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Gündelik 

5 MİLYAR 
Frangı dütürmeğe çalııanlar 

var. Eryo'ya göre lrank, Fran•a -
dır. Hükümet, buaüokü normal 
yetkileri ile itin içinden çıkamaz. 
Parlamento, kendi haklarından 
bir kısmını, bir zaman İçin, hükü
mete vermelidir. 

Bu önerıe ile parlamento kar
ıısına çıkan kabineler biribiri ar· 
kasından düttü; eğer •ylavlar 
Laval'i de dütürmüt olsalardı, it 
kendileri için kötüye varacaktı. 
Flanden' e vermedikleri, Flanden 
Ye onun hemen bütün bakanları -
mn bulunduğu Laval kabinesine 
Yerdiler. 

Acaba parlamentonun korku
su ne idi? yetkisi geniıliyen hü -
kamet, rastgele, borsa YW'1fUDCWa· 
nnı kmp ıeçirecek mi idi? Fran
sa'yi diktatür havası içinde n1i bo
ğacaktı? 

Okurlarımız Pariı'ten gelen 15 
haziran tarihli telırafı okumut -
lardır: "f ransız hükümeti büdce
de 5 milyar frank kısıyor.,, 

Bakınız nerelerden: Askerden 
yetitaıe savqcılara verilen para -
lar kesilerek bir buçuk milyar, 

ikinci derecedeki demiryollar 
iıletilmeyerek ve demiryollarda 
ityarların sayısı azaltılarak 2 mil
yar, 

Bir takım aylıklar azaltılarak, 
yahud kaldırılarak bir milyar, 

Sosyal sigorta itlerine yeniden 
düzen verilerek yarım milyar. 

Hemen aoracalumız: Fakat bü
tün bunlar bir kanunluk itler de -
i il midir? .Bunlar için hükümet 
neden,..........._.._ a.ı.. ... )'eti 
kilerinden bir kısmmı kendi üstü
ne aldı? 

Hükümet bu yetkileri parla . 
~ntoya, demokrasi demagojisi -
ne, ıeçim dayrcsi oyunlarına, bir 
kelime ile, saylı Ylara kartı kulla
nıyor. Demiryollaı· meselesi birkaç 
yıllık meseledir. Her saylav kendi 
~im dayresinin her köte1ine de • 
miryol yapılmasını, ve hergün tren 
itletilmesini ister. Bakanlar öze • 
rinde bütün kuvvetiai kullanır. Yö
netge boyuna zarar eder; birçok 
hatların kalkabileceiini söyler. 
Fakat parlamentodaki politika da
yaruımuının önüne ıeçemez. Ay
lıklar ve hizmetler için de durum 
böyledir. Dayreler saylav kayrık
ları ile doludur. Askerden yetit • 
me sa vatçılar da sokak politika•ın
da ve seçim oyuıılarmda partilerin 
aon d~ itine yarar. Onların 
emeldi aylıkları vardır. Fakat üs • 
telik hazneden milyar koparırlar. 

Bu yukarda gördüiüoüz 5 mil
yar büJceJen lıesilen politih pa • 
raıdır. Yani bu 5 milyar lüzum -
•uz görünmekte idi. Çünkü 5 mil
yar kısılmakta Fransa itleri durau
yacak, tamtersi düzene girecektir. 

5 milyar bizim büdcemizin üç 
misli gibi bir ıeydir. Eğ~r bu ted· 
birler parlamento kartısına çıka -
nlsaydı, partiler Ye saylavlarm se
çim ve politika uıilan, kanunun 
•juk kanlılıkla okunmasına bile 
meydan bırakmazdı. 

Eıki demokrasilerin ~it büd
ce tedbirlerini bile harb ııleri gibi, 
bükümetin üınomal yetkileri ile 
ancak kotarabilmeleri, bagünkü 
parlamentolar mekanizmuınm Ye 
genel olarak demokra•i çihazmm 
ne kadar düezltilmeğe muhtaç ol
duğunu bir daha göstermez mi? 

F. R. ATAY 

Bakanlar kurulunda 
Bakanlar kurulu dün saat 15,30 

da toplammı Ye toplantı geç Yekte 
kadar deYam etmiftir. 

Asılsız bir haber 
Oryant Ajana taralımlan 

verilen ve türk orclu•unun, Cu. 
mur B«tkanı Atatürk'ün yö -
netimi alhnJa manevralara 
b'lflam11 olJufunu bildiren 
haber tud•ızJır. 

.... 

Maltepe vapuru sis 
yüzünden karaya 

oturdu 
lstanbul, 19 (A.A.) -Akayın 

Maltepe vapuru bu sabah adadan 
lıtanbul'a gelirken, tam saat se -
kizde, bütün Marmarayı kaplayan 
kaim bir sis yüzünden, F enerbab
çe'nin Dalyan tarafındaki plajın 
biraz ilerisinde, kayalık ve kum
luk bir alanda, karaya oturmuı tur. 

Anadolu postasını yapan Ne • 
veser vapuru Maltepe'nin yardı -
mına kotmuf, Kalamış vapuru da 
köprüden yardıma gelmiftir. Yol
cular, Kalamıt ve F enerbahçeden 
yardıma ıelen sandallarla ve yar
dımcı vepurlarla karaya tqınmıt· 
lardır. Geminin durumu daha ke
sin olarak saptanamamıştır. Altın· 
da yara olup olmadığı anlqıldık
tan sonra yüzdürülmesine uğrqı
lacaktır. 

Siı çok kalın olduğundan Ana
dolu yolcuları iskelelerde kalmıı
lar ve Anadolu vapurları vaktin
de kalkamamıılardır. 

Kay ride yeni bir 
Hitit şehri bulundu 

Kayseri, 19 ( A.A.) - Kay -
aeri'nin Molu köyü yöresinde Ke
pez yerinde henüz hiç bir kitab
ta iımi geçmiyen ve yazılmamış 
olan bir Hitit ıehri bulunmuttur. 
Bulunan tehir çok enteresandır. 
Kültür direktörü, ırk itleriyle ilgi
li it yarlarla birlikte, ar attırmalar 
yapmak üzere, Kepez'e gitmiştir. 

. 
Fran ız akademi i-
nin üç yüzüncü yılı 

Paris, 19 (A.A.) - Fransız 
akademisi, lmrulutunun 300 üncü 
yılını Luvr sarayında büyük tören 
ile kutlamıştır. 

Yabancı akademilerden gelen 
delgeler~ mrifonna Iİ7mİf olduk . 
ları halde, fransız akademisi üye
lerinin önünden geçmitler ve aka
demileri adına franıız akademisi
ni kutlamıtlardır. 

(ULUS: Eskiden sadece aydın 
inaanlann bir toplantısı olan fran
ıız Akade.qisi, 1635 de kesin ola
rak Batbakan Ritliyö tarafından 
kuruldu. Bu cemiyeti koruması al
tına alan Ritliyö, onun tüzüğünü 
de hazırladı. Akademinin 40 üye
si vardır. Dil ve imlanın kullanı -
lıt tarzını gözden seçirerek, bu 
kuHanılıtı, aaptamağa çabtır. Aka
demi, ilk defa 1694 de; yedinci 
defa olarak da 1878 de basılan 
bir kamu• çdrannıttır. Her yıl bir 
çok ertem Ye edebiyat öndülleri 
daiıtır. Üyelerin seçimi, oyların 
saltık çoğunluiu ile yapılır. Sürel 
sekreter, ölüncüye kadar itte kal
mak üzere, direktörle pnsölye de 
her üç ayda bir seçilir.) 

Trakya genel ispekteri 
Şehrimize gelen Trakya Genel 

l•pekteri B. lbrabim Tali, Trakya 
itleri b•klnnda tütll Bakaalrklar
la defetlerde buhmmaktadır. · 

Adımız. andımızdır 

20 llAzJR 

lmıdra, 19 ( A.A) - H. f;,ıf.,, td11um • in· 
giliz denis konufmabırı ıaonru·u eırtı/ıruı. 

sörüfmek iizere yarın l'ariııe 1ti<Wel•ılr. 

Ht•r yerele 5 kuru' 

DIŞ TECtMtMtzt GELtŞlMt SAGLANIYOR 

Türkofis, uzak ve yakın doğu ile avrupa 
şehirlerinde yeni örgütle.r kuracak 
Türkofis, yeni büdceaine göre 

kadrosunu hazırlıyarak Bakanlar 
kuruluna sunmuştur. Kadro onay· 
landıktan son • 
ra yeni itlere 
kimlerin atana
cağı anlatıla • 
caktır. 

Türkofiı'in 
yeni ö r g ü t it 
hakkında Ofiı 
Batkanı B. Dr. 
Mecdet Alkin 
ıu izahları •er • 
mittir: 

"- Yeni te,
kilitımızda, içer 
de Samsun' da 
ve Kar•'ta iki 
tube açmalc u
rarındayız. Bu 
karara vardır -
ken Sam•un'un 
coğrafi Ye iktı . 
adi ehemmiye-
• d"'-'-- TQrkofis bafhm 

tı nazarı t1UULte 'il 
16 almmıttır. Karı B. ecdet A fa 

ıubemiz en çok, ruslarla olan mü
nasebetlerimizi geniıletmek l'aJ• 
sini sözinünde bulunduracaktır. 

Dıtarda, Tokyo'da bir konsey- · 
ye bmeraiyll'lik kuracaflz. Bu 
konseyye komeni,al'lik hellibat · 
lı ihracat •.fd~lerimize Uzak 
tarkta mahreç temin edecek, Ja. 
ponya sanayi ve iatihsalitı bak • 
kında esaılı etüdler yapacaktır. 

Tokyo konıeyyemiz aruıra 
Pekin' e, Mançuko'ya ve Şangha
ya etüd seyahatleri yapacaktır. 
Buraları da kendisinin memuriyet 
mıntakasına dahil bulunacaktır. 

İtalyan gazetelerinin 
sayıf aları azaltıldı 

Roma, 19 (A.A.) - Gazete 
sayıf alannın indirilmesini bildi -
ren karar bugün yürürlüie gir • 
mektedir. Gazeteler haftada bir 
defa 10 ve bir defa da 6 sayıfa o
larak çıkacaklardır. 

Tribüna gazetesi diyor ki: 
Bu tedbirlerin alınmama se • 

beb, kqıd yapımı iç.in gerek olan 
aelUiloz ıiritini buClamak kaygu
eudur. Bu sirit tecimael denklet • 
mede yılda 150 milyon liretlik biT 
yük olmaktadır. 

Bundan başka, bu ıon seneler
de F ıliıtin ile inkiıaf eden iktıaa
di münasebetlerimize daha büyük 
bir geniılik temin etmek gayeıin: 
güdmek üzere, Hayfa' da bir ıekre· 
ter komeraiyi.l'lik kuruyoruz. 

Son senelerde Fılistin'de Tür· 
kiye ile münasebetler temini arzu
su kuvvetlenmittir. Hayfa sekre
ter komeraiyAlimiz Suriye ve Irak
ta da tetkikat yapacak, bu mem
leketlerle olan ticaret münasebet
lerimizi genişletmeğe çalışacak • 
tır. 

Hindistan' daki birçok büyük 
firmalardan, Türkiye ürünleri 
hakkında talebler almakta idik. 
Bu bize, Hindistan' da Türkiye ile 
yakından münasebet tesisi arzu . 
sunun kuvvetlenmekte olduğu fik
rini Yerdi. Onun için, Bom bay' da 1 
bir sekreter komeraiyal'lik tesisi 
kararlatmıttır. Sekreter komeni -

yiller oldukları yerlerde kalmıya
rak, komivuayajör ııfatiyle me -
mur oldukları mıntakalar içinde 
gezecekler ve kendilerine verdiii
miz direktifJere göre bellibqlı 

ürünlerimizi alacılara gösterecek
ler ve bulundukları yerlerin vazi • 
yelleri hakkında türk ihracatçıla -
rını aydrnlatmağa çalıtacaklardır. 

Üçüncü sekreter komersiyil' -
lik de Bükr4e1'te kurulacaktır. Son 
senelerde yaptığımız tetkikler ne
ticesinde Y&f meyva Ye sebzeleri
mizin Köstence yoliyle Ortaanu
pa memleketlerine gönderilmesi • 
nin her bakımdan muvafık olaca
ğı anlatılmıttır. Bükreş sekreter 
komerıiyalimize bu yol üzerinde 
daima esaslı araıtırmalar yaparak 
ihracatçılarımızı aydınlatmak Ye 
Balkan memleketleri ile olan mü-

(Sonu 2 inci sayıfada) 

B. Yevtiç, B. Mu olini ile görüşecek 

B. Yevtl9 

Roma, 19 (A.A.) - Havas A
janıı aytan bildiriyor: 

Yuıoılavya Dıtitleri Bakanı B. 
Y evtiç'in yalanda İtalyan bükü • 
metinin bir onıntağı ile ve belki B. 
Musolini ile buluımuı ihtimali 
Yardır. 

Dialenmelr iiwe-~ 
R~ ilinde -balunaa B • ....._ 
lini'nin Yqoslavya Batbakam ile 
orada bul~iı umuluyor. 

B. Y evtk'in, italyan Dıtitleri 

B . •a•llrıl 

yönetgeri B. Suriç ile 19 mayısta 
V enedik'te buluşması önceden ka
rarlqtınlmqtı, fakat bu ıirüt -
meden, Yuıotlavya'nm iç 11Jaa&-
11na ilitik bazı sebeblerden dolayı 
Yazıeçilmitti. Söylendiiine göre 
B. Yevtiç haziran sonunda Küçük 
A.lllıımr o a..rekimı mtiiae 
e .. ce .... 4·e, •nliai .ile ppece· 
li ıöriifmecle, yalan: kendi lilkelli 
ni değil, fakat üç ülkeyi birden 
oruntanuf olacaktır. 



Kılavuz için dersler 
-40-

Heı ana çocukları için sev gen olu-. 
Yoksullara s e v g en 1 i k göster. 
!Bir şehri mühendis değil, u r b a n i s t yapar. 
U r b a n i s m başlıbaşına bir uzuğdur. 
U r b a n i k İ§lerde sanat büyük rol oynar. 
Eski divan metinlerini gen i t m ek için biJyBk l>Dgi la.,. 
G e n i t ve y ora (tefsir) al'asında ne ayl'lm olduğuna 

ıif.yleı misiniz? 
K ö t ü ğ en 'lerin yolu zındandır. 
Utan ç gene kızı güzelleştirir. 
Her şeyde en büyük uyası 'mız Atatürk'tür. 
lsmet lnöniTnün hava güvenliği için söylediklerinin her 

biri, başlıbaşına bit uyak 'tır. 
B a y 1 a güzele yaraşır. 
Bu eski ura m 'larda kok ş a 'dan geçilmez. 
Olü k ok u ş m a d a n gömülür. 
Kamuğası işlerinde k a ç ı n s a m a k iyi bir yurddap ya

~§maz. 

Kavgada her vakit sür sa 1 an kazanmaz. 
S ü r sa 1 giitgesi ile yapılan andlaşmalar, Uluslar Sosye-

te&inin yasasına aykırıdır. 
Bu misallerde geçen kelimeler ve karşılıktan: 
Sevgen = Şefik 

Sevgenlik = Şefkat 

Urbanist Şehirci 

Urbanism - Şehircilik 

Urbanik =Şehircilik işlerine müteallik 
Genitmek = Şerhetmek 
Genit - Şerh 

Kötügen Şerir 

Utanç Şerm, hicab 
Uyası - Nümunei imtisal 
Uyak Şiar 

Bayla = Şive, cılve 

Uram = Mahalle 
Kokşa Taaffün 
Kokuşmak = Taaffün etmek 
Kaçınsamak - Taallül etmek 
Sürsalmak - Taarruz etmek 
Sürsal Taarruz ..... 
Geçft'J erde resmiğ terimler hakkında bir liste çıktı. Ba 1/s• 

te kılavuzun şehir orunları hakkındaki kelimelerini dilzeltmek
tedit. Biz .. belediye,, karşılığı "şarbaylılı,. diyorduk. Halbuld 
•
1

ıarb11y belediye reisi,, olduğuna göre 11prbayllk =belediye 
riyaseti., olmalı lazımgelit. 

Bu listeye göre asıl terimler şunlardır: 
Şarbay - Belediye reisi 
Şarbaybk - Belediye riyaseti 
Uray Belediye 
Şar Kurulu = Belediye Meclisi 

Dı t • • • • ı~a· · 'liıı'I ş ecımımızın ge~ımı sag anıY.or 
(Başı 1 ıncı sayı/ada) 

auebetleriınizin inkitafını temin eden 
sueelri arqtınnak vuifeleri ftr.i)e. 
eektir. Köstencede bir antrepo kurma
lı bile duıünmekteyis. Romanyaldarla 
bu ıt hakkında yaptığmm konupuıln 

'IDtiebet bir neticeye varmalr tlzeredir. 
Bu takdirde lstanbuldan yilkleti~cek 
Jq mcyva :ve sebselerimizfn .. g - 60 
.. tte Ber~rı. VaflOva ve Baltık kıyı. 
larma gondenlmem ımkiıv elde edile
bilece ktır. 

