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Bir çok Amerika gazetelerine yazılar yazan Mis Gladys Baker geçenlerde 
memleketimize gelmiş ve burada Cumur Başkanımız Atatürk'le mülakatta 
bulunmuştu. Bu mülakat, son günelrde, bir kaç Avrupa gazetesinde çıkmış
tır. Mis Baker'in bu yazısını, elimize geçen bir aslından, tercüme ediyoruz. 

- yakın bir atide harbın çık
ması muhtemel olduğunu zanne · 
diyor musunuz? Son zamanlarda 
kendisine Atatürk ismi verilen 
Mustafa Kemal, asker inkılapçı • 
nm Türkiye Cümhuriyeti Reisi 
olmadan evvel Sultanların ika • 
metgahı olan Dolmabaçe isimli 
beyaz mermer saraydaki yemek 
masasının altın sofra takımından 
dürüst mavi gözlerini kaldırdı, ve 
nazarları, şam işi perdeli yüksek 
pençerelerden karanlık ve asud~ 
Boğaziçini geçerek Anadolu sahı
Iinin yanıp sönen ziyalarına gitti. 
Ağır ve ciddi bir sesle "yakın ati· 
den bahsetmemeliyiz,, dedi, "harp 
tehlikesi bulundu~umuz zaman da 
vardır.,, 

Avrupadaki vaziyetin birkaç ay 
evvelkisine nazaran daha gergin 
olup olmadığı sorulunca, "daha fc. 
nadır, daha çok fenadır,, dedi, 
"harbın ciddiyetini nazarı dikkate 
almıyan bazı gayrisamimi önder· 
ler, taaruzun vasıtaları (agent) la
rı olmuşlardır. Kontrolları altın
daki milletleri, milliyetçiliği ve 
ananayı yanlış bir şekilde göste -
rerek ve suiistimal ederek aldat • 
mışlardır. Bu buhranlı saatlerde 
hercümerce mani olmak için küt
lelerin kendileri karar vermeleri 
ve mesuliyet mevkiini yüksek ka • 
rakterli ve yüksek moralli, vic • 
danlı insanların eline tevdi etme· 
leri zamanı gelmiştir. Bu gecik · 
meden yapılmcı.lıdır.,, 

Btıyan Gladis Baker'in (solda) Ankarada bulunduğu sırada Bayan 
11enderson Hay'Je birlikte alrnmış bir resmi. 

Bundan sonra realist Atatürk, 
dünyanın en kunetli diktatörlü -
ğüne çıkmak için hiç bir maniaya 
müsamaha göstermeyen Çanak.ka
lenin ve • çok uzak bir atide olmı
yan . türk istiklal harbının askeri 
kahramanı dedi ki: "eğer harp 
bir bomba infilakı gibi birden bi
re çıkarsa milletler, barba mani ol
mak için, müsellah mukavemetle
rini ve mali kudretlerini mütear -
rıza karşı birleştirmekte tereddiit 
etmemelidirler. En seri ve en mü
essir tedbir, muhtemel bir mütear
rıza, taarruzun yanına :kar kalmı
yacağını açıkça anlatacak beynel
milel teşkilatın kurulmasıdır.,, 

Atatürk, mıntaka vi misakla -
rın nihai kıymetinin, bütün millet
lere şamil olacak umumi bir pak
tın aktinde olduğuna kanidir. "Ma
amafih,, dedi, "hali hazırda en 
müstacel ihtiyaç, komşu memle -
ketlerin, biribirlerinin hususi ihti
yaçlarını ve meselelerini görüş -
meleridir. Bundan başka mmta • 

kavi misaklar, sulhun muhafazası 
için kıymetlerini şimdiden İspat 
etmitlerdir.,, 

İnsanı teslim alıcc gözlerinde, 
Gazi'nin fevkalde önderlik kuv
veti vardır. Kalın kaşları sakin 
durmaz. Yüksek entellektüel zir · 
velere kalkar ve şayanı hayret de
recede geniş alnmda derin çizgiler 
oyacak bir şekilde çatılır. Derisi 
açık renkli ve güneşten yanmıştır. 
Esmer değildir. Saçı sarımtırak 
kahve renginde ve kül renginde 
dir. Ağzmın temiz kesilmiş hattı 
ve çenesi kararlarmm katiyetini 
gösterir. O tetiktir, cevabı hazır -
dır, nazarı dikkati celbedecek de· 
recede zekidir. 

"Harp çıktığı takdirde Ameri
ka bitaraflık siyasetini muhafaza 
edebilir mi?,, dedim. 

''İmkanı yok,, dedi, "imkanı 
yok. Eğer harp çıkarsa, Amerika
nın milletler camiasında işgal et
tiği yüksek mevki herhalde müte -
essir olacaktır. Coğrafi vaziyetleri 
ne olursa olsun milletler biribiri -
ne birçok rabıtalarla bağlıdırlar. 
''Atatürk dünyadaki milletleri bir 
apartımamn sakinleri telakki edi
yor. Birleşik Amerika Cümhuri -
yelleri bu aparhmanın en lüks da
iresinde oturmaktadır. Eğer apar 
tıman, sakinlerinden bazıları ta -
rafından ateşe verilirse diğerleri
nin yanğmın tesirinden kurtul 
masına imkan yoktur. Harp için 
de aynı şey varittir. Birleşik Ame· 
rika Cümhuriyetlerinin bundan 
uzak kalması gayrikabildir. Ata -
türk fU sözleri ilave etti: ''Bundan 
başka Amerika büyük ve kuvvetli 

Yeni Çeko•lovakya Elçiıi, dün Atatürk'e güven mektubunu .unmu§
tur. Re•mimfa, Elçinin köıke girifini lgöateriyor. 

ve dünyanın her yerinde alakaı;ı 
olan bir devlet olduğundan ken -
disinin siyaset ve iktısadiyat cihe
tinden ikinci derecede bir mevkie 
düşmesine asla müsaade edemez.,. 

" fikrinizce Amerika Adalet 
Divanına iltihak ebnelimi idi,, su
alini sordum. Dedi ki: .. Adalet Di
vanına iltihak etmekle Birleşik 
Amerika Cümhuriyetleri, şüphe -
siz umumi sulhun idamesine yar
dım etmiş olacaktı. Nüfuzu ve in -
sani idealleri o kadar büyük oları 
bir milletin, beynelmilel ihtilafla
rın muslihane hallü faslında aktif 
bir hisse almağı reddetmesi doğru 
değildir.,, 

'' Öyle ise, Milletler Cemiye -
tinin, sulhun mu haf azası için mü
essir bir vasıta olduğunu zannedi
yor musunuz,. dedim. 

'' Milletler Cemiyeti, henüz ka
ti ve müessir bir vasıta olduğunu 
isbat etmemiştir.,, dedi, "diğer ta 
raftan, Milletler Cemiyeti bugün, 
bütün milletlerin, müşterek S?aye· 
nin tahakkuku için çalışabilecek 
leri yegane teşkilattır.,, 

On dört milyon türk tarafından 
vatanlarının kurtarıcısı o'lmakla ta
nınan idealist Atatürk devam et -
ti: "Şuna da kaniim ki eğer de -
vamh sulh isteniyorsa kütlelerin 
vaziyetlerini eyileştirecek beyne). 
~ilel tedbirler alınmalıdır. insan
lığın heyeti umumiyesinin refahı, 
açlık ve tazyikin yerine geçme -

(Sonu J üncü sayıfada) 

Yeni Moskova elçimiz 
Öğrendiğimize göre, Vasıf Çı

nar'ın ölümiyle açılan Moskova 
Büyük Elçiliğine eski Sü Bakanı 
Diyarbekir saylavı B. Zekai Apay
dm'in atanması için yapılan soru· 
ya, Sovyet Hükümeti kıvançla ka-
bul cevabı vermiştir. ( A.A.) 

Y evtiç kabinesi çekildi 
Belgrad, 20 (A.A.) - Royter 

Ajansı bildiriyor: Başbakan B. 
Y evtiç bugün öğleden sonra Prens 
Pol'a kabinenin çekilimini ver · 
miştir. 

1 S. ci ~~~~~ı~nııız 
!Hava silahlanma yarışı 
----------------------------
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T.mıdru. 20 ( A.A) - ı:. E:al<lı•irı 1-
nun K<ımarwmıtlll. almmı - İrı!!iliz dnıiz 

uzl<ışrıwsmm. genel lıir <INıi::. <mlu~musı 

giirii~nıeferiııirı fır.11,at rıol.-tmu olduifomı 

söylemi~tir. 

B. C. Hüsnü, el{ono
mi ve endüstri sıya -

~anıızııı temelini 
aıılattı 

Cenevre, 20 
(A.A.) - Arsı
ulusal çalışma 
bürosu konf e -
ransı; kurumun 
direktörü B. Sa 
tler'in yıllık ra
porunu konuş 

maya devam et
miştir. Bcrn El
çisi B. Cemal 
Hüsnü aşağı . 
daki söylevde 
bulunmuştur: 

Bay Cemal B . Cemal Hüsna 
Hüsnü - Türki-
ye delgesi - Bay Başkan, Bayan -
lar, Baylar, arsıulusal çalışma bü. 
rosu direktörü tarafından veril • 
miş olan anasal rapor bir çok söz
lere ve enteresan söylevlere yol 
açmış ve bu söylevlerde hele işsiz
lik meselesi ileri sürülmüştiir. Seç
gin aytaçlar, kendilerinin çok ke
re yetkinliğine ve etkinliğine 

(Sonu 4 iincü sayıfads) 

~------..-·-------~ 
Y tınaııi ""landa 
liıı·allıli ıııeselesi 

Ati na, 20 (A.A.) - Eski yu . 
nan Kıralı Y orgi, Londra' dan Eko 
dö Gres gazetesi direktörüne şu 
sözleri söylemi~tir: 

''- Yunan tahtma döneceği
mi düşündükçe, orada ne yapaca
ğımı, sıyaaal hayatta sükun ve öz
genliğin nasıl büsbütün geri getiri
leceğini, kıratın hiç bir zaman 11-

yasa yapmadığı ve yapmıyacağı 
inancının ne suretle kökleştirile . 
ceğini, kıralm bütün partilerden 

(Sonu 2 inci sayılada) 

•• 
Her } rr<lc 5 kuruş 

C. fi. P. 
Genyönkurulunda 
C. H. Partisi Genyönkurulu 

dün toplanmıştır. Giresun, Erzu
rum, Gümüşhane illerinde bazı il
çe yönkunıllarmın başkanlarım 
onayladıktan sonra Halkevleri öğ
reneğinin türkçeye çevnm itini 
bitirmistir. 

---·---
B.Ed(~tıiıı Paris yol .. 
.. ı1Juğuı1uu .. ehell]~ri 

Londra, 20 (A.A.) - İngiliz 

ve alman eksperleri, doyçland sis
temindeki gemilerin harb kr '1· 

zörleri arasına mı yoksa sağdece 

kruvazörler arasina mı gireceğini 
görüşmütlerdir. Haber alındığına 
göre, birinci görüş kabul edlimiı-

8. Eden 

tir. Demek oluyor ki Almanya, 
yalnız iki parça harb kruvazörü 
yapacaktır. Zira, ulında elinde 
2lan doyçland sistemindeki üç ge
mi ile, bu cins gemiler için kendi-
sine izin verilen yüzde 35 niıbeti
ni tutmuf olacaktır. 

(Sonu Z inci sayı/ada.) 



SAYIFA2 

Dil i,leri 

Kılavuz için dersler 
-41-

Alala verece= Teslim tesellüm 
Fabrikayı dün devraldım. Fakat benb • I a o a Y • r •o "i 

~ni bitiremedik. 

