliti yapılmıf, 
Bankanın Afyonkarahiaar fllbe ~ 
sinde Bay Turan lbraJıim'in kızı 
2000 lira kazanmıştır. 

''Algan i.tiklal bayramı mii -
naaebetiyle, en hararetli tebrikle
rimin ve ıahsi aaacletleriyle kardey 
ulu.un re/ahı için olan samimi le
mennilerimin kabulünü majestele
rinden rica ederim. 

Rusyada h~r çaşıt 
örüsü meydana 

çılcarıldJ 

~ iJstence' de ·bir gün 

K. Atatürk 

Nazik tebriklerinden dolayı 
ekselanslarına teşekkür ed«ken, 
tahsi saadetleriyle kardeş türk 
ulusunun saadeti için en hararetli 
ve en samimi temennilerimi suna· 
rrm. 

Mehmed Zahir 

B. Stoyadinoviç 
Pariste 

Moskova, 2 (A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: lrkutsk'da top
lanan Sovyetler Birliği yargutayı 
süel kolleji dün bazı ,beyaz rusla
rm duruşmasına başlamışbr. Bir 
yabancı devlet çaşıtlık örgütünün 
emirleri üzerine Mançuri yoliyle 
Sovyet toprağına girmiş olan suç· 
lular eski albay Kobilkin ile eski 
subaylardan Pereladof ve Oleni -
kof' dur. Yanlarında silah, yangın 
bombaları ve karşı azı yayını ol -
duğu halde sınırı geçtikten sonra 

Paris, 2 (A.A.) -Yugoslavya yakalanmışlardır . 
başbakanı ve dış işleri bakam B. Suçlular, ilk gerçin sırasında, 
Stoyadinoviç, saat 20,50 de Paris' e suçlarım tamamen itiraf etmişler 
gelmiş ve istasyonda B. Laval adı- ve kmavlarımn hedef ve araçları 
na karşılanmıştır. ve emir aldıkları kurumlar hak • 

( Sonu 2. inci sayfada) kında geniş bilge vermişlerdir. 
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(( Her yeni yeni medeniyet, lıer yiikseliş ve lier bayındırlık f 
~~ ruhun bir beden istemesi gibi mutlalm insan çokluğu istiyor. ~ 
'l Eski zam-anın biitiin medeniyetleri nii/11.s artma!f& ile birlikte ; 
'ı~ viicud bulmuş, niifus diiştiikçe bu medeniyetler <le çökmii~- {Jl 
(~ tii.r. Bıı sebeple : •' . .. ~ ~ 

) ) 

:~ 20 ilkteşrin - pazar ,.ünü ;1~ 
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;'ürko fis ba~kanr B . Mecdet A lkin 

nün en önemli hadisesi olan üzüm 
meselesi üzerindeki etüdlerinin 
sonuçları hakkında bilge İsteyen 
bir arkad~ımıza B. Mecdet Alkin 
şunları söylemiştir : 

"_ yaptığım incelemeler so -
nucunda çıkatçılar birliğinin ver
miş olduğu fiatların - önceden 
söylediğimiz gibi - hiç bir ekono
mik sebebe dayanmadığını bir de 
fa daha anladım. Çıkatçılar birli-
ği üyeleri ve Ege bölgesinden ge - 1 
len üretmen oruntaklariyle yapı • 
lan değetlerde ürünlerimizin satı
labilmesi imkanlarının var oldu -
ğu hakkında kendilerine inandm-
cı izahlar verilmiştir. 

Çıkatçılar birliğinden önce 
saptamış oldukları Hatlardan da
ha aşağı fiatlarla oferto yapmalR-

Romanya'ya giden arkada~ımız Kös. 
tence' den yazıyor: 

Ruman deniz yolları işletmeBİ· 
nin ve Karadeniz'e i§liyen bütün 
vapurların en güzellerinden biri 
olan "Dacia" Galata rıhtımından 
saat ikide kalktı. 

Denizin, köpükten bile iz gö
rünmiyecek kadar az dalgalı ol
masına rağmen, yükü pek ha/il 
vapruumuz hele ilk yarı yolda ol
dukça sallandı, Karadeniz'de bu
lunduğumuzu hissettirmek iste
miş gibi. 

V apıırun üst kat salonu bir Ba
bil kulesi. Şurada iki kahireli arab 
bir romanyalı ile lransızca görü
şüyorlar. Ôtede bir lehli ihtiyar 
İşaretlerle bir ingiliz gencine me
ram anlatmaya çalışıyor. iki yu
nanlı, bir çek, bir amerikalı, ve 
hangi ulustan oldukları pek belli 
olmayan birkaç leoanten. Vapur
da asüuı bir yüz 'olarak tiyatro 

' 
lesti(}aline iştirak etmek üzere Al
rnnnya yoluyla Rusya'ya giden 

(Lütfon sayfayı çeviritıi:zJ 

KöSferıc~ain denizden görün iisıı 

Kôstencede Mamaya pJaıı ve g:'.r.lln<'Su 
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Yar~ - ıuyasal. 

ProıJagaııcla 
8 T. Şaman, kitabında daha 

· ziyade şunu göstermek is
temi.'jtir: Yüzy11larda11beri yan
yana yaşadıkları için biribirlerile 
hem maddi asığlar hem de kültür 
bakımmdan çarpı§an Fransa ite 
AlmanJ;a Saar işinde, Saar'm için
<ie ve dışında ve dış derken bütün 
dünyada iki keskin kılıç gibi pro
pagandalarını çatıştırmışlardır. 
Ve bu prupagandalarm arkasına, 
destek olarak, bütün kültür olgun
luklarını dayamışlardır. 

"Çekişen Avrupa,. bu yanından 
alınınca doyulmıyacak kadar gü
zel sayıialarla bezenmiştir. Şa
man bize moderrı propagandanın 
hem önemliliğini hem de bütün 
trateji ve taktik inceliklerini ver

mekte ve ufacık Saar toprağı ü
~erinde korkunç propaganda kuv
vetlerinill nasıl ordular yahud do
nanmalar gibi fcarşılaştığrnı gös
termektedir. 

Kitapta yalnız bu karşılaşma 
gösterilmiş olsaydı, bıraktığı etki 
çok daha toplu ve güçlü olacaktı. 
Fransız ve alınan kültürlerinin 
anlatılma.w, hem çok yer almış 
hem de öyle sanıyoruz ki okurlar 
gibi yazarın kendisini de pek do
yurmamıştır. Çünkü bununla ilgi
li olabilecek en son terkip ve hü
küm, k;tapta yoktur. 

AlmaPra i!e F1snsa arasında· 
ki sıyasal çekişmeden bahsedilir· 
ken iki memleketin hem kendi iç
ekonomileri hem de dünya içinde
ki ekonomik durumları incelenme
mİ;itİr. Bütün savaşsonrasınrn dış
şıyasal ve St$ıulusal münasebetle 
ri kronolojik bir şemaya göre ve· 
tildiği halde ekonomik münase 
betler ihmal edilmiştir. Halbuki 
lransız ideolojisinin, propaganda 
işinde bile liberal kalmasmm ya
hud alman ideolojisinin nasyonal 
sosyalist rejimin dörtyolağzrna 
açılmasının en derin sebebleri a
rasında ekonomik alanlan gözden 
kaçrrmak doğru değildir. 

Çünkü keskin ırkçılık temayül
leri, Almanyada, savaştan çok ön
ceki devrelerde de mevcuttu. Bun
dan önceki yazılarımızda i~aret 
ettiğimiz Hans Sachs - Grin kar
de§ler - Fichte - Wagner fikir ko
lu, liberal Almanyadan daha eski
dir. Napoi)'on muharebeleri Al
manyayı bir yandan bir karargah 
gibi kullanır ve bir yandan gittik
çe fukaralaştırırken, alman zeka-
ı, gene böyle bugün olduğu gibi, 

ulusal korunmanın ideolojik for
müllerini araştırmakta, ve bunu 
yapabilmek için oldukça dar bir 
zaviyenin içine kapanmakta idi. 

Bu böyle olduğu gibi, Fransa
da da bir çeşit 1rkçılrk edebiyatı 
mevcuttu. Fakat ne orada ne de 
burada, bu fikirler, fikir alanını 
aşarak kendilel'İne sıyasal krya
fetler seçememiş/erdi. 

Savaşsonrasında ise, ırkçılık 
ve dar anlamında nasyonalizm 
Fransada gene edebiyat alanında 
kalmış Almanyada halbuki kendi 
rejimini yaratmıştır. Bunun sebeb
lerinden biri de, iki memleketin 
dünya içindeki eko110:11ik durum
larrdır. Fransanrn elinden büyük 
sermaye rezervleri bugün alına
cak olsa a t e ş h a ç 1 ı 1 a r ı n 
yarın iktidarı ele alacaklarına şüp· 
he yoktur. Çünkü her iki memle
ket de, savaşa kadar, dışardan çek
tikleri kazançlarr kendi sınıfları 
arasında dağıtmakla meşguldü. 
Bu dağıtım etrafında, sınıflar a
rasmda kavga olmuyor değildi. 
Fakat bu kavga şiddetlenemiyor
du. Çünkü, dava, kazancı paylaş· 
ma davası idi ve o sıralarda ka· 
zanca kesat girmemi~ti. Savaştan 
soııra ise, zararlar~ payla~rp.ak ge· 
rekmiş ve bu, sınıflar arasındaki 
gerginliği arttırmıştır. Fransada, 
kan paylaşmak yerine zararı pay
laşmak ancak 1931 den so11ra baş
lamıştır. Keza, Fransada, bugün 
dahi mevcud olan büyük sermaye 
rezervleri, sınıf çarpışmalarını 

ve çmıf kavgalarını yumuşatabil
melrtedir. Halbuki Almanya, 1918 
derı~eri, borçla yaşayan, hiç para 
ve :-;ermaye artıramayan ve Avru 
JJf.llılUl.J(irminci ıriizyrldaki ters ta-
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iÇ HABERLEF.. l~tanhuJ gazeteleri-
nin başyazıları 

IST AN BUL TELE.FONLARI : 

Kazım Dirik teftişlere 
başladı 

~stanbul, 2 - Trakya Genel 
ispekteri General Kazını Dirik: 
bölge.si içinde teftişlere başlamış 
ve Lüleburgaza gitmiştiı·. 

Şark demiryollarının 

satın alınması 
lstanbul, 2 - Şark demiryol

larmrn hükümet tarafından satın 
alınma konuşmalarına mart sonla
rında başlanacağı söylenmektedir. 
Sosyete bu hatta kiracı olduğun
dan satın alma konuşmaları kolay 
olacaktır. 

· Şark demiryollarınrn 
ucuz tarif esi 

İstanbul, 2 - Şark demiryol
ları Bayındırlrk bakanlığının isteği 
üzerine Balkan haftasında İs
tanbula gelecek sporculara kon
vansiyonelde yüroe elli, turistlere 
yüzde yirmi beş, Edirne muhtelit 
katarlarile Trakyadan geleceklere 
de yüzde yirmi beş ucuz tarife ya
pacaktır. 

İstanbul avukatları 
İstanbul, 2 - Avukatlar da 

doktorlar gibi sınıflara aynlınış 
ve listesi finans şubelerine gönde
rilmiştir. İstanbulda üsnomal sı
nıfa 9, birinci sınıfa 50 avukat 
aynlmıstır. 

. Bir orman y~ngını oldu 
İstanbul, 2 - Ü sküdarda He

kimba~ı çiftliği çevresile Beyler
beyinin Topağacı denen yerde ol
mak üzere bir orman yangını ol
du. İki yangında 150 hektarlık bir 
alan yandı. Yangına sebeb olanlar 
hakkında gerçin yapılmaktadır. 