Yaş meyva ve tıebeelerimızın ihra
catına bu yıl fazı. ehemmiyet veriyo
ruz. Bu maksadla prk demiryollan ile 
de temasa geldi.k. Kifı miktarda figo
nfi.k tertibatı olan vagonları emre Jıa. 
.sır bulundurmaaıru ileri atırdük. Bu va
aonların hiç bir hudud ve istasyon
-da durdurulmabızııı doğrudan doğ
ruya gidecekleri yerlere gönderilmele • 
rinin temini için Bulgaristan. Yugo. 
lavya, Macaristm, Çekoslovakya, Avus
ıtuya ve Almanya timenüfer idarele
riyle antant yapmumı iatıedik. Şark 

deımiryolları kumpanyasından aldığı· 

mu cevabta, ya§ meyva ve 1ebzelerimiz 
De yumurtalarmıuın, asgari tarifeye 
tabi tutulacaldan ve vagonlann hiç bir 
,ercle durdurulmabızm gidecekleri ye

tevklerinin temin edildiği ve bu it 
içuı ali.kadar fimcndifer idarelerinin 
41elegeleri aruında Sofyada konupa
Jar yapılmakta olduiu bildirilmit
iir. Figorifik tertıbatı haiz vagonlu
• Yunaniıtanm yaptığı gibi, batka 
pnendifer idaftlennden ucuz bir kira 
ile temin edilecektir. 

Ya, mera w ltbıreleramuin Mh 
'a ihnlcatımn son seklerde çok 

azaldığı göz önünde tutularak, bu piya
sayı yeniden ele aeçirmek iç.in kil 
araıtınnalar yapmuı hakkında t.lr.ea
dcriye tubcmize emir •erilmiftlr. 

Bir de Viyanada Mıkreter komer • 
ıiyallık kuruyoruz. Bu tubeden be1r. 
lediiimi.s en mühim it. Avusturya " 
Macaristan tütiln rejileriyle sıkı te • 

masta bulunarak tütünlerimlıi satmayı 
temin etmesidir. Aynı zamaada yq 
'1Cyva ve sebzelerimble Eakifehir Ht
~ taşı madenlerimize Viyanada iyi bir 
piyasa bulmak kararındayu:. 

Lüle ta§ı piyasasının ba§lıca mcr • 
kezi Viyanadır. Bu i§imiz, ttil'k ol • 
mıyan bazı mutavuaıtlarm elinde bir 
spekülasyon mevzuu olmugtur. Son se
nelerde lüle tatınm sanayide kullaıu • 
lıtı artmıı olduğu halde, parazit unsur· 
1ar yüzünden ne yuık ki iatediiimb 
t'"kilde mahreç bulmak lmklnı elde e. 
dilıememİftİr. 

TUrkofi1e .erilen tahsisatın gcnit
liği niebctinde bu tene içeride ye eh • 
prda ancak bu yeni f\lbelerl açmala 
imkin bulabildik. Gelecek sene de Ka -
lifomiya ve Riyo da Janeyro'da birer 
tube açmak kararındayız.,, • 

Dışarıya bozuk ve düzüti· 
mal gönderenler ağır ce

zalara çarpılacak 
Mersin, 19 (A.A.) - Mersin vıe hiıı

terlandmdan dıt pu•lara bozuk ve 
düzülü mal ganıdercnler hakkında k--

cim odası ve yepf bonau .tarafından U' 1 
rı ayrı gerçin yapdarak een kqUf'k
ten bafb bu gibi hareketler genel Mva-

lJ L U :, 

FRANSA'DA -----Tokyo ile Paris arasında 
telsiz telef on servisi 

Paris, 19 (A.A) - Posta ve telgraf 
bakanı B. Mandel ile Japonya büyük 
elçisi B. Sayto, Paris ile Tokyo ara • 
sında bir telsiz telefon servisi kurma
yı kararlaştırmıılardır. 

İlk deneçler eyi sonuçlar verdiğin. 
den, bu servis, gelecek ay başında dil. 
zenli olarak itlemcğe başlıyacaktır. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

Amerika, frangın durlu
ğuna çalışyor 

Vqington, 19 (A.A) - Amerika 
haznesinin franga yardım için yapmış 
oldutu hareket, Amerika tarafından, 

doların timdik.i arsıulusal kıymeıtinde 
tutulmak istenildiği şeklinde anla§ıl -
maktadır. 

İsmini söylemek istemiyen önemli 
bir uzkifİ demiştir ki: 

" - Fransa, altın esasını bıralanak 
zorunda kalmıt olsaydı ihtimalki fran
gı değerden dügürecekti. Bu, türlU dö
vizler arasında bir değerden düşürme 
harbı açacak ve bu harb sonucu olarak, 
Amerika, arsıulusal tecimdeki ileri 
yerini kaybedecekti. Sena üyelerin • 
den ve dış işleri komisyonu başkanı B. 
Pitman, hazinenin hareketini (arsıulu
sal kambiyoların durluğuna doğru atıl
mış bir adım) olarak karşılamaktadır. 

ALMANY A'DA: 

Reinsdorf ölüleri için B. 
Göring'in bir söylevi 
Bedin, 19 (A.A.) ,- Rcinsdorf kur

banJarınm gamülmeleri sırasında Gene· 
ral Göring, bükümet adına bir söylev 
vermiş ve bir çelenk koYJDuştur. Çelen
gin üzerinde (Adolf Hitler) yazıh idi. 
General kurbanlann ayle ve bısırularına 
sempatisini bildirdikten sonra, ıöyle 

demiştir: .,_ Bu arkada§lar yeni At -
manya için, uluslannm yeniden bayata 
kavuıması için ölmüşlerdir. Onların a
lilmü vatan kucağında canvermek de -
mektir.,, 

Almanyanm tecimsel 
durumu 

Berlin, 19 (A.A.) - Dı' tecim i~ 
tatistikleri geçen mayıs ayında Alman 
çıkıtmm giritinden 4.500.000 mark çok 
olduğunu ga.termektedir. 

Polonya - Almanya 
tecim anlaşması 

Berlin, 1g (A.A) - Önümüzdeki 
haf ta içinde almanlarla )ehliler arasm
da .bir tecim anlaşması bağrtlamak için 
görüşplere batlanılacaktJT. 

Bu anlaşma, 27 ikincilWıun 1934 
tarihinde yapılmıı olan dostluk paktı
nm bağıtlanmaıı uraamda güdülmüt 
olan batlıca hedeflerden biridir Mart 
1934 tarihindenber.i gümrök savqına 

son vermek için çok uğratılmıştır . 
---!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

manlıkça da ağır cezayı doğuran suç 
olarak kanun yolu ile cezalandırılacak· 
tır. Bu kararlar Menin'de verildiği sı
ralarda TUrkofis, Adana ve Tarsus ve 
bafka yerlerdeki tecim odalarına da bu 
yolda kararlar aldırtmıı ve bele Ada
na tecim odası bu mesele hakkında bil· 
yiik bir ilgi gCS.tererek rereken tedbir
leri onaylamıttır. TUrkofis, Menin li· 
maıımdan çık• ve hinterlandını ilgi
lendiTcn tırünleri lreten ateld bölge
ler tecim odalarına da b6yle kararlar 
aldırmak llzeredir. Bu kararların yeri
tilmeaine batlandıktan sonra Mersin 
l~ından gidecek malların yabancı 

piyasalardaki durumları Türkofisçe a
dım admı istenmektedir. Memleketimiz 
hakkında ziyanlı propagandalar yapan
ı. da ayrıca bakyerine verilecektir. 
06siq bu kararı ber t.araf ta sevinçle 
lrartılanmıftq-. 

INGILTERE'DE: 

Alman - İngiliz deniz 
anlaşması ve Londra 

gazeteleri 
Londra. 19 (A.A.) - Gazeteler İn

giliz - Alman deniz anlaflllClSını hot
nudlukla karşılamakta ve bu anlaşma
da, İngiltere ile Fransa ve İtalya ara
smdaki ilgilerin içtemliğini azaltacak 
bir erge bulunmadığını yazmaktadırlar. 

B. Eden Paris'e gidiyor 
Londra, 19 (A.A) - B. Ri.bbentro

pun İngiltere hüktlmetine dün bağıt • 
tanmış olan ckniz uzlaşmaarna benzer 
bir hava uzlaşması bağıtlamak öner • 
gesinde bulunmuı olduğu hakıkında or. 
taya bir yayıntı çıkmıştır. Fakat Bay 
Rıbbentrop ile B. Eden araaındakıi gö. 
rüşmenin deniz meselelerinden batka 
meseleler hakkında geçmiş olduğu nok

tasından başka bir şey söylenmemekte 
ve bu yayıntı berkitil~elrtedir 

B. Eden, cwna günü Parise gidece • 
ğinden kendisine Almanya ile yapılmıı 
olan görüşmeler hakkında bilge veri
lecektir. 

Yeni bir beyaz kitab 
Londra, 19 (A.A.) - İngiliz - al

man deniz anlaşması bir '"beyaz kitab .. 
şeklinde çıkanlmrştrr . 

Yeni deniz konferansına 
hazırlık 

Londra, 19 (A.A) - İngiltere hü -

kUmeti, Fransa hükümetini yakında 

toplanacak olan konferans iç.in Oilf]an.. 

gıç olmak üzere deniz mcıelcaini gö • 

rüşmcık ergesiyle uzmanlardan katınçh 

bir salkur göndermeğe çağımuıtır. 

lngilterenin İtalya ve Japonyaya 

da çağrılar gönderileceği sanılmaktadır. 

Çin donunu ve İngiltere 
ile Fransa 

Londra, 19 (A.A) - B. Hoare, Çin 

hadiseleri kal'§ıaında lng.Utere bükü • 

metinin tutumunun ne olduğu SUreM· 

de bir uylavın sorusuna şu cevabı ver

miştir: 

" - Hükümet halihazırda Çin ha • 

diaelerinl gerçinlemektedir. Hadiseler 

tamamiyle anlatılıp saptanmadıkça bu 

mesele hakkında diyevde bulunmak 

imkinlı değildir.,, 

Batka bir ıaylavın bu meselede ln.. 
gıltere hükümetinin Fransa ile aıkı bir 

dcğet halinde bulunup bulunmamak -

ta olduğu hakkındaki sorusuna da müa 

bet cevab vermiştir. 

Kırat kupası yanşma 

hazırlık 
Londra, 19 (A.A.) - İngiltere'den 

Afrikaya bir günde gidip gelme uçu· 

fUnu ba,aran yüzbatı Peraival, önlt

müzdıeki eylCilde yapılacak olan "Kıral 

kupaıı,, yarıımda .. I>Uk da Kentin 

martıaı,, adlı uçağı kullanacaktır. 

İki gemi nasıl çarpıştı? 
Sidney (yeni İıkoçya), 19 (A.A)

(EmpreM • of • Britain) gemili ile 

çarpıtan lngiliz (Kafiriston) gemisi 

buraya geldi. Kaptanların anlattıkla -

rına göre, çarpıpna olduğ uuman ge. 

minin haf tarafında tekiz tayfa uyu • 

makta idi. Bu tayfalardan Uçtl çarpıı 

manın şiddeti ne yataklarından düş -
müıler ve geminin yanında açılan ya

rıktan denize dökülerek boğulmuşlar· 

dır. Ötıeıkiler ağır yaıalanarQ Emprcss. 

of • Britain'.in hastanesine kaldırılmıt· ' 
Jardır4 

. ... 
""'e 

ITALYA'DA 

Doğu Af rikasına gıden 
Son tümenler 

Roma, 19 (A.A) - Ordudan befialt 
ci tümen ile siyahg&nlekliler beıfincl 
tümeninin ihtimal içinde olan süel ha. 
reıket başlamadan önce seferber edil , 
mcsi doğu Afrikaya gönderilcceok ku.,. 
vetlcri tamamlıy~aktrı. İki aydan~ 
ri devam etmekte olan asker öğretimi. 
sefer zorluklarına dayanamryacak ya. 
pıda olan kimseleri ayrrd e~e ya • 
ramrştır. 

İ talyanm kaldırdığı 
gümüş paralar 

Roma, 19 (A.A.) - Gümüş parala• 
rın piyasadan kaldırılması karan yalnıa 
on ve yirmi liretlik paralar içindir. Bet 
liretliklet aaklanacaktır. 

Ortada dolatan gilmilt paralann tue 
tan 1635 milyondu. Kaldırılacak olanlar 
808 milyon tutmaktadır. 

OA{;fNIK DllYl KLAR: 

Polonya harb gemileri 
Almanya'yı görete 

gidiyor 
Varşova, 19 (A.A.) - 24 - 26 temo 

muz tarihlerinde iki leh torpido muhri
bi. Kiel limanını görete gidecekdir. Ba 
göret, leh ve alman donanmaları arasıD> 
da ilk resmiğ buluşma olacaktır. 

Radyodifüzyon 
kurultayı 

Varşo'Y&, 19 (A.A.) - Arsıulusal radt 

yodlfftryon birliği kurultayı dUn saat 

15 te Val'fO""da açılmıttır. Kongre. bll 
lfğfn }'f'.nl 'batlMDiı'ıtfii ve bltiflt bilr.,... 

nun yeni Uyesini seçecek ve tilrhi tek • 

nik meselelerle program alınıp veril • 

mcsi meselesini inceleyecektir. Poeı. 

yönetgeri Bay Drezeviecki açma aöyı.. 

vinde konuklara ''botıeldinb:,, dediktCll 

sonra radyodifüzyonunun gelipm " 
önemini anlatmıştır . 

Paraguvay parlamentosd 
Şako uzlaşmasını onadı. 

Auomption, 19 (A.A.) - Parapıt 

vay parlamentosu BoliY')'a ile BoyDe9 
Ayree'te .imzalanm barıt andl..,..... 
oy birliğiyle onaylmııttır. 

Portekiz - Danimarka 
tecim anlaşması 

Lizbon, 19 (A.A.) - Portekiz ... 
Danimarka hükümetleri yeni tecq 
andlaşmaaını imzalamışlardır. 

Sömürge işleri rapom 
Cenevre, 19 (A.A.) - Arıulusal it 

konferansı, sömürge işçileri komisyonu. 
nun rapoqmu oybirliğiyle kabul etmiı • 
tir. Konferans bu 111eıeleyi 1936 konfee 
ranıunın gündemine koymaya karar ve• 
miştir. 

Cenevre' deki çinlilerin 
bir bildiriği 

Cenevre, 19 (A.A.) - Cenevre'de 
oturan çinliler, Japonya'nın kuzey Çhl 
deki hareketini kötüliyen bir bildfriğ Çle 

karmışlardır. Çinliler japon saldmmı • 
nın sonuçlan üzerine uluslar IOS}'ctcsl 
nin dikkatini çekmekte ve Çin lılusunUll 
bu aaldımm dayanacafmr MSylcmeırt. 
dirler. 

Bağlaşık ajanslar delege
lerinin gezintisi 

Prag, 19 (A.A) - Bağlaşık ajanslar 
arsıulusal konfer&Mı delegeleri Slo • 
vakyada Dcmacnova mağaralarını gez· 
mişler ve göllerin tabiiğ guzelliıklerl 

ile dünyada eşi bulunmıyan Stalaktıt. 
lerin hof görüleri karşısında hayran 
kalmıtlardrr. 
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Hava tehlikesi ı 
lsmet lnönü,· geçen ayın yirmi 

dördünde. yurdun sıcak yüreğine, 

Hava tehlikes · ııi 
öıılemel{ için 

çalışmalar 11yamk kal asma, türk havasının a -
çık ve tehlikede olduğunu söyledi. 
Herkesten Türk Hava Kurumuna 
yardım istedi. 

Yurdda her gün hızı ar -
tan coşkun bir özveri yarı§ı, 
bu sese cevab veriyor. Tüccar va -
rından, memur aylrğrndan, işçi 

gündeliğinden, çocuklar harçlrk -
larından ayırabildiklerini Hava 
Kurumuna veriyor. Görüyoruz 
ki tehlike geniş öJçüde duyulmuş 
ve anlaşılmıştır. 

Saldıran bir düşman karşısında 
türk kadın ve erkeği, bütün var -
lığile yurdunu korumuştur ve her 
zaman koruyacaktır. Onun kah -
raman ruhu, bütün araçların üs
tünde ve hiç bir şeyden yılmıya -
rak her saldırı§ı önler. Son gün -
ler de bize gösterdi ki o kahraman 
ruh; yalnız saldrrışda değil, uzak 
yakın her tehlike önünde, her za
man uyamk ve diridir. 