Delan = Tezvir 
Dolancı = Müzevir 
Politikada d o I an ancak ahlabısların silahı olabilir. 
Halkı politika ve do 1 ancı elinden lrurtarmalıyn. 

11-:f.:fo 

Türlüç = Tuhafiye 
Böyle şeyler ancak t ü 1 l ü ç mağazalarında bulunabilir-. 

if.:(.~ 

Danak = Ucube 
Gazetelerde yaratılış d a n a k I a r ı n ı n resimlerini gö,... 

mekten iğrenirim. 

İlinti, düğüm = Ukde 
Dünkü sözleriniz, içimde, büyük bir i 1 in t i bıraktı. 

Bu şüphe, içimde, çözülmez bir d Ü ğ Ü m 'dür 
111-:f.:t-

Büyük Petro'nun bir tut su bırakmış olduğu tarihçe 
belgin midir? 

Cumuriyette kimse11in malına e 1 konmaz. 
Hükümet lstıınburun taşın ve rıhtım işlerine e J kodu. 
Bir ö z s ö z , bin laf tan üstündür. 
Atatür~ün sözleri 1 ak on i k ve kesindir. 
Dostum büyük yazarlardandır; bir kusuru, doğ u r g a n 

olmamasıdır. 

Anadolu'da eski eserlerin yıkıla r ı n ı barımak, ve bü
tün ö r e n I er i onarmak başlıca medeniyet ödevimizdir. 

Kuraklık böyle giderse Anadolu'da ye y si buhranı ol· 
masından korkulur. 

Dostum g ö r e t c i ' /erde!!_ usandığını söyledi. 
Bu misallerde geçen yeni kelimelerin karşılıkları: 
Tutsu - Vasiyet 
Elkomak = Vaz'ıyed etmek 
Özsöz Vecize 
Lakonik = V cciz 
Doğurgan Velud 
Yıkı - Harabe 
Ören - Virane 
Veysi - Zahire 
Göretci - Zair 

5 3 8 
5-3 2 
Kılavuz kelimeleriyle bunlarr şöyle söyliyeceksiniz: 
5 a r t a 3 e ş i t 8. 
5 e k s e 3 eşit 2. 

Kılavuz dersleri burada bitmiştir. Bu derslerde kılavuzda 

bulunan biitün kelimeler kullanılmış değildir: fakat geriye ka· 
Janlar, misalle izahlanmağa ihtiyacı olmıyan basit kelimeler, 
bir de ancak lise ve üniversitelerde kullanılacak olan ve bütün 
ardalan ile birlikte saptanması lazımgelen terimlerdir. 

Son ders olarak şunu söylemek isteriz: İyi ve öz türkçe yaz
mak için osmanhca karşılığı aramaktan ne kadar im\dinlı ise 
o kadar çabuk kurtulunuz. K ö k bellemeğe çalışınız. Kökler 
bellendikten sonra, kelimeler kolay anlaşılır. Gerekirse yeni
den de yapılır. 

Kılavuzdan büyük"lUgate geçmek için kılavuz esaslan üze
rinde bütün yazanların, düşünenlerin bir iki yıl elbirliğiyle ça· 
lışmaları, elde bulunanları işlemeleri, muhtaç olduklarnnızı 

aramalan, bulmalan veya yaratmaları laznndır. 

Her ~-ün beş kelime 
Ulus baştanbaşa kılavuz 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki· 
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli-
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyı basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
calarrm kullanmıyacaktır. 

OTUZ YEDiNCi LiSTE 

1. - lbJa Yaralı 
Ôrnek: Yaralı kuuvetinJen 
yokaın olanJan büyük eaer 
beklemeyiniz. 

2. - ihale etmek - Ü•termek 
ihale o.terim 
Ôrnek: Bu yolun kime ii•te
rilJiğini biliyor muaınuz? 

3. - Gmergah - Geçek 
Ornek: Vaal Çınar bütün 
Jemiryolu geçeğinJe kenJi
ni tanıyan ve tanunryanlar 
taralmJan aelamlanm1fhr. 

4. - Seyahat = Gezi 
Seyyah = Gezen 
Ôrnelı: Gazetecilerimiz aon 

BULGARISTAN'DA: 

Bıılgarlar romenleri 

4-0 yendiler 
Sofya, 20 (A.A.) - Dün, çok 

güzel bir havada Balkan kupası 

için Romanya ve Bulgaristan ulu
sal takımları kartılatmı9lardır. 
Elen yargıç Hacopulosun yöneti • 
mindeki bu maçı bulgarlar 4 - O 
kazanmıtlardır. 

Bulgarlar, güzel bir teknik ile 
beraber çok atılgan oynamıtlar · 
dır. Romenlerin güzel teknikli hü-
cumları bulgar müdafaumm gü -
zel oyunu kartıaında bir sonuç ve-
rememittir. 

"!'!'!'!~~!'!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Mo•koua gezisinden çoh iyi 
Juyuılar getirJiler, 

5. - intiba = Duyuı 
Not: Gazetemize gönderilecek 

yazılarda bu kelimelerin oımanlı
caları kullandmamaıını rica ede
riz. 

ULUS 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: -
Amerikada işsizlikle 

/ B.Edenin Paris yol / 
culuğunun sebebleri 

savaş 

Vafington, 20 (A.A) - Sena, ~
sizliğe karşı sigorta ve işçilerin emekli 
ğe ayrılma meselelerini de kapsayan 
sosyal güven yasasını 6 ya karşı 76 oy
la onamıştır. 

B. Ruzvel(in bu devre programının 

esaslı bir bölümü saymakta olduğu bu 
yasayı parlamento daha önceden onay • 
lamıştr. 

Amerikada bir grev 
Union - Amerika· 20 (A.A.) - Bu· 

radaki fabrikalardan birinde dün akşam 
işçiler grev yapmışlardır. Ağır kanşık· 

Jıklar olmuş, iki kisi vurulmuştur. 

Kuvvetli bir deprem 
Pasadena (Amerika), 20 (A.A) -

Dün saat 17 ,28 ·de merkezi buradan 6 

bin 500 mil uzakta olan gayet kuvvetli 

bir deprem kaydedilmiştir. 

AVUSTURYA 'DA: 

Bir profesör Avusturya
dan çıkarılıyor 

Viyana, 20 (A.A) - Polis, Graz ü
niversitesinde ingilizce öğretmeni B. 
Robert Adam'a, nazi propagandası yap 

mak suçiyle, üç. gün içerisinde Avus • 
turya topraklarından çılcmak emrini 

vermiştir. 

Danzigin finansal 
durumu 

VarŞ<.ıva, 20 (A.A.) - Dan.zig &e· 

nası yakında döviz yasasını kuvvetlen

direcektir. Ellerinde yaıbancı döviz 

bulunanlar bunları haber verecekler -
dir ve Danziğ ban.kasma yatırılacak

lardır. Özgür şehirde yerleşmiş olan 
polanyalılar bu yükümden ayram tu • 

tulacaklardır. 

B. Şaht'm oğüdü üzerine bu defa 
kurulmuş olan ekonomi komiserligine 

atanan B. Helferih, işe başlamıştır. 
Yeni komiser 1000 kadar işyara yol 

vermek ve bütün emekliye ayrılanlarla 

bir çok da işsizleri Almanyaya gön • 
dermek niyetindedir. Böylece, 80 

milyonluk bir büdçede 35 milyon gul· 
den kısılmış olacağını ummakdadır .. 

Y unanistanda 
kırallık meselesi 

(Başı 1 inci sayıfada) 

iıstün kalarak, ulusun dileklerini tam 

olarak ve bağsız, şartsız gözeteceği 

fikrinin halkta nasıl yerleştiri • 

leceğini <le düşünmekteyim. Bu 

duygular kokleştikten ve ülkenin 

bütün hayatiğ unsurları arasında 

iyi düşünüş ve elbirliği düşı.incesi ba

şat olduktan sonradır ki; kırahn rolü 

faydalı ve verimli olabilir. Yoksa, ba • 

zılarının bağınazlığı, baz ılarının da kay 

taklığı ortasında kıralın elinden ne ge

lir Ben hiç bir zaman beni koğmuş O· 

lan Yunanistana, kendi malikanem go· 
züyle bakmamışım<1ır. Bu malikaneyi 

yeniden elime gccirmek de hiç bir va • 

kıt biricik kaygum olmadı. Bende böy

le bir mal sahibi düşüncesi yoktu, Yu

nanistan benim yurdumdu ve beni an -
cak onun ileri gitmesi ilgiler.> 

Eski kıral ve kıraliçenin 
kemikleri 

İstanbul, 20 (Telefon) - Atinadan 
bildiriliyor: Yeni saylavlardan bir grup 
dün toplanarak, kıra] Kostantinle kı

raliçe Olganın kemiklerini Yunanis • 
tana getirmek için parlamentodan ka
rar istiyen bir dilerge hazırlamıstır. 

(B~ı ı inci sayı/ada) 

Anlaşmanın Amerika -
daki yankılan 

Nevyork, 20 (A.A.) - İngiliz - al· 

man deniz uzlaşmasını yorayan Nevyork 
Taymis gazetesi diyor iti: 

« İngiltere hükümeti, başkaları için 
arsıulusal yasalara karşı bir salım say
dığını kendi kendine yapmıştır. İhti -
malki, Versay andlaşmasınm Almanya
ya yüklediği ceza hükümleriyle buc • 
lamaları kaldırmak zamanı gelmiştir. 

Ancak İngilterenin bu yoldaki digişi 

için denebilir ki, bir andlapna böyle 
bozulamaz. lngilterıe Fransa ile ltal • 
yayı da hesaba katmalıdır. Bunlar, me
seleyi acunsal bir hakyerine götürebi

lirler. İngilterenin görmüş olduğu bu 
işe karşı ne Amerika ne de Japonya il
gisiz kalamazlar. SöyknHdiği gibi, 
İngiltere bu devletleri bir deniz konfe

ransına çağıracak olursa, bu başka -
dır ve kendilerini, bugünkü durumu 
altüst eden bir olu karşısında bulun -
durmak da gene başkadır.> 

B. Edenin yeni önemli 
ödevi 

Londra, 20 (A.A) - Bazı gazeteler 
diyorlar ki. deniz uzlaşması, Avrupa • 
nın diplomauk durumunu kesin olarak 

gevşetmek ve bu başarıyı İngiliz ulu • 

suna ulusal kabinenin iş başında kal -
masını gereklı göstermek hedefiyle, 

ingiliz diplomasısinin yaptığı geniş öl 
çüde bir harekettir. 

Basının genel düşıincesiyle karşıt 

olarak, ingiliz diploma.sisi , bu uzlaşma
ların önceden bir sonuca varacağını pek 

sanmıyor. İngiliz bakanlarının Bay 
Ribbentropla görüşmeleri, daha ziyade, 

bir doğu andla§ma&ının yakında ge • 

rekleşeceği kan.ağatını vermektedir. 

Şimdiye kadar, Almanya, Fransa -

sovyet karşılıklı yardım andlaşması ile 
doğu Avrupada çok taraflı bir and
laşmanın birbirine uymıyacağım bir 

takım türel duşüncelerle isbata çalış

mıştır. Fakat, Berl in şimdi bu teori -
nin tersini kabul etmeğe eğgindir. 

Şu halde, B. Eden Pariste, bundan 
sonra Fransanın, Almanyaya hak etit-' .. 
liği tanımak için şart koştuğu baysal-

lığı paktlarla sağlamak yolunu az bir 

vakıt icserisinde sağlamak çarelerini a· 

ı aştırabilecektir. 