Habeşistana gi~ek 

istiyen italyanlar 
İstanbul, 2 - İstanbuldaki i

talyan koloni;inin ileri gelenlerin
den bazılarının Habeşistana gö
nlillü gitmekiçin baş vunnağa ka
rar verdikleri haberi berkitilmek
tedir. 

Gümrük salgıtı geliyor 
İstanbul, 2 - Avrupa gümrük

lerinde etüdler yapan gümrük sal
gıtı gelecek hafta icinde meınle
kete dönecektir. 

· Evkaf m iğreti büdcesi 
İstanbul, 2 - Evkafın yeni 

hazırladığı iğreti üç aylık kadro
nun yeritilmesine başlandı. Kad
roda otuz beş işyar açıkta bırakıl
mış ve örgütteki işyarlar arasında 
bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Sulan kirleten mazot 
dubaları 

İstanbul, 2 - Birkaç gün once 
Ortaköy önlerinde batan mazot 
dubasından çıkan rnazotlarm de· 
nize yayılması limandan bütün de· 
niz taşıt araçlarını kirletti. Halk 
ve kayık gibi deniz taşıt ara~ları 
sahipleri deniz tecim direktörliı 
ğüne bas vurarak dubanm sahibı o
lan Sokoni kumpanyasından za
rarlarmın ödenmesini istedi1Pr. 

liinden en çok ve en tipik bir şe 
kilde etkilenen memlekettir. 

Fakat bütün bu gibi mütalea
larımız, kitabın entellektüelce dü· 
şünmesini bilen ve bugünün dip
lomatlarına gereken bilgileri iyi
ce edinmiş bir genç adam taraf rn
dan yazılmış olmasındaki değeri 
azaltamaz. Bedri Tahir Şaman, 
türk fikir kütüphanesine lezzetle 
okunan, okııyam dü~ündüren de
iferli bir cilt katmıştrr. "Kendisini 
kutlarız. 

Burhan BELGE 

Namık İsmaile vapurda
~ ki il~çlarla bakıldı 
İstanbul, 2 - Bugün Akay yö

netgesi ve İstanbul sıhat direktör
lüğü Burgaz vapurundaki ilaçlar
da etiket olmadığı hakkındaki ha
berleri yalanlamrşlar ve Namık 
İsmailin ilk kriz geldiği zaman va
purdaki ilaçlarla tedavisine çalı
şıldığını bir bildiriğle g-azetelere 
hildinnişlerdir. 

~ İstanbul, 2 - 1stanbuldaki 
nüfus sayım bürosu Üsküdar, Be
şiktaş ve Sanyerden başka bütün 
bölgelerdeki bina listelerini ta
mamladı. 

:ıt İstanbul, 2 - Süel müzenin 
öntine kurulan tarihi çadırı, şim
diye kadar 10.500 kişi gezmiştir. 
Çadır yarın kaldırılacaktır. 

* İstanbul, 2 - Yarııı İstan
bulda Sentespri kilisesinde, Belçi
ka kıraliçesinin ruhunun dinlen
mesi icin hir ayın vrrıılacaktır. 

* İstanbul, 2 Yarın ian sun 
ra İstanbul üzer ı:ı.de fasıhılarla 
üç uçak uçacak ve bunlar hava ku
rumu tarafından hazırlanan bildi
riğteri atacaklardır. 

.!(. İstanbul, 2 - Lise ve orta o
kullara yatılı parasız talebe kay
dına başlandı. Kayıd 21 eylüle ka
dar sürecektir. 

~ İstanbul, 2 - Ekonomi ba
kanlığı damşmanlanndan B. Vay
ter Zonguldağa gitti. Damsman iş 
kanunu için incelemeler yapacak
tır_ 

Uşakm kurtuluş günü 
Uşak, 2 (A.A.) - Dün uşaklı

lar kurtuluş bayramını kutladılar. 
Ordwıun girişi temsil edildi. Söy· 
levler verildi. Kurtarıcılara minnet 
ve şükran duyguları gösterildi. 
Gece de fener alayları yapıldı. 

Eskişehirin kurtuluş 

yıldönümü 
Eskişehir, 2 (A.A.) - Kurtu

luşunun on üçüncü yılını kutlayan 
Eskişehir bugün heyecan içinde 
çalkanıyor. Sabahtanberi bütün 
dükkanlar kapalı halk yığın yığın 
cumuriyet alanında orduyu karşı
lamağa toplandı. Ordunun şehre 
girişi çok heyecanlı oldu. On bin
lerce halkın şükran sesleri arasın
da yas sütunundaki siyah örtü, 
kahraman süvarilerimizin kıhcı i
le yırtıldı. Sürekli top ve piyade a
teşi arasında büyük kısım da cu
muriyet alanına girdikten sonra 
toplu bir halde komutanlığa gidil
di. Orada komutan general Naci 
Tınas bir söylevle Eskişehir'in 
kurtuluşunu kutladL Birçok aytac
lar kahraman orduya ve sayın su
baylara ve komutanlara teşekkür 
ettiler. Halk sokaklarda helecan 
içinde tam bir bayram günü ya
şıyor. Gece senlik ve fener alayla
rı vamlacaktır. 

Gümri1k hanı~llan için 
tarife yaoılıy0r 

Ötedenberi yolculardan ve te
cimerlerden istediklerine göre pa
ra aldıkları sikavet edilen gümrük 
hamalları icin Ekonomi Bakanh
ğınca bir tarife hazırlanmağa 

başlanmıştır. 

Okullarda sınaçlar 
Şehrimizdeki orta okullarla li

selerin bütünleme smaçları dün 
başlamıstır. Dün Gazi lisesinde 
yapılan filozofi ve edebiyat smaç
larına giren talebelerin hemen 
hepsi kazanmışlardır, Bu smaclar 
11 eylüle kadar sürecektir. 11 ey
lülden sonra da olgunluk smaclan 
baslamı!'\ hultmacakt1r. 

Amiral Kondoryotisin 
ölümü dolayısiyle 
başsağı telgraftan 

E~k:i yunan cumur başkanı A
miral Koiıdoryotis'in ölümü dola
yısiyle Dış Bakam B. Tevfik Rüş
tü Aras'm yunan dış bakanına çek
tiği başsağı telgrafı ile buna gelen 
~evab aşağıdadır: 

"AmirRl Kondoryotis'in ölümü 
dolayısile Ekselanslarına cumur
luk hükfimetinin başsağılarım bil
diririm ... 

Dr. Tevfik Rüştü Aras 
*** 

'· Ekselaııslarrnm bana, Amiral 
Kondoryotis'in ölümü münasebe
tiyle Türkiye cumurluğu hüküme 
tinin tebliğ buyurdukları ba~ sa
ğından dolayı pek ziyade duygu
lanarak, Elen hükümetİDİn sami
mi teşekkürlerini kabul etmeleri
'1i rica ederim ... 

Maksimos 

İzmir panayınnda İran 
pavyonu 

izmir, 2 (A.A.) - Lrsıulusal 
İzmir panayırında İran pavyonu
nun açılması ciolayısi.le dün gece 
tnnirpalas salonlarında bir şölen 
verilmiştir. Şölende i1bay, İran iş· 
güderi ve İran konsolosu ile sar
bay, Türk ofis direktörü ve bazı 
saylavlarla basm oruntaklan bu
hmmuslarrlrr. 

lrmı İ~giiclt•rinin i>yk11i 

İzmir, 2 (A.A.) - Sehrimizde · 
bulunan İran'ın Anka;a işgüderi 
B. Nuri İsfendiyari tarafından İ
ran pavyonunun açılması dola~ı
siyle bir şölen verilmiştir. 

Şölenin sonunda B. lşgüder, 
bir söylev venniş ve sergi kı:ıru
cularmı kutladıl<tan sonra, d~iş-
tir ki; . 

"- İzmir panayırı dost ve kar
deş memleketin büyük şefi saye
sinde nisbeten az bir zaman için· 
de sanat ve iktısatça ihraz etmiş 
olduğu büyük terakkilerin açık 
ve bariz bir nümunesidir. Bir iran
h bw1ca muvaffakiyetleri yakın- . 
dan gördüğü zaman kalbinde hu~ 
susi bir meserret duymaktan ken
dini alamaz. 

İran'm İzmir panayırına işti
raki ziyadesiyle sevinilecek bir ha
disedir. Devleti metbuamm bu iş· 
tirakten mahzuz olduğu derecede 
Türkiye devleti cumhuriyesi ev
liyaı umurunun da meserret beyan 
etmiş olmalarrndan dolayı son de
rece mesudum. 

Büyük ve sevgili Şahinşahı A
Iahazreti H umayun Rıza Şah Peh· 
levinin yorulmak bilmez mesaisi 
sayesinde son 10 sene içinde her 
şubede ve ezcümle iktısadi işlerde 
sanayide büyük terakki eserleri 
göstermis. ve arsmlusal sergilere 

C h 
, te: B. Yunus Jb

Um unyel di, BB§yausrnd11 
diyor ld: 

''Bizim halk meselesı üzerindeki 
görüş tarzımızı tekrar etmeğe bilmeyi.ı 
ki haoet var mı? Bizce meselenin kotarma 
anahtarı ingiliz kararının mahiyetinde 
dir. Adına her ne maksadla ise modıı:tn 

Ro..'tla İmparatorluğu denilmiş olan İn 
gilterenin kararı hakikaten soyledikk 
ri gibi kesin ise, bu iş daha ilı ciye git 
miyerek, herhangi bir onuna bağlanır 

Bütün kuvvetli idare ve müdafaalara. 
hatta şiddetli hücumlara rağm4!11 hal 
yanın, işi İngiltere ile boy ölçüş.mcğe 
kadar ileri götürmesi hilHl en az ihtim;ı 
1i olan bir durumdur.,. 

L nııwr 1V ,.,., ıla: Zaman lUIX~lı 
.11'. L'f& llt. ~' bosyauda denrlı 

yor ki: 
"Türkiıyı,de balıkçılık muhakkak bu 

ylik bir servet membardır. Marmara'nm 
uahklarından istifade etmenin yolunu 
bulursak hem biz Türkiye halkı çok 

bol ve çok iyi balık yeriz, hem ele mu 

hakkak bol bol ihracat yapar ak mcm 
lekete hariçten bir hayli de p·ıra cel'ı:: 

deriz. Fakat uunun için, Boğaz:çuıdekı 
balıkçılık enstitiısü. üç heş bahtıy '" 
zatın, hususi kasanesi halınden çckarak 
çalışın.ak. iş görmek istiyen gençli~iıı 

i~tifade edeceği bir hale getirm ·k ta 
zırndrr . ., 

Yeni planörler geldi 
Türkkuşu için Kayseri uçak 

fabrikasından 1 ve Sovyet Rusra
dan 6 planör 'daha gelmiştir. Bun 
lardan başka gene Rusyadan on 
tane parasüt ile amartisörler de bu
l unmaktaChr. 

Türkkusu alanmaa kurulma:-;ı 
düşünülen paraşüt kulesinin de 
şehir stadyumunda kurulması et
rafında incelemeler yapılmakta
dır. Şimdi kulenin planlarının in
celeiımesr sonuçlandıktan sonra 
stadyum içindeki yeri düşünüle
cektir . . 

Türkkuşu alanındaki çalışma
lar devam etmektedir. Öğretmen
ler şimdiye kadar alman sonsçlan 
çok iyi ve norm~lden üst bulmak
tadırlar. 