Bununla yurddaşların yalnız 

tehlikeleri anlamış olmalarım ye
ter gördüğümüz anlamı çıkmama 
lıdır. lleri bir memleket; evde, 

.. işde, sanatta, sıhhatta, her zaman 
yurdunu düşünücü ve ona emek 
verici vataııda:jlar ister. 

Yeni Türkiye on beş yıldır 
böyle bir geniş ilginin gücüyle 
ilerliyor. Önümüzdeki yıllarda 
bu ilgi daha kuvvetlenecek veba
şarıcı emekler yaratacaktır. Ulu • 
su genliğe, yurdu bayındırlığa 
eriştirecek ulusal emek içinde, 
devlet büdcesi de vardır. Ancak 
büdceler bir çok imkanlarla bağlı 
dar çerçeve/erdir. Orıun da geniş 
ve lıer şcıyi ba:jarıcı olması çok is
tenir. Çabuk yapılmak ve iyice 
korunmak istenen bir yurdpa büd
celer biraz yük.sek olmalrdır. 

Biz so11 günlerde büdcemizi indi
ren kararlar aldık. Devlet De -
miryollarrnda taşrn tarifeleri indi
rildi. Satı~ı devlet geliri olan tuz 
altı kuruşken ii·: kuruşa satılıyor. 
Şekerden devletçe alınan istihlak 
vergisi azaltılarak liatlar ucuzla
tıldı. Bütün bu tedbirlerin, geniş 
korunma yardımı beklenilen gün
lerde alrnması, üzerinde durula -
cak bir konudur. 
İnblab, aürk büdcesini yapar

ken çıbuk ilerlemek ve yücelmek 
zorlu!junu bilmekle beraber ulu -
sun ademe kapasitesini hiç kiiçük
~ememiştir. O, imkan olduğu ka
dar yurddaşa gelir veren salnak -
/ardan vergi almayı esas edinmiş
tir. Yaptığı kanım/arın pratik ol
m~sma ve holaylıkla taplarıması

mı da ayrrca özen vermiştir. 
Cumuriyet: vergiyi, büdceyi 

doldııracak herhangi bir gelir say
mamış, onun bütün ekonomik ve 
soysal etl:ilcrini göz önünde tut
muştur. Vergi/eri indiren son ka
rarlar da bugiinün ekonomik ica.b
larından doğmuştur. 

Bir çok ekonomik işlerimizi 
devlet büdcesinden ayrrla.a para -
Jar/a yapıyoruz. O büdcenin ge
lirinde de şüphesiz ekonomik za . 
ruretlere uyacağız. Hele bu ted -
birler hem yurddaşa Jıem de dev· 
Jete, ileriki yıllar için eyilik ve ve
rimlilik vadediyorsa hemen giriş
mekte tereddüd etmyeceğiz. U 
crzz tuz hayvanlarımızı değerlen
direcek, ucuz şeker sağlığı artıra

cak ve bu değer artışı pek yakrn 
yıllarda büdcemizin gelirini de 
yükseltecektir. 

Büyük hava tehlikesini önle -
meğe koşan yurddaşlar, vergileri 
indirme tedbirleri içinde rejimin 
özelliğini göreceklerdir. Cumuri
yet, yurdun bütün işlerini, kendi
icabları içinde, yarım hiç ihmal 
ctmiyerek başarmaktadır. Bu on 
beş yıldır böyle olduğu gibi bir 
çdk JiÜzyıllar g,.ne böyle olacak . 
tır. 

Kemal ÜNAL 

Hava tehlikesini bilen üye yazıla
cak an.kar.ahları kaydetmek için dolaş
mağa başlıyan, Ankara saylavr Bay Şa
kir ve Rasim'1n başkanlığındaki kurul, 
dün Atpazarı bölgesini gezmiş ve akşa
ma kadar, makbuz doldurmağa yetişile
miyecek kadar geniş bir ilginlikle kar

şılanmıştır. Bu kurul, Ankaranm öteki 
bölgelenini de sıra ile dolaşacaktır. 

DEGERLİ BİR YARDIM 

Sıvas - Erzurum - Malatya ka
vışıt kolları yapı sosyetesi hava tehli
kesini önlemek için türk hava kurumu
na 5000 lira yardımda bulunmuştur. 

ÇORUM'DA 

Çorum, 19 (A.A.) - Halkevinde te
cimerlerin ve halkın katıldığı bir top
lantı yapılmıştır. Toplantıya gelenle
rin hepsi hava tehlikesini bilen ü~ 
yazılmışlardır. 

Tecimerlerden Seydim oğlu kar
deşler 500 lira vermiştir. Uye (Yazılma
sı devam ediyor. 

IZMlR'DE 

İzmir, 19 (A.A.) - Hava tehlike!'l 
ve tehlikeyi bilen üye yazılma işine 

devam edilmektedir. Şehrimiz Fele
menk tütün kumpanyasının 900 işçisi 

birer gilndeliklerini hava kurumuna 

vererek havalanmızm savgası yolunda 
Üzerlerine düşen ödevi yapmışlardır. 

Ayrıca İzmire yaraşan bir verim elde 
edilmesi için de ayın 21 inde genel 
bir toplantı yapılacaktır. 

BOLU DA 

Bolu, 19 (A.A.) - Hava tehlikesi
ni bilen üye yazan komisyon her gün 
parti kurağmda toplanarak üye kaydı
na devam etmektedir. 

BODRUM'DA 

Bodrum, 19 (A.A.) - Memleketin 
her tarafında olduğu gibi burada da 
hava tehlikesini bilen üye yazımı baş.-

lamrştır. Uyeler birer birer gelerek yü
kenlerini yazdırmaktadır. Bu işle uğ
raşan komite her gün toplanarak üye 
yazmaktadır. 

fl:'iva tchlilcesini 
bilen üyeler 

B. Vidm.ın ve Şrk. İstanbul Sirkeci Mi
tatpaşa Han 2 inci kat ecza ve alatı qb-

l>iyc ticareti 50, Civata Türk Limitet 
Şirketi İstanbul Ayvansaray Civata 

Fabrikası No. 117. 20, Refik Selimoğ

lu htanbul Cihangir Susam sokak No 
52 Esham borsası acentası 20, İbrahim 

Güler İstanbul Yeniköy Köybaşı No 

115. 20, M. Pomerantz İstanbul Galata 

Şair Ziyapaşa caddesi No. 33/ 35 bakır 

tel fabrikası (bir defalık) 100, Orhan 
Tuksavul İstanbul Marmara mmtakasr 

ölçüler ve ayar başmüfettişi z.t, Alaet
tin Dirik İstanbul Marmara mıntakası 

ö lçüler ve ayar müfettişi Beyker Han 
21, Şevki Demirkan İstanbul Marmara 

mıntakası ölçüler ve ayar müfettişi 

Beyker han 20, Avni Açıkalın İstanbul 
Marmara mmtakası ölçüler ve ayar mü
fettişi Beyker han 20, Hikmet Kudre t 

Yağislce lesi Büyük Ardiye han yumur

ta ihracat taciri İstanbul 20, Hikmet 

Kudret Yağiskelesi Büyük ..\rdiye han 
Yumurta ıhracat taciri İstanbul (hir 

defalık) 55, lslaınoğlu Fethi Yagiske

lesi büyük ardiye han No. 7 rumurta 

taciri İstanbul 100, tsak M. Behar İs· 

tanbul Yağiskelesi Kantar ocağı No. 12 

tüccar 80, Aslan ve Eskihisar müttehit 

çimento ve su kireci fabrikaları Ano
nim şirketi İstanbul Galata Agopyan 

Han 4 Uncü kat No. 2, 3, 4, 5, 6. 13 
1000, B. Remzi Kütük İzmirde sekerci 
20. 

Güvenç Spor 
5 temmuz 1935 cumartesi akşamı 

Bomonti bahçesinde yıllık garden ;nr. 
tisini veriyor. Zengin kotyon, birçok 

sürprizler, fevkalade caz, saat 19,30 
ôa. heyecanlı güreş. 

ULUS 

-
Kültür Bakanımızın 

önemli bir emri 
Kültür Bakam B. Saffet Arı -

kan bütün Bakanlık ileri gelenle· 
rinden, Parti programında kültür 
hakkındaki esasları ne şekilde an· 
ladıklarmı birer rapor halinde 
kendisine yazı ile bildirmelerini 
istemiştir. 

Karaya oturan iki vapur 
yüzdürüldü 

İstanbul, 19 (A.A.) - Üç gün 
önce sis yüzünden Yeşil köy f ene
ri önünde karaya oturan Loyd 
Triyestino kumpanyasının Pilsna 
vapuru bugün öğleyin türk gemi 
kurtarma sosyetesinin Sezar va -
punı tarafından yüzdürülmü~tür. 

' İstanbul, 19 (A.A.) - Bu sa-
bah Sarıyerde Nor Doyçe Loyd 
kumpanyasının alman bandıralı 
4 bin tonluk Ulm vapuru sis yü -
zünden hafifçe karaya oturmuş ve 
kendi araçlarivle kurtulmuştur. 

Bolu'da ekmek on kuruş 
Bolu, 19 (A.A.) - Yağmur

suzluktan buğday fiatı 7 kuruşa 
çıktı. ~ar baylık ekmek fiatını on 
kuruştan saptadı. Bir yağmur dü
şerse fiatlar diişecektir. 

Standardizasyon uzma
nının çalşmaları 

Ekonomi Bakanlığı standardi 
zasyon uzmanı Doktor Bade pek 
yakında zeytin bölgesine zeytin 
ve zeytin yağı üzerinde yersel İn · 
celemeler yapmağa gidecektir. 

Memleketimizin en önemli zen
ginliklerinden biri olan zeytin ve 
zeytin yağcıhğmın üretim ve çıkat 
bakımından gelişimi için ahnma -
sı lazım gelen tedbirler hakkında 
bir rapor hazırlıyacaktır. 

Zeytinden sonra inceleme ko· 
nusu olarak ele alınacak konu. 
fmchk olacC\khr. 

Her ~Ün hes kelime 
• 'I 

Ulus ba:;canbaşa kılavuz 
kelimeleri ile çıkıyor. Türki· 
y,•de çıkan gazete ve dergİle· 
re her gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 

Bu listeyı basan gazete ar· 
tık hu kelimelerin osmanlı· 

calarrm kullanmryacaktır. 

OTUZ AL TiNCi L lSTE 

1. - Makale Betke 
Ôrnek: Tan gazetesinin ikin
ci betkeleri her vakit iç İf 
/erinden bahseder. 

2. - Mahrum - Yoksun 
Mahrum etmek = Yoksun· 
durmak 
Mahrum olmak = Yokaın
mak 
Örnekler: l - Kaç zamandır 
sizin yokıunluğunuzu çeki -
yoruz. 
2 - Bizi güzel yazılarınız -
dan yoluunclurmayınız 
3 - Güzel yazılannızdan yok
sunuyoruz. 

3. - F eıat = Bor.ut 
Mülsit = Bo%Utçu 
Örnekler: l · Halk ara.tına 
bozul sokmak 
2 - Bozutculuk etmek 

4. - /t{dia -= Sava 
/JJia etmP.k = Savamalı 
Dava - Dava (T. Kö.) 
Örnekler: l - Boş savalarla 
vakit kaybetme 
2 - Herkes bo§ savada bu -
lımanların vanından kaçar 

5. - r.<>bhe - Yöney 
Ôrnek: Yatak odanız evini
zin hangi yöneyinJedir? 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin oımanh· 
caları kullanılmamasını rica ede
riz. 

• 

İncirlerimizden alınacak . 
vergı 

Londra, 19 (A.A.) -Türk- in
giliz tecim ve ödeme anlatmasına 
uygun olarak incirden hu anlaş -
ma süresince Hundervayd başına 
yedi şilini geçmiyecek surette re
sim alınması hazne taraf rodan il
gili işyarlara bildirilmiştir. 

İngiltereye sattığımız 
malların parası 

Londra, 19 ( A.A.) - Tecim is
leri Bakanlığı, Türkiyeden lngi ı · -
tereye getirilen malların tutarla . 
rının türk alacaklılara verilmesi 
hakkındaki kuralın ayrıntıları için 
Girit tecimerlerine bildirmiştir. Bu 
ayrıntı 4 haziran 935 tarihli İngi
liz - türk tecim anla,masmda ya- -
zılıdır. 

Muğla'da tütün ekimi 
Muğla, 19 ( A.A.) -- il içinde 

bin hektar kadar tütün dikilmiştir. 
Tütünler kuraklıktan az çok kö
tüleşmitse de kışrn ve dikimden 
önce yağan Y~.ğmurlardan çok fa:t· 
dalanmıştır. Urün çok iyi değilse 
de orta bir haldedir. Fakat kali
te bakmımdan çok iyi olacaktır. 
Hiç bir hastalık yoktur. 

Ankara Halkevi Baş
kanlrğrndan: 

Halkevı hademeleri için, kumaşı 

Hatkevinden verilmek diğer masrafla. 

rr dikene ait olmak lizere 20 taknn e l

bise açık eksiltme usuliyle !iiıktirilc -

c:ektit . ihale 5 temmuz cuma günü sa

at 17 de yapılacaktrı. Şartlar:mı anla. 

mak istiyen~r her gün saat 10 dan 19 .ı 

kadar Halkcvi satınalma komisyonu • 
na müracaat edebilirler. 

ANKARA RADYOSU 
Bugunkü program-

19.30 Musiıki : 

Wagner Romance 

Borman Allegretto ve sarkı 

Keman: Necriet Remzi 

Pıano: Ulvi Cemal 

19.50 - Dans musikisi 
Z\l.10 - Sporcu konuşuyor 

2<1.20 - Musiki: 
Vcracini Largo 

Tartini Andante 

Keman: Necdet Remzi 
Piano: Ulvi Cemal 
20.40 - Haberler. 

SAYIFA 3 

Yurdda hava durumu 
Meteoroloji enstitüsünden ve 

rilen habere göre dün sabah T rak 
ya'ya yağmur yağmıştır. Yağışır 
ölçüldüğü Edime yöresinde melrE 
murabbarna 10, Malkara yöresin
de 7, Kırklareli yöresinde 2 kilo
gram yağmur duşmüıtür. Doğu 
Anadolusunda az bir yağış olmu~ 
Te Kan yöresinde metre murab. 
bama 3 kilogram yağmur düşmÜf· 
tür. Ortaanadoluda han duru -
munun yağışa doğru gittiği anla -
tıhnıfbr. Ankara ve yöresinde de 
az bir yağış olmu.tur. 

Bugünkü sayımızda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Aydın = Münevver 
Bölge = Mmtaka 
Çıkat = İhracat 

Dcğet = TemM 
Erdem = Farilct 

Genel ispektıeır c= Umumi mtttetttt 
İnceleme = Tetkik 
Konu= Mevzu 

Kesin= Kati 
Oy = Rey 
Öndill = Müklfat 
Önemli = Ehemmiyetli 

Örgüt = Tefkilat 
Saltık çoğunluk c:: Bberiyetl mut-

laka 
Saptamak Tesblt etmek 

SGreJ = Daimı 
Tüzük = Nzamm.ame 
Uzman = Miltahassıa 

Üretıim <== 1stihaal 
Yersel C":: MahatH 

~---------·--..-.----~ 

1"'ur~tıtluda parti 
isleri ., 

Turgutlu özel aytarmuzdan -
15 • 6 - 935 cumartesi günü Mani
sa ve lzmir illeri Parti Baıkanı B. 
Avni Doğan şehrimize gelerek ya

pılaca!< ,arba vlık secimi için par
tice aday voklamasını yapmııtır. 

YokJl\mava ilçf'mi?:in 15 ocağının 
ÜyPleri katılmış yoklama Bay Av
ni Oo~an tarafından uzun ve de -
'1erli hir 5Öylev He açılmıt ve mem· 
!Pkı~ t isleri ve ~arbayltk Çi\lışm:ı . 
~ında favdalı i!"Örülen partili arka
daşlar üu~rinde uzun konuşmadan 
c:onra yoklamava eeci lmi, ve vok 
ICtma soouc.nnd1' C. H. P. nin. Tur. 
gutlu ,arbaylrk üyelikleri için aday 
ları saptanmı~tır. Adllyları -
nın adları Partice bütün tehre ilan 
olunmu,tur. Parti adayları halkı-
mızm büyük ho,nudluğunu doğur. 

ULUS, hazırlanan AN
KARA TELEFON REH -
BERİ için ilanlar alma -
ğa başladı. 

muş, Bay Avni Doğan'm yokla -
mada memleket işleri üzerinde'ki 
dürüst ve açık aydınlatmaları de. 
ğerli fikirleri aevinç uyandırmıf 
tır. Seçim pazartesi günü başlıya-

1 
cak ve bir hafta devam edecektir. 
Resmimiz bu toplantıda alınmış _ ._ __________ hr. 