İngiltere Almanyanın 
hakbirliğini tanıyor 

Londra, 20 (A.A) - Den"z bakanı 
ingiliz - alman anlaşmasının anahtar
ları hakkında r adyod verdiği bir söy· 

l evde <!emiştir ki : 

« - Almanya, bu anlaşmanın yapıl· 

ması üzerine yalnız İngiltere ile değil 

dôrt devletten hiç biriyle deniz yarı • 
ışında bulunmıyacalctır 

Denizaltı gemilerin gelince, bunla
rın şimdilik kaldırılması imkansızlığı 

yüzünden, egcr Almanyanın öteki dev· 

letlerle statü beraberliği olmak gereki

yorsa, denizaltı gemileri yapmaya hak

kı olacagı meydandadır. Öte ya. · 1 

simdiki deniz andlafD13lanna göre, öte

ki ülkelerin bu ımıf gemiler hakkın • 

da bizimle beraberlik hakları bulundu

ğu için Almanyanın bu hakka kavupna

sı gerekir. Bununla beraber Almanya 
bu hakkını bizim denizaltı tonajunızın 

yüzde 45 ine kadar indimıittir. 

Bakan İngiliz • alman anlaşması Ü· 

zerine, İngilterenin ôteki memlekeler

le gelecek için deniz daraltmasının şek -
li ve ayrıntıları hakkında genel anlat· 
malar yapmak için goruşmelere girışe." 
bilecegini s<iylemiş ve • 

« - Den.iz bakanlığı, alman önerge· 
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sini reddet!eydi İngiltere çok kötii ~ 
ıorav altına girecelcti.> demi,.tir. 

İngiltere deniz eksper • 
teri istiyor 

Londra, 20 (A.A) = İnglltere bil • 

kümcti, Framadan, Londnya iki tlelüs 
eksperi göndermesini istedikten başka. 
Roma ile Moıkovayg da bat vurarak, 
bu ülkelrden de eksperler gönderilin;e, 
hoşnud olacağını bildirmiştir 

İtalyanlar anlaşmayı 
hoş görmediler 

Roma, 20 (A.A) - İngiliz - alınıın 

deniz uzlaşması burada çok ağır bit' 
tarzda voranm:.ktadır. 

:Yeni alman donanması 
Londra, 20 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesi yazıyor: cB. Ribentrop ıki üg 
hafta içerisinde, io'ranaa • Almanya de-. 
niz ilgisini görüşmek üzere Parise gt .. 
decektir. Öte yandan Almanya. ya • 
kında, deniz yapılarının bırind kısm.to 

nı tezgaha koyacalctır. Yaprlacak ge • 
miler imkanlı olduğu kadar az bir za " 
manda bitirilecektir. Bütün kruvazÖl'

Jerin içinde uçaklar .bulunacaktır. Ku

zey denizi ile Baltıktaki gözleme bö~ 
gelerinin her birine torpil kovanlari:v
le bombardıman toplan konaca.ktrı. Soa 
ra da, Almanya, deniz aakerinin sayı ... 
nı 35 bine çıkaracak ve tehlike karpo 
sında bu sayıyı daha da artıracaktır, 

OA(;INfK Dl JVUKl.AR: 

Bir habeş uçak subayı 
italyan bayrağmı 

parçaladı 
Adisababa, 20 (A.A.) - Deyli Tel• 

graf aytannın bildirdiğine göre, bura • 
daki ltalya elçiliği işyarlanndan biri &'il 
sen hafta bir hadiseye karışmı9tır. Bu 
mesele için hiç bir teY Miylcnmemek • 

tedir. 
Öte yandan, Deyli Ekspres gazetesi

nin haber aldığına göre, Habe! hava su. 
baylarından biri, kansiyle beraber sine
mada bulunan İtalya Elçiliği birinci sek• 
reteri B. Monbelli'nin, kapıda duraıı 

otomobilinin üzerindeki İtalyan hayra " 
ğmı tutup koparmıştır. Bundan sonr&t 
gene aynı subay sinemaya girerek, Ba • 
yan Monbelli'nin vestiyerde duran man
tosunu da parçalamış ve bunun &erine 
de yakalanmıştır. 

Bugünkü sayımızda ge .. 
çen kılavuz kelimeleri 

Büro = Yazıhane 
Defet = Temas 
Dergi = Mecmua 
Dilerge = Takrir 
Düşün = Mülahaza 
Finans = Maliye 
Kıyaslama = Mukayese 
tı = Vilayet 
İnceleme = Tetkik 
Nötür = Bitaraf 
Oran = Tahmin 
Oranlamak Tahmin etmek 

Örgüt -= Teşkilat 
Özel = Hususi 
Sağlamak = Temin etmek 
Sena = Meclisi iyan 
Sınaç = İmtihan 

Şarbaylık = Belediye rdaliif 
Tecim = Ticaret 

Uçak = Tayyare 
Uretim = istihsal 
Uzman = M ütahallı8ıe 
Yoğaltım = btihlak 
Yeritmek = Tatbik etmek 
Yönetmenler = Müdiranı umur 

Güvenç Spor 
S temmuz 1935 cumartesi akşanu 

Bomonti bahçesinde yıllık garden par. 
tisini veriyor. Zengin kotyon b rçok 
sürprizler, fevkalade caz, saat J 9,30 
oa, heyecanlı güreş. 
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f/avucılıli bahi~leri 

l\.oruyucu silah lOJl mu, uçak. mı? 
Geçen yazıda, yer silahlarına 

karşı uçaklarrn egemen durumunu 
ve yer silahlarının savga bakımrn
dan etkisi anlatılmıştı. Bugün de, 
bir memleketi hava tehlikesine 
karşı korumakta uçakların üstün
lüğü üzerinde durmak isteğinde
yim. 

Bir hava ordusu, sava~ta ba.ş i.ş 
olacak şunları üzerine alacaktır: 

1) Bir kısım kuvvetleriyle mem
leket üzerine gelen düşman uçak
larını durdurmak; 

2) Bombardıman kuvvetleriyle 
düşman ulusu vurmak, yani düş
man memlekette hava tehlikesini 
doğurmak .. 

J) Düşman havacılığım, kara!'
gahlarmda, depolarında bastırıp 
yok etmek, fabrikalarını yakıp yı
karak hava kuvvetlerinin kaynak
larını ortadan kaldırmak ve bu su
retle kendi memleketini sağlam 
bir yolda hava tehlikesinden ko
rumak .. 

4) Düşman ordularrnı besi iyen 
bunlara harb etmek kapasitesini 
veren her yere saldırarak savaşı 
bir gün önce bitirmek ... 

5) Düşman memleketin içine 
havadan asker indirerek, - donan
malarrn karaya asker çıkarması 

gibi - düşman ordusunu oyalamak, 
iç emniyeti bozmak ve bu arada 
birçok işler görmek ... 

. . . . . . 
Bir hava savga filosunun saatte 

400 kilometre hızla giden uçak
lardan meydana geldiğini ve sı
nırları aştığı haber verilen düş
man uçaklarınrn belli bir yöne 
doğru ilerlemekte olduğunun öğ
renildiğini düşünelim. Bu halde 
hava sav ga filosu yükselecek ve 
düşmanrn her an nerede ve nereye 
doğru ilerlediğini telsiz telgraf ve 
telefonla yahut yer işaretleriyle 
öğrenerek, onun üzerine gidecek
tir. 

Hücum edenle, yurddaşlarını ve 
kendi memleketini korumak isti
yen arasmda savaşma moralı ba
kımından epice kuvvetli bir deği
şik1ik vardır. Öldürmek için gele
nin kendini korumak isteği ile 
kardeşlerinin malım ve canını ko
rumağa çalışan uçmanın içinde 
bulunduğu kaygu bir olamaz ... 
Her yerde, savga uçağmrn üstün
lüğü görülecektir. 

Yurddaşlarının tepesinde, yur
du ve yurddaşr korumak ödevini 
üzerine almış olan uçmanın onuru 
- hangi ulustan olursa olsun - , o
nu, ölünceye kadar saldırmağa, ve 
kesin olarak düşmanı yenmeğe 
zorlayacaktır. 

Bu daima böyle olmuştur ve 
böyle olacaktır. 

Bir memleketin bütün ~ehir ve 
kasabalannr - tesirli olduklarını 
kabul etmemekle .beraber topla 
çevirerek korumak işini en zengin 
devletlerin bile başaramıyacakla
rı bilinmek lazımgeliyor. Buna 
mukabil, belli bir sınır boyunu a
şarak gelmeğe mecbur olan d·üş
man hava filolarını, iyi yerlere 
yerleştirilmiş savga filoları ile Ön· 

Iiyerek, bunlarla harb etmek, bun
ları ortadan kaldırmak yahut yüz
geci ettirmekte - bu bakımdan 
icabeden araçlar elde bulunmak 
şartiyle - hiç bir güçlük yoktur. 
Büyük bir memleket parçasını, bir 
hava savga filosu ile korumak ko
laylaşmıştır. 

Tehlikenin gelecek sımr boyu
nu, savga filoları İle çerçeveliye
rek, dakika şaşmadan iş/iyen bir 
haber düzeni kurduktan sonra, ha
va tehlikesi durumunun başka/a
şacağına inanmak gerektir .. 

Karşı, karşıya havada ve dost 
memleket üzerinde harb ederek 
düşmanı yolundan çevirmekle ay
ni zamanda, tehlike altında bulu
nan yerlerin, düşmanın hava ka
rargahlarından olan uzaklığına ve 
ya yakınlığına bakarak, bunların 

havalanma saatlerini hesab edip 
('iişman memleketi içinde düşman 

hava kuvvetlerini yolunu kesecek 
uçaklar bulunduğunu da düşün
mek lazımdır. 

Düşman uçak/arım meydanla
rında, henüz havalanmadan, mey
danlarmda, benzin alır yahut haıı4 
garlarında hazırfanrrken bastır
mak yahut uçak ve motor yapan 
fabrikalara saldırarak... düşman 

havacılrğınr yok etmek de müm 
kündür. 

Görülüyor ki, bir memleketi 
hava tehlikesinden korumak için, 
düşman havacılığını, fabrikasın
dan başlayarak, dost memleket ü
zerine gelinceye kadar türlü alan
larda yok etmek ancak hava ordu
suna vergi bir kapasitedir. 

Bu karşılaşmalarrn nasıl ya
pıldığını ve ne gibi kesin sonuçlar 
vereceğini ele alıp tetkik ettiğimiz 
zaman, büyük hat.·a ordusu dileği
nin Türkiye için ne kadar büyük 
bir önemi olduğu daha kolay anla
şrlacaktrr. 

Kuvvetli ve bir memleketi, lü
zumunda başlı başına koruyacak 
durumda bir hava ordusu, güniin 
istediği, baş yaşama şartı, ayakta 
durma şartı olmu!Jtur. Biz buna 
içtem inanıyoruz .. 

Şakir Hazım GÖKMEN 

•• 

Atatürlde Mis Ba · 
kerin mülakatı 

(Ba~ı 1. ci sayıfada) 

lidir. Dünya vatandaşlan, haset, 
aç gözlülük ve kinden uzaklaşa . 
cak şekilde terbiye edilmelidir.,, 
Atatürk bu sözlerini hassas elleri
le ekseriya yaptığı kuvvetli jest -
lerle tebarüz ettirmişti. 