Matbuat genel direktöri 
B. Vedad Tör geldi 

Uzun zarnandanberi Avrupada 
bulunan Matbuat Genel Direk
törü B. Vedad Nedim Tör dün 
sabah şehrimize dönmüştür. 

iştirake hazırlawmş olan İran. iki 
memleket arasında mevcud sami
mane ve biraderane münasebetle
ri göz önüne getirerek dost ve 
komşu memlekette tertip olunaıJ 
böyle bir panayırdan kendisinin 
eksik olmasına Rıza göstermedi. 
İzmir panayırının ilerisi için gös-
tereceği feyiz ve terakki nisbetin
de bizim de bu sergiye atide daha 
geniş bir surette iştirak edeceği
mizi ümid eylerim.,, 

Bi.r Holanda uçağı şehrimize geldi 

/ ın şerıtimize gelen Holanda uçalı 'Ve pilot daron fon Zont~rg 

Dün şehrimize Holandadan ha
va yoluyla son sistem iki kişilik 
bir Föker harp uçağı gelmiştir. 
Uçak şehrin üzerinde birc.ok can
ba.zlık hareketleri yapmış ve halk 
tarafmcl 1 n heyecan ve ilgi ne sey 
rrnilıniştir. 

~ehrimizde hirkaç glin kalaca· 

ğını öğrendiğimiz uçmanlamı bu
günler içinde, bize güzel uçuşlar 

göstereceklerini umuyoruz. 
Uçağı kullanan ucman. Holan 

dada Filips fabrikaları sahihi An 
tuvan Filipsin damadı Baron Fon 
Zantberg-dir. 
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Kon1şular mızda 
neler oluyor? 

IOVYETJ.,ER BİRL1Gt'NDE: 

§ Moskova'da, beş yüz topoğ
~f, yeni mah Jlelerin detay plan
lwuu bazrrlnmaktadır. OD ı bin 
hektarlık hir geniflik üzerinde 
fimdiye kadar çalq.ılmqtn. 

§ Moskova metropoliteninde 
plıtan brr grup, başlarında ikinci 
dir~ktörleri olduğu halde, etüd 
yapm k üzere l:.ondra, Paris ve 
Berlin·e hareket etmişlerdir. 

§ Sovyetier sırıkla atlama rö
kvr dmen 'i, Nikola Ozolio geçen 
gün 4.05 metre atlayarak üçüncü 
d~fa kendi rekorunu kırmıştır. 
Avrupa sırıkla atlama şampiyonu 
olan afman Miller'den bir santim 
d~ ha yüksek atlayan Ozolin bu 
relwrunu da geçmeğe çalışmakta
dır. 

§ Mask.ova - Leningn.d a.ı:asm
daki satranç yarışmasmı: Moskova 
kazanmıştır. Mask.ovalılar l,S aa
yıya karşı 3,5 sayı ile üstünlükle
rini belli etmişlerdir. 

§ Moskovadaki plastik arlar 
müzesinde So..-yet Türlmıenistauı 
sergisi açtlmışhr. Türlıanenistan 
hayalı hakkında 120 tablo vardır. 

§ Paris'te çıkan Derniyer Nu -
vel gazetesine Moskova'dan bil -
dirildiğine göre bugünkü Kızılor • 
d•ı 940.UOO kiş.idir. Yardımcı ör -
güller de katrlınca bu rakam 
1.500 000 i bulmaktadır. &nun 
içind.,. 40.000 subay da vardır. Ta 
lim görmüş yedeklerin sayısı 8,5 
milyon olarak hesab edilmekte -
dir. Bu duruma göre. Sovyet Rus
ya. bir harb çıkınca 10 mi.iyon ki· 
şilik bir ordu ile ortaya çıkacak • 
tır. 

Son üç yıl içindeki hafif top 
sayısı 2400 iken 4500, tank ve 
zırhlı otomobiller de 350 iken 
3500 taneye varmışın. HaYa do -
nan <tmm 4300 uça~ vardır. 
Bunların arasında 1500 tanesi 
ağır bombardıman uçağıdır. 

YUGOSLA VYA'DA: 

§ Kıyı illerinde turizm yolları 
yapmak için hükümetin 22 milyon 
dinaı: a nmış. olması oralarda çok 
iyi karşılanmıştır. 

§ Ulusal banka direktörünün 
bqkanhği altında yapdan bk top· 
laııbda krecli işlerine ve çıkat tc
ci~lerine kolaylıklar gösteril
mesi için birçok tedbirler alınma
sına karar verihniftir. 

§ EeJcf' de, küçük anla!Jlla kon
feransiyfe beraber, küçült anlaş
ma gazetecileri konferansı da top
Janm~. Bu Jronfttaıısta yugua
Jav, nımen ve çek gazetecilerin
den meydana gelen delegasyonlar 
bulunmaktadır. tlft tophıntısmı 28 
ağustosta yapan Jronferans~ o -
nursal ba~kanhğa oybirliğlyle 
YugosfayYa ba~bakam B. ~. Sto
yadinoviç>i seçmi!fir. 

~ Yugoslavya kırallık naibi 
Prens Pof"ün küçük anlaşma dı~ 
bakanlarına verdiği şölende, dış 
babnla.ıile bayanlanndan. bqka 
orada bulunmakta olan Dük dö 
Kent'le Y goslvyanın Paris elçisi 
de bulun~tar. 

§ 16 eylülde Belgrad~da yu

goslav ~ macar ekonomik liomite
si toplanarak, iki memJeket ara
aında .. da bulunan tec:· me
ıeleleri baldanda komqacaktır. 
Bu komit~ 1934 de yapılan yu
goslav - maca.r anlapnav gereğin
ce kurulmuştu. 

§ 4 e 5 eylülde bütün yugos
lav tecim e endüstri odalan Liyu
bliyana da top aancaktır. Konfe
ransta, bazı kanunlar hak nda 
görüşmeler yapılacaktrr. 

YUNANİSTA PDA: 

§ B · ük harbta Çanakkale'ye 
hücum e .. ~n A vucturalya v~ Yeni
zelandn (A ok) kıtalcırırun ku
mö\ndanl mı ya:ı.....,ı~ olan Gene -
r l Sir VıJvam Rid"I Birdvucl Ati
n 'd-dır. 7 end'si şelırin başlıca 
y 1 r"y]c müzeleri doiaşz.caıktır. 

ULUS 

ı Bili ormusunuz 

s o VYE TL ER B tRLİ GiND E YE Ni AHLAK ten satrllllÇ olimpiyadından gaze-
tel~r ~ey bahsettiler. Fakat dün· 

Komünist devriminin getirdiği yeniliklerden biri de, kadınlara çocuk düşürme hakkının ka~ 
num bir tanda vf!Tilmesi idi. Bunun be!§lıca sebebi de, gidi çaca k düşürmelerin halk arasında 
yaptığı talarilıcd olnuqtıı. FaAo.t bugün, bu kanunun değiıtirilmesidüşünülmemehle beraber, ka
dınl.arda çocuk sevgisi uyondırrlmağa çalışılmakta ve operasyonl•rın yapılması güçlükle habul 
edilmektedir. Ancak, hamani çocuk düşürme operasyonlarının azalışı nisbetinde, gizli opercu -
yonl.arda Ja artış görülmiiftür. 

ÇoculJ.arın korunm1111 için laer şey yapılmakta, Stalin'in çocuhları severken, onlarla konuşur· 
ken alınmış resimlerine hıer loralta rastlanmcıRtadu. 

Çocuklara kötü muamelP, )ı'aptlmmı şimdiye kadar ho~ görülmüyor ve çocuklarım hırpala • 
yanlar cezaya çarphrılıyorJu. .Şimdi, ana ve babasına saygı göst~ rmiyen çocuklar için de aynı 
§ey yapılmaktadır. 

(_()cuk diişiirnıe 
Aylenin ve çocuğun korunması için 

yapılan savaşın yanı başında da. çocuk 
düşürmeye karşı yapılan savaş vardır. 

Çocuk düşürmeyi kanunlastıran kanu. 
nun değiştirilmesi düşiinülmüyorsa da, 
hasta yurdlarmda ve kliniklerde çocuk 
düşürmek için gittiıkçe daha çok güç
lükler yapılmakta ve operasyon, anc.ak 
kesin lüzum görüldüğü zaman, yani ka
dının hayatı tehlikede olursa, yabud l 
da bir karı kocanın ihtiyaçlarına yetişe
miyecekleri kadar fazla çocukları olursa 
yapılmaktadır. Moskovada anne ve ço
cuk müzesini gezdim ve bu müzenin 
iç düzenine 1-"'yran kalmakla beraber, 
çocuk düşfü •• e hakkındaki formü1lere 
de taJtım. Açık~a görülüyor ki bu for· 
milller kadınları, çocuk düsürme ope. 
rasyonunun ağır, batta ölümle biten 
sonuçları hakkında korkutmak için bu
lunmuştur. Öte taraftan, gazetelerde de 
tanınmış doktorlar, ayni yolda şeyler 
yaz.maktadırlar. Haziranda birkaç gün 
ara ile Moskovadaki iki doğum uzma
nının yazılarını gazetelerde göroüm. 
Bunlar, çocuk düşürme en iyi şartlar 
içinde yapılsa bile, burulan çıkan bü
tün komplikaSıyonlan sayıp döküyor
lar ve öteki doktorlara, çok ihtiyatlı 
davranmalarını ve bele ge~ kadınlara, 
onlarca istenilen operasoynu yapmama
larını tavsiye ediyorlardı- Çok defa ço. 
cuk düşiinnenin sonu kısırlı:ı~ olduğun
dan, birçok kadınlar sonradan soc.uık
suz1uk yüzünden eseflenmektedirler. 
Başka bir doktor, çocuk düşünnenin 

"sosyal bir afet,, olduğunu söylemekten 
seıkirunemekte ve bu işe. hele gizli ço
cuk düşürmelere karşı. daha enerjik bir 
savaş istemeıktedir. Bu yıl. kanuniğ o
perasyonların güçleştiği nisbette gizli 
çocuk düşürmelerde de bir fazlalık kay
dedilmiştir. 

... Birkaç zamanda.nberi m\kackle 

edilen bir şey de, kadınlara geıbe1ik sı· 

raıunda Ye doğumdan sonra birkaç haf

ta İ.2İn TCn:liren kanımJardan cfo)ayJ 

bazı iş sahiplerinin gelıe kadınlara iş 

vermemek yolunda gösterdikleri tema

yüldür. Son temmuz ayında gazeteler 

bu yüzden birçok şehirlerde ve hele 

Arhangelsk'de bu yüzden çıkan skan

dalları yazm~lardrr. Bahsettiğimiz §e

h nlW, gebe olmadığı haiıkmda bir bel~ 

ge getiremeyen kadlnlara iş vermemek 

bir kural haline girmi§ti. fş sahipleri

nin bu istek\.eri tabiatiyle kanuna uy_ 

gunıo.uz: olduğundan, bunlara kar ı ka.· 

nuni~ takibat yapılmaktadır. 