SAYIFA 4 

Köy ve eııdüsb·i 
Türkıyede bir koy meselesi oldugu. 

nu kabul etmek, köy da\•asr üzerinde 
duşıinmek, y.ı mak, araştırmalar yap -
mak ve kıtsblar çıkarmak son yıllaula 
tiirk fikır ııcuııunda meydana gelen ye. 

nilcşmemn ve uyanrklrğrn belJi başlr 
beldeklcrindendir. Gerçekten, bir köy 
ve köylü memle-keti olan Türkiyede, u
zun asırlar, köy meselesi ve köy kal • 
kmmasr ıizerınde hemen hiç bir şey 
düşıinulmemiş ve yazılmamış olması 
eski kültur varlığımızın ne kadar su
dan ve kol oldugunu ortaya koyar. 

Osmanlı imparatorluğu büyük ihti
yaçları uzerınde düşünmemek, eko • 
nomi denilen l'n hayati bilgiyi hiçe 
saymak yüzunden battı. Genç Türkiye 
elbette ki aynı hataya düşmiyecek, ya
şamak i tiyen her ulus gibi, hayatrn 
ve gerçenin şartlarına uymak için bu 

§artları yakından tanımaya ve ô/Iren • 
meye çalışacaktı. Bu bakımdan, fikir 
hayatımızda izleri belirmeye baş/lyan 
bu uyanrklrgı büyük bir sevinç ve min
netle karşılamalıyız. 

Son iki yıl içinde gazete ve dergi 
sütunlarında köy konusu üzerinde çık
mış olan bir çok dağınık yaular ve 
etudlerden başka, lsmail Hüsrevin, ne u. 
zun araşttrmalar ve yorucu çalışmalar 
gerektirmiş o/dugu daha ilk bakışta 
göze çarparr "Türk iyede köy iktrsadi • 
yatı,, adlı olgun ~·e dolgun eserile Nüs. 
ret .Ke1113/ Kôymenin, bir kere daha 
bahsetmek fırsatını bulmuş olduğum, 

"JJa/kçı/ık ve koycülük,, , ''Meksika
da köycııluk,, , "Köycülük rehberi,,, 
"Koyculuk esasları., . ve "Köycülük 
programına gıriş., adlr beş küçıik kita
bı fikir hay tımız için birer kazanç s:ı
yılmalrdır. 

B mm burada yapmak istediğim, 

bu csC'rlerin geniş anlamiyle tenkidine 
ve çoull'm swe girışmek değil, sade
ce, bazı 11okt.ılar üzerinde durmak ve 
dı.; unmektır Boyle kar§ılık/r görüş . 
m lerın b u haıokatlerin ortaya çık • 
ması ı ın Nl f, ydalı yol olacağım sa • 
myorum 

Nüsrec Kem:ıl, "Kôycii/ük esaslan,, 
adlı est rwdl' bugünkü cemiyet şeklin
de köylerın Şl'hırler hesabrna sömürü/. 
dügıinu ''l' Şl'hre esas, köye ise ancak 
şehrin ye ım ıhtiyaçlarım karşılıyan 

ve şehirde yapılan mallan satın alan 
bir pazar gozuyle bakıldığını ve işbö
lümündeki bu haksız/rğın ve marıtıksız 
lığın ortadan kaldırılması lazım geldi. 
ğini anlatırken bunu karşılryacak ça
reler ara<;rnda köyün endüstrileştiril • 
mesi fikrıııi de ortaya atıyor. Ve bu 
fikrin doğrrrlugunu isbat için de şöyle 
düşünüyor: "Köyde el emeği ucuzdur, 
iş ayle içinde y:ıpıldığı için işçi, pat • 
ron ayrımı ve avaşı yoktur. Aynr za. 
m:ında koycüliiğün gayesi ekonomice 
ozgür koylıi ayleleri meydana getir • 
mek olmalıdır ... 

Ve koy endüstrisi derken ne anla -
dıgım da şöylece izah ediyor: " Pek 
çok şeyleri köyde yapmak imkanlıdır. 
Bır şeyı köyde yapmanın ilke şekilde 
el ile yapmak demek olmadığrna dik • 
kat etmek lazımdır. Makineleri köy 
evlerine dağıtmak imkanı olduğu gibi 
bu yeni ekonomi sistemine göre özel 
makineler de yapılabilir.,. 

Bu fikirleri birer birer gözden ge. 
(/.Uelim: ilk önce, pek önemli bir mese
le: Köycü/üğümüzün gayesı, gerçekten 
ekonomice özgür köylü aylcleri mey • 
dana getirmek mi olmalıJır? Ekono • 
mice özgur köylü ayleleri memleketi • 
mizde vardır, bunlarrn cemiyetımız 

içinde oynadığı role ve yaşayı~ tarzla • 
rına bir göz atmak bu mesele üzerinde 
bizi biraz aydınlatabilir. Ekonomice en 

özgür olan aylc otarşi sistemine en 
bağlı, yani dı§arİyla hemen hiç ekono. 
mik ilgisi olmıyan ayledir. Memleke
timizin doğu ellerirıde, dağlık ve sarp. 
gidiş geliş yolları çok bozuk olan böl. 
gelcrde böyle insanlara sıkça rastlarl'l' 

Bunlar kendi boğazlarına yetecek 
knd;ı ekerler ı:c iyecek, tarım yaraç
Jarı gibi kendilecwe gereklı olan şey • 
/eri de gene kendileri evlerinde yapar
lar. Bunlarrn en ilkel araçlarla mey • 
dana getirdikleri bu eşyanrn son dere
cede kaba §eyler olduğunu ilaveye lü. 
q-m yoktur. Alr~ veri!ıleri hemen hiç 
OJ''11mm VP hır u{jzden para İ/C de ilgi-

/eri bulunmayan bu gibi köylüft!llıen 
memleket üretim ve yoğatım bakımrn
dan hiç bir suretle faydalanmadığı gi
bi devlet hazinesi de bunlardan vergi 
alamaz. .Şu halde bu gibi iıısanlarrn 

cemiyetin ifi bölümünde hiç bir rol oy. 
namadıkları kendiliğinden ortaya çrkı
yor. Bugün köylerde bu usulün yayıl. 
masını istemek, şehri kendiliğinden 6-
Jümc götürmek, ilk çağlardaki yaşama 
şeklf ne dönmekten ba:jka bir şey de • 
ğıldir. 

• Nüsret J(emal diyecek ki, ben köy-
d~kı endüstrinin makineyle yapılacağı. 
nı; bu bakımdan modern olacağım ve 
köylünün bütün ihtiyaçlarını değil an
cak bır kısmmı karşılayacağını söyle. 
dim. 

Koy evinde makine, fakat bu sadece 
bir hayaldir. Makine, daha bol, dalıa 
hızlı, daha rasyonel mal demektir. Hal
buki her ay/eye bir makine dağıtıldı
gına gore, her makine ancak bir ay/e
yi geçindkeccktir, böyle olunca da faz. 
la üretim ne yapılacak, ~ehirlere mi çı
karılacak? Şehrin endüstriyel ihtiyaç
larını koyün kaba mallariyle karşılı • 
yacağım hiç tasarlayabilir misiniz? 

Köy endüstrisi ucuza mal olan, pa • 
rasrz iş/iyen el tezgahına dayandıkça 

yaşayabilirdi. Şehir fabrikası rasyo • 
ne/ çalışmak yüzünden köylü ihtiyaç • 
Jarınr son derece ucuza mal etmek su -
retiyle el endüstrisini yıkmış ve sön . 
dürmüşken, aşınma payı fazla, işletme 
kuvveti paralı makinenin köy ocağın • 
da barınabileceği hatıra gelebilir mi? 

Hem ayle ocağında işletilecek ma
k111c ancak en kaba giyecekler yapmak
tan başka bir ışe de yarayamaz. 

Koy otarşisi memleket ekonomisi 
için faydalı bir şey olamıyacagına gö. 
re, köylünün kendi endüstriyel ihtiyaç
larından bir kısmım ds olsa karşılıya. 
cak şekilde tedbirler alınması aynı se. 
bebten dolayı faydalr olmaktan ziyade 
zararlı olacaktır. Köylüyü genliğe ka
vuşturmak için tek yol, onu işbolümün 
deki payı içinde bırakmakla beraber, 

iyi bir üretmen ve iyi bir yoğatman o
labilmesı' için tarım ürünlerinin değer. 
lenmesine ve buna kaqılık koylünün 
ihtiyacı olan maddeler fiatlarınrn im • 
kan nisbetinde ucuzlatılmasına çalış • 
maktır. Ekonomı'de asığları uz/aştır • 
mak mevkiinde olan devlet, bu y önet • 
te devamlr olarak çalrşmak suretiyle 
söyledı'ğimiz sonucları elde edebi1ir. 
Köycülüğümüzün esaslı gayelerinden 
biri de, bence, köylünün alacağı \.C sa
tacağı maddelerin değer/eri arasında 

devamlı bir uygunluk bulundurma ol • 
malıdır. 

Köy endüstirisini müdafaa ederken 
bunun "ı'şçi • patron,, ayrım ve savaşı . 
nı ortadan kaldıracağını ilecı sürmek, 
aynı engelden dolayı ilkçağ ekonomi • 
sine dönmek ve makineleri kırmak ı"s • 
temeye benzer. Sınrf savaşına mey • 
dan vermemek içİll en doğru ve yerin. 

de çare devletiıı memleket içinde sö . 

mürücülüğe imkan bırakmaması ve 
böylece de sınrflarrn doğmasını karşı

lamasıdır. 

Köy endüstriSİllİn bir başka zararlı 
tarafı da devlet kontrolunu son derece 

güçleştirmesidir. Hal bu ki bugün dü
zenli ekonomide devletin bütün ekono
mık çalışmalarr gerek kalite ve gerek
se ka11tite bakımından sıkı bir kontrol 
altında buluııdurması esaslı ihtiyaçfar. 

dan biri olduğu meydana çıkmış bir 
lıakikattir. Devletin bugün, köylüyü 
sömürülmekten kurtarmak için huğda. 
yını satın alması gibi, yarrn köy en
düstrisinin çeşitli ürünlerini de bol • 
Juktan doğan fiat düşüklüğünü önle • 
mek için satın almak zorumla kalma
sını göz önüne getiriniz. Bu, dev/etin 
srrtrna yem ve kocaman bir gayle yük. 
/emek olurdu. 

Köylünün yoğurdunu, peynırım, 

yağını daha rasyonel bır şekilde üre. 
tebilmesi için makinelerin köye gir • 
mesi lüzumu aytışma götürür. Ancak. 
bu takdirde de, her köylü evinde değil. 
her köy kooperatifinde birer makine 
bulunması ihtiyacı faz/asiyle kar§ılar -
dı. Çünkü biz bir "kuçük tarım,, mem
leketi olan Türkiyeden bahsediyoruz. 
Köy kooperacifinin de köylü için bir 
sönıiirme araçı olacağı ileri sürüliirsc, 

ULUS 20 HAZİRAN 1935 PERŞEMBE 

~-- -·-
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Yaba ne gazetelerde okuduklarımız/ 
"'-- ~----

İtalya ve Japonya'dan 
yana çıkan bir ingiliz 

bet kesi 
12 haziran 1935 tarihli Deyli Mey/ 

gazetesi ''sahici harb isteklileri., başlı
ğı altında yazdığı bir baş betkede diyor
ki: 

Japonyanın son günlerde uzak do
ğuda yapmış olduğu hare.ketler üzerine 
bizim sosyalistlerle barışçılar ~ılgınca 
hötlemler savunnağa başlad lar; şimdi 
onlar, bir takım zorlu tedbirlere başvu
rulmasını ileri sürüyorlar. Onlar için 
"zorlu tedbir,, harbm başka kelimelerle 
anlatılmasıdır. 

Bunlar, ilk iş olmak üzere Japonya 
ya karşı bir abloka ve boykotaj yapıl
masını önergemektedirler. Faıkat bil· 
miyorlar ki böyle bir sıyasanın sonucu 
Honk Kong'u kaybetmekten başka bir 
şey olmıyacaktır. 

•... Önceden İngiltereyi silahsızlan
dırmak suretiyle zayıf düşüren sosya
listler, şimdi onun ha mı birçok belala
ra sokmak istiyorlar. 

Sonra onlar için bir tek devletle ça
tışmak da yetismiyor. Japonya kadar 1. 
talya) a karşı da\' ranmak dileğindedir
ler. 

İtalyanın hııbeş sınırlarındaki oy
maklarının saldırışlarına karşı güven
lik tedbirleri alması karşısında bunlar, 
lngiltcrenin Siiveyş kanalını italyan 
harb ve taşıt gemılerine kapamasını 

sağlık vermek çılgınlığında bulunuyor
lar. Böyle bir şey yapmanın harb ilan 
etmek anlamına geleceğini tekrarlama· 
ğa lüzum yoktur. 

1888 yılında yapılmış olan bir and· 
laşmaya göre Siıveyş kanalı harbta da, 
barışta da bütün devletlerin gemileri
ne açrk bulunacaktır. 

Kimleri oruntadıkları belli olmıyan 
bir avuç adamın en çetin zamanlarda 
bize dostluk ve yardım göstermiş olan 
eski bağdaşıklarımız Japonya ile İtal· 

yaya karşı kötü duygular uyandınnağa 
uğraşmaları acınacak ve üzillecek hal 
ı~rdendir. 

Bizim Japonyaya çatmamıza imkan 
olmadığı gibi, italyanların habeş kar
gaşalıklarını temizlemeleri lngilterenin 
sempatisine değecek bir hareket scıyıl

.nalıdır. 

Dürüst düşünceler ve eyi dilekler 
bütün arsıulusal güçlükleri sökiıp ata· 
bilir. 

Asıl üzerinde durulacak nokta Gal 
prensinin dünkü söylevinde dokundu

ğu noktadır. 

Prens, bu söylevinde eski ingiliz 
askerlerinden bir salgıtın Almanyaya 
bir göret yapmasını önergemiş ve "al
manlara dostluk eli uzatabilecek en uy
gun salgıt bu olacaktır.,, demiştir. 

Bu sözler, Almanyada da çok eyı 
karşılanmış ve iki ulusun biribirine kar

--

Boğucu gaz ve harh 
Yazan: Davidson Brat 

silahsızlanma konferansında 

İngiliz oruntağı 

Bütün dünyanın alabildiğine silahlan. 
ması büyük bir koııku içinde göz önün
de tutulmaktadır. Sansasiyonun biri, 
öbiırünü kovalamaktadır. Her ülkenin 
çoğaltılmış silahlanma bückesi öteki 
tilkeyi ürkütmekte; deniz, kara ve ha
va silahlanmasının rakamları bütün u

mudları aşmaktadır. Olacağını pek de 
sanmadığım ve sanma:k istemediğim ge
lecek harbında kesin sonucu ne tank
lar, ne toplar ve ne de torpillerin geti
remiyeceğini dünya kamoyu henüz da
ha ayırd edememektedir. Bir boğucu 
gaz bombası birırok yaya asker alayla· 
rını yok edebileceği gibi, ölüm saçan 
bakterilerle dolu bir ampul, bir uçak 
bombası parçacığından on kat daha çok 
ziyan verecek güctedir. Bundan öncele
ri hiç bir zaman biltün dünyanın alm
yazısı bugünkü kadar ilim ve tekniğin 
elinde kalmamıştı; ilmenlerle bulman· 
larm stratejileri başarıyı kestirmekte· 

dir. Bundan dolayı herhangi bir boğucu 
gaz harbuıa karşı korunabilmek için 
tedbir almak gayesiyle silahsızlanma 

konferansının en önemli çalışma şuğ

hclerine bu islerden anlayan eksperler 
de katılmıştır. 

Böyle bir barba karşı pratik olarak 
tedbir alınabileceğini pek de sanmıyo· 

rum. Boğucu gaz üretiminin istenildi
ği gibi bir arsıulusal kontroldan geçi· 
rilmesi imkansızdır. Özel endüstrinin 
kontrol altına alınması ise çok zor bir 

şeydir. Gaz maskesinin yapılmasında 

bıle, maskelerin dene<:i için zehirli ga· 
za lüzum vardır. Yalnız boğucu gaz 

harbına yarıyacak cihaz ve gereçlerin 
yapılması veya ülke içine sokulması 

yasak edilebilir; ancak böyle bir yasak 
pratik olarak yeritilemiyeceği gibi, hiç 

bir suretle harb için boğucu gaz yapma· 

yı düşünmeyen, ancak, nomal çalışması 
sonucundaki pratik sebeblcr yüzUnden 

bu yola sapmasının önüne geçllemfye
cek olan özel indüstriye karsı da böyle 

bir yasak konulamaz. Örncık olarak 

şunu gösteririm: Şimi endüstrisinde 

önemli bir rol oynadığı ve ko~kunç 

bir etki yaptığı halde, hardal ga

zı yapılmasının hiç bir suretle harb 
gayesine bağlı olmasına lüzum yoktur. 

Boyalarda, liizumunda hemen Şimi 

harbında saldırım silahı olarak kullanı

labilecek özler vardır. 