" Türkiye' de bolşevikliğin ya -
yılmasından korkuyor musunuz?,, 
dedim. Şu cevabı verdi: "Türkiye-
de bolşeviklik olmıyacaktır. Çün
kü türk hükümetinin ilk gayesi 
halka hürriyet ve saadet vermek, 
askerlerimize olduğu kadar sivil 
halkımıza da eyi bakmaktır. Tür
kiye'de işsizlik yoktur. Milletimiz 
efradı boş zamanlarında sıhhi 
dinlenme imkanlarına maliktir.,, 

" Türkiye neden boğazları tah
kim etmek istiyor?,, suaJini sor . 
dum. ''Türkiyenin boğazları açık 
bırakmağa razı olduğu Lozan mu
ahedesinden beri dünya vaziyeti 
ve bazı şerait değişmiştir. Boğaz
lar, türk arazisini iki kısma ayırır. 
Bundan dolayı bu deniz geçidinin 
tahkimi Türkiyenin emniyeti ve 
müdafaası için çok ehemmiyetli -
dir. O, aynı zamanda, heynelmi -
lel münasebatın canalıcı bir unsu
rudur. Anahtar vaziyetinde böyle 
mühim bir yer, herhangi sergü -
zeştçi bir mütearrızın keyfine ve 
merhametine bırakılamaz. Türki
ye, muhtemel sulh bozucularının. 
biribirleriyle harbetmek için bo -
ğazlardan ~eçmesine mani olma
ya mecburdur.,, Kusursuz smoki -
ninin altmda geniş omuzları doğ
ruldu. "Türkiye buna asla müsa -
ade etmiyecektir.,, dedi. 

Kamil Atatürk' e neden dikta~ 
tör diye çağırılmaktan hoşlanma
dı~ını sordum: ''Ben diktatör de· 
ğilim,, dedi. ''Benim kuvvetim ol
du<runu söyliyorlar. Evet hu doğ -
rudur. Benim arzu edipte yapa . 
mıyacağım hiç bir şey yoktur. Çün 
kü ben zoraki ve insafsızca hare
ket etmek bilmem. B 0 nce dikta -
tör, diğerlerini iradesine ram 
edendir. Ben kalpleri kırarak de -
ğil. kalpleri kazanarak hükmet . 
mek ;sterim.,, 

O (Gazi) yani (muzaffer ol -
muş) unvamnı da sevmez. Ona 
halk tarafından verilen ve (Türk
lerin babası) demek olan (Ata -
türk) diye çağırılma~ı terdh eder. 
lstirah~tte iken yüzü !llert dudaklı 
ve traiiktir. Ne~Pli olduP.n zaman 
bile J?özleri çelik pırıldamasını 
mu'h~faza eder. 

MP.snt olup olmadt~ını sor · 
d ''E t d d' ''C" k .. um: .ve ,, e ı. un u mu -
vaffak oldum.,, 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLAR/ 

İstanbulda Hava ku -
rumuna yardım 

lstanbul, 20 - Hava tehlike -
sine karşı yardım için tecim oda -
sında toplanan komisyonun dört 
komitesi vradır. Komiteler odada 
yaz.ılı kurumlarla doğrudan doğ -
ruya değette bulunacaklar ve bun
ları hava kurumuna üye yazdıra
caklardır. Esnaf arasında çalış -
mak için seçilen dört komisyonun 
çalı-:maları epiy ilerlemi~tir. Ha . 
mallar cemhıeti, <:emiyette yazılı 
hamallann her gün birer kurU§la 
hava tehlikesine karsı yardım yap· 
malarını sa;ffo.mnaa karar vermis 
tir. Bu yardım 15 000 lira kadar 
tutacaktır. 

Yeni hal 
lstanbul, 20 - Şarbaylık yeni 

haldeki büroları bugün kiraya ver
meğe bar.:ladı. Yalnız ''kabzımal -
lar,, dan bir çoğu büro kiralama -
ya yanaşmamaktadırlar. Şarbay. 
lık, Kerestecilerdeki eski hali ay 
başında kapayacaktır. 

Adadaki çiçek sergisi 
lıtanbul, 20-Büyük Ada'da

ki çiçek sergisi bugün açılacaktır. 
Sergiye çiçekçilerden başka kuş 
çular ve kırmızı balık satıcıları da 
girecektir. 

(Maltepe) kurtarıldı 
lstanbul, 20 - Fenerbahçe ö

nünde karaya oturan ''Maltepe, , 
vapuru kurtarıldı. 

Yeni kambiyo ve para 
işleri örgütü 

Finans Bakanlığı kambiyo ve 
para işleri direktörlüklerinin yeni 
örgütleri hakkında incelemeler ya. 
parak bakanlığa birer rapor ver -
mek üzere getirtilen finans uz -
manları BB. Pol Mase ve Pişarl, 

çalışmalarına devam etmek için 
fstanbul'a gitmişlerdir. Uzmanlar 
İstanbul örgütünü gözden geçir • 
dikten sonra türlü il merkezleri -
mizi gezecekler ve yolculukları bir 
ay kadar sürecektir. 

Güvenlik genel direk -
törlüğünde 

Güvenlik Genel Direktörlüğü 
ikinci ve üçüncü komiserlik smaç· 
larının kağıdlarını gö?.den geçir -
meğe devam etmektedir. 

Uçak kağıdlarından şar
baylık resmi almnuyacaJ. 

Evlenme işlerinde ve noterlik
lerde kullanılan uçak kağıdları 

için şarbaylık resmi verilmemesi 
Finans Bakanlığınca kararlaştı -
rılmıştır. 

Yeni af yon komisyonu 
Yeni kurulan afyon komisyo

nu, afyon üretim ve yoğaltımı ile 
afyon karteline karşı alınac_!~ 

tedbirler ve yoğaltımınm arttırıl. 

ması çarelerini araştıracaktır. 

Filipinden gelecek eşya
nın tutarları 

Filipin adalarından gelecek es

yanm tutarlarının Cumuriyet Mer
kez Bankasına yatırılmaması ve 
böylece. buradan gelecek mallar 
hakkında "türk parasının değ~r; 
ni koruma,, için olan kararname -
nin 32 inci maddesi hükmiinii11 J • 

ritilmemesi, gümrüklere hildiril 
miştir. 

SAYIFA 3 

; . . . ~~. -;:.~. . .. .., . ... 

Yurdda faydalı yağmurlar 
Isparta, 20 (A.A.) - Çoktan

h~rt süren kuraklığı giderecek de
recede dün şehrimiz ve çevresine 
yağmur yağmıştır. 

~*~ 

Edirne, 20 (A.A.) - Edirne
ye dün ve bugün bereketli yağ . 
murlar dü~müştür. Hele '~alapaşa 
ve Havsa' da yağmur pek sürekli 
olmuştur. ilimizde kışlık ve yazlık 
ekinler çok iyidir. 

lf.*~ 

Bolu, 20 (A.A.) - Bugün sa. 
at 8 de ilimize bağlı Gerede i]çe 
sine günlerdenberi beklenen çok 
güzel yağmur yağdı. Bir saat sü 
ren yağmur kuraklık ziyanını yüz 
de yirmiye indrrmiştir. Köylü se
vinç içindedir. Hava serinlemk 
ti~ -

Tarımsal ödünç verme 
direktörlüğü 

Tarım Bankası genel el yem 
!Ubesinden ayrdmıı olan tarımsal 
ödünç verme kısmı direktörlüğü -
ne eski Kocaeli şubesi direktörü 
Bay Mümtaz Bahri Koru atanmış
tır. 

Ü ni versi te rektörü 
geldi 

İstanbul, 20 (A.A.) - Üniver· ı 
site rektörü B. Cemil Bilsel bu sa
bah Avrupa' dan şehrimize dön -
müş ve do~m üniversiteye gide 
rek smaçlarda bulunmuştur. 

Edirne öğretmen okulu 
talebelerinin bir gezisi 

Edirne, 20 (A.A.) - Edime 
öğretmen okulundan bu yıl çıkan
lardan bir grup dün öğretmen Sü
reyya'nın başkanlığı altında haf
kevi adına Trakya'da bir geziye 
çıkmıılardır. Grup Uzunköprü, 
Keşan, Gelibolu yolu ile Canakka
le harp alanı olan Anb~mu ye 
Anafartalar'ı dolaşacak ve ora -
dan Çanakkle ve T rova yıkılarmı 
gezerek şehrimize dönecektir. Bu 
gezi 12 ~ün sürecektir. 

Uçman Kost İstanbulda 
İstanbul, 20 (A.A.) -Tanın

mış fransız uçmanı Kost, lstan?:;:.ıl 
- Bükreş posta servisin yapan 
uçakla bugün 11,30 da fstanbul'a 
gelmiştir. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - Çocuk saati 

19.40 - Musiki: 
Lcclair: Sarabande 
Lully ; Gavotte 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20. - Ev kadınına öğütler 
20.10 - Dans musikisi 

20.30. Musiki: 
Mazas : Trio 

Piyano: Ulvi Cemal 
Keman: Necdet Remzi . Ş. Kor. 
V iolonscl: Edip Sezen 

W 50 • Haberler 

Boluda yol ihtiyacı . 
Bolu, 18 (Özel aytarımızdan) 

- Boluya bahar ve yaz taze bir 
hayat getirdi. Temiz odaları ve şi
f alı sıcak sulariyle ılıcaların bü -
yük havuzlarında sabah, akşam 
banyolardan çıkıldıktan sonra ya
tak odasından çam kokulu ha va
yı nefes almak insana yazın tadını 
içiriyor. Tabiatın çok güzel beze -
diği bu güzellikten Bolunun dışın
da kilerin de asığlanabilenleri için 
Boluyu tren hattına en kısa yoldan 
bağlıyacak olan Adapazarı - Bolu 
şosasının tez elden yapılmasını bü 
tün Bolu yıllardanberi istemekte· 
dir. 

Yeni ilbayımızdan bunun yapıl
masım dilemiştik. Bu işe de baş -
lanmıştır. Fakat ilbayın izinli ola
rak gitmesi, hu işin yine sürünce -
mede kalmasına sebeb oldu. 

İlbay bu günlerde Düzce ilç~ 
sine gidip yol başında bulunarak 
bu işi ilerletmeye çalışıyorsa da 
harman mevsimi geldiğinden işçi
nin devamlı çalışması mümkün o
lamıyacaktu. Mevsimin bot geç . 
mesi bu yd da bu yolun yaplamı
yacağı korkusunu vermektedir. 

işçinin çalışması imkanlı ola. 
madığına göre artık bu yolun para 
ile yapılmasını Bayındırlık yüksek 
katından dileyeceğiz. Baymdll'lık 
Bakanlığı Adapazarı • Bolu hattı
nın yapılması için yapbğı girginin 
Bolu, Düzce halkında sonsuz min
net duygusu vermiıtir. Bolu. balkı 

.. .. -. ... • ........ t •1' . 

bu hattın başlanğıcı günü şenlik • 
ler hazırlamaktadır. Bolu, Adapa
zarı yolu Bolunun can damarıdır. 
200000 nüfusun giril çıkat mallan 
bu yoldan geçer, her gün bu yol ü. 
zerinde (50) kamyon ve (1000) 
araba gelir gider, bu kadar önem
li bir yol o kadar bozuk ki diz ho. 
yu çukurlar, admı adım hendek • 
ler üç gün önce bir posta kamyo
nu devrilerek içindekilerin altısı 
yaralandı birisinin kolu kırıldt . Re 
gibi kazalar bundan sonra daha 
çok olacaktır. Zira yol her gün bir 
az daha bozulmaktadır. 

Geçen yıl kışın bu yoldan ge -
çenler çok tehlikeli korkular ge
çirmişler ve kamyonlar ikide bir 
kırılmışb. Bu Adapazan - Bolu 
yolu kıstan önce yaoılmazsa gidip 
gelme duracaktır. lşliyecek olan 
posta kamyonu da her defasmda 
makineyi yenilemek yükümünde 
kalacak ve bircok yolru ve eşya . 
nın karsılaşacağı tehlike sayısız 
olacaktır. 

Bunu bilen Bolu halkı bu yo . 
lun yapılması neye bağlı ise yap -
mak üzere gereken yerlere başvur· 
maktadır. 

llbaylığın ilçelerinde İfçilerin 
yola gönderilmesi işi vaktinde ya
pılmış İse de 6 silindirli olan ilbay. 
lığın makineleri henüz bu işe gi • 
rişmit değildir. Bu silindirleri bir 
an önce işe bqlatmak doğru ola
caktır. 