Çocuklann korunıncısı 
Sovyet yurddaşlarında ayle ocağı ve 

çocuk sevgisini geliştirmek i~. son 

zamanlarda Stalin'i ve onun Sovyetler 

birliğinde yapmaıkta olduğu büyük pres

tij'i istismar etmeğe kadar gidilmistir. 
Son günlerde Pravda gazetesind~ çıkan 
büyük bir fotoğrafta. Stalin, küçük 
kızı Svieletana'nın saclarının büyük bir 
şefkatle oksarken görülüyordu: başka 
bir fotoğraf da onu. kültür ve dinlenme 
pcırkmda:ki cocuklar tarafından etrafı 
çevrilmiŞ; halde gösteriyordu.- Stalin 
çok iyi bir ayle babası ve ç<Ktııklarm 
büyük bir dostu olduğuna göre. SoyYrt
ler hir1i,;İ vatand~l<E:ı:nm da enun ör
nq;ıne :vm rı gerekmez mi? Zaten 
A.lmanyada da Hitlerle bu benzer bir 
propaganda yapılmaktadır. Fürer be
karc:lır, fakat Bcrlinde onun portresini 
V'itinlerine koyan ma,:azalarda, k disi
ni etrafında cocuklarla, onları dizleri· 
ne almts veya çocuklara bir hika e an

latırken gördfm .. 
Yazımın başlangıcında da söyledi

ğim gibi, "ayle hiicre:>İ .. ~imdi komı.inız
mın esaslı bir elemanı sayılmaktadır .. 

Ana 1:e bab<ıyll saygı 
Bu srralarda sıksık gazetelerde, so

caıklarmı sokakta başıboş bırakıp bun· 
]arın serseri olmalarına sebeb olan anne 
ve babalara karşı "ta;kibat,, :yapıldığı 
haberi okunmaktadu. Buna karşı da, 
iki nesil arasında sıyasal veya diniğ a
lanlarda an.laşmzlık olduğu umanlarda 
bile, çocuklarda anne ve baba sevgisi
nin uyandutlma~mıa çalışılmaktadır. 

Komünist gençliklerin OJ'ganr olan bir 
gazetenin, fabrihda çok iyi çalışan, fa
kat ayle içinde çok kötü hareket eden 
Çerniçef adlı genç bir isci ha·kkmda 
aç_tığı anket, bu bakımdan, çok manalı
d'ır. Gazetenin. neşrettiği cevapları se. 
cis tarzı, gençleN: anne ve babaya say
gı hissinin aşılanmak istendiğini gös
termektedir. Bir genç kolkozlu şunları 
yazıyor: 

"Genç k<lmünist Çernicef hakkın

daki mektubu annemle babama göster
dim. Utanıyordum, çünkü bu mektup 
benim halime de uyabilirdi. "Sen benim 
bir seyden anlamadığımı sanıyorsun, 

bana bir tek kelime bile söyletmiyor. 
sun, kardeş.} rini "aymıyonun ve onlar.1 
okumalarmda yardmı etmek istemiyor
sun.,, Babam da söze karıstı: "Evet, se· 
nin bu hareketin, gene bir komüniste 
yakışmaz.,, Böyle sözler is.itmek benim 
hoşuma gitmiyordu ama, haklı idiler. 
Bir ayle toplantısında, adetlerimi de
ğiştireceğime, dersleri.ne çalışmayan ve 
bazen arkada larile icki içen et1kek kar

deşime göz .kulak olacağıma, kız kar· 
deşlerimin okulda · çalışmalarile ya· 
kından ilgilenec.eğime ve gerekirse on.. 

lara yardım edeceğime söz verdim. Ben, 
bızim oradaki komünist gençlikler ku· 
rumnnun şefiyim. Sözümü tutmaz, t:ı

vıdanmı diUehme:ısem, alelade komüı.. 
nistler bana ne deYler? Onlara örneık 
vermek bana düşüyor.,, 

Bir Sovhoz köylüsü de, Çerni~efin 
hareketini beğenmediğini söylemekte
dir: 

"Fakat komünist ge~likler kuru.. 
munun da bu durumun soı:avında payı 
olduğunu söylemeliyiz. Biz hiç_ bir z~ 
man toplantılarımıza annelerimizle ba
balarımızı çağırmadı.k. Onlar biz.e ha

yatlarını anlatahilirler ve socuklarırun 
hayatlarının nasıl olmasını istediklerini 
söy Iiyebilir1erdi.,, 

... Orada iken kendim de gördüğüm 
üzere, uzun zaman küçük görülmüş de
ğilse ~le ihmal edilmi§ olan ahlakiğ a
detlerin yeniden kurulması için yapı-

lan büyük hareket bu yıl başlamıştır. 

Yönetmenler, Sovyet vatandaslarınm 

belki de günün birinde elde silahla mü.. 
dafaası gerekecek olan "sosyalist yur
du .. nun sevgisini öğrenmeleri .için. da
ha önce ayle sevgisini öğrenmeleri ra-
zrm olduğunu anlanu~lar:chr. Kısaca, 

Stalin'in devrimci olmaktan fazla ulu· 
sal bir sıyasa güdmeğe başladrğ.ı gün. 
denberi, buna benzer şeyler görülmek
tedir: Sıyasal ve ekonomik hayırtm dur
laşması ve normaUe~esi ile beraber, 
her medeniğ memlekette görülen eski 
ahJaka dönülmektedir. 

Andre Piyer 
Örop Nuvel, Ptııis - 24.8.935 

Aınerikada pamuk. fiatlarını 

tedbirleri 
koruma 

Amerikada, siftçiyi korumak gaye

siyle pamuk fiatlan:nı yükseltmek için 

alınan tediıirlel' etrafında son zaman

larda görülen şüphe ve duruksama or

tadan kalkmıştır. Pamuk ekenlere her 

librede 12 sent fiat teahhüt edilmesi ve 

her libre pamuk için 9 sent avans ve. 

rilınes.i pamuk işiyle ilgili Q)anlan pek 

h~ud etmmrip.ir. Güııey ineıinde a

:kcılar pamuk fiatlamıı gözden geçir· 

meTdedirler. 1933 denberi firetimin bii.. 

yük ölçüd~ azaltrlznasr ve 1933 ürünü Ü· 

zerinden çiftçiyi korumak gayesiyle 

liore başına ıo sent avans verilmesi ve 

1934 ürünü i~in bu avansın 12 sente çı· 

karılması suretilıt hükümet Amerikada 

pamuk fiatlannı yii,kseltmelt işini ba

şarmıştı. Bu noıktaya kadar alınan ttd

birk rin iyi sonuç nrmediklCTi ileri sü.. 

rülemez. Fakat çiftçiler, btı tedbirlerle 

yapılan yardımların, onların başka su. 

retlerle zcırar gören asığlarını karşıla
yıp karşrlamadığı çok şüpheli bir key. 
fi yettir. 

Amerika fabrikatörleri, fiatları yük

ı:;eltme te<lbirlerindeD hiç de hoş_nud 

kalmamışlardır. Büyük bir endüstri 

bölgesi olan douu kuzayı bölgelerinde 
b 

işlerin bundan zarar gördüğünü ileri 

sürerek, fabrikatörler bu tedbirlere 
kuvvetle karsı gelmişlerdir. Maliyet fi· 
atları, bir tarafta.o pamuk fiatlarının 
artırılmasından, öte taraftan. yeni ko
nan ver~ilerin ağırlığından yükselmiş

tir. Bu yeni vergi, gannti edilen fiatla 
ortalama Hat farkından doğan bir re_ 
sim olup çiftçilere yaı: şeklinde or. 
taya konulmuştur. Yeni tedbirler yalnız 
pamuk dokuma endüstrisinin çalışma 
yerıni azaltmakla kalmamıştır. Ameri
kada pahalrJaşan pamuklu dokumalar. 
her ne kdar henüa mı?r3k edilecek bir 
nisbct almamrs ise de. japoıı mallarının 

ağır gümrüğe dayanarak Amerikaya 

girmek imkanlarını bulmasına yol aç. 

mıştır. Dışarda ise, Amerikanın bu fi. 

at tutma tedbirleri öteki ülkelerde faz.

la pamuk yetiştirilmesi imkanlarını ar

tırmıştır. Du.tu.ınaa. göı'illen bu deği~i.k... 

tikler, buclandırma tedbirlerinden yana 

olanlarca belki de göz önünde buhındu

rulmamıytrl'. Fakat bu deği§iklik.ler, hiç 

şüphe yo.k ki, Amerikanın büyük bir 

endüstrisini gitgide artan bir nisbette 

tehdit etmekte ve zarara sokmaktadır. 

Son ~lli yıl içinde bütün dünyada 

Y<>ğaltılan Amuih pamnldarmm milr... 

darı büyük ölCfüde azalmış ve AmerrTta 

dış memleketlerinde ise pamuk ekimi 

gitgide artmıştır. Bu yıl biten son mev· 

sim içinde dünyanın A~ika pamuğu 

yoğaltımı 11.314.000 balyadır, yani ge. 

çen mevsim yoğaltmuna göre 2.366.000 

balya ve son mevsimler içinde en çok 

yoğaltım yapılan yıla göre de 4.434.000 

balya daha eksiktir. Dünyanın her yıl 

aşağt yukarı belli olan 25.464.000 balya 

pamuk yoğalttrğı düşünülürse, Ameri. 

ka dış ülkelerde yeti~tirilen pamuk yo· 

ğaltımınm çok arttığı anlaşılır. Ni te

kim, başka memleketler pamuklarının 

yoğaltınn son zamanlardaki en fazla 

yoğaltım mikdarını bu yıl 2.345.000 baL 
ya geçmiştir. 

Suni surette fi.atları yükseltme ted. 

birlerinin. Amerikanın zararına olaı:a.k 

dıs ülkelerde-ki pamuk ekimini ne de. 

recelerde çoğaltmış olduğunu göster

mege bundan açık bir örnek olamaz. 

Gitgide daha azalacağı ve rlış ülkelerde 

pamuk üretiminin 0 ni.,,1:.-ette artacağ~ 
şüı hesiz göri\lmelıtedit. 

Finanı'ial Ti:ncs 2·srı15 

yanm en tuhaf satranç partisi, hi· 
riai kuzay Ameriluıamda, öteki or
ta Okyanusyada bulunan iki oyun· 
cu anıamda oynaıımakt&dır. Bun
lar oynrılarmı mektupla oynadı:k
lan ic;iıı, kendilerine dütünmek 
~İn epey zaman kalmaktadır. Sat· 
J'ançtan anlayanlar, bu oyunun 
1943 yılından önce bitmiyeceğini 
söylemektedirler! 

§ Nevyorkun en büyük olelle
rinden biri, ha.gajlannı vagonda 
buakarak treni kaçınn yolculara 
en lü:.mmhr eşyayı vermeği düşün
mii!tür. Otele gelen e:rkek yok.u
la.ra içinde bir pijama, bir tarak. 
bir di~ fırçası, bir tüp dil pa.st.,as.ı, 
bir ustura, talk podrası ve baş 
sabunu bulunan bir paket vel'Ü. 
mektedir. Ka.dın yokulaı-a ise, bir 
gecelik gömlıeji ile lü:ıumlu tuva
let euası verilmektedir. Çamaınr
lar, tarak ve s~ fı:rçalaıiyle usm
ralu staime edildikten ao a 
ıeHaf za:rflıııuda. aak}anmaldad.u. 
Öteki e.şya. yol~l'm malı olarak 
ka.lmaktadır. 

Ş Her sene yazın haber kıtlr. 