İşte bu bakımdan da Şimi endüstri

si fabrikalarında belli başlı bir de • 
ğişiklik yapmaya lüzum görmeden ve 

böyle bir boğucu gaz üretimi i9in ha

zırlanmadan bile, bir el çabukluğu ile 

harb silahı yapmaya koyulabilirler. 

Noyes Viner Jıırnafdan. §I olan dürüstlüğünü artırmıştır. 

~--------~--~~--------........ ~-----~~~ 
bunu karşılamak için gerekli tedbirler 
üzerinde dıişiinmek doğru olur, yoksa 
kooperntifçiliğe dıişman olmak değil. 

Nıisret Kemal köyün muhafazakar
lık tarafım övüyor, şehirlerde sık sık 

- doğan fazla ilerı, vereceği sonuç belir. 
sfa hareketlerin koyun bu faydalı nııı. 

hafazakarlığı tarafından önlendiğını 

anlatıyor. "Cehalet \"e taassub sılinirse 
muhafazakarlığın zararlı tarafı kaldı . 
Tilmış olur,, diyor. Halbuki köyün 
muhafazakarlığını yapan da, iyice a • 

ra§tırırsak, bu "cehalet ve ıaassub,, de 
ğil midir? Ayrı ayrı köy tiplerini Ple 
alalım, bunların en geri, en ilke olaıı 
/arının en fazla muhafazakarlık göstM 
diğini ve muhafazakarlık derecesinin 
bilgi ve okumanrn artması nisbetiııd<' 

cksildiğfoi görürüz. 
Hele devrim geçirmiş memleketler 

muhalazak§rlığa karşı şiddetle savaş . 
mak zorundadırlar ve bunu bir fayda di
ye hi~ bir vakit kabul edemezler. Şük

redelim ki köy muhalazakfırlrğının ön. 
leyici kuvveti arkada§ımızın söylediğı 
kadar önemli değildir. Yoksa devrı· 

uıimizi yapmakta bugünkünden çok 
daha fazla sıkıntı çekmemiz l§zrm ge

lirdi. 
Niisret Kemalin ileri sıirdüği1, şe . 

birlerin ancak köylerin yönetim ve ba§· 
ka ihtiyaçlarım karşılıyacak küçük bi
rer köy merkezi haline gelmesi, yani 
bugünkünden d:ıha ufalması fikri de 

yerinde olmıyan bir düşünce ve diin • 
yanın bııgiinkü gidişi göz önüne getiri
lince bir hayaldir. Medenile§me işbö • 
lümünü ve ıızuğa verilen kıymeti ar • 
tmlıkça, şelıirlerdeki tabiiğ bir ge/i • 
şimle bıiyümüşler ve büyümekte bu • 
lunmuşlardır. Bu genel kurala karp 
koymaya ç:ılrşmak medenileşme yürü . 

yü§üııde durmak ve gerilemekle im . 

kiirılı olurdu. Çünkü arkadaşımızrn 

bu ülkıisiinü11 gerçekleşmesine ancak 
en geri cemiyet şekiJJerinde rastlaya . 
ruz. Bi?.im için hayatın ve ilerleme • 
nin tabiiğ kanunlarına uymaktan baş. 

ka çare yoktur. YAŞAR NABi 
Beldek = alamet; konu = mevzu; 

sömün.ilmek istismar edilmek; çö • 
zeleme = tahlil ; özgür = serbest; il · 
kc ıı=:: iptidai; bölge = mıntaka; ilgi 
- alaka; üretim istihsal; yoğatım 

= istihlak; genlik refah; üretmen 
= miistahsil; yoğatman = müstehlik: 
tarım c::a ziraat; yönet = istikamet; 

aytışma = münakaşa; araç = vasıta; 

yönetim = idare; uzuğ = ihtisas: ge· 
lişim inkişaf: kural = kaide. 

-

Alman - İngiliz deniz 
konuşmaları fransrzlarr 
kuşkulandırıyor mu? 
ıs haziran 1935 tarihli Deylı' Tc/. 

graf gazetesinin diplomat yazarı yazr. 
yor: 

İngiliz • alman deniz konuşmaları 

şekilce sonuna erdi. Dün alman elçi
si Bay Fon Ribbontrop. dış bakanı B. 
Samuel Hor tarafından kabul edildi. 

Elçi, bu kahuden sonra konuşmala
rı yöneten tezman Bay Kreygi ile u • 
zun uzun görüşmüştur. 

Bugün öğleden sonra yapılması ön
ceden kararlaştırılrnı olan genel top. 

lantı, uzmanlar arasında özel konuşma 
ve danışmalar yapılabilmesi için da • 
ha ilerJye bırakılmıştır. 

Her iki taraf da isin gidişini gizli 
tutmağa dikkat ediyor. 

Benim öğrendiğime göre Bay Hit
ler tarafından onaylanan ve arka goren 
Bay Ribbontrop, Alınanyanın İngilte

re filosunun yüzde otuz beşine eşit 

mikdarda bir filo yapması teklindeki 
i.ngiliz prensipini kabul etmektedir. 

Açıktan açığa anlaşılıyor ki Al • 
manya, bugünlerde yapılmakta olan 
konuşmaların bir sonuca ermesını ve 
centilmence yapılacak bir anlaşma ku
zeyinde alınanların bir f.ilo yapabiJ • 
melerini pek özlemektedir. 

Ortada alınanlara oldukça ağır ge. 
lebileceğini kestirdiğimiz bir nokta 
varsa o da kendilerinin devamlı olarak 
ingiliz filosundan yüzde altmış beş 

nisbetinde aşağı bir filoya sahib bıra • 
kılmalarıdır. Bununla beraber, her • 
hangi bir kom!u devlet, yeni deniz 
programı yapar ve filosunu artırırsa 

o zaman İngiltere de deniz kuvvetle • 
rlni artıracak ve bu, almanlara da yeni 
zırhlılar yapabilmek imldnıru bağışla
layacaktır. 

Almanların Va§ingtonda toplanacak 

deniz kuvvetlerini buclandınna konfe. 
ransına katıştırılacakları hakkında ja
ponların ortaya attıkları söz asılsızdır, 

Ben, bütün bir yetki ile eöyliyebili
rim ki, Almanya, çağırılsa bile, böyle 
bir konferansa gitmek dileğini duy • 
mıyacaktır. 

Bu, bir prestij meselesidir. Ve bun 
dan dolayıdır ki Almanya, şimdi yapıl 
makta olan konuşmalarda ingilizl~rle 
anlaşmağa pek isteklidir. 

Bu anlaşma bir defa ele girdikten 
sonra alman deniz pl!nlarını elinde bu 
lunduran lngilterenin oruntandığı bir 
konferansta artık almanların bulunma
sır..a lüzum kalmıyacaktır. 

Almanlarla böyle bir anlaşma yapı. 
lacak olursa bunun Pariste bir takım 
kuşkular uyandıracağı Bay Maıkdonal. 

dm ulusal hilkilmeti tarafından hesaba 

katılmıştı. Yeni dış bakanı Bay Sa • 
muel Hor böyle bir korıku ve kuşku • 
nun yersiz olduğunu açııktan açığa bil 
dirmiştir. 

İngiliz hükiimetinin fransız asığJa
rını bozacak şekilde hiç bir anlasmaya 
girişmesine imkan yoktur. 

Dış bakanı, dün ilk defa olaralc bü. 
tün yabancı elçilerini kendi odasında 
kabul ettiği sırada meselenin bu nok. 

tasını aydınlatmıştır. 

Şimdi uzmanlar yapacakları toplan 

tı ve konuşmalarda alınanlar tarafın • 
dan verilmiş olan gemi yapımı plan ve 

projelerini inceleyeceklerdir. 

Her iki taraf da, konuşmaların, 
umulmadık ve beklenmedik bir engel · 

le karşılaşmıyacak olursa, önümüzdeki 
hafta içinde biteceğ"ne kanığ bulun . 
maktadırlar. 

Tokyodan 15 haziran tarihli Deyli 
Telgraf gazetesine bildirildiğine gö . 
re de japon dış bakanı Bay Hirota, ja. 
pon önergelerine karşın olmayan bir 
İngiliz - alman deniz anlaşmasını Ja 
ponyanın onaylayacağıl!ı Bay Samu~ı 
Hor'a bildirmiştir. 

Bu bildiride bu anlaşmanın yalnız 
Almanya ile İngiltere arasında olduğu 
ve üçüncü bir devleti ilgilendirmedi -
ği de bilcfüilmcktcdir 
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lJ.>İa•uumuzun köşesi: 

Spor ve ı~alh 
"G.ızı Tef'biye enstitüsü beden 
teıbiye bolümü gençl iğine ve 
t\irk sporcularına ~ungu,, 

Yurdumuzda spor terbiyesinin bü • 
J!Uk bir hızla yaya. ldrğ ı şu zamanlarda, 
bütün lıir d rs \ ılını birlikte geçirdiği. 
miz ve sağlık kontrollarınr yakından 

yaptrgımız genç talebelerin spor ve :;ağ
Irk bakımmd, n duydukları ihtiyaç lan 
da gözönüne alarak edindigimiz dene -
mcle rin verımle rine dayanarak onemli 
bulduğumuz bu meseleyi incelemeği ye
r inde bi r görüş bu lduk. 

SPOR ve KAN DOLAŞMASI 
Spor h areketlerinin kan dolaşması 

iizerine göze çarpan bir etkisi vardrr. 
Çalışma esnasında her ıki it ek (batın ) 

adaleler inin mekani k bir surette zor
landığ ı ve ayrıca da ça lı şma dolayısıy. 

le artan kan seylinin etki yaptığ ı bilin. 
mektedir. Bunun karsılığr olarak da 
dinlenme zamanına göre bo!Şalma daya
nıklığı yükselmiştir. 

Ağrr bir atılma veya sıçrama 

anında itek adaleleri dinlenme durumu
na göre yarıya ya kın bir an iç inde iki 
üç misli fazla uylumdaki (hacimdeki) 
kanı bütün vücude dağıtmağa medbur 
kalır. Mesela, çok hızlı bir koşma anın
da (60) yerine (80) santimetre uylum
l uk kan dağılır. Böyle bir çoğalmanın 

tepkis iyle sola göre daha zayıf olan sağ 
kalb için yorucu ve çokça sayılabilen 

biı basmada (tazyik) bu hareketlerin 
antrene olmıyan bir kalb üzerinde trbbm 
(kallı büyümesi) diye anlattığı sonuca 
varı r . Bunun için spor yapacakların her 
şeyden evvel kalbin sağlık durumunu 
bir dokt orun çok dikkatli kontrolundan 
geçi rtmeleri çok yerinde ve doğru bir 
te dbir olur . 

AŞIRI DE RE CEDE SPORUN KALB 
ÜZERİNE OLAN TESİRLERİ 
Aşırı derece de spor yapan gençlerin 

kalbleriniıı kontrollu muayenelerinde 
şu önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

A) Sporu bilgiye dayanan yasalari. 
le yapanlarda sporun kalbe hiç bir kö -

tiilüğii dokunmadığı görülmii§tÜr. 
B) Sporu aşırı derecede ve trbbr kont 

roldan uzak kalarak yapanlarda ise ha
yatı bile t ehl ikeye koyabilecek kötüliik

Jeri doğurmuştur: 

l - Bilgiye dayanan spor savaşı ile 
eş bir büyüm e nomal büyüklükteki kal
bi er kinle ti r ir. 

2 - Ortanın üstü bir savaş kalbin 
şimik yapısında değişiklikler yapar. O
nun ko ll oida yapısını sarsar. O zaman 
spor rn kalb nahiyesinde göze çarpan 
bir agırlık duygusu duyar. Doktorlar 
bu gibilere dinlen.meye ihtiyacı olan 
sporcu kalbi derler. 

3 - Uzun süren ve ağırca olan vü

cud yorgunluklarının tekrarlanmasın -
dan ötürü vi\cudde vagotonik bir değiş

me olur. Kalbin biçimi göze çarpacak 

derecede büyür Bu gibiler<k tam bir 
di nlenme ıJe kısa bir zamanda kalb iyi

liğe yüz tutar. 
4 - Vücud zorlamalarına ruhi zor -

lamalar da katılırsa kalbin her iki sinir 

lrr cümlesi sarsılır. Ve o zaman büyü -
me ile birlikte kal,b nevrozu dediğimiz 

kalbin s inirler ritması çığırından Çikar. 

Şu kısa incelemenin ortaya koyduğu 
bir hakikat varsa, kalbin bilgiye ve tıbbi 
kontr ola dayanrnıyan kuvvetli ve asırr 

ULUS 

B g·;ne kad'"r gazete1ere • 
verı en 

- T -
Taahhüt Yüken 
Örnek: Makdonald lngiltere' 

ni11 Aorupada yeni hiç bir yiiken 
altına girmeyeceğini söyledi. 

Taahhiit etmek = 1 - Yüken -
mek, 2 - Üstenmek 

Tadil etmek l - Değiştirmek, 
2 - Azaltmak 

Örnekler: Kanunları ancak Ka
mutay değiştirebilir. 

Tadil - Değişke 
Son Parti programında pek ö -

nemli değişkeler vardır. 
Tahakkuk etmek -= 1 - Gerçek

le§mek, gerçeleşmck, 2 - Kesinlen
mek 

Ôrnekler: Yurd bayındırlığı ül
küsü, ancak cumuriyet devrinde 
gerçele~ti (gerçekleşti) 

2 - Kesini enen vergiler = Ta
hakkuk eden vergiler 

Tahakkuk ettirmek = 1 - Ger
çeleştirmek, gerçekleştirmek, 2 -
Kesinlemek, 3 - VarlCl§tırmak 

Ôrnek: Asırlardanberi Anado
lu' da en büyük bayındırlık işleri
ni varla§tıran cumuriyettir. 

Tahkik etmek =- Gerçinlemek 
Tahkik, tahkikat = Gerçin 
Örnek: Poliı meseleyi gerçin -

/emeğe başlamıştır. 

Tahlil etmek = Çözelemek 
Tahlil = Çöze 
Tahlili = Çözel 
Örnekler: l - Bu yazıyı dikkat

le çözelemek lazımdır. 
2 - Bu mesele hakkındaki çö:ıe

nizi akla yakın bulmuyorum. 
Takdir etmek= Değerlemek 
Örnekler: Halk, kendin için 

çalışanları ergeç değerler. 
Bu iş için çektiğiniz ııkınftyı de

ğerlemiyor değilim. 

Taklid Benzet 
Ômek: Para benzetliyenlerin 

· cezaları ağırdır. 
Taklid etmek = Benzetmek 
Ôrnek: Sanatta benzetçilik de

ğil, özgünlük lazımdır. 
Takrir =- Dilerge 
Ôrnek: Kültür Bakanlığı büd -

cesi hakkında üç dilerge tı'erıl -
miştir. 

Tamir etmek - Onarmak 
Örnek: l11tanbul'da hemen bü

tün eski eserlerin onarıma ihtiya
cı var. 

Tamir - Onarım 
Örnek: Kırılan kalp onarılma: 
Tamim - Genelge 
Ôrnek: iç Bakanlığının göç -

menler hakkındaki son genelgesi 
ni okudunuz mu? 

Tarzı hal, sureti tesviye~ An
laşıt 

Ôrnek: iki taraf da bugüne ka
dar hiç bir anlCl§ıt bulamadılar. 

spor hareketlerinden hastalana;bilmesi _ 
dir. Nitekim evelce hiç bir hastalığı yok
ken birdenbire ve koşu esnasında ölmüş 

bir iki gençin anlaşılamıyan ölümleri, 
ir.ceJememizle kısaca anlatmağa çalıştı
ğımız fiziyolojik durumlarından ileri 
gelmiştir. Sporu yapan ve yaptıranlar 
spor işini yalnrz okutup yayma bakı -
mından değil bir de tıbbi bakımdan 

önemle benimsemeleri gerektir. 
Dr. BAHA ERKAN 

Öteygünkü ve dün
kü saydarımıza koy
duğumuz oz türkçe 
kelimelerin son kıs

mını da bugün bası

yoruz. 

Tarif etmek = Tanımlamak 
Örnek: Eğer yerinizi iyi tanım

lıyabilseydiniz bu kadar arayıp 
sormazdım. 

Tarif = Tanım 
Örnek: Bana ekonominin son 

tanımını söyler misiniz? 
Tasvib etmek = Onamak 
Ôrnek: Bu hareketinizi hiç de 

onamıyorum. 

Tasdik =- Onaylama 
"f.asdik etmek - Onaylamak 
Ornek : Cumur Bcqkanı son ka-

nunu onaylamıştır. 
Tayin etmek =-- 1 - Belitmek, 

2 - Atamak 
Tayin -= 1 - Belit, 2 - Atama 
Örnekler: 1. Türkçe yazılarda, 

yeni kelimelerin kullanış yerını 
eyi be/itmek lazımdır. 2. xxx kon· 
solosluğuna Bay xxx atanmıftır. 