Bolu halkinın gezinti yerı olan "Büyük su,, 
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IJuHa h•rmdır anıyor · Susuduğa 
qare hl lundu 

Bursa, (özel aytanmıadan) - Bu
rada koza mevsimi başıadı. Satış gittik
çe artıyor. Bu yıl bava lmrak gittiği -
den kozanın ziyana uğrayacağından 

irıorkuluyordu. Fakat mkaç gün eseıı 
..- yeline karı~n böcek ziyanı çok az 

w öneaıaU olmu,; buına kartı ipeıkçi
Wı enatiti.Jsünün yıllardamberi tlretmen

ı. ilserinde yaptığı aydıa1at:malar tle 

W.,ltmtiz böc:e.k beeleme ve balana ,a
nladeft çok e,-1 ;etiıpnif bulenıduğu 

raber haklı olarak tenkid edilecek ta
raflarmıızı görürseniz onları da unut
mamanızı rica ederim.,, 

Şarbayımır: Cemil Öz'ün dediği gi
bi gerçekten Bursada birçok yeni işle
re başlanmıştır. Bu itlerden ba yıl lçin
de bitirilecek olanlar veya bitirilenlıe« 

şunlardır: 

Önce: Parti ıkonırelerinin dilekle

rinde geçen bötün tehir .kaldırımları 

bu yıl içinde y.pılacalıtıT. Çojunulı ya-

Modern l:apızca rz giJrdnfJffJ 

ıçin ürün güzel ve randıman baknnm
dan yüksek olmuştur. Kendisiyle ko
nuştuğum borsa komiseri Mümtaz Şük
rü Bana bu yılki koza satışları hakkın
da şunları söyledi: 

"- 933 rekoltesinden 934 rekolte
sine bir hayli koza stoku devreOilmit
ti. 935 yılı içinde bu stoklar tam ola
rak satıldı. Halbuki şimdi stok yoktur. 
Bunun için yeni ürün satışlarında yük
sek bir istek görülmektedir. Bursa hin
terlandında bu yılki koza rekoltesi 1,5 
milyon kiloya yaılun oranlanmaktadır. 
60 ile 65 kuruş arasında açılan yaş ko

za piyasas ı bugiın 83 kuruşa kadar çık
mıştır Buna sebelr elde stok bulunma
ması, ıirünün eyi olması ve fabrikala

rın çalışmaya başlamak için kozaya kar
şı olan fazla ihtiyaçlarıdır. Bu yılki 
koza fı tının ortalama olarak 75 kuruı
tan aşağı dü~miyeceği görülüyor. HattS 
mevsim sonlarına doğru kuru kozanın 
2SO ve 300 kuruş arasında satılması ih
timali vardır. Fiatlarm gelecek hafta
lar içinde biraz daha artacağı görül
mektedir. Bununla beraber önümüzdeki 
haftalarda biiyük satışlar piyasayı sap
tayacaktır. Şimdiye kadar yedi sekiz 
gün içinde 6 bin kilo kadar koza gel
mit ve satılmıştır. Bu ürün ilk ağızdır 
ft ova ürünüdür, henüz dağ ürünü gel
memiştir. Toplu olarak lirU.n haziran 
sonu ile tenunuz ortası arasında ıele

cektir.,, 

Bona komieerinin bu Uahlarından 

da anlatıldığına göre bu yıl koza fiat

larmın yüksek olU§U köylümiU~n yü
zünü güldürmiıştür. Yalnız ipeğin mal
olma fiatı yükseleceiinden gelecek yıl 
ipekli kumaşların fiatı artacak demek

tir. 

••• 
Şarbaylık kurulumuz tehrin baym

drrhğı için beş yıllık bir i9 programı 
yaparak dağılmıştır. Şimdi şarbayhğı

nus programın ba yıl bqarı1ac:ak ifle
rilli yapmaya bltJMDlf bulamıyor. Bu 
itleri anlatmadan &ıce prbllyamu Ce
mil Öz bana dedi ld: 

"- Yapmaya bqlacbjıam if1ıed 

ttmdiden ıise '"tunları yapıyoru,. ._ 
ye uymaktansa yaptıktm llOl1A "bun
ları yaptık,, demeyi daha uygun bulu-

yorum. Yalnıs tunu aCSyJeyeyim ki: 
Pont Amosson ıu sosyetesiyle olan de-

vamu bitmit ve belediyeler bankaam
dan aldığımız 140 bin liradan 100 bin 

lirası bu sosyeteye verilmittir. Artan 

para ile Çekırge yolunun şehirden ge
çen•" Altı parmak,, Juemınııı genitletil· 

meal için bu yılki proırama konaıi par-
ça tlzerlnde satmalma itine devam et
mektedir. Yapılacak Utedci itleri siz de 
benim kadar biliyonnınuz. Bundan ötil· 
1111 ben söylemeyim de Biz bildıiklerini
.d ve gCSrdüklerinizi yazın, bununla be-

pılmasma başlanmıştır. Atatürk anıtı

m çevreleyen cumuriyet alanı düzelti
lecektir. Utku alanı denilen ve ,ehrin 
en gttzel bir yeri olan harabe; anfiteatr 
bicim.inde büyük bir park yapılacaktır. 
Buranın projeleri hazırlanmıştır. Bir-

kaç güne kadar işe başlanacaktır. De
v "ler mezarlığında bir çocuk bahçesi 

yapılmıştır. Bahçe bitmişse de henüz 
çocuklara açılmamıştır. Şehir gazinosu 

da bugünlerde bitecek ve prbaylı.k bah

çesiyle birliıkte halka açılacaktır. Şe

hirde yeni kadastroya göre numarataj 

işi yapılmıştır. 

Atatürk atadyomunu belediye almıt 

ve tapuca işi bitirilmiştir. Artık bun

dan sonra stadyomun eksikleriyle ve ih

tiyaçlariyle belediye ilgili olacaktır. 

Yazm, şehrin e.n büyük bir derdi olan 

susuzluğa ve sıra ile su verilme usulü

nün kaldırılmasına çare bulmak için 

Pont Amosson sosyetesinin Uludağdan 

getirdiği sulara yeni sular katılması 

düşünülmüttür. Bunun için de bir ko

misyon çalışmaktadır. Kaplıkaya ile 

diğer bir iki au bu yola alınacak ve git

tikçe fazla harcanan sular çoğaltılarak 

su sıkıntısının önU alınacaktır. 

••• 
Burada banyo mevlimi ba§ladı. An

kara. lıatanbul •e öteıkıi tehirlerden p

len banyocular gittikçe çoğalmaktadır. 

Bu yıl Bursadaki kükürtlü bahçesi öe 

aç ı mıştır. Bu bahçede Ankaradaki Ka· 

raıdeniz havuzu gibi bir de bavus var

dır Banyolara gelen ayleler burada gü

zel vakit geçirmektedirler. 

Resim bu bahçeyi gösteriyor. 

Teşekkür 
Zevcim ve babamız iatihkim 

miralayhğmdaıı mütekait Bay Nu
rinin ölümü dolayısiyle gerek 
merhmnun cenaze merasimine i~ 
tirak etmek ve gerek biz.zat gerek 
yan ile taziyede bulunmak sure. 
tiyle teessiirihnüzü paylaşmak 

lütfünde bulunan Askeri fabrika
lar Umum M"üdürlüğü camiasma 
ve bütün dostlarımıza ıükran his
lerimizin sunulmaıma gazeteni
zin tavassutunu dileriz. 
Zevcesi kızı kızı 
Güzide sulh hakimi Divanı Mu-

Melihat haaebat mu
rakıp muavini 

Semahat 
oğlu 
Ümit 

ULUS 

B. C. Hüsnü, ekonomi ve endüstri sıya · 
~aınızın teınelini anlattı 

• 
(Başı 1 inci sayıfada) 

inanmadıklarını söyledikleri bir takım 

çareler ileri sürmüşlerdir. Endüstri· 
leşmiş memleketlerdeki işsizliğe karşı 
ulusal çerçeve içinde rasyonal hiç bir 
şey yaprlamaz. Şuna inandım ki, bu 
gibi memleketlerde alınan tedbirler u
lusal çerçeve içinde kaldrkça bunların 
hiç bir sonuç vermediıklerinden dolayı 
etkisiz oldukları ergeç anlaşılacaktır. 

Büyük hastalıklar için büyük ilaç
lar gerek.tir. Acundaki imkanlar arat
tırıldığı zaman görülür ki dünyada faı
la üretim yoktur, az yoğaltım vardır: 
G..Ut kıtalarda birçok nüfus kendile
IÜı.fa yoğaltıcı olmalarına yol vermı
Jtft bir bayat yaşamaktadır. Buna kar
tı başka yerlerde de büyük kapitaller 
lflcmeı: bir halde bulunmaktadır. 

Eğer yalnız ekonomik vıe sosyal bir 
•ge ile arsıulusal bir anlaşma yapıla
rak bu kapitaller halk yığmlarma ü
retim yolları ve insaniğ bir değeri ol
duğu kabul edilecek iş imkanları ver
mek için kullanılacak olursa milyon
larca insanın ya,ayış düzeyini yükselt
mek ve onların satın alma· kuvvetlerini 
artınnaJda Ül"etim için gerek çılı:ıtlar a
çılması Ye bir atılışta ipizlik belicrnı 
IOft verihpesi imkanlı olmaz mı? DU
filndüğüme göre insanlık, bu güzeyde 
daha iyi dağıtılmış y.cni varlıklar ka
zanacak ve tekniğin ve mekanizasyo
nun ilerlemesinden faydalanacaktır. 

Bunu böylece anlattıktan sonra şu
nu da söylemek isterim ki, B. Direk
tör, acunun ekonomiık durumu ve bu 
durumun, ulusların sosyal yaşayı'ı ü

zerindeki etkileri hakkında olan rapo
runda, sayıları gittikçe artan bir çok 
memleketlerde gösterilmekte olan kal-

• kınına savaşının temeli devletin güttü-
ğü çalrşma ve uğraşma olduğunu mey
dana koymuşlardır. 

Kemalist Türkiye, raporda kullanıl. 
mış olan sözlerle söyliyeyim. "ulusal 
yaşayışın düzeyi, ekonomik kararsızlık
larm isteğine bağlı bırakılacak yerde 
yönetimi devletin en büylik uğrapnala

rı olan .. memleketler arasında bulun
maktadır. işte bundan dolayıdır Ci, Tür
kiye saknt ile vıc fakat biiyilk bir dölen
le ekonomi dirije yoluna girmiştir. 

Bana söz söylemek için verilmiş olan 
zaman, her ne kadar bu hareketiıl eko. 
nomik ve 10ayal yönlerini anlatmaya 
yıetmezse de bu b.\relıetin bazı lıarak

teristik çizgilerini kıaca bc1irtmeği 

enteresan buluyorum. 
Türkiye cumuriyetinin yapmaya uğ

raştığı değişinde, her şeyden önce en
düstrinin kurulması için girişilmiş o

lan kınav girişiti söylemek gerektir. 
Her taraft~n ekonomik engellerin di
kilmekte olduğu bir devirde Türkiye, 
kendi sınırları içinde başladığı ip de
ğerinin dU,Urillmesine f.zln YCremezdi. 
Toprağınm YC toprak altı flrOnlerinin 

bolluğu ve çefidi belli olan bir memle
kette halk yığınlermm yqayq dibey
lcrini yükseltmek, çalıpa gen.iıliğini 
ve balkın satın alma lrapaıriteılrini ar
tırmak suretiyle gerek memleket için· 
de ve gerek memleket dışında yeni de. 
fit i.mkinları çıkarmak, eaaılı bir en
düstri kurmak gerekiyordu. 