ğmda, Avrupa gazeteleri okurfa . 
rımn merakmt uyandırmak için 
bir masal uydururlu. Bu yılt eski
den olduğu gibi deniz canavarı v. 
s. gibi ~yler moda olmadığı için, 
gazeteler boyuna ötede beride de

fine araştrrıf dığmdan bahsediyor
l;:ır. Moskovada Kremlin sara~n
da. Va.sil Ill ve müth~ lvan ta.ra
fından gömülen hazneler a~tırıl 
maktadır. Çekoslovakyalı bir mü
hendis, aramakta olduğu Attila' -
nm mezariyle hazinesini değil, bu 
araştırmaların kolaylaşması için 
kendine para. yardımı yapacak 

birini bulın~tur. Amerikadaki 
And dağlarına giden bir sefer e
yeti, orada Enka'Jann mezarları
m araştll'maktadır. Ayrıca da bir 
çok gemiler içferinde altın ve kıy· 
metli taşlar bnlunduğu halde bat
mış vapurları çıkarmağa uğraşı
yorlar. 

§ Alimler ötedenberi dünyanın 
kaç yaşında olduğunu a lamak 
için kafa yordu.klan halde, bunun 
hakkında bir türlü anlaşamamış
lardır. Bunların arasını bulmak i
çin, amerikan jeologları yeni bir 
metod bulmuşlardır: Bunlar, bazı 
ma.den cevheı:laindeki helyum ve 
radyum mikdannı iyice saptaya
rak, dünyanın yaşını kesin olarak 
söyliyebilecekterini bildirmekte

dirler. Yaptıkları hesaba göre 
dünya iki milyar yedi yüz milyon 
yaşındadır! 

§ Japonya'da elomobil Fran
sa ve Amerikadaki kadar yayıl· 

mamış olmakla beraber, en çok o
tomobil kazası Japonyada olmak
tadır. Yalnız Tokyo jehrinde a.on 
altı ay içinde 14.GCO kaza olmuş
tur; yani günde 81 kaza! ı, böyle 
olduğuna göre, japon otomobil 
fabrikalarının iyi satıf yaptıklarr 

şüphesizdir. Fakat otomobil fiat
lan orada ucuz oldağuna göre, 
fab .. ikaların karlan çok olmasa 
gerektir. 

§ Hafif ahlaklı bir kadrn olan 
ve bu yılın baf ında üç küçük ço -
cuğunu bir odaya kapatıp açlık
tan ölJüren Şarlot Jüneman adlı 
24 ya!ında bir kadın, geçen ayın 
27 sinde Berlindeki Plötzenze ha
pisevinde balta ile idam edilmiş
tir. 

§ Sovyetler Birliği hRlk komi
serleri kurulu ve komünist partisi
nin merkez koimtes!, önün üzcl ' i 
7 ikinci teşrin gilnü için Kremlin 
aara}· ımn clorl kulc'\ind:' ·i kı\rtnl
larm kalclırıl::nasrnı ve b:mlar m 
yerine nıs 71?dı:zilc or:lk ve çekicin 
kon'!! m:!tsrm Inrnrlast?rrnr~br. 



Halkevinin müsamere sini 20 bin kişi gördü 

Ar plastik sergisi bir batan örneği oldu 
Ankara Halkffinin 30 ağultvııu kut- ı Her iç cecede ini filmi ıörenleria 

Jllılllak için huırladıfr mtisamere üç ge- HJ91 ZO bin ldP Jraclardlr. 
c~ devam ea~ ve bu miiaıaneN ballan ... 
büyük iJcWle brfrlanm•ır. Her iç Zafer biocw dolaJ'lliyle Anlıma 
gecede de ayıu prcıcram y•ri~ilmip.ir. Halkıeıri tlllılllllllf n...W.rnam bl
Milsameıeye evvela erkinlik martı ile J'lik aferle ilcili tlblolumı topı.prak 
başlanm.Jf arkaıından Enver ~ ,u.eı 1ıir Mqi llpll1ftıl'. Bay Ç.ıtı lb
Şapolyo açma diyevini veıdikten aonra rahim B. SMDi B. Melemgc1, B. lfwk 
Ertutral lın'llet tlNfliMlan 90 ....... l..U sld ülaa ~ llllil fnplarm 

un taribii, ekQDGl!llk, ..,.aı, a11..ı \ unat nillarmı •ıyaa ba wrler An-
bakJmmdan değeri tlzeriae bir konk· kara MUm• -kap1lmu bir fıraat6r 
ranı verilmiftİ!'. Bu konferanstan sonra Çok gıUıHi ve çok ince bir .ıevkle diiae-
t1ir Münir M~ed 30 ağuatoeu can- ne lronukmıt bu ufacık mandan gergek 

uı.uı 

Yangm baş)angıa 
Y~e Yeğit llOkaiinda 

oturan fnönü enatitüaii öğretmen
lerinden B. Hihni kı.zı Bayan Ze-
1ri.yenin hizmetçisi boğazhyanh E-

l 
lif ,su atmak için hava gazı oca
ğını yaktığı suada hava gazı lls
tik borusu ÇJkarak yangıa bat
lapc.,.. aelJd> olımul ft itfaiye 
gelinceye kadar söndürülmüştür. 

Bir yangın daha 
Dün gece Cumuriyet oteli ile 

Şilkozade apartmanı arasındaki 
ardiyelerden birinin damma atılan 
eski bir çuval parçanım belli ol-
mayan bir sebeble ıutatması üze
rine yaagm çılnnış ve itfaiye gele
rek aöndürmütir. 

ı de olarak P.ıudiii ilal w:HHr ld 
memleJııeiad&M ... ..._ aç"""I 

i ~ lııir ar ~ gitiilmemifdr. 
M-ıeketlmizde p u bir :ıamanAa 
lıııllkqan w türkün yüklıek k .... teliae 
bir örnek olan bu JıCqİ clôlaymyle AD
kara Halkevi ne kadar örinürse yerin-
dedir. 

Şimdiye kadar serpyi birkaç bin kiti 
gezmiftir. Halkın sergi ile ilgisi ,un 
geçtikçe artmaktadır. Ankara Halb'Vi
nl bu iki değerli nerinden dolayı kut
larız. 

Jandınn tiirini obmut w halkm al· genit bir heyecan kaynağı tqmakta

kıflarmı toplamıftn'. Genç llapaiiteleri dır. Ze:rbe!'lerin gidifi, cephe~ yar-
canlandamaia I n Ankara Halkfti dam. Atatürk, 30 apetoa Abebı, taar· HALKEVİNDEN: 

Çil • • ras, yaralı asker ~ AtatBrk'e •YCI tal>- Şubemiz avcılar lııollı ........ Jauır-
proornu araama - -'-.. -.. Femae-

• ··-
8 
•~ rr-:"' loları &il>i ybe J11km ayn ayrı renık ve tıklan için lrol tiyelerinin s.t.1935 per-

nı aJllWIWıldlı m __ ıeıeyıe bb: ~ heyecan. Bu eerp U yıl &nceki bllyük fembe lfhı' aaat 17,30 da HdDe9iDe 

..... 'llir< Bu cenc ~ ~ ,...... aavqm bittliıı lmdretiııi tapmaktacbr. fllmeleri. Bqraaı 8-t.lfW puaı: pil 
larla ...._ Oıııeri •e i;i Wr etılı:i bınık· Ankara halkınm hu,. aer&J.ye cok "Nlia- • yapıtacaktir. 
mı.,ıır. 

Bundan sonra Nfb:Jıet Jlap.tfn Jılr;I 

• 

Solda: .. ~rfer .. 
ken" (B. ltlahmud 
~ ...... ,....,.. 
daı "Yudl,, (11. 
ı. Çalbtad ... J, 

Le e lren 

İstanbul uray derpl 
İstanbul uray dergisinin 127, 128 inci 

sayıları bir arada celmiftir. Resmi la -
umda kanuııJar ve mammımehr, bele -
diye tamimleri, balk okuma odaları ve 

umum! JriltUphane iatatiatik, aütJerimis, 
yabancı g1.ıdyle lıtanbul ilimli yuıcla 
Jorj Yunı adh bir ingilizin çıkardıjı 

kitabtan bahil!er diliıDke çevrilmektedir. 
Gene bu _,.. b8'h Glblerle be1edi -
ye lmüetleri anmlıiSal .......... ~ .... 
yal ,ardan, iirbaism, ... _..,.. 
nndasa bhna mozaikler baf)ıkk ,_..., 
Yardır. 

Uymuş 
UJUUt'm 350 ind aayıaı çıkmr. 

Zavallı biletçiler, Ç.Wklrah tlrkttir. 
'8rb olacak mı? Aimanya'daa TürldJe 
Je bir aUade Pfip &elme. Ada Jlecri. 
ıenel ntifm sayımı hazırlıkları. ba71R 

dırbk yolanda yeni adımlar, yelli R 
benlOll, avda nipn, demirci, ve Ora.do 
de 1ecJcla•nnl Blyos Ponohı adlı l'OIDlll 

tefribm ...... Ataul •• .,.. a,ı
.... ı.ıta.n ..,..ı ................ 
den ceçirilmelttedir. Tna,e ec1erk. 

Sıhhiye meemuan 
Sıbat ve Sosyal yardim WıkanJıiı 

tarafmdaıı çrkanJan bu ertik mecmuam
nm 19 ibıc:6 sayısı çdmqtır. Rami la -
sımda kanan, nisamneme, tdmataame 
ve tmnimler iatatfatilder; 'llltmm'lar de· 
ğifiklilderi 'ft tayinleri ..... Gayri 
re&ml kıamında Dr. lll. Siılıit Akalm'm 
Plaamodium aval müaaeebetiyle baf
bkh: bir ,.._. Kanada altık w _,.ı 
yardım itleri. ecne1ıl ....... il: ....... 
leri, llhbt ve içtimai w- ...tıır. 

RADYOLAR 

19 .. _ Çocgk-

ll'··- W Dl: 
Tw>rn ua,.: • l8ııı f116w 
R1Rll>inatein: JISoı1ie 
Gluunov:S&faacle 
....... : Viohalll 
Wee.ııR; ı 

20 •• ı...,..crtılfeti ..... 
20.18.Mama: 

ldmbeat:llklMılmr 
Popper: Albumblatt 
Cusado: Variyaayon 
Edip Saen: VioJonsel 
'Uht Cemal: PlJano 

20.30 - Dana musi.ldei 
... lhlJıerler 

lSTANBUL 

Dl$ HABERLE 
BELÇiKA.DA: 

B~Aıa kraunın arıaıı 

Bria el, 2 (A.A.) - Kll'alm sı~ 
geçimti ..,...,. ajınen. miimldiıa 

olduiu kadar cJidjr. ıc.bur• keıaiğia· 
deki kırıkl* hiç bir ihtil&t &önerme· 
mekte ve sağ e-linin iberındeki yaralar 
da normal bir fCkilde iyil~edir. 
Kıra!m aıtmcı kaburga Jı.ıemilfnln ar
ka taraftan kmWlp fimctiye aa. -
,..,....... .... Doldmtar bu larrldıtm 
tendiliiUMlm ceçecepni 18D1Jorlar. 

Brlibef'e llflf,en faHÇ preıuleri 
•lbel. 2 (A.A.) - JttTatiçe AstrL 

elin .... lı , olma t.weç prelllle-

ıhıcliım s.t ile Pftws ı.c-rı. dün 
abala -.7& .-itler ve kıraliç.en a 
ölUlil ~ bir hu,u dakikaaı ge. 
Çıirmitlerdir. 

YUGOSLA A•DAı 

y.~ Winesinde alannaafar 
Belpad, 2~A.A.) - B. !kanim Ka. 

Jeuijeriç. ,.... ~ B. lfthOık 
rek ile ... ...,.... 1.sımhP • arif/> 
1ardu. 

l'•wo8'a.,.ıa karıatalilc 
Belgnd. 2 (A.A.) - Liautomer ya. 