Gazetelerde yeni atamlar listesi 
bugün çıktı. 

Taziyet = Başsağlığı 
Taziyet etmek = Başsağlamak, 

başsağlığ dileğinde bulunmak, 
başsaqlığı dilemek. 

Ôrnekler: 1 - Bütün hükümet 
ler Mareşalın öliimü üzerine Po • 
lonya'ya başsağlığı telgrafı çek • 
tiler. 

2 - Size btı§sağlığı dilerim. 
Teahhüt = Üstencilik 
Örnekler: 1 - Arkadaşım geçen 

yıl odun üstenciliği etti. 
T eatiyi efkar etmek =- Oylaş

mak 
T eatii efkar etmek = Oylatma 
Örnek: Uzun uzadıya oyla~ma

Jan sonra, i11tediğiniz gibi karar 
verebüdik. 

Teberru Verit 
Örnek: Türk hava kurumuna 

veritte bulunmaktan kaçınan ıyı 
bir türk değildir. 

Tecrübe = Deneç 
Tecrübe etmek = Denemek 
Tedvin etmek - Dergim ek 
Ôrnek: Türkçe Kamu11u, Şem-

settin Sami'nin dergimiş olduğu 
e.'ıerlerin en iyis;clir. 

Tekamül = Evrim 
Biz inkılapçıyız, tekamülcü de

ğüiz = Biz devrimciyiz, evrimci 
değiliz. 

Tekamül etmek = Evrinmek 
Maarif mÜeBtleselerimiz, iter 

gün, yeni hatvelerle, tekômiil et· 
mektedir. = KültiiT kurumlarımız, 
her gün, yeni adımlarla evrinme.'· 
tedir. 

Tekaddüm etmek = Öngelm-' 
Örnek: Ni~in her işte benden 

öngelmek istiyorsunuz. 
Telif etmek = Bağdamak 
Örnek: Bu iki likri biribirilc 

.., <rıl bağJayabilirsiniz? 
Tefrika - Bölem = F euilleton 
Ôrnek: Son romanınızın r; .::.=c -

lede kaç bölem tuttuğunu •Öyler 
misiniz ? 

Tefrika (nifak anlamına) = 
Ayırga 

Örnek: Halk arasına ayırga •O
kan politikacılar, demokrasinin 
asıl düşmanlarıdır. 

Tefevvuk Üsgelme, Ü stolma, 
Üstünlük 

Örnekler: 1 - Düşmana yalnız 
silahça değil, kalaca da Ü11tolan
lardır ki harbı kazandılar. 

2 - istediğimiz türk gençliğinin 
yalnız zeka değil, ıra üstünlüğü -
dür. 

Tefevvuk etmek - Üsgelmek, 
üstolmak 

Örnek: Bu işte Ahmetd, Meh· 
med' e üsgeld i. 

Teminat - inanca 
Temin etmek: 1 - lnançlamak, 

inan vermek 
2 - Sağlamak 
3 - Elde etmek 
Misaller: Bu işin böyle olduğu

na sizi inançlarım. 
Bu işin böyle olmadığı hakkın

da kendisine inan vermeğe (ken
disini temin etmeğe) çalı§ltm. 

2 -işimi, ancak, banka yoliyle 
sağlıyabildim. 

3 - Temin ettiğimiz neticeler = 
Elde ettiğimiz sonuçlar. 

Ter biye etmek = Eğitmek, 

Ter biye ( education) -= Eğitim 
T esanüd = Dayanışma 
Ôrnek: En büyük kuvvet yurd

da§lar arasında dayanışmadır. 
T es'id etmek -= Bayramak 
Ôrnek: Cumuriyetin onuncu 

yıldönümünü ne kadar coşkun -
lukla bayramıştık. 

Tesir - Etki 
Örnek: Bu ilacın henüz hiç et . 

kisini göremdim. 
Tesir etmek = Etkimek 
Ôrnek: Hayat pahalılığı üzeri

ne etkiyen sebeplerden biri de pi 
yasa düz.ensizliğidir. 

T eşettüt - Ayrılışma 
Ôrnek: Yurd işlerinde fikir ay

rılışma11ı en büyük lelakettir. 
Tevzin etmek - Denkleştirmek 

dengeştirmek 
3 - Bütçemizi denkleştirinceye 

kadar ne çektiğimizi biz biliriz. 
Tevazün =-"' Denklik 
Örnek: Devlet yönetiminde 

bütce denk/iliği birinci §arttır. 
Tezahür = Gösteri, gösterim 
Ôrnek: Gazeteciler aalgıtımız 

Almanya'da iken kendileri:ıe kar
tı büyük dostluk gösterilerinde bıı
lunulnıuştur. 

Tezat = Karşıtlık 
Örnek: Ekonomik girifiml.erle 

Kamuğasığ arcmnda karııtlık ol -
mamalıdır. 

Tüzel Gerçinler -= Tahkikatı 
adliye 

Timsal = Sembol 
Ôrnek: Atatürk türk kurtulu

fUnun bütün davalarının sembo • 
liidür. 

-Ş
Sark = Doğu 
Şarkı şimali = Kuzey doğusu 
Şimal = Kuzey 
Simali Garbi = Batı kuzeyi 
Şimali şarki - Doğu kuzeyi 

- V 
Vad -== Adanç 

3A Y • c; 

kelime er 
Vadetmek Adamak 
Ôrnek: Bu kış Türkiye sık sıl; 

deprem felaketleri gördü. 
Zıt = Karşıt 
Örnek: Bu iki fikir biribirine 

kar.sıt değüdir. 
Ôrnekler: 1 - Y apamıyacağın iş

i er için kimseye adançta buluma! 
2 - Adamak kolay, ödemek güç

tür. 
Vasıta = Araç 
Vesaiti nakliye Ta~ıt (taşı . 

ma araçları) 
Örnek: Deniz taşıtları arasında 

en ucuzu yelkenli/erdir. 
Vecibe = Düşerge 
Ôrnek: Türk hava kurumuna 

yardım etmek ba~lıca dü~ergele • 
rimizdendir. 

Viche (direktif) Yönerge 
Vazife - Ödev 

-Y -
y evmi mahsus Bayragün 
Ôrnek: Bayrak. ancak, pazar 

günleri ile bayranünlerde çekilir. 
- Z -

Zan = Sanı 
Zannetmek - Sanmak 
Zaruret - Zorağ, Kıstam 
Örnekler: 1 - Havamızı 1000 

türk kanadı ile silahlamak rahat 
nele• almamız için bir :zorağ ha -
line geldi. 

2 - insan böyle bir harekette bu
lunmak için nasıl bir kıstam için
de kalmalı.' 

Zelzele - Deprem 

Ulus'Wl Kitablan 
Uluıo gazetesi, bir tercümeler ldittı. 

panesi yapmıştır. Çıkan kitablann ba -
!mda şunlar denilmektedtr: 

c Tefrikalarırnızr; gençlerin ve hat
knnızın zevkini terbiye edecek birinci . 
sınıf sanat eserlerinden yeya gUniln ba§
lıca fikir cereyanlannı mUnakaşa eden 
kitablardan seçiyoruz. Gazetemizde 
bunları daha gen.iş satırlarla dizdirereli 
yalnız kıiğrt ve baskı parasne Jdtab ha
line getiriyoruz. Gazetemizin tabiiğ mas· 
rafları i~inde böylece memlekete her 
sene beş on cıld değerli eser kazandrr • 
mı oluyoruz. > 

ULUS T ercilmeler klitüpanesinln 
şimdiye kadar cıkanları: 

1 - Amerika' da Bir Konferans 
(Bernar Şov) un ~nat kıymeti De 
fikir kıymeti bir arada. Çeviren c 
Reşad N. Nuri. 25 kuru§ 

2 - (Yirminci asır kroniği) 
Cihan Şampiyonları 
Fransız edebiyatının başlıca şah

siyetlerinden (Pol Moran'm) ro
manı. Çeviren : Nasuhi Baydar. 
Fiatı {60) kuruş. 

3 -Anadolu 
Profesör Pitar'ın memleketimi -
zin bugününe ve dilnfine ak 
ilmiğ tetkikleri. Çeviren: Reşad 
N. Nuri. Fiatı (60) kuruş. 

4 - İnsanlığın Hali 
Andremalro'nun 1933 Gonkur 
mükafatım kazanan eseri. Çevi .. 
ren: Nasuhi Baydar. Fiatr ('IS)' 
kuruş. 

S - Sen Michele'nin Kitabı, 
(Yakında çıkacaktır.) 

Bu kitablar lstanbul'da ve An
kara'daki kitabcılarda satılmak • 
t adn. 

lJLUS' un 1·011wm Tefrika: 103 

Sa Michele'nin kitab 

doktor Erhardt'a başvurmanızı rica ederim. 
Hayır, karlın söz dinlemiyor, acele bir iş 

için benimle 1.onuşacağmı söyliyordu. 

- "Odanızın numarası nedir?,, 
- "Üç yüz otuz beş.,, 

- "Mi~es Vaşington Perkins Cünyor, 
sözlerimi iyice anlıyor musunuz ?,, 

T urkçeye çevıren: N asuhz BAYDAR 
Yazan : Akse/ MUNT 

Çok iyi olduğunu, yalnız yirmi dört 
saat dinlenmek ihtiyacında bulunduğumu 

ve ev yanmadıkça beni uyandırmamasını 

kendisine söyledim. Kutsal il'aç, yorgun 
beynime sükun verdi, parmağımın kesilmiş 
olduğu 'korkusu bile zihnimden silindi ve 
uyudum. 

B irdenbire kapının çıngırağı inadla, çıl
ğınca çalmağa başladı. Biraz sonra, holde, 
İtalyancanın başını, gözünü kırarak nereli 
olduğunu belli eden bir kadının yüksek ses ~ 
le Anna•ya bir şeyler söylemekte olduğunu 
duydum. 

- "Doktor hastadır, bitişik evde oturan 

- "Doktor yataktadır. Rica ederim gidi
niz.,, 

Hayır, o hemen doktom görmek zorun-
dadır. 

- "Kartımı kendisine götürünüz.,, 
- "Doktor uyuyor, rica ederim ... ,. 
Uyumak mı? Kulağımın dibinde bu ses 

böyle bağırıp çağırırken? Nerede uyku! 
Anna tutmağa vakit bulamadı, kadın oda

mın perdesini kaldırıp esenlik örneği, bir at 
gibi sağlam, içeri daldı: Mises Çar1s V. 
Vaşington Longfellov Perkins Cünyor. 

- "Ne istiyorsunuz?,, 
İstediği Grandotel'de difteriye yakalan

mak iktimali olup olmadığı idi; kendisine 
yukan katta bir oda vermişlerdi. Küçük oğ
lanın birinci katta ölmüş olduğu doğru muy
du? Tehlikeli işlere gfrişmek istemiy<>rdu. 

- "Herhalde bu odadan bir tarafa ayrıl-
mayınız. Bu, otelin en temiz odasıdır. Onu 
kendim dezenfekte ettim. Bu, çocuğun öl -
müş olduğu odadır.,, 

Morfin etkisini çoğaltmağa başlamıştı; 

yatağa kendimi dar attım. 
Biraz sonra, kapı gene çalındı. Gene de

minki ses Anna'ya, soracağı ikinci soruyu 
unutmuş olduğundan onun cevabım almağa 
geldiğini ve bunun çok önemli olduğunu an
latmağa başladı. 

Kadmm yansı kadar bile olmayan An
na'ya bağırdım: 

- "At şunu merdivenlerden aşağı.,, 
Hayır gitmiyor, sorusunu sormak için 

ayak direyordu. 
- "Ne istiyorsunuz?,, 
- "Bir dişim kmldı. Çektirmek gereke-

ceğini sanıyorum. Roma'nm en iyi dişçisi 
kimdir?. 

Evet, sözlerimi iyice anlıyordu. 
- " Öyle ise Mises Perkins, şunu bili

niız ki ömrümde ilk defa olarak dişçi olma
dığıma acmıyomm, dişçj olsavdım bütün diş· 
lerinizi sökmeği kendim için bir zevk bilir
dim.,, 

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM 

Yoksulların küçük kız kardeşleri 

San Piyetro'in Vinkoli'deki çoğu fran
sız olan "yoksulların küçük kız kardesleri,, -
nin hepsi dostumdu ve onların büyük kurağ
larmda bakmakta oldukları, kadınlı erkekli, 
ftç yüz kadar ihtiyann da çoğu dostumdu. 

Bütün bu kalabalığa hekimlik etmekte 
olması 13.znngelen italyan doktor bana, hiç 
bir vakit kıskançlık gösterm edi, Piçburglu 
mily-0nerin 
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Asken Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

S~trn AJma Komisyonu ilanları 
120000 METRE TORBALIK BEZ 

Tahmin edilen bedeli ( 40800) lira olan yukarda mik· 
tarı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 3 temmuz 1935 tarihin
de çarşamba günü saat ıs te kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (3060) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
v~nneleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. (1405) · 1-2444 

131 KALEM KOOPERATİF EMTİASI 
6 KALEM BOŞ MEZUAT 

Tahmini bedeli 697 lira 40 kuruş olan yukarıda mikta· 
rı yazılı kooperatif emtia ve boş mevzuatı Küçük Yozgad 
fabrikasında müteşekkil komisyon marifetiyle açık arttır· 
ma ile S temmuz 93S tarihinde cuma günü saat ıs te sa
tılacaktır. Talipler bu emtia ve boş mevzuatı Küçük Yoz· 
gad fabrikasında görebilirler. Listeleri umum müdürlük 
satın alma komisyonundan parasız verilir. İsteklilerin 
muvakkat teminat olan 52 lira 31 kuruş ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle mezkQr gün 
ve saatte Küçük Yozgadta müteşekkil komisyona müra-
caatları. (1388) 1 - 2411 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
1 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 
2 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 
3 NUMARALI HAM Ç9LİK (ROHSTAHL) S TON 
4 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 10 TON 
5 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) S TON 

Tahmin edilen bedeli (2100) lira olan yukarda mikta
rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satın ~ima komisyonunca 5 temmuz 935 tarihinde 
cuma günü saat 15 te ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisycndan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (157) lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo-
aa müracratlan. (1387) t - 2410 

ULUS 
-

Anl ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

1LAN 
Bayramic garnizonunun senelik ihtiyacı olan 629.000 

kilo un kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
1 - Beher kilosunun muhammen fiatı 9 kuruş 25 san

tim olup ihalesi 9-7-935 tarih salı günü saat 15 de Bayramiç 
ti.ımen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Munakasaya girecekler ~recekleri unun şerait ve 
evsafını ö reıımeleri icin bulunduğu mahallin satın alma 
komisyonuna miıracaat etmeleri. 

4 - Münakasaya girecekler 4159 lira 12 kuruş muvak
kat tenıuı. tı ile münakasa kanununun 2. 3. linci.i marklde
ı;ne göre ıstenilen vesikalarla birlikte ihaleden bir "-:ı;ıt 

cvel komisyonda hazır bulunmaları. ( 1424) 1-2507 

İLAN 

lstanbul komutanlrğı bırlikleri için 240.000 kilo una 
verılen fiat komisyonumuzça pahalı görüldüğünden tek
rar kapalı ?.arfla eksiltmeö-e konulmuştur. Beher kilosu
mın tahmin fiatı on kurustur. İhalesi 1 temmuz 935 pa
a7.rtesi giinü $aat l .'i te Pmdıkhda komutanlık satın alma 
komisvonıında yapılac<1ktır. S:ırtnamesi komisyondan 
alınabilir. Eksiltmeye girect>klerin 1800 lirahk teminat 
makbuzu ve 2490 :-.ayrlr kanunun 2. 3. iincü maddelerinde· 
ki vesikalarla birlikte teklif ınektublarmı i ıale saatin len 
en az bir saat evelint" kad:lr komisyona vermeleri. ( l 400) 

1 - 2439 

iLAN 

Yedin'-i kor merkez kttaatı icin 160 hin kilo sı~ır etı 
kapalı zaıf usuliyle mevkii miinakasaya konulnmstur. Mu

hammen bedeli 24000 liradır. Yüzde vedi hucuk olan ı 800 
liralık makbuzları ile birlikte yevmi ihale olan2Q.6.935 ta
rihine müsadif cumartesi günü saat 11 ele kor satın alma 
komisyonunda yapılacakur. Şartnamesini görmek istiyen· 
lerin hergün kor satın alma komisyonuna mur:ıcaatları ve 
teklif mektuplarmı yevmi ihale saatinden en a.:ağı bir sa 
at evel mezkur komisyona vermeleri. (1341) t-2343 

ILAN 
Vize kıtaatı için 2484 li

ralık sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. tık 
pey 1863 liradır. fhalesi 5 
temmuz 935 cuma saat 17 
dedir. İsteklilerin Vi.ze sa -
tın alma komisyonuna gel -
meleri. (1437) 1-2510 

Mürebbiye 
Bir alman bayan lstanbul ve 

Ankarada aileler yanında iş a -
rıyor aşağıdaki adrese muraca • 
atları. 