Görülüyor ki, endüstrilepne, yal
nız eğgin bir t«im denkleşmcıi eağla
mayı değil, ayni zamanda ve hele halk 
yığınlarının işini değerlendirmeyi h~

def tutuyordu. Tarim üretimi ile en
düstri üretimi arasında bir fiat denk. 
lqmesi sağlamak yolundaki devamlı 

kaygu, g.iri§imlere bapt bulunmakta
dır. Hükümetin istek ve dileğinin h~· 

defi iyice düşünülmUş bir plana göre 
ve iyi çalışma şartları içinde ilke mad
deleri memlekette yetişen ve fakat 
şimdiki randmıanları yoğaltım ihti
yaçlarını karşılamayan endüstri işle· 

ri yapmak ve bunları gelişitrmek, ve i. 
kinci derecede memleket içinde geni1 
ölçüde yoğatılan ve fakat rmmleket i
çinde yetıer surette üretilemeyen ilke 
maddeler endüstrisini kurmak ve ge
lipme kavuşturmaktır ki, bu eregde 
ortaya çJkarılmalı: istenilen koyaçla ya
kın bir s~a elde edilecektir. Fa
kat bütün bu endüatrileştirme ipnde 

özel bir teY vardır ki o da bunun dev. 
let halkın asığı için ger~kleştirme a
lanına götürülmüş olması ve i:Szel kir 

ve asıg düşüncelerinin bu işte başat 

olmamasıdır. Devletin kınavınm ay rı

cr vasfı şudur: özel kapital yuğrumunu 
anlıyarak ve böylelikle s:nıf ayntları
nı hafifleterek ilkel endüstriyi elde 
bulundurmak ve bunun için tekit şek
linde kurumlar çııkamıakdrr ki eğer 

bunlar trüst veyahut kartel halini al

mış olsalardı ulusal yük olma.Jctaıı ıeri 
durmıyacaklardı. Bu devletçiliık, aaluı. 
da, tüclt ulusal ekonomisinin eaaelr 

vasfıdır. Kredinin tevilenmeai, ge-nel 
hizmetlerin · yönetimini ve taşıd işle

rinde .. olduğu gibi bu hal kendiain.i 
jfÖstermektcdir. Bunun dışında özgür 
önürdeşmcnin gerçekten ve tam olarak 
yapılabileceği bütün alanlarda özel 
girgiye tam bir özgürlük bırakılmıştır. 

Ekonomi dirije aıyasaıınm ötıeki 

bir yönü, tarımsal örgüt hareketidir. 
Bu alanda tarımsal üretimi rasyo

nel bir tarzda kanalize etmek, buı eo.. 
düstriye yarar tarımı artırmak, besin 
ürünlerinin yapılmasına yardım etmek, 
genç çiftçilerin uzman ve üretmen 
haline gelmelerine imkln .erecek köy
lerd«ıki nüfus azlığını ortadan kaldır
mak ve bunun için ayni zamanda ~eri 
tevilemek ve sosyal bakımdan bir un
sur olmak bakımından köy endüstri. 
sini ilerletmektir. 

Türkiye halkının yüzde 70 i çiftçi 
olmasına göre devletin kınavı bu alan
da hele çiftçi unsurlara tüze ve •it 
için de bir asığ sağlayarak insan değe
rinin düşmesine çare bulmak ve bir za
man çalışmayı elde etmek şeklinde or. 

taya çıkmaktadır. 
Öte yandan Kamutaya verilmiş olan 

tarımsal yeğretilme projesi; tarım iş

çisini bir parça toprak endüstrisi yap
maya yönetecektir. Ulusal bayatın dü
zenini yükseltmek ft aervetleri daha 
iyi bir şekilde dağıtabilmek -.cmr 
güden ve bütün bu çalışmayla beraber 

memlekette bir baymdırlık " bir' de. 
mokıraai aıyaaaıaı gtldillmektedir. 

Her tUrlU nilbet g5zetilme.k ,.,._ 
tiyle a8ylenebilir ki, Tilrklye cumurl· 

yeti, bayındırlık işleri en çok ıclıif
mekte olan memleketlerden biridir. 12 

yıllık bir süre lçindıe fiç bin kilometre 
uzunluğunda demfryolu, 9600 kilomet. 
re şose yapılmıştır. Yapılan W>priller, 
sulama ifleri uraylarm kanalizasyon 
işleri, koruma ve onarma itleri lae ay· 
rıca sayılacak bayındırlık iflerlnden
dir. BütUn bu işler, devletin ~ ille
rin bütçelerine konulmut olup gele<ek 
neırillcr için biç bir tekilde yük olau
yacaktır. Eter Tümye bugi.in ifaiz
likten ötıeıki devletlerden daha az lizill· 
meıkte iee bunun babını üretimci ÇL 

lqmuım böylelikle artmasında aramak 
gerektir. 

Demokrasi 1ıyaaaama gelince. yeni 
rejimin kuruluşundan.beri Tlirıkiyıeye 
700 binden yani 160 bin ay1eden fada 

g()çmcn gelmiş olduğunu ve bunların 
çofunun Yunanlatanla Tilrkiye araım
dakl yiikiimııel değif sonucun.da mem
leketimize gelmif olduklarını sayı.e

mek yeter. Bu g8çmenlıer - ki çoğun
luk bakımından çiftçi v.e her amıftan 
iıçidirler - Türkiyeöe yurtlandırılmıt
lardır ve ~ndilerine it verilmiştir. 

Şimdi bir az da sağlık ve aoeyal ön
görücü alanlarında harcanmış olan bü. 
yük uğraştan bahsedeceğim. 

Tarımsal bölgelerde malarya ile 
zührevi hastalıklara kaqı yapılmıt o
lan savaş, buta yurtları, cliepanserler, 
çocuk bakun evleri kurulması, gerek 

genel okutma ve gerek teknik okutma 

bakımından genel kültür alanında ya
pılmış olan ~eğretim, bu bah9etmiş ol
duğumuz: kmav, Türlriyenin değit oy. 
lumunu artırmaktan geri durmamııtır. 
Türkiyenin beş yıl içinde türık liraaı· 
nın durluğunu sağlamak gibi bir so· 
nuç vermit olan bir para ııııyasaaı, TUr
kiyenin bütün yUkenlerlnf gö~etmekle 
beraber dışardan her türJU cihaz yap
masına yarar her çcıit gereç almasına 

ve böylelikle öteki memleketlerin bazı 
endüstri kınavlanna önemli bir yar
dımda bulunmasına imkan vermiştir. 

Bütün bu ekonomi evrimi sosyal bir 

meseleye bağlı bulunmaktadır: 
Bir iş rejiminin kurulması. 
Bu ereğle Kamutaya bir is kanunu 

' 
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Hnva tehlikesini 
bilen Ü' eler 

"' B. Öttürk Diizce s:ı .. bayı 20, B. Saim 
Orhan Düzce doktor 20. B. Nennı Ak
deniz Dı.izce 20, B. Kenan Bckoıı Diizce 
inhisarlar müdürü 20, B. Asaf So\ dan 
Düzce Doktor 20, B. Salih Necati Duz
ce eczacı 20, B. Mehmet Turan D.ızce 
ecza e,;i ba~kanı 25. B. Sadrk Değirmt:ıı
cioğlu Düzce Mahkeme azası 20, B. İs
met Tülay Düzce mahkeme azası 20, B. 

Mehmet AH Öztaç Düzce mahkeme a
zıaaı 24, B. AH Kihya Düzce tütün tüc
carı 20, B. Mustafa Nuri Düzce noter ' 
24, B. İlhan Giray Düzce müstantik 20, 

B. Tahsiıı Seneer Diizce C. Milddei u.. 
mumisi 20, B. Nuri Şen Dü~e Hwsuat 
ınuhasebc memuru 20, B. Celal Di.Jarıen 
Düzce Muallim 20, B. Seyfi Onay Düz
ce orta mektep direktörü 20. B. Şakir 
Ya'çın Diizr,e ilçebay 20, B. RıTa Ka:r
düı DU:.-c:e Hava kurumu başkanı ıo . B. 
SUleyman Düzce muallim 20, B. Rem
zi Kayahan Dtbce ilk tedrisat müfetti
ti 20, B. AptuJlab Arı Bolvadin ceza 
hlkimi 20, B. Cemil Erdem Bolvadin 
jandarma lrumımdam 20, İbrahim Musa 
otlu BolYadiıı 20, B. Mehmet Emin Az
gın Bom.din lrarabağh 20, B. RUştn Ak· 
soy Bol"6din 50. B. Hcwkkı Pektaş Bol· 
vadin 50, B. Abd.il Kantarcı Bolvadin 
50, B. Hacı Haean Gemici Bolvadin 30, 

B. Baari KlSker Bolvadin 20, B. Kazim 
Yüksel Bolvadin 20. B. İ8Dlail Hakkı 
Bolvadin Hacr hafız oğlu 20, B. ·tsmail 
Edici Bolvadin 50, B. Necip Kandemir 
Bolvadin llçeıbayı 20, B. Mehmet Tosun 
Bolvadin 20, B. Yuauf Bolvadin Hacı 
dede oğlu 20, B. Şe~ltttin Bolvadin 
Kara Mehmet oğlu 20, B. Mustafa 

' Bolvadin Hecıyunus oğlu SO, B. Ahmet 
Telli Bolvadin 20, B. Mehmet Bolva
din Mu• oğlu 20, B. Ali Hacı Yunua 
oğlu 51, B. Lebip Kantar Bolwdin 23, 

'Nlilmiftir. Bu kımwı, hizmete alma.ya 
· it Mbıbeilan. kontratııı bozulması 
halinde bunu anceden haber vermeye, 
deneç devreleri, ütılarm adenmeai tanı. 
lan eenWeT hakltmda tüzük diplC>o 
...ı.n, patıealula ltçl arasmdaki an. 

lafmulık:lana kotarılması • i§in dü~ 

aıeltilmeGne Jıt eGreai, rahat samanı, 

ltçkıin l&lhtr, bdınlar ve çocuklar 

için &.el bllkGmler, it kazalarına ıd· 

gortanm konsmcı ft yeritilmcıl, aL 
gortalarm birlqmesi, kaza olduğunda 
haber venne aiatıcmi, dbel gerçin ve 
kurallar, iıtçiıain yerleıtirilmesi, it 
hakkında kollektf f anlapnaslıklara ve 

bunların kotaam. yollarma, kanunun 
,.e.rtllmetaine Jt,lerin tefti§ ve kontro· 
lu, İ§yar olan onm ve ifyaılıkJara ve 
oealar balııılnnda bilkümleri lıapsamaık .. 
tadır. Daha fimdiden Tüıtiyenin yii
kOlmel itüı yaeak edilmesine haftah.k 
rahatm yertilmeei hükmda birçok ka. 
naalan vardır. Daha geçenlerde yapıl

Dllf olan bir bnıın. cuma aatı yerine 
cumartesi gihıil aut 13 de bqlıyan w 
en az 35 uat devam eden ve ingiliz 
haftuı denilen asadı kabul ctmi§tir. 

ı, aöaıballarm.a, it anlapnazlıklar~ 
na. lağlığa, endü.tri gilvene, kadın ve 

çocukların itleri ba»mda bir çok ka • 
nun vıe ttlrilder yapılmıfbr. Yeni it 
kanununa göre ı. rejimi anruJuaal ça • 
lqma konferansı tarafmdan yapılmış 

sözbağlarına uygun bulunmaktadır. 
Sistematik olarak güdülmekte olan 

bu çalı§DI& güzeyinde bir sosyal ilerle
me düaünüt1i ile dolu olan, kadına iş a
lanı da i9inde olduğu halde her alan • 

da erkek için bütün hakları tanıyan, 

işe inaanca bir değer veren Türkiye ; 

arsıulusal ayle içinde sosyal barışın, 

ilerleme ve genlijin bir etkeıi olmak 

döleninde bulunduğWlu bildirir ve ça
h,.,,anm aruul.uaal tevilen.mesine açık

ça ve içten ba.zırl.anmakta olduğunu 

berkitir. 