~llalwbdebelidellirlrarpp-
1* çıkmztta. Polia ite karı1111aııtll'. Bir 
ölü, 3 yaralı vp4ır. 

'DAı 

Güvenlik direktörleri 
arasnıda 





imar üdürlJiöndert: l 
Ticaret melnebi altmda Samanpa.zarr iıtasyon cadôeıune bir

ıe,•n ..nayi caddeai7te bu caddeyi Bllbriye caddesine birleıtiren 
7oam açılmuı •bmlr etmiftir. B• yollara teaadlif Mm ev ve 
.,.ıarı c6atertr plhlar be!edi,e. -.r ~eleriv•e niılı.JJiae nrJ_ 
llllfbr. Alalradarlana .._. mılidlrlqlM mur ;t.; .. ' 

42366) ı- 3774 

'uru./ 
1 • , eoiCll .DAı-o"Alt] 

Ankara: J. ML. TB. sabo ahn 
komisyonundan: 

ı - Ankara jaadmna mlbtakil ım. ihtiyacı için ek&iltme7e 
konulan enalnn mikdan tahmin bedeli ilk teminatı eksiltme usuJti 
eksiltme tarihi beşinci maddec.t. ,azıJm ... r. 

2 - 'Eblltme prtmmelİ parurz olarak tab\11' l&aru&ihından 
a"mMUr. -

3 - l1teklilerisı ekliltme pailnde ya:ıılı vaktıAdaa IU ..ı nel 
teklif ~ ft llpk ebiltmelmk lll temlnatmr komisyona 
vermiı olmalıdırlar. 

4 - Komisyon para ve para mahiyetindeki evrakı lllarms ilk 
, '•• ı.ma aıektaba ft)'8 _,,.....,.. yatmlmrt para _. • 
1nlzu olaMlıchr. --

5 - b,l~ enak: 
Beller ırwı-e 

ksalwı cinai Kilo De tık tednat Bksiltme gln ve 
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Pirinç 
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Sablık aparbman 
Türkiye Ziraat Banka dan: 
Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan Aakarada A

nafartalar nddesilıde lleninpalas namıle maruf her da
iresi üç oda bir mutfal$ bir 6anyo ve tuvalet olmak üzere 
altı daireden ve alt katta ü~ mağazadan ibaret bina 20 ey
Ull 935 cuma günü saat on altıdr, aşağıdaki şartlar dahi· 
linde.. satılacaktır. 

1 - Müzayede kapab .ıarf asuliyle olacaktır. 
2 - Satlf petio ve taksitle de yapdacütır. Ancak tak

aitle satış yapıldıiı takdirde ilk taksit .,etin olmak w beş 
sene ft beş müsavi taksitte 1e11evt JBzde 9 faizile birlikte 
ldenmek flzere satış bedeli istifa olu .. acaltn. 

3 - İsteklilerin pey akçesi olarak. 3081 ......_ uldt 
veya banka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zaıftmil.; 
m satif zamamndan evel Ziraat baJrnı Merkd lllk1lal&
ftine tevdi etmeleri ve fazla taf111it almak Y~ tıi-.J'i 
gamek için de Merkez Mfidilrfiiiü Muhasebesine mlra-
caat eylemeleri ilin olunur. 1-3715 

Ankara llbaybğı da : 
1 - Ankara merkez ilk okullarıylc yatı t>kullarma Y& ilk öirc

da npekterlitiJıe kapalı zarf uıutiyle 475 ton yerli koli k&nilrü 
alınacaktır. 

2 - Bu kömirlerin tıt lanan de~eri 15200 lin.dır 
3 - Elmiltme lrapelı .wf biçimi• papılacakt1r. 
4 - isteklilerin prttt~yi IOADe'k iç"n her clı1 Ankara kuL. 

tir direktör!Ujiine ac'.me!eri ve artırma eksiltme y81Uına göre.._ 
aıTl yacakları bfMb nrffa!'rnr ._ ,.._ 7,.S •emlnw nı•akkM• 
makbwı arivle h"rltkte 16. 9. 9~5 .,_.. ıesı lhll saat 15 .at Anbn 
lı.ürel komi yo u bq 11u e er:it"ne vermc1 ri. (Z34G) 1-3758 

ULUS 

n ara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

JCPlı zarf umdiyle eksiltme ilim 
1 - ~ Yo~iltta yaptırılacak 54167 lira 91 lnlnfluk pMJa,. 

JICI ...wıın drpom lrapalı Hrf usWüyJe dl.utmeye lrom•lmat.._ 
2 - Elrailtme 12 eylul ~35 perşembe aiaii .n ıs de Aobra ~ 

Wuds ... mıldiil'liiii binasına müteplrJril arttmna n elrmlalıiıe 
kıı [IJ il ... ,., lvaktır. 

3 - Bu fıe ait prtname ve evrak fWllarOn: 
A - Paal flll'tlmne 
B-KafJa ıeraitl ım-.iyesi 
C- Proje 
D - Vaziyet plinı. 
htıtlrllle!' ba kqıtfan cm kurut bedel mu.kabilinde baş müdür· 

ilk dnakaaa komisyonundan alacümnlır 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekHlttin 425 Jın ıo muvak· 

kat teminat vermeleri lhımdır. 
5 - bteklilerin teraiti kananıyeyi haiz ohnalMı ve 2490 No. 

lran ..... tuilıltı dahilinde eksiltmeye lftil'Ü eylemeleri Uin olu. 
aar. 

f - Zarflar ıhale yapılacak olan 12 f'Ylil 935 pertmııbe günu 
met 13 de komisyona verilecektir. ihale saat 15 de yaprl11ealrtır. 

(230&) 1--3704 -----
Nafıa BakanlıiJndan: 

• 
Bakanhk ihtiyacı ısın nıulwnrnen ~)i 7590 lira olan 230 ton 

kok kömürü Bakanbk binasında tealim ~rtiylc kapalı ruf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur 

Eksiltme 10 eylül 93S tarihine rut~ tab gtinü saat 15 de 
Anbrada Bakanlık ~e mfidürltljtinde yapılacütır. 

isteklilerin teklifle~ Ticaret. Odan waikan ve 56!U5. lira.. 
lrk muvakkat teminatları ıle birlikte 10 eylül 935 ub günü saat 
14 e kaclu -~ mıtidürHlğüne tndi mncleri lazımdır. 

latelıliler bD lluaa.Uki şartnarnelcn panıaz oluak ADkarada 
Bakanlık malzeme mildurlü~ünden aJHOlrlr (2301) 1- 3722 

Kültür 
Bakanlığından 

Bu yıl Kültür, Tüze ve Tarını bakanlık
tan ile Harita genel direktörlüğü hesabına 
yabana memlehetlere y.-rşı ile aşağıda gös· 
terilen kollardan talebe gönderilecektir. 

sayı Glnderi leceği 

Arkeoloji 
Antropoloji 
Coğrafya 
J:üi Öll Alır• 
.DJJJctj 

memleket 
2 Almaııya 
2 Almanya - f wlÇrc 
2 Almanya 

.. .. 
,, 

,.,.., .. kitap-
saraycdrk 
Mtbedlik 
Beden efidmi 
Hua.k 
Tarım (Sulama 
"lııeıwrir) a a..,a 
Haritacılık - fotoğ, 
ramctri 2 AJmanya 

Y.arşıya girme prtları: 

.. .. 
" " 
• .. .. . 

Tize Bakanbiı 

Tarım bakanlıfı 

Harita Onel Direkt8rlUIU 

L Eüi O. AaJa dilleri; .UO,Olojl, crkeoloJi. &rtJY Ye kitabu· 
ra1cıhk. mibecilik. cotraf7a koBanadaa 91rlaealı yarpya ıfrmelr 
içiD biwnite eclebi}'llt fa)dHteafnden ~I olma1r ft 14!6 sayıl 
kammun 3 üncü maddesi• aire fakUlte meclisince aday liıtcılne 
lronmak~ 

2. Be4ea SiftimJ koJuwlım J•lfl &irmek içiıı Qui Teıbiye 
ewidlll beclea elhlml .., Pa4aı çı ..... ollılak we l~er 
mecıw.a..., Hı•ae .....,U: 

1 Habk kohl... ,-. IÜ'IDQ isia Aallara ft t.ubul 
hukuk fakillteleriDdca ea • iJi deıece ile mezua olmak wıe WdUte 
mecllaleriace .-, liıaeab.e ., ••; 

•· Tarım kql~ 1~ 'Ci"-k lpa 4nJrMt T..... e81dıl-
8111ııle11 çıbq ohmlc w t.lııJJte llleelUıiacıc-., liıhiil• ._ t 

S. :Raritacıhk • P'otoırametri lıııalu'"'- ,-.,. pn.ı: ipa mi
..... mektelıl wya fen fllkilltelliadaı (riyaiye böllml) çıbut 
ohnak " profesarter mec:r..tnee aday lietesinıe ko.-Jr prttJr 

Aday yazılmak: 
6. Hu..., Wr UW. ,.,,,,. ınınek ııtiyenler en geç 16 ~

lül 1935 tarihine kadar doirU• doiruya çıktıkları faktilte veya 
-kteplere b8f ftl'arak mpk ...,..riyle bfrlfbe adlarmı,, büa ad· 
larınr, çıktıkları yılı ve nümaral•nnı; muallim olanlar •arla a,nca 
sicil numaralannı WWirmderi gerektir. 

7. Aday olarak lrabul edilenlere ıuıaca girttileceklen, 30 eyli! 
1935 tarihine kadar kendilerine tebUf edalecelrtfr. 

Sınaçlarm yapılacağı gf n ve yerler: 
1. Bilda kollardan y•IKak amaçlu ıs - 28 WriDatepin 

1935 tarillinde apğıda ~ Jttlerde Jllllillaakbr: 
a) BUi diller, arp• 911 ~ mlwdlilr. .atropoloji, 

arlııeoloji, coinf1• ~ ..:çilen adaylarm esmçlMr ı.t..t.ı 
lbliftnitnln ~ 

11) Bedea eihimi ........... SCÇılen ~ un.par. Allllrllfa 
Gui Terlli)ıe emili ' lr, 

c) H1111aık lmlım 'n ..plen allll1lann RMÇlan. J...._, •e 
Anbra lmJaak ............. ; 

el) Tanin lrol_,.. ..Plln adaflarm ~ı Aalaanı Ylk • 
1ek Tarım Enadıı••; 

e) Haritaca\•k • I'...,, • wtrei koladan eeça'leta adayların aı -
~lan fstanbaJ ren faJdl(teainde yaptlaaıldır. 

Smaçlara girme: 
si. Adaylar 11uçlva pıebilmek için unaç ctmlllcleıı iç pıa ön· 

ce nnaçtannm yapmcaiı faldilte •eya okul dcbnlrk nya direk • 
törlüfüne bqvararak lrelldilerin.i tanıtacaklar ve utbk balmı p
~klerdir. Adayların her türlü abdılr ve JaaatahJrladan ileri ol
maları~ 

10.: -., durum· Adaylardan ıüel ~ lacıdb Wtiımeriı 
olanlarm :raf1aii en ~lr 25 olrtıasr 9f Udi' e tc&Jedne cJair akcr. 
aır ı •• ...._ Mrer ~lce ıl11r1t ~ ~. SiCJ ~Jardu 1 
1~ııatlm ea çok 30 ~lmahdnı. 

n. lrniiflarda Jluananların adları ptttelerJI; 3[11JWl.taktılf. 
ı-sm 

Eskişehirde Yenice haqıamı eksihıncsi 
Evkaf Umum üdürlüğünden: 
E.kitehirdc yapılacak Yen cc haanaıltmı"I tr a.: ı ,. biıliktt fn-

pau. llalöriier •niatl ay Ye i,ıicak pru tad 1 e rek ycrudeı1 
Jcapalı zar~ -ıi)'le ebit J'9 bnulmuıtur 

Muaddel telde göıe • ilin mub MH1l f 
dört yü dollun öört) linlhr. 