A. N. P06t restant Ycnisehir. 

1-2517 

-· 
KIZILAY GENEL MERKEZİNDEN: 

Kinin ile bütün ınılhlerı ve kinin ve cıva ve Bizmut ile 
yapılıp sıtma ve firengide kullanılan bütün müstahzarla
nn memlekete sokulması ve memleket içinde yapılması 

monopolu bir kanun ile Türkiye Kızılay Cemiyetine ve
rilmiştir. 

Sıhhat Bakanlığından izin alınarak veya izine tahi ol
mıyarak bu müstahzarları memleket içinde yapanların a
şağ,Jda gösterilen tafsilatlı bir beyannamt: ile haziran ni
hayetine kadar Ankarada Kızılay Genel Merkezine mü
racaattan lazımdır. 

1- Müstahzarın ismi ve şekli ve varsa ruhsatname ta
rih ve numarası 

2 - Müstahzar sahibinin ismi ve yapıldığı laboratu · 
varın ismi ve adresi 

3 -·Müstahzarın havi olduğu müessir maddelerin nevi 
4 - Bunların senelik vasati satış mikdarı 
5 - Müstahzarın toptan, perakende satış fiatları. 

• 

1-;~;-~~d;faa Vekaleti Satın ~~a .. -,ı 
1 

Komisyonu ilahları 
t LAN 

335 tane ağır maknah tüfek ilave ayağı müteahhid 
nam ve hesabına kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsinin tahmin edilen bedeli 8375 liradır. Şartnamesi pa
rasız olarak komisyondan alınır. İhalesi: 1. 7. 935 pazar
tesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 628 liradır. Eksiltme
ğe girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 
de yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublannı ihale sa· 
atinden en az bir saat evet M. M. V. satınalma komisyo-
nuna vermeleri. (1395) 1 - 2423 

İstanbul Deniz 1 evazım Satın 
Alma Komisyonu Reisliğinden: 

Tahmin edilen bedeli 742SO lira olan 4500 ton Rekom
poze kömür 1 temmvz 1935 pazartesi günü saat 15 te Ka
sımpaşada satınalma komisyonu binasında kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartnamesi 371 kuruş mukabilinde her gün 
komisyondan alınabilir. isteklilerin 4962.50 liradan ibaret 
olan muvakkat teminat makbuz veya mektublariyle kanu
ni belgeleri havi teklif mektublannı betli saatten bir saat 
evetine kadar komisyon reisliğine vermeleri. (3232/1385) 

1 - 2430 

20 JIAZlRAN ı 

t 

ÖLDÜRÜJ'~ / 

SİNEKLERİ 
Öldürünüz 

Alelade (haşarat OldOrücü mayi) lef. 
sinekleri öldürmezler. Sadece bir lkl 
daktka için bayıltırlar. Sinekler yen'
den canlanarak ustünOze ve yemek· 
lerinlze o,üşurler ve hastalık tohum• 
ıarını atılarlar. Sıneklerın Olümunden 
emin olmanız için muslrren FLiT lst .. 
rlnlz. FLiT, bütün hafaratı hakikaten 
ve ebediyen öldUrUr. Lake yapmaz. 
taze ve lltlf kokuludur. Sıyah kuışaklı 
ve asker resımıı aarı tenekelere dik
kat ediniz. Fiallar 1'111.ZilAtlt. 