B. direktör, sözüme son verirken 

rapo · " büyük bir kısmını tarım iş • 

lerine ayırdığınızdan ve Türkiyedeki 

uğraş Vi: kınav ile arsıulusal büronun 

ne derecıede ilgili olduğunu gö&terınek 

1 
ergeaiyle ton samanlarda memleketime 

B. Mamette ve çalışma arkadaşı B. Os-

1 
mandan katmç bir salkur göndermiş ol 

duğtınuzcfan dolayı teşekkür ederim .• 



Hava silahlanma yarı 
Blitiia ulwllar bir bava sillblaama. yarıp i'lnd«lirler. Bunun sebeb

lenni, geaİfligini, eıtlcileriııi n blyltk devletler hava sılllılarm,a lnıgfin 

dıırıımımıı giSHea geprmelc faydalı olacakbr. Haari Bqe'nin lııastrasy 
dergısiadea aldıgımıs apğıdald ya BISI bıı ilıtıyaca cevab veriyar: 

Bugün büyük Avrupa devletlennden 
JaK biri, ıuetelerıııla Y.Uılan ve hWdi
..U.riniıı dsararlariyle, ~ ~ 
lmrtuluı yolunun ancak lmq lntvWde
ıillilı imkan niebetinde hızlı gelifitniar
de olduğuna kanafM getirmiştir. A• • 
rupa dışında Amerika birlepk devlet • 
leri "'° Japoaya bu gidite katılmak 
-.dl bhyorlar: 'Hava silihlanma 
~ na da ulu.lana bu kanaptları 
yUdhıden girifiımit ve ~ ~
te bulunmuft1U'. 

Bir lıU .asa "kıyaalamamn her .sa • 
man mmıtıkii oJmadıiııu,. 817ler. Han 
kuvvetleri kıyulanırken bu .azlin ne 
bdar do w .-u 'Jdupau bir misalle i8bat 
edecetD. 

Amerika birlefiık devletleTinin ge · 
nıtlifi, sıynal bmili, eadtitri:pel ve 
tüııik kuvveti, iç delltlerfa fulahp, 
ve her alanda ileri ol\JP, ba memleket
te herkesin hayran oıctap-wlnacıbk 

itimi meydana getiimlftir. Bu geli -
tim Ariü.pada lmorkuausca glriildtlğll 
için, üzerinde ftlilecek bildlmlerin 
tanafaıs ~ caniilti ecrer. 

1934 babatmda, lngUtıere ve Fran -
sa•da olduğu cibi bıdepk Ameriıka'da 
da memleketin banda ntıer !lerıeıcede 

kuvvetli ~·I* .-e ~.----. 
nttenditilmellini. iihyen bS tavat _.. 
1adr. Bu savaşa giriıenlerin ea yetıkili 

Hele Amerikanın herhangı bir bava ..ı 
4ırganmdan binleree kilometre uzak • 

ta~ P.finlade ttıtuluace """ 
1d buna beiıser dilfU,nceler ayıııı anan.. 
da \llltUn ı.tlytlk ~tlerin wıa -
merıtolar~ Uerl -~. ~er
de gemf bir propaganda konusu olu • 

'ordu. 

- V• bunludaa ..... atok ~ 
lan da lieıae,irıbtaı'alı: ntılap dtclar; 
c&öalnde fatat~ c&re us.!~~~ 
I• veya~ l\aa;il' ~ 
1u elde editlr. 

Ge,rçl yedek ve -~W t•fe -
berllJı: yedekleri) ~- 91let delerle ı 
rinlK; bUnuala beöllıiJı ..uebblr 1d * memlekedll w.- ıiıtıu-neti ne 
da hityiik oltiıW NliııM, o bAr u ola 
bilir "' oknatıdır. tık tuyulaaia için 
• alınacak en en~ ımlkpr , 
hartı filolarmı meydana getinn tiplt 
larchr; hizmet g5rmektıe olım ....... h 

...,,ıar tıutıdmdm ~.aam bu 
uçaklardır ki hiç ...._ ~Dmeden 
bir drpris ........... ltıla kulladmaya 

~·· Mtlln del Uça1düm aym 4eıierde 
olduğunu faneder.ekı: ftzlablt ..,-

m.-~ ll!t!J~ljl~--..,~~~-· 
taydllnar naul .. rflan. 

gazetede DefNttili apğıdaki dütünce
Jer bemCn bütün gazeteler tarafından 

,.eniı ölçü~ yayıldı: 

- BirletHı: devletleria IMtö lNWet

ieri up baknllancbn <t.IUtere ft' Praa.. 
adan ...,.) lçlrlcil w lt:aı,.. Rusya. 
Japonya bu alanda o kadar çılqmalr -
tadırlat. W:l>dld • al~: 

- Uçak fabrlkalanlUA "f:lll ba • 
lruaından altıncı ve ~ hettıi de te -

Jdsincidir ; 
- Kullanılmakta öliat 'H proje ba • 

linde bahmtD ....... ..,mı " )'api -
htı 1MJ91ıı<tai tl(I ~r; 
~ Uı.t&t .... kanın. aynı kate • 

....... ctttfalan uçaldariyle &avqma,k 
~n onlara yetişebilecek: uçak.lan >'°* 

dırabilirb? 

~IHW-1 

(1) lpretTI ameilm i.statıstıgı ıçıa 
ııı düıüaJu ileri ....,ebililı 

- Alman mew...,a hnda olduğu 
:gibi öteki istatistllderde de bir .oran
da befb bir py dejl14ir. 

- ,,.,..,. •cl%lltllmJarmıa. /rqsa 

~a hl:ibttıe 3600 4elll. 1665 dir 
(ti h tüırıJJr- rffiniğ 'Olarak ilin edil
mıftir .) Şu halde yiizde 120 nisbetinde 
bir hbarılclık vardır . 

- GfitJe ,.,,.,,uı belgelerle ila1t edil•• 
iagiliz mevcuda, llJS mayısı bqlangr
ıada ıoso uçaitı. Fbde 110 •isb#Jtiade 

bir lcabartlıhlc vardır. 
- lwyaa rmvcutlu, ııoo ıı.ludır. 

Yüzde ID bil lrabatıtlılc vardır. 
-1 apovvun mevcuda bUia.,_.Jr. 

tHir; yalaa tJ.15 llİBalU _,,,,ada japon 

116"•fi ~~ !'f"NCBua llDIJ olduğunu 
Ml7h"*'4 .l.lhı llr sayı l..ırikii •yı. 
c1aa ~ ~rrtJ-~•· ...,,. 
b:d• ~ HIO k,,,,_"'11* ..,.., ilati-
mali veitlıt. 

- So~ bfı'lıfi yh#~ı;I 
~ b.aıaıle, l ıaqllltll ya-
/illi~ alqlartn ... ~· Ilı> 
lliibti bilillnlJl«r. ,. • .., bil ~f lir 
d.ol~i ~ .... inanmalc ~ 
delil~. IJelld )tı 1#!17' .tü,e chlta.mır 
Dtiklarımiidrr. 

- Hm recim odaaınıa, Ameri.lıa
• ,.,,.,,. hv:tııHi .,.,.. .-.rdi" 
1060 uç-u, t11ııı bia (1100) n leids 
(M) bidncl _, •çalcları -. c:uclli. 
dur. Bu sayıda hi~ bir tabuıklıi ,.t. 
tw. Buna fire. Ptefi memleliııd.r içio. 
yapdım ftbaT"fl/ılc t.am bizim oıWn.J.i.. 
d6ğıtmJ igbidır. 

(ZJ ndmar.ıı alıma yarı ramil ıs
tati-.ıt/I ltalya n bele JngllteHtlen 
eıldukç9 doftU &absetme.he, a..,. için 
baNh;ll trmıhluş olan ,_,,.,.._ 
arevcıuduaa g~, lralllD mev-
curlarntt lialll~, amerikan ,,,,,,.,crıtl.,ı. 
a.ı bira cfüa /Ula, }apony111Jınlıini ise 
l;rce bbattma.ttada. Ba istatütlk Al· 
....,.,.. lıig- ~lrtedh • 

R«Jal4e Wm reallllf _,.,.Jaleri. 
- tanlıada11 ,.,..ıtiıfı ·~ a
rop Nnel derıülillıı aon mi aayı111 

,,..,..,.,, "'' ~, ltaıya 
.,. l..,.,..tJiıi tatlJdf mevcutlarını 
bllill'liıfwlı•-..,J..- ltltNr, Sir Con Say-

1 
1 ... 

.... 
© 

• 1 • 1 

Bir pıırMmento belfaiııtlekl 
latatistilr unarlan 

(8eaa iyen B. •abüf nlla nporıı,. 
bairaa 1114) 

. 
mell'ln ant!ade, alJDU .,,. iavvetf6, 

rlalD logiJten kııvv.ılerUe .,tt oldıt.. 

,,.., ~ •il lflıı. .. llllyrfl Al
__,.,. • ......... lttNlr. 

lllf lldnci tepi,,,_. Va,_._.. 
de fda ~ Jlldtl .. J'lnmetc .. 
dir; Bıl llltltllltll«e ,.,...., ltalya " 
laplu O»ta.tlan ,_,. .....,... 

-~--~--· IH!tillde ntrrılmqtu ld 6a cfı llltatiati-

Aldatıcı bir metod : Hava kuvvetleri 



SAYlFA 6 

Istanbu S hhi N üessesel r arttırma e ko • s 
İstanbuldaki Sıhhi müesseselerin 1935 rna li yılı umum ihtiya ·ı ·ag d · ld - ·· · · · · . . . . . . c aş ı a } aıı ıgı uzeıe ve her şartname muctbmce ayrı ayn eks1ltm eye konulmuştur. 
1 - Cıns ve mıktarları, tahmını fıat muvakkat temınatlan ihale gün ve şekilleri hizala d ·· t ·ı · t' E ·ı · · ı - w ' rın a gos erı mış ır. 
2 - ksı tme ışı stanbul Cagaloglunda Sı~hat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
3 -:- _Tıp talebe yur~unun ekmek şart_n31m esı 126 kuruıa ve et sartnamesi 203 kuruşa ve akliye hastanosinin ekmek şartnamesi 189 kuruş ve et şartnamesı ıse 130 kuru~ hedel 

mukabılınde yurt ve muesseseden ahnabılır. - -
Diğer şartname ve nümuneler de ait olduk lan müesseselerde görülebilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı ticaret odası vesikasiylc 2490 sayılı kanunda yazı 1 bel ı · k ·ıtm · · - · ld -•-'- · b k k 
ı · ı b ıı· ·· . · ı ge en ve e sı esıne c ırece<q ma< eye yeter mUVi:iıu\.at tcmınat veya an ·a me . 

tup arıy e e ı gun ve saatten evel komısyon a müracaatları. (3353) h .... 

Cinsi 

Ekmek 
Kuzu eti 
Dağlıç eti 
Sığır eti 
Karaman eti 
Sadeyağı 
Tuzsuı Tereyağı 

Sabun 
Zeytin yağı 

Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşer peyniri 
Makarna 
Tel sehriye 
Arpa sehriye 
Un 
Pirine unu 
İrmik. 