Madde 1. - Bu iapat için İ9teklikre veri 
.ırr: 

A - ı. 2, 3. 4, 5, 6 uyılı avu proje fle 1 
plaa n (A) harfli,,_. anası relÜftlli, 

B - EJniltlPr ve feanl prtnaneleri, 

ı tknk hia 

tu•lu 

muaddel 

C-Mubvde~ 
istekliler .. cwalr:ı (2.03) iki lira iç Jnıru k Lau.•.::1J•ıuc İllta 

bul, Ankara. Büİfeh• &vkai ınildürliilrlednd n b e 
Bu nnla •laıbümek ve eksiltmeye girebilmek • • i ekhJepo 

mutterekea mesul olmak .-t&1c betonat;tle' .e su müteh alariJk 
teşriki meai ederek ı. ayuöa vıe mikdan1a ubasL vücuda 
tirmit olduklarına dair r...a vesiltalarr gö tere~ E iCaf tnpat 
Muduılu&ündcn ehliyet YCIÜaaı almalatr lizımd r 

Madde 2 - Eksiltme 2D 9.'3!i tan'lliae -.elen 
da Ankarada Evkaf Müdürliitiınde tep~ 
nunda yapılacaktır. 

Madde 3 - l'Jksıltmeye gir bilmek için iat 
bin otuz seki% lira t minat ftrmesi Ye bu.chn 
aikaları aynı günde saat 15 şe katJ r kom· 
mektubu derununda teslim etmelerı lizmuhr 

n (3038) ilç 
ğıdaki ve. 

' int- te lif 

A - 2490 n maralı lranunun 17 ına madd •ine u n mu•alr 
kat temınat 

B - Tıcattt odasında kayrth bul du u daır 9 
nual •nika. 

4 - Kanuna göre tanzım kılıpaealı: tıek:lıf me 
ıkiııci madd~ yazıb saatten bir sa t ewlın ka 
11tidürlugu dahn ne getirilerek eksiltme k 
makbuz mubMJincle veril celttir. Poıü ıle g adenJ mektup. 
1ar ela nıhayet Yakti maaynenine dar celmit olması ve clrş z r-
fm mtih muam ıle eyice atılmı bu unman t dn. Po tada 
olacalr gecilmleler bal edilmez. (2 17) t-3838 

Türkiy .. Büyük Mi Jet Mttlisi 
idare Heyetinden: 

1935 - ım ders ph için ilk llr~o okullarına paruu yatı 
talcbeıi alımcaldır. 

l - bteldileria p l9ftları tapma1atf 'Prektir: 
a) T&rk o1ma1r. 
it) Ortaolnaha i.Ji .. ,. ~ derecem tiltimdt. li• iairimi ... 

ya illiDd umfmı iJl ..,. ,eJdy1 '9recWe pçmfa ...._ 
&) Ulual lrarekteriala t,iliil etretmnaler lmraluadan ~ 

tamlf bal·~. 
el) Yap Dk lire.._ 1 ı&n llrenıdilıibı uptadtfı çal4a 0-... 
~ Timi w Wıaıel al' 'ılı. oJnılJara ibderilmit om ,. .......................... .,. ...... .,,. ,., 
2 - lelıW fl'C'.,_iJle P"'' kr ...._ .... llbr • 
1 - Ba 1MtlK• an- t.a .. ınln 1laih oı•atan okullara ile 

111t1a 1-t •• 'n n pNld:lr. (2314) 1-1'/84 

• •• 
BurtJK piy ..... 

&imdiye bcs.r biDlel'ce kişiyi zengin etmifür. 
19 ... tıerdb 5 IDd iletide 11 e1l61 935 tMh. 

Büyük ikramiye 35J&e liradır 

Amca= ıs.ooc>, ı2JIOO, ıo.c:ka~ ikramiyelerle 
20.000 liralık bir .....-

e 
z.9.t35 ' tı•a1 Alkal 
u.ns ..ıı ...- ' , :• ••1• ı ;nw. llll1dJe. 
um .-1 sııaa• .,._...... ...... 
5.1.115 peı; '• ... - • im •• ., ........... 
6.9..935 cama Ul8D Da 19 mmara,a ~ Mlled. 
7.t.m c , lliı9l U8I Da 2DGO nm,a bdar....., 
t.9.ISS ı• n si .. • adan yallan>..._. 

lo.t.935 uh l Ua son wraya lraclllr _.... 
11.MIS prımm - Da 1000 na l\Jtı .... ml1ld 
12.t 115 (lft1iinhe ıeoe Ullll'adm JD~ mllld 
llllebWbıi askeriye ve mlil'ld,e ne t')'tmll ........ ,.. 

kandil JUJb ıBaJenJe .,.ım n. tep1a1 ._. m ile .,.. 11)1 ı 
pkardaki gibılude werilecetfadea a.aı ~ ...._.il 
-buebeaine ..mracaatlan ltlsmlm mn ..-. lldD> 1_,.. 

Sıva 



SAYlFA & 
ıaı &&1222 

1 
\tıkıll"a Le,·nzım Amirliği 

S tınalma Komisyonu 
nan lan 

1LAN 

ıt.ınk:kale askeri sanat mek • 
tepleri ihtiyacı olan (10000) ki. 
lo •tç n tahta paçası 16 eylül 
g35 pazartesi günü saat 14 : 17 
de açrk eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Taliplerin muhammen 
bedeli olan 500 liraya mukabil 
teminatı eveliyesi olan 37 lira 50 
kuruşu Kırıkkale askeri fabrika. 
lar muhasebeciliğine yatırarak 
vaktinde mektep satın alma ko • 
misyonuna müracaatları . 

(2362) 1- 3769 

İLAN 

1 - Denizli garnizonundaki 
kıtaatın ihtiyacı olan 331.000 ki
lo un kapalı zarf usuliyle ek _ 
siltmeye konuldu. 

2 - İhalesi 10. 9. 935 günne. 
ıneci olan sah günü saat 11 de 
satınalma komisyonunda rapı -
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2979 
_,liradır. 

4 - Teminatın ihaleden önce 
maliye veznesine verilmiş olma.. 

ı ve teklif mektuplarının ka • 
nunda yazılı formüle uygun bu· 
lunması lazımdır. 

5 - Şartnamesi her gün ko. 
misyonda görülebilir. 

6 - Tahmin bedeli 39720 1i -
radır. 

7 - Kapalı zarfla ihak günü 
iiaat 10.30 da komisyonda bulu. • 
nacaktır. (2348) l-S148 

l LAN 

1 - Eliziz kıtaatı ihtiyacı o. 
lan 130.000 kilo sığır eti kapa
lı zarf usuliyle 7.9.935 cumartesi 
günil saat onda ihalesi yapıla. 
caktır. 

2 - Mezkür sığır etinin be
deli muhammini 20800 lira olup 
muvakkat teminatı 1560 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek isti· 
yenler Ankarada levazım amirli. 
ğinde D. bekirde kor satrll' alma 
komisyon reisliğine Elaziwe tü
men satın alma komisyoıt reisli
ğine hergün öğleden evet müra. 
caatları. 

4 - Zarfları saati muayye
n inden evel vermiyenler kabul 
edilmiyecektir. Ve kanun daire
sinde zarflar yazılmış buluna. 
caktır. (2311) 1-3702 

1 Ankara Beledi)•: Rei-.liği 
Hanları 

t LAN 

Belediyeye ait ve Cebeci ti· 
danlığrnda mevcut 27 taıfA.tk, 9 
ördek, beş piliç açık artırma ile 
&atılacaktır. İsteklilerin 19;9.035 
perşembe günil saat onda fidan
lıkta hazır bulunacı.k memurumu
n müracatları . 

Muhammen bedeli on lira mu
vakkat teminc.t 75 kuruştuı. 

(2406) 1-3794 

1 LAN 

Dükkan açacakların nazarı 
dikkatine 

Şehrin bazı yerlerinde Bele
diyeden ruhsat almadan ddkkan 
açıldığı ve bundan sonra beledi
y.eye müracaat edildiği görülmek
tedir. Belediyenin kontroluna 
bağh dükkanlar için açılmadan e
vet belediyeye müracaat edilmek 
ve milsaade verildikten sonra ca
hşmak lazımdır. Bunu yapmayan. 
ların dükkanları derhal kapntıla. 
cağı gibi alakadarlara da en ağır 
ceza verilecektir. (2416) 1-3825 

İT AN 

CEZALANAN ESNAF 

Ulucanlarda 8 numarah' fı. 
rıncı Ziya ikinci nevi un evsa
fında olmayan bir un kullandr. 
ğından on beş, Hamamönilnde 
Yeşilağada 2 numaralı fırıncı 
Kerim hamur ekmek çıkardığm. 
dan 20, Koyunpc1urında 17 hu 
maralı dükkanda kuru kdv.eci 
M<'hmet unla karışık kahve eat
trğmdan on, Hacımurat mahatle. 
sinde 2 numaralı frı ın müsteciri 
Salih hamur ekmek çıkardığın
dan mü:kerrer olduğ•Jndan 40, lL 
ra para cezasiyle cezalandırıl-
mışlardır. (2432) 1-3855 

Cebeci Hastamsi Operatörü 

Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sar~yı 

karşısında Hayati apartmanın· ~ 
da her gün ıs den 19 za kadat ~ 

kabule başlamıştır. 

\ keri FuLı·ilrnlar lJıııum 
Müdürlüğii Satmalma 

Komi ·onu tlnnları 

Bir sene zarfında Kayaş fa. 
tasyonuna gelecek ve gidecek 
1500-2000 ton eşyanın vagondan 
tahliye fabrikamıza nakd ve fab. 
rikalarımızdan Kayaş .istasyonu
na nakil ve vagonlara yükletil
mesi. 

Tahmini bedeli 1200 lira o
lan yukarda yazılı nakliye işi 19 
eylül 935 tarihinde perşembe gü
nil saat 15 de Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunca açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartnamesi parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan 90 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde yazılı vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2393) 1-3807 

Kırlangıç kuyruğu firengi tez
gahlarına ait 36 takım destere 

Tahmin edilen bedeli (1988) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si ya.tılı malzeme askeri fahri. 
kalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 19 eylül 935 
tarihinde perşembe günü saat 
15 de acık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Ta-
1 iplerin muvakkat tem.inat olan 
(149) lira (10) kuruş ve 2490 nu. 
maralı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkOr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2379) 1~3817 

Ktrrkkalede efrad koğu~ 
in~aatı 

Keşif bedeli (6692) lira (16) 
kuruş olan yukarda yazılı in~aat 
Askeri fabrikalar umum mildür
lüğü satın alma komisyonunca 
18 eylül 935 tarihinde çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf ile i. 
hale edilecektir. Şar,tname (34) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te. 
minat olan (501) lira (98) kuru
şu havi teklif mektuplarını mez· 
kur günde sa44t 14 e kadllr komis. 
yona vermeleri ve kendilerinin 
de) 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerinde yazılı vesaikle 
muayyen gün ve saatte komisyo
na müracaatları (2378) 1-3818 

1 opfıuıH•clt· fı-;laulml L~ 
vazım Amirtii!i Satın 

Alma Komiı-}·onu 
tlnnlan. 
t LAN 

İstanbul levazım amirliğine 
bağlı kıtaat i&in 500 ton un 10 
eylül 935 salt günü saat 15.30 da 
Tophanede satın alma komisyo
nunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 55 
bin liradır. İlk teminat 4000 li
radır. Şartnamesi 275 kllrU!? mu. 
kabilinde komisyondan alınır. İs. 
tekli1erni 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde istenilen ve· 
saikle beraber teminat ve teklif 
mektuplarını belli saatten bir sa
at evci komisyona vermeleri. 