Umumi 01911u : 1. CRESPIN, llt. Calıtla, VoJWdı Hu t 

~~~.., ... ~ınmmmam c •• ı 
1: \nkara Ht•lt••li}e Kei!!lliği 
:~ ilanları 1ı • w 

İLAN 
1 - Evsafı şartnamesin· 

de yazılı mühürlü nümune-
ye göre belediye vesaiti için 
(50.000) kilo benzin ve (iki 
bin kilo makine yağı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 
184SO liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
1383,75 liradır. 

4 - İhale 28. 6. 935 cu· 
ma günü saat on beşte ko
misyonda yapılacaktır. 

5 - Şartnamesini ve ev
safı görmek ve anlamak is
tiyenler tatil günlerinden 
başka her gün tevamn di· 
rektörlüğüne gelmelidirler. 

6 - İstekli olanlar tek
lif mektublanm teminatları 
ile birlikte ihale saatinden 
tam bir saat evetine kadar 
verilmiş olmalıdır. (1366) 

1 - 2366 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1075 in

ci adada 13 parsel sahibi A
tıf Bayındır karısı Ruhiye
ye ait arsa ile şuyulu ada faz. 
lası (50,50) yer açtk artırma 
ile satılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 
(101.10) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
(7 ,S9) liradır. 

4 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

5 - İhale 27.6.935 per· 
şembe günü saat on beşte ar
tırma ve eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. (1367) 

1-2371 
iLAN 

1 - Kanarada (mezba-
ha) duvar ve kolunlara 
mermer kaplama işi yaptı· 
nlacaktrr. Keşif akçan 6940 
liradır. 

2 - Keşif ve şart kiğıd
lanm görmek için baytar 

direktörlüğü odasına gelı

necektir. 
3 - U stenne 24. 6. 935 

tarihine rasthyan pazart ::tı 

günü saat l 4 te baytar direk· 
törlüğü odasmda açık ek
siltme ile yaprlacaktır. 

4 - Eğreti tutak akçe
si 521 liradrr. (1324) 

1-2311 
İLAN 

Müsadere edilen 20 tene
ke benzin 1-7-935 pa~artesi 
günü saat on beşte açık ar
tırma ile satılacaktır. İstem 
li olanlann leva.zmı direk
törlüğüne gelmeleri. 1-24-0l 

İLAN 
ı - Y enişehirde çocuk e

sirgeme kurumu binası kar· 
flBUldaki yolda zeminin tes
viyesi ve fazla taşların de
poya nakli suretiyle mevcut 
taşla parke kaldmm yaptı· 
nlacaktır. Keşif bedeli 334.94 
liradır. 

· 2 - İhale, 29+935 tari
hine rutlayan cumartesi 
günü saat 11 de fen direk
törlüğü odasında açık ck
ıiltme ile yapılacaktır. 

3 - Keşif ve şartnamesi
ni gönnek için fen kalemi
ne gf!linecektir. 

4 - Muvakkat teminat Z5 
liradır. 1-2404 

BİLİT 
J - Ankara belediyesi 

kanara baytarlan için iki 
çift lastik çizme, kesici, ır
ğat ve çıraklar için 30 çift 
yeri i vakete çizme 24 pan
tolun 24 önlük 48 gömlek 48 
takye alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 
450 liradır. 

3 - Nümune ve şart kl
ğıtlanm görmek için baytar 
itleri direktörlüğüne geli -
necektir. 

4 - U sterme 28-6-935 gün 
lemecine rastlıyan cuma gü
nü saat on dörtte baytar di
rektörliiğti odasmda yapıla
caktır. 

5 - Eğreti tutak akçası 
33 lira 75 kurustur. 1-2405 

Askeri Fabrikalar 
Ti('aret Kaleminden: 

500 Ton Linyit kömürü 
Parti parti teslim edilmek şartiyle pazarlıkla 26 hazi. 

ran 1935 çarşamba günü satın alınacaktır. İsteklilerin şart· 
namesini gönnek üzere her gün Ticaret Kalemine gel· 
meteri. 1-24 78 
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(rızıxXr"lb Sün!. er Bandk 
~ ı·nıunıi I\1üclürlüğün en· 

Nazilli basma fabrikası iltisak demiryolu için lü
zumu olan 4400 adet meşe travers (sif İzmir teslimi) 
acık eksiltme ile alınacaktır. BunJarın muhammen be-

' deli 9680 liradır. 
Bu traversler Devlet demiryollarında kullanılan 

ahşap traversler metanetinde olaca_ktır. İste~li.ler 
fazla izahat almak icin Siimer Bank Inşaat servısıne 
müracaat edebilirler. 

Eksiltme 5 Temmuz 935 cuma günü saat 16,30 da 
Ankarada Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünde vapılacaktrr. Eksiltmeye İ§ti
rak eclebilmek için isteldilerin 726 liralık teminat 
göstermeleri Iaırmdır. 1-2512 

•Cx1x1x1ıXx1x1T.lx1~1xIT ... T1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1ı:J• 

Nat' ıa \ 1 ekaletinden: 
Kapalı Zarf Usulile ekssiltme ilanı 

ı - Eksiltmeye konulan iş (Kırklareli vilayetinde 
Kırklareli - Edirne yolunda betonarme İnece köprüsü in
şa<?tı) dır. 

lnşaatın ke~if bedeli 48000 liradır. 
2 - Bu ise ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme sartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye. s.ose ve kargir ınşaata dair fenni 

iart~1 '"'me, 

e) Betonarma büyük köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşif hulasası cetveli, 
g) Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 240 kuruş bedel 

mu':ab"linde f\Jafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 5. 7. 935 tarihinı.le cuma günü saat 16 da 
An ~arada Nafıa Vekaietin<le Şoseler Reisliği dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - E ksi ltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3600 lira 

muvakkat teminat vermesi. bundan başka aşağıdaki vesi
kalt'rı haiz olup göstermesi lazmıdrr. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - istc'diler yapmıs oldukları işlere ait vesikaları 

gc~tererek cksiltmeğe girmek icin Nafıa Vekaletinden 
e!1rvet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektupları vukarda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine 
ızetirilerek Eksiltme komisyonu Reisliğne makbuz muka
h"linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann 
nihavet ii<-üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dıs zarf m mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. {1416) 

1-2508 

Ankaı·a l\l("ktehler Satın Alma 
[(onıisyonu Ba~lian lığından: 

Ankara merkez mekteplerinin erzak ve saire ihtiyacı 
ULUS. Tan. Cumhuriyet gazetelerinde 22-23 haziran cu
martesi pazar günlerinde ihale edileceği ilan edilmiş ise 
de cumartesi, pazar eyyamr tatiliyeye isabet ettğinden bu 
günlerde ihale edilecek erzakm 24 haziran pazartesi gü
nü evvelce ilan e<lilen saatlarda ihale yapılacağı ilan olu-
nur. (1436) 1-2509 

Kavscri tk~tısat Banl<a~ı 
Heyeti ldaresindeıı: 

Heyeti uınuıniyenin yevmi içtimaı olarak kararlaştırı
lıp ilan edilen 15 haziran 935 cumartesi saat on dörtte ta· 
tile tesadüf etmesi münasebetiyle içtima mümkün olaını
yarak 8 temmuz 935 pazartesine talik edildiğinden his -
:ıedaarnm malUmu olmak üzere ilan olunur. 1-2516 

l\'.lerkez I"ahoratuvarları 
ıuüdürlüğüııden: 

Müessesede mcvcud tecrübe hayvanları için en az 
l 5000 en çok 20000 kilo yeşil yoncanın şartnamesinde de
ğişiklik yapılmıştır. Bu sebeble pazarlık 27 haziran 935 
perşembe günü saat 15 e bırakılmıştır. Yeni şartnameler 
müessese müdürlüğünden alınmalıdır. Muvakkat teminat 
50 liradır. Şerait veçhile komisyona para ve yahut kıy -
metli evrakın hazineye teslimine dair makbuz ve yahut 
maruf bir banka teminat mektubu getirilmelidir. Eksilt -
meye gireceklerin Ziraat Vekaleti Muhasebe müdürlüğün-
de toplanacak olan komisyona gelmeleri. (1442) 1-2514 

Kalecik llelediye Başkanlığından: 
Keşif bedeli (2475) lira (31) kuruştan ibaret olan (11) 

dükkan ile bir furunun mücedde<len inşası 12-6-935 tari
hinden itibaren (15) gün müddetle açık eksiltmeye çıka
rılmıştır. Ehliyeti fenniyeyi haiz taliplerin o/0 7,5 dipozito
lariyle ihale günü olan 27.6.935 perşembe günü saat on 
beşe kadar Kalecik Belediye dairesinde müteşekkil 1'0-
misyonu mahsusuna müracaatlan. (1407) 1-2451 

1 

ULUS 

Açık Eksi tme 
Maliye Velcaletinden: 

l - Eksiltmeye konulan iş (Hariciye Vekaleti bahçe
sindeki pis su mecrasının akar suya verilmesi ve hala çu
kurunun tamiri, 

Keşif bedeli 3129 lira 28 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Nafıa işleri şeraiti umumıyesi, 
D) Hususi şartname, 
F) Keşif cedveli, 
G) Proje 

1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı on beş kuruş bedel 
mukabilinde Milli Emlak müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 6 temmuz 1935 tarihine miisadif cuma 
günü saat on beşte Maliye Vekaleti emlak müdürlüğünde 
yapılacaktrı. 

4 - Eksiltme, açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 -Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 234 lira 70 

kuruş muvakkat teminat vermesi ve nafıa başmühendis -
liğinden verilmiş fenn! ehliyet vesikasını haiz olması la-
zımdır. (1443) 1-2515 

ANKARA İCRA DAtRESt GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

1 - İzalei şüyudan dolayı satılmasına karar verilen tapu ka
dastrosunun esas 30 ada 274 parsel 7 numarasında mukayyet ve 
Dumlupınar mahallesinin hamam önü sokağında kain ahşap ev aşa. 
ğıda yazıh şartlar dairesinde satılmak üzre açık artırmaya çıkarıl
mıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Ev büyük ve ahşaptır. İki binadan 
mürekkeptir. Heyeti umumiyesinde iki büyük bahçe iki dükıkan 
altı oda, iki mutfak bir koridor iki sofa üç hala ve bahçesinde bir 
kuyu vardır. 5080 lira kıymet tahmin edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 22-7.935 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabuJ edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 
ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığt takdirde 6-8.935 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar yaprlacak ikinci artırmada en çok 
artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edılenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İc:bu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi Vt!Çhile almağa razı olup 
olmadrğı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek· 
tir. TekJifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artrrmaya çıkarılarak en çok artıran talibine iha· 
le edilecektir, 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale t'diJdikte 
tapu harcile de11aliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9. - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id
diaJarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde rlairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sahit olmadıkça satış 
bedelinin paylaştınlmasınrlan hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1-7-935 tarihind~ 935/54 nu. 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
memizi okuyabilirler. 1-2505 

Zonguldak Defterdarlı~ından: 
Cinsi Mahallesi Mevkii 

Ü zeri açık Mesruti- Ga?.ipaşa 
kargir iki yet rrıddesi 

Hududu ... 

Mesahası Muhammen kıy
meti lira 

93 metre 12 
desi me. 16,250 

Sağı Bay Dürrı.i ebniyest solu Rızaya 
tefviz edilip ondan Osmana satılan 

nrsıf dükkan arkası otel hahçesi ve 
krsmen kayalık. 

Balada evsafı yazılı iki dükkan olbaptaki şartnamesi
ne tevfikan kapalı zarf usuliyle ve peşin para ile 2 temmu7 
935 sah günü saat ( 15) de satılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle yüzde yedi buçuk nis
petinde teminatlarını vukarıda yazılı saatten bir saat evet 
satış komisyonuna getirerek mukabilinde riyasetten bir 
makbuz almaları lazımdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların yukarıda yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın iyice mühür ınumu 
ile kapatılması muktezidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İşbu satış bedeli ic;in ikinci tertip mübadil tasfiye vesi-

kası koponu kabul edilecektir. {1426) 1-2476 

Harita umum ınüdü:rlüğünden: 
Harita kıtası için 41 mekari hay.varu satın alınacağın

dan isteklilerin her gün Cebeci'de harita umum müdürlü
ğü levazımma hayvanlariyle birlikte müracaatları (1361) 

1 - 2396 

SAYIFA 7 

Ankara Emrazı zühreviye hastan . ...., 
si art rma ve eksiltme l{omisyo · 

nundan: 
Hastanenin aşağıda yazılı ilaçları açık eksıltmeye ko· 

nulmuştur. İhale 2.7.935 sah günü saat 15 te komisyonda 
yapılacaktır. Tahmini tutarı 1000 liradır. Muvakkat temi
nat 75 liradır. İsteklilerin vaktinden evel teminatlarını vi
layet defterdarlık muhasebe veznesine yatırmaları ve ar
tırma, eksiltme kanununda yaztlt vesikalarla birlikte bel
li gün ve saatte, ve şartnameyi görmek için her gün has
tahanedeki komisyona müracaatları. (1398) 

Lysole Schulke Mayer 70 kilo 
Permanganate de potasse 30 kilo 
Rivanol bayer 400 gram 
:Vitellinate d'argent 500 gıram 
Proteinate d'argent 500 gıram 
Oxycyanure de mercure 1 kilo 
Extrait fluide hydrastis canadensise 500 gıram 
Teint. d'opium 250 gıram 
İchtyol Hermany a co. 6 kilo 
Glycerine 30 B. kesafeti 30 kilo 
Acide oxalique 10 kilo 
Asipin kenan tablette 1 kiJo 
Chlorhy. de Quinin comprime 500 gıram 
Gazlı bez 206 metre 
Gonokok aşısı ihsan Sami 1000 C. C. 
Pamuk AAA 200 kilo 
Eau oxygenee merek S kilo 
Band mühtelif büyük. 50 adet 
Talc 2 kile 
Meta-Vaccin 5 tüh 
Anti-virus 5 ~ışe 
Bougie au Pellidol 4x8 10 t üb 
XyloJ Merek 500 gıraın 
Aceton Merek 500 gıram 
Eau distillee 50 kiJo 
HuiJe de cedre 200 gıram 
Tablette pyramidone 0,30 5 tüb 
İode pur 300 gıram 
Paier filtre yüzlük 200 adet 
Bleu de methylene Merek 25 gıranı 
Fuchsine Merek 10 gıram 
Eosine Merek 50 gıram 

1-2442 

Ankara Evkaf Müdürliiğiinden: 
Evkafa ait Anafartalar, Ulukapı, Atpazan, Koyunpa• 

zarı, Saraçlar, DeJJalkaraca Hamza pehlivan, zinvirlicami, 
Kalecik, Fırınarahğı, Müneccim yokuşu, Y eğenbey mev
kileriyle Etimesut nahiyesindeki dükkan, fırın, garaj, kan· 
vehane ihale tarihinden itibaren 31.5.936 tarihine kadar 
kiraya verilmek üzere 13.6.935 den itibaren on gün müd• 
detle ve eski muhammen kiralarından tenzilat yapılmali 
suretiyle yeniden açık artırmaya konmuş ve yeni konan 
muhammen kiralariyle bulundukları yerleri ve numarala. 
nru gösterir tafsilath ilan belediye ile dairedeki ilan tah· 
talanna yapıştırılmıştır. İhalesi 25.6.1935 salı günü saat 
15 tedir. Tutmak istiyenterin yüzde 7,5 teminatlariyle bir .. 
tikte her gün Evkaf apartnnanmda oturan Ankara Evkaf 
müdürlUğüne ve ihale günü de ayni dairedeki komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (1406) 1-2443 

Jandarma Gene) 
Komutanlığından: 

Muvazzaf jandarma hesab memuru olmak icin Milli 
Müdafaa Bakanhğınm İstanbul'da bulunan hesab memur
ları mektebine istekli ihtiyat subayları (zabitleri) gönde
rilecektir. İstekli olanların kabul şartlannı anlamak üze
re jandarma mmtaka kumandanlıklarına (K. hklanna) 
müracaatlan ilan olunur. (1350) ı - 2376 

İstanbul Milli Emlak 
müdürlüğüııden: 

Arnavutköyünde eski birinci ve kö~k caddelerinde 5 
ve 8 ve 4 ve yirmi iki kere mükerrer 4 ve yeni 8 ve 10 ve 2 
ila 12 - 12 sayılariyle sayılanmış ve tarafeyni Sultan sahil
hanesi ve bir tarafı köşk caddesi ve bir tarafı da birinci 
cadde ile mahdud ve aharin uhdesinde bulunan 6 ve 10 ila 
22 sayılı sekiz dükkanın havalarını müştemil bir gazino ve 
bir kıta arsa dört oda sekiz dükkan ve iki baraka ve dört 
ev ve şube tahrir kaydına göre de birinci caddeden yeni 
dört sayı alan bir kıta arsa ve yeni sekiz 10 sayı alan ah -
şah tiyatro gazino ve birinci ve köşk caddelerinden yeni 
12 ve 20-1 2-1 sayılar alan fevkani maa bahçe gazino ha
vası ve köşk caddesinde yeni 14 sayılı ahşab hane ve birin 
ci caddede ve diğer hissedar Yervaııtm vekili tarafından 
vaki iddiaya göre üzerine ahar taraf mdan inşa olunan on 
sekiz barakayı muhtevi yeni 8 ve 10 ve 10-1 sayılı mahal 
olduğu anlaşılan gayri menkullerin 12393 metre ve seksen 
santimetre terbiinde olan heyeti umumiyesinin beşte iki 
hissesi muhammen değeri olan on altı bin lira üzerinden 
kapalı zarf usuliyle ve peşin para ile 28. 6. 935 cuma günü 
saat on dörtte satılacaktır. İsteklilerin şartnameye uy 4 

gun olarak hazrrhyacakları mühürlü zarfları vakti muay-

ı 
.yenden bir saat evetine kadar idaremizde müteşekkil satış 
komisyonu bas;kanlrğına teslim etmeleri lüzumu ilan olu-

• nur. (1439) 1-2513 
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ILICA - PALAMUTLUK - DEMİRYOLU 

16 haziran 1935 tacihhden 15 eylfıl 1935 tarihine kadar tatbik edilecek olan yazlık seyir ve hareket tarifesi 
MUHTEREM HALKIMIZIN MALUMU OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR 

Tren numaraları: 52 
fLICA Hareket 
AKCAY ,, 
ZEYTİNLİ 

" 7 EDREMİT 
HAVRAN 
PALAMUT 

,, 7,24 
Muvasaıat 7,48 

Tren numaraları: 
PALAMUT Hareket 
HAVRAN 
EDREMİT 
ZEYTİNLİ 

,. 

" AKÇAY ,. 
ILICA Muvasalat 

54 
8,06 
8,30 
8,44 
9, 3 
9,24 

51 

7,1~ 

7,3ıt 

7,51 
8, 

B. 1, 
10 
10,09 

53 
8, 
8,30 
9,06 
9,25 
9,42 
9,51 

56 

10,15 
10,36 

55 

9,30 
9,51 

ILICADAN PALAMUDA 
10 

ll,3tS 
11,51 
12,01 
12,18 
12,42 
13, 

B. 3. 
12,12 
12,21 

58 
14,Sl 
15,06 
15,18 
15,39 
16, 

Palamuttan 
57 

10,54 
ı 1,18 
11,37 
11,57 
12.06 

B. 2. 

11,15 
11,24 

lı 

li,15 
13,39 
14, 
14,15 
14.30 
14,39 

60 

16, 
16,12 
16,36 
16,57 

62 
ı 7,21 
18,15 
18,27 
18,48 
19,09 

Ilıcaya 

16,09 
16,36 
16,55 
17,09 
17,18 

6l 

17.09 
17,36 
17,55 
18,06 
18,30 

64 
18,45 
19,30 
19,43 
20. 

63 

19,18 
19,42 
19,58 
20,12 

66 

20,30 
20,43 
21 

81 
ıo,mt 

10,39 
11,15 

11,33 

68 

21,30 
21,43 
22, 

83 
11, 
11,42 
12,21 

12,51 

80 

9,57 

10,30 
11, 
11,21 

85 
12,18 
12,51 
13,18 

13,48 

82 

10,45 

11,18 
ıı.sı 

12,12 

DİKKAT: 1 - 80, 81, 82 83, 85 numaralı trenler ihtiyari yük trenleri olup bu trenlere yolcu kabul ediJmez. 
2 - 63 numaralı trenin Edremid - Akça y kısmı ve 66, 68 numaralı trenler pazar günlerine mahsus ihtiyari yolcu 

trenleri olup bu trenlerin yapıldığı gün 64 numaralı tren olmayacaktır. 

KiJi~ hclediye~iııdeıı: . 
Kilis sehrinin hali hazır haritası ile ekli müstakbel 

planı ve belediye sınır haritasının tanzimi 5?25 lir_a_ mu
hammen bedelle eksiltmeye konulmuştur. Şehır dahılı tak
riben 135 ve harici 1200 hektardır. Şartname örnekleri Ki
lis, İstanbul, Ankara ve İ.zmir Belediyesinden parasız alı
nacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyle 11.7.1935 perşembe 
günü saat 12 de Kilis Belediyesinde yapılacaktır. Muvak
kat teminat akçesi 376 lira 87.5 kuruştur. İsteklilerin yük
sek mühendis mektebinden me2uniyet şehadetnamesi ve 
Dahiliye Vekaletinden musaddak kabiliyet ve ihtisas ve
sikalariyle hangi şehrin haritalarını tanzim ettiklerine da
ir olan vesikaları örneklerini teklif kağıtlariyle birlikte 
ihaleden bir saat evel Kilis belediye başkanlığına verilme-
si ilan olunur. ( 1421) 1-2474 

rl'iirli llava l(urnınu 
'. . . 

Şimdiye kadar binlerce kisiyi zengin etmiştir. 
19 uncu tertip 3 üncü keşide 11 temmuzdadır. 

Büyük ikramiye 50,000 liradır. 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık mükfıfat vardır. 

P. 1.,. T. binalar ve levazını 
miidürJüğündeıı: 

Şehirler arası telefon mükalemeleri için 7500 lira mu
hammen kıymetli beş amplifikatörön 24 temmuz 1935 ta
rihine rasthyan çarşamba günü saat on beşte Ankarada 
posta telgraf umum müdürlüğünde bedelsiz verilecek şart
namesi dahilinde kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. 

İsteklilerin 562 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatlarını 
idare veznesnie yatırarak alacakları makbuzu veya kanu
nen muteber banka teminat mektubu ile 2490 No. lu kanu
nun ikinci ve ücüncü maddelerinde zikredilen vesikaları 

ve teklif mektuplarını kanuni tarifat dahilinde zarflıya
rak mühürliyerek tayin edilen tarih ve günde saat on dör
de kadar Ankarada Umum müdürlük mübayaa komisyo· 
nuna tevdi etmeleri aaznndır. (1300) 1-2320 

İstanbul Cümhııriyet müddei .. 
Umumiliğinclen· 

İstanbul Ceza ve tevkif evleri için 31-5-936 tarihine ka
dar mübayaa edilecek azami 478080 kilodan ibaret ve be
her çifti 960 gramdan 498000 çift birinci nevi ekmek kapa-
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu mikdar ekmeğin mu
hammen bedeli 43000 liradır. İstekliler bu babdaki şartna
meyi tatil zamanlarından maada her gün yeni postane bi-
nasında ·İstanbul Müddei umumiliği levazım dairesinde 
görebilirler. Teminatı muvakkata 3226 liradır. Ek~iltme 

8-7-935 pazartesi günü saat onda İstanbul Adliye Levazım 
dairesinde yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin zarfları-
nı eksiltme saatından bir saat evveline kadar İstanbul Ad· 
liye Levazım Dairesinde toplanacak komisyona numaralı 
makbuz mukabilinde bizzat vermeleri ve yahut dış zarfı 
mühür mumu ile iy~ce kapatılmış ve ismile açık adresinin 
ve hangi işe aid olduğunun yazılması şartiyle ayni saata 
kadar iadeli taahhüdlü olmak üzere mektubla gönderme-
leri ilan olunur. (3223-1372) 1-2463 

1\laraş ~arl>aylığın dan: 
1 - Maraşın şehir elektrik şebekesi tesisatı Bayındır

lık Bakanlığınca musaddak projeleri ve şartnamesine gö· 
re kapalı azrf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 11 temmu.z 935 günlemecine rastlıyan per
şembe günü saat on beşte belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Eksiltmeğe iştirak edecek şirketler yahut serma
yedarlar 2490 No.lu kanunun 3 üncü maddesinin A ve B 
fıkralarına göre vesikalarım göstermeğe mecburdurlar. 

4 - İşbu tesisatın keşif kıymeti 35,250 liradır. Muvak
kat teminat 2643 liradır. Bu teminat ihaleden evel ban
kaya yatırılmış olacaktır. 

5 - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mektup
larını muayyen saatten bir saat evel encümen reisliğine 
makbuz mukabilinde vermelidirler. 

6 - Planların örneği on lira göndermek şartiyle isti
yenlere Maraş belediyesinden verilir. (1384) 

_________________ 1 - 2428 

Doktor 

Ali i\laruf Ünver 
DERİ, F1RENG! VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 

Hastalarını her gün 9-13 
ve 15-20 ve kadar kabul eder: 

Kiralık apartıman 
Işıklar caddesinde 35 liraya 

4 ay için kiraya verilecek 4 odalı 

bir apartman. 
Telefon: 1477 1-2499 

IGralık: ev 
Yenişehirde Selanik caddesi 

sonunda 51 numaralı evin üst ka
tı kiralıktır. Saat ondan on ikiye 
kadar 1347 No. telefona müraca-
at. 1~2468 

Lük:s mobilye 
Antika oymalı Avrupa ma 

mualtı yemek salbnu, yazı
hane tesiastı, salon, piyano, 
fevkalade elbise ve çamaşır 
dolapları satılıktır. Telefon 
3947 1-2432 

ZAYİ 
İsparta askerlik şubesinden 

almış olduğum fotoğraflı terhis 
tezkeremi kaybettim, yenisini a. 
lacağımdan eskisinin hükmü yok 
tur. 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 
Balsami~_5remi 1 

~ 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak· 
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
dalına muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan. 
mıştrı. Balsamin kremi katiyen 
kurumaz teninizin latif tazeliği· 
ni, cildinizin cazib taravetini an· 
cak krem Balsamin ile meydana 
çrkarabilirsiniz. Bir defa Balsa· 
min kullanan başka krem kulla. 
namaz. Tanılmış ıtriyat mağaza. 
larile büyük eczanelerde bulu
nur 

Harita Umtım l\1iid'iir1üğünden: 
1 - Keşif bedeli (3343) lira (75) kuruş Harita Umu 

Müdürlüğü matbaasının pencere tadilatile depo ve müret 
tiphane inşaatı açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenler her giin ve eksiltme.. 
ye iştirak edeceklerin de (250) lira (78) kuruş muvakka• 
teminat makbuzlarile vaktıncla ve 2490 sayılı kanunun 2 vr. 
3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle eksiltme günü olan 
5 - 7 - 935 cuma giinü saat (10) da Cebecide Harita 
Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. 

1-2490 

Tosya Bclediyesindeıı: 
1 - Tosya kasabasının tenviri için Nafıa Vekaletince 

tasdikli proje ve şartnameleri mucibince yapılacak 42926 
lira keşifli elektrik tesisatı kapalı zarf usulile ve otuz gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 18 haziran 935 tarihinden baş-
layarak 17 temmuz 935 çarşamba günü saat on altıya ka
dar sürecektir. 

3 - Zarflar o gün saat 15 e kadar Tosya Belediye en
cümenine verilecek, ondan sonra kabul edilmiyecektir. İha 
le Tosya belediye dairesinde encümen odasında yapıla
caktır. 

4 - Talipler ke::.ifnamenin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde teminat akçes~ni ya nakten, yahut hükümetçe tanın
mış bankalardan birinin teminat mektubunu verecekler
dir. 

5 - Proje ve fenni şartname örnekleri İstanbulda Tal{ .. 
simde İstiklal apartımanında Mühendis Hasan Halet'den 
bedeli mukabilinde tedarik edilebileceği gibi Ankarada 
Nafıa Bakanlığında ve Tosyada Belediye dairesinde gö
rülebilir. Eksiltme şartnameleri örneği bedelsiz olarak 
Belediyeden istiyenlere gönderilir. 

6 - Teklifnamelere tasdikli Ticaret Odası sicil suret
leri ile birlikte inşaatı deruhte edecek Nafıa Bakanlığınca 
ehliyeti musaddak miitehassıs ve mühendisin teahhütna
mesini, şirketler namına verilecek tekliflerde bunlardan 
başka şirket mümessillerinin salahiyetleri derecesini gös
terir resmi vekaletnamelerini ve 2490 numaralı kanunda 
gösterilen diğer evrak ve vesikaları rapt etmeleri lazım
dır. 

Eksiltme ve ihale 2490 numaralı kanun hükümleri da-
iresinde yapılacaktır. (1432) 1-2493 

Kuruluş U y A N J S Serveti fünun 
1 8 9 1 ., yerine çıkar 

44. senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık ~ 

Çocuk Esirgeme Kuru mu Genel 
Merkezinden: 

Keçiörendeki Anakucağı kurumumuza teslim edilmek 
üzere (85000) kilo odun; (25000) kilo ot acık indirme su
retile alınacaktır. İstekli olanların 28.6.935J inci cuma gü
nü saat onda Genel merkezimize gelmeleri. 1-..2500 

Ankara telgrafçılarından 

İspartalı Murad oğlu 
Galib 
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.. SİNEMALAR 1 İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddtsi cfrannda 
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Ulus Bs:sımevind• basılmrş· 
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' YENi BU GECl:!: 

GARİP BİR AŞK 

Silvia Sidney 

Gündüzleri iki filim 

1 - Paganini, 2 - Garip bir aık 

GECELERi YALNIZ 

BU GECE. ( KULüPJ 
Cehennem Motosikletli Polis 

Tim Mc Coy 

Gündüzleri iki filim 
1 - Okraina, 2 - Demirhane Müdürü 
Ayrıca: KUKURAÇA, İki kısımlık 

renkli ve şarkılı cazip bir eser 

BlR FİLM GÖSTERİLİR 