(4982) 1-3714 -----
Uı·. ~E IS'iı 

Nasır ilacl 

En eski nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve müessir bir na
Bir ilacıdır. 
Kanzuk öksürük şurubu: Öksli· 
rüğü kati şekilde durdurur. 

1mtıyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden ı 
Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 

1 

BAYDAR 
Çankrrı caddtsi civaruıda 

Ulu& Basım~vind• basılmış· 
t~. 

) 

ULU!5 

.\nkura hirinci ulh lm
kuk ıııahkcmcsindcu: 

Erenköy Sahrayi cedicide E. 
tem efendi sokak 112 No. lu kô~k
te Mustafa Fuad yanında Mela
hata: 

Ankarada mukim Gülnaz ve. 
kili avukat İbrahim Kemalin a
ieyhinize ikame e.t.kleri iallei 
muhakeme davasında: 

Gelip lbir defide bulunmanız 
.için 29 mayıs 1935 tarih ve 25.6. 
935 saat 14 celsei muhakemeli 
davetiyede verilmiş olunan mü. 
başir mesruhatından adresinizin 
meçhul olduğu anla§ılmaktadır. 
Davacı vekilinin talebi ve mah
kemenin kararı ile usulün 141 
inci maddesine uyarak yeni teb. 
ligatın ilan yolu ile 20 gün müd. 
detle icrasına karar verilmiştir. 

Muhakeme 17.9.935 saat 9 bu
çuğa atılmıstır. 

Yevmi muayyende gelmeniz 
veya bir vekil göndermeniz aksi 
halele aleyhinize usulün 401 inci 
maddesi mucibince gıyap kararı 
verileceği ilanen thildirilir. 

1-3849 

EV ARANIYOR 
Yenişehirde, vekaletlere ya

kın kiralık baslı başına ayrı bir 
ev istiyoruz. Evin bahcesi olma. 
sı ve beş büyük odalı, mutfaklı, 
banyosu ve kalöriferi mevcut ol
ması laumdır. Apartıman veya 
çifte ev istemiyoruz. Bu şeraitte 
evi olanların Ankara posta kutu
su (207) ye mektupla ıbilctirme-
lcri. 1-3842 

nkara birinri "'nlh hu
kuk nıahkemc ... imlt·n: 

Erenköy Sahrayı Cedidde E
tem efendi sokak 112 No. lu köşk
te Mustafa Fuat vanında Bel
kis'e: 

Ankarada mukim Gülnaz ve. 
kili avukat İbrahim Kemalin a
leyhinize ikame .:ttikleri iadei 
muhakeme davasında: 

Gelip bir defide bulunmanız 
için 29 mayıs 1935 tarih ve 25.6. 
935 saat 14 celsei muhakemeli 
davetiyede verilmiş olunan mü. 
haşir meııruhatmdan adresinizin 
met'hul olduğu anlasılmaktatlu. 
Davacı vekilinin talebi ve mah
kemenin kararı ile usulün 141 
inci maddesine uyarak yeni teb. 
Jigatın 20 gün müddetle ilan yo-
lu ile icrasına karar verilmiştir. 

Muhakeme 17.9 935 saat 9 bu· 
çuğa • tılmıştır. 

Yevmi muayyende gelmeniz 
-.eya bir vekil göndermeniz aksi 
halde aleyhinize usulün 401 inci 
maddesi mucibince gıyap kararı 
verileceği ilanen bildirilir. 

1-3848 

Z AY 1 
Sıvas lisesi sekizinci srnıfm. 

dan almış olduğum tasdikname. 
mi kayb'!ttim. \"""~'isini alaca· 
ğımdan E'!.kisinin hükmü yo;ctm: 

Mehmed Emin oglu 
91 No. :u Zekı 

1--384() 
imı!lmı:ımıııım ıııımıııımınunııımınııııııımınmın~ııııımııı 11111) iri 
1 l(iralı k k.ösk = 

1 Çankayada betonar~e. at_ ı-· 
g tı oda ayrıca garaj ve şoför -
1 daire .. i ı_nüteadd!t ta;asaları ve .:: 
e nezaretı fevkaladesı bulunan, 
il kalorifer tesisatı ile elektrik, 1 
§ havagazı ve saire bilcilmle 
~ konforu havi mükemmel bir 
~ köşk acele kirahktır. 
~ İstiyenlerin İş Bankası " 
~ Umumi katipliğine bizzat ve- I 
§ va telefonla müracaatları ilan 
~ olunur. 1-3841 . 
ı= 

~ nım:ııırı•ınmırnlillm:::ıu ı ın~ımı:ımımnıı;nuımıl!!illıt:::ı ~ 

nknra hirind sulh hu
kuk nınhkt•nıt·~iıulen: 

İstanbul Şişli istasyonunda 
Uğurlu apartımanında 15 numa. 
ralı evde Arif yanında eski İçel 
say lavı Tevfiğ~: 

Davacı Ankarada Giilnaz ve. 
.kili avukat İbrahim Kemalin a· 
leyhinize ikame ettikleri iadei 
muhakeme davasında: 

Evelce namınıza cıkarılan 
davetiyelerdeki mübaşirin ver. 
diği tne§ruhattan istidlalen acl
resinizin mallım olmadığı anla. 
şıl. 1akla gelip bir defide bulun
manız için usulün 141 inci mad. 
desine uyarak 1 temmuz 935 ta. 
rihli Ulus gazetesinde ilanen 
tebligat icra edilmiş ve bu dave
te icabet etmediğiniz görülmüş 
ve gene usulün 401 inci madde_ 
sine uyarak verilen gıyap kara
lının dahi ilanen icrasına karar 
verilmiştir. 

itan müddeti 20 gün ve du. 
ruşma günü 17 .9.935 salı saat 9,5 
dur. Gelip bir defide bulunma
nız veya vekil göndermeniz aksi \ 
hall'(e muhakem•!ye gryabınııda 
ı1ev2m olunacağı bildirilir. 

t-3850 

iş kum · arası 
sahi.ple ·ne 

senede 
20,000 lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BiRiNCi rl'ERrfiP ... 
Senede iki def ad2 

414 l{işiye on l1in 
.lira ikraıniye 

il iNCt TER1~iP ... 
Senede lleş defa

·beş l{işiye on 

liı·a ikramiye 
da 
ilin 

Her !'elle 1 nİ'-all ve J ilkt •ı;ırinde kum· 
bara ~ahiblt·t'i arasında ~ekilen kuralarda 
ve lwr ,)cfa.,uula 207 kisi\'e hmwr bin lira .. . . 
t<·vzi edilmektedir. 

Birinci miikafat: l008 Lira 

Yeni ihdas edilen bu kuralann her 
birimle tek kumbara sahibine iki bin lira 
ikı·amiye ,-erilmektedir. Bu kuralar seoft4 

de beş defa: 

ikinci ,, 250 
On kişiye yüzerden 
Yirmi ,, ellişerden 

1000 
,, 

ti 

Şubat. llazirau~ Temuuı7., Eylül Yit 

Ririncikanun 

175 kişiye onardan tt) larımn ilk günleri çekilecektir. 1000 ,, 
1750 ,, 

ne~ hin liralık kum . 
l ilkte ... rinıle cckilecektir. . . 

iki hin liralık ilk kura 1 eyliilde 
çekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilırek için k ·nbara sahibler nin asgari 
yirmi beş lira biriktirmiş olmalar1 ıazımdır. 

Dahilive Vekalt.,tinden: · 
ı - Vekaletçe alınacak 300 teneke benzin açık eksiltmeye ko

nulmuştur. 

z _ Eksiltme 5.9.935 gününd~ saat 15.30 da vekilet binası için
de toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 110 liradır. 
4 _ Benzin topdan tesellilm edilmiyecek ancak şartnamenin 9 

ve ıo uncu maddelerine göre lüzum hasıl Qldukça alınacaktır. 
5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler vekalet levazım i

daresine müracaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6 _ Alınacak benzinin evsafı şartnamede yazılıdır. 
7 - İstekliler 5.9.935 günü 14.30 a kadar teminatlarrm komis-

yona tevdia mecburdurlar. (2210) · . 1~595 ------
Harici.ye \' ekaletinden: 

Vekaletimiz ihtiyacı için kapalı zarfla 160 ton kok kömürü sa
tın alınacaktır. Şartnam~si levazım müdürlUğünden her gün alı • 
na'bilir. Muhammen bedelı 5280 liradır. Taliplerin 20 eylül 1935 cu
ma günü saat 15 de satın alma komisyonuna müracaatları. 

(2365) 1- 3773 

Çaııalilcale Jandarına l\lektetlleri 
ııuııdaıı: 

Kiralık hane 
Devlet şurası arka'sında Ça.. 

ğatay sokak 11. 13 numaralı ha.. 
neler kiralıktır. İş bankasında ta
kip servisinde Fahriye veya i
çinde kilere mUracaat. 

1-3847 

Z AY t 
Artvindeki askerlik kıtamdao 

aldığım terhis tezkeremle Div. 
riğiden aldığım nüfus tezkeremi 
kaybettim. Yeniledni alacağım
dan eskilerinin hükmil yoktur. 

Ankarada Kooperatif karşı.. 
sında 115 No. lu dükkanda 
camcı Cuma oğullarından 

Cafer oğlu İbrahim D. 321 
1-3853 

satııı alma liomi Vtı 

Tahmini Muvakkat Nasıl olacağı ve 
Erzakın bedeli teminat İhale gün. hangi birliğe 

cinsi Kilo L. K. L. % 7,5 K. lemeci Günü saati ait olduğu 
Ekmek 893650 84896 75 5494 83 10/9/935 Sah 15 ç. Kale kapalı zarfla 
Sığır eti 120000 24000 00 1800 oo 10/9/935 ,, ıs ,, .. ,, ,. 
Ekmek 2l500G 20425 1531 75 10/9/935 ,, ıs Gelibolu kapalı zarfla 

1 - Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayılı jandarma okul lariyle jandarma hastanesi ve GeHbolu 11 sayılı jan.. 
darma okulunu.n 1/ 9/935 d~~ 31(8/936 günlemecine kadar senelik ihtiyaçları olan yukarda yazılı üç ka
lem erzakı'?' hızalarınd~ gos~erılen gUnlemeç, gün ve saatlerde Çanakkale belediye dairesinde salahi.. 
yettar komı~yonda ;ksıl~s~. yapılacaktır. 

Z - Temına~lar ıhale g.unu 6:1•t 12 ye kadar mal sandığına yatırılmış teklif mektuplariyle makbuzlar 
saat 14 de komısyona teslım edılmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Ankara, İstan\>ul ve Çanakkale jandarma satınalma komisyonlarında parasız gö~ 
terilebilir. (5072) 1-3776 

1 
.. SİNEMALAR. 1 

1 BU GUN BU liECE 
lrene de Zilahy tarafından 

temsil edilen 

EN ÇILGIN GECESİ 

Almanca -tözlil 

BUGON BUGECE 
(KULOP) 

ŞEYTAN MASKELi KADIN 

Eilenceli - Atki bir esea 