Pirine 
Nohut 
Kuru fasulye 
Kuru Barbunya 
Patates 
Kuru soğan 
Yeşil Mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzi.im 
Soda 
Süt 
Kuse yoburJu 
Taze Bakla 
Çalı Fasulya 
Ayşe kadın 

Barbunya 
İspnnak 
Semizotu 
Sakız kabağı 
Bamya 
Patlıcan 
Yer domatesi 
Sırık domates 
I ahana 
En,,.· lar 

Pırasa 

Arp:t 
Kepek 
Sam?n 
Kuru ot 
Benzin 
Mese ochmu 
Gürgen odunu 
Kriple kömürü 
Kok kömürü 
Manr,al kömUri.i 

Cinsi 

Ekmek 
Dağlıç 

Karaman 
Kuzu 
Sığır 

Sade yağı 
Sabun kalıp 

Sabun toz 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makarna 
Şehriye 

Kuskus 
Un 
Pirinç 
Bulgur 
Patates 
Kuru fasulye 
Kuru barbunya 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüm 
Soğan 
Süt 

Tıb talebe yurdu için 
Azı Çoğu Tahmin 

215, 700-280,000 
3,000- 3,900 
1,500- 1,950 
7,000- 9,100 

66,680- 76,650 
11,000- 14,300 
1,100- 1,430 
5,000- 6,500 
6,000- 7 ,800 
4.000- 5,200 

70,000- 91,000 
5,000- 6,500 

Fi. 
9. 

50 
50 
35 

45 
77 

140 
28 
38 
30 

1,71 
45 

1,000- 1,300 70 
2.000- 2,600 22 

50- 65 22 

50- 65 22 
6,000- 7 ,800 11 

500- 650 22 
500- 650 20 

13,000- 16,900 24 
2,500- 3,250 18 
3,000- 3,900 16 
1,600- 2,080 10 

12,000- 15,600 7,50 
12,000- 15,600 5 
1,500- 1,950 17 

600- 780 18 
1,500- 1,950 45 
1 ,500- 1,950 20 
3,000- 3,900 8 
5.500- 7, 150 12 
3,000- 3,900 7,50 
5,000- 6,500 7 
1.500- 1,950 11 
4,500- 5,850 12,5 
4,500- Ş,850 l o 
6,000- 7 ,800 7 ,5 
1,250- 1,727 5 
4,000- 5,200 5 
1,000- 1,300 30 
6,000- 7 .800 1 o 
5,000- 6.500 5 
2.000-- 2,600 7 
4.000- 5.200 4 
3 rıoo- 3, <Joo 6 

6,000- 7 ,800 5 
3,000- 3.900 4,5 

900- 1,170 3,5 
900- 1,170 2,5 
500- 650 4,5 

5,500- 7' 150 35 
200-- 260 250 

1,500- 1,950 230 
130- 170 1450 
135- 175 1750 

15.000- 10.ı:n0 3,5 

M. Temir- .. 

1890,00 

Y. 3045,19 
526,82 
150,15 
137,50 
222,30 
117 

149,44 

287,62 

45,04 
64,35 
10,72 

9,75 
304,20 

43,87 

62,40 
85,75 
58,50 

53,39 

93,37 
23,40 
64,35 
21,94 

406,96 

20,62 
187,69 

385,12 
184,87 
229,69 

51,19 

Eksiltme Şekli 

tarihi 
5-7-935 

5-7-935 

8-7-935 
8-7-935 

10-7-935 
10-7-935 
10-7-935 
12-7-935 

12-7-935 

15-7-935 
15-7-934 
15-7-935 
15-7-935 

17-7-935 
17-7-935 

17-7-935 
17-7-935 
19-7-935 

19-7-935 

19-7-935 
19-7-935 
22-7-935 
22-7-935 

22-7-935 

24-7-935 
24-7-935 

26-i-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 

S. 14 kapalı zarf 

S. 14 kapalı zarf 
S. 14 kapalı zarf 
S. 14 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 

S. 15 Açık 

S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Acık 

S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 

S. 15 Açık 

S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 

S. 14 kapalı zarf 

S.15 Açık 
S. 15 Açık 

S. 14 kapalı zarf 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 
S. 15 Açık 

Akliye ve asabiye hastanesi için 
Azı Coğu Tahmin M. Teminat 

400,000-420,000 
20,000- 35,000 

4,000- 5,000 
9,000- 10,000 
2,000- 3,000 
8,000- 12,000 
8,000- 10,000 
8,000- 10,000 
8,000- 12,000 
3,000- 3,500 
,5,000- 50,000 
0,000- 1,000 

20,000- 25,000 
8,000- 10,000 

3,500- 5,000 
4,500- 6,000 

35,000- 42,000 
20,000- 25,000 
35,000- 45,000 
15,000- 20,000 
8,000-- 10,000 

ı 0,000- 12,000 
8,000- 10,000 
1,500- 2,000 
1,SOO- 2,000 

10,000- 15,000 
20.000- 25.000 

Fi 

9 
50 
45 
50 
35 

70 
28 
14 
38 
30 

1,75 
45 
20 
20 
ıs 

11 
24 
11 
7,~ 

11 

10 
18 
18 
45 
20 
5 

12 

2835 

1938,75 
765 

315 
342 

78,75 
65,63 
33,75 

581,25 
49,50 

756 
206,25 

253,13 

240 
162 
135 

142,50 
56,25 

225 

Eksiltme 
tarihi 

Şekli 

5-7-935 

5-7-935 
8-7-935 

10-7-935 
10-7-935 
10-7-935 
12-7-935 
12-7-935 

15-7-935 
15-7-935 
17-7-935 
17-7-935 

17-7-935 

17-7-935 
17-7-935 
19-7-935 

19-7-935 
19-7-935 
2ı.7-935 

S. 14 kapalı zarf 

S. 14 kapalı zarf 
S. 14 kapalı zarf 

S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 

S. 14 kapalı zarf 
S. ıs açık 
S. 14 kapalı zarf 

S. 15 açık 
S. 15 açık 

S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 

S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. ıs ac-rL--

Cinsi 

Kase yoğurdu 
Taze bakla 
Ayşe kadın 
ispanak 
Semizotu 
Sakız kabağı 

Patlıcan 

Azı Çoğu Tahmin 
Fi. 

40,000- 50,000 
10,000- 15.000 
10,000- 15,000 
10,000- 15,000 
4,000- 5,000 

10,000- 15,000 
20,000- 30,000 

7,5 
7 

12,5 
7,5 
5 
5 

10 
Yer domatesi 8,000- 10,000 5 
Arpa 3,500- 5,000 4,5 
Kepek 1,800- 2,500 3,5 
Mısır kırması 2 500- 3 000 4 S 

' ' ' Benzin 12,000- 15,000 35 
Odun O- 2,000 240 
Kriple maden kömürü O- 500 14SO 
Kok kömürü 700- 750 1750 
Mangal kömürü 20,000- 20,000 3,25 

M. Teminat 

281.25 

641,25 

33,50 
393,75 
360 
551,25 
;)84,18 
52,50 

~ 
Eksiltme Şekli 
taı ihi 

22-7-935 S. 15 açık 

22-7-935 

24-7-935 
24-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 

S. 14 kapalı zarf 

S. 15 açık 
S. 14 kapalı zarf 
S. 15 açık 

S. 14 kapalı zarf 
S. 14 kapalı zarf 
S. 15 açık 

Heybeliada sanatoryomu için 
Cinsi Azı Çoğu Tahmin 

Fi. 
Ekmek 20,800- 22, 7 50 9 
Francala 11,200- 12,200 13,5 
Dağlıç eti 14,000- 26,000 50 

Kuzu eti 1,050- 1,950 50 
Sade yağı 2,240-- 4,160 85 
Tere yağı 700- 1,300 140 
Sabun 1,050- 1,950 28 
Zeytin yağı 1,400- 2,600 38 
Zeytin 700- 1,300 30 
Günlük yumurta 70,000-130,000 5 
Mutfak yumurta 28,000- 53,000 1,7J 
Yakacık suyu 1,829- 3,395 50 
Kaşer peynir 910- 1,990 70 
Beyaz peynir 910-- 1,990 45 
Makarna 700- 1,300 25 
Tel şehriye 130- 163 25 
Arpa şehriye 130- 163 25 
İrmik 140-- 260 20 
Un 1,680-- 3,120 11 
Pirinç 3,500- 6,500 24 
Kuru Fasulye 700- 1,300 16 

., Barbunya 630-- 1,170 16 
Patates 6,300- 11,700 7,5 
Kuru soğan 3,500- 6,500 5 
Süt 10,850- 20,150 12 
Y ogurt 2,590- 4, t 80 20 
Kase yoğurdu 3,500- 6,500 7 ,5 
Prasa 1,750- 3,250 S 
Lahana 1,400- 2,600 4 
Kereviz 1,120- 2,080 10 
İspanak 2,380- 4,420 7,5 
Taze bakla 2,100- 3,900 7 
Patlıcan 3,500-6,550 10 
Taze bamya 560-- 1,040 30 
Çalı fasulye 840- 1,560 11 
Sırık domates 800- 800 7 
Yer domatesi 700- 5,700 5 

Sakız kabağı 2,800- 5,200 S 
Enginar 2,100- 3.900 6 
Ayşe kadın 2,100- 3,900 12 
Semiz otu 1,400- 2,600 5 
Barbunya 1,050- 1,950 10 
Kırma arpa 1,625- 3,250 5 
Saman 2,100- 3,900 2,5 
Kepek 1,400- 2,600 3,5 
Kuru ot 910- 1,690 4 
Arpa 1,625- 3,250 4,5 
Odun 105- 195 250 
Kriple maden kömürü 35- 60 1450 
Kok kömürü 17 5- 325 1950 
Mangal kömürü 2,800- 5,200 3,5 

M. Teminat 

370,00 

1048,00 
267,38 
163 
40 
71 
28 

555 
225 

171 

34 
25,65 

117 

24 
52 
24 

181,35 

108 

291 

41 
36,53 
70 

475 
13 

Çocuk hastanesi için 
Cinsı 

Ekmek 
Dağlıç eti 
Sade yağı 
Tere yağı 
Sabun 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makarna 
Şehriye 

Pirinç unu 
1rmik 
Pirinç 
Kuru fasulya 

Azı Çoğu Tahmin 
Fi. 

37 ,000- 38,000 
24,000- 25,000 
2,000- 2,500 

450- 500 
3,SOO- 4,000 

10,000- 15,000 
350- 400 
1,000- 1,500 

45~ 500 
450.:- 500 
150- - 201.J 

12,000- 12,500 
1.000- 1,500 

9 
50 
85 

140 
28 

l,?• 
45 
20 
25 
11 
20 
24 
16 

M. Teminat 

256,50: 
937,50: 
159,38: 

52,50: 
84 : 
19,68: 
13,50: 

31,88: 
4,13: 
3 

225 : 
18 : 

Eksiltme Şekli 

tarihi 

5-7-935 S. 15 açık 

5-7-935 
8-7-935 
8-7-935 

10-7-935 
10-7-935 
10-7-935 

12-7-935 
12-7-935 

12-7-935 

15-7-935 
15-7-935 
17-7-935 

17-7-935 
17-7-935 
19-7-935 
22-7-935 

22-7-935 

22-7-935 

24-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 
26-7-935 

• 

S. 14 kapalı zarf 
S. 15 açık 
s. ıs açık 
s. ıs açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 

S. 14 kapalı zarf 
S. ıs acık 

S. 15 açık 

S. 15 açıli 
s. ıs açık 
S. 15 açık 

S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
s. 15 açık 

S. 15 acık 

s. ıs açılı 

s. ıs açık 
s. ıs açık 
S. 15 açık 
S. 14 kapalı .zarf 
S. 15 açık 

Eksiltme Şekli 
tarihi 

5-7-935 
5-7-935 
8-7-935 
8-7-935 

10-7-935 
12-7-935 
12-7-935 

15-7-935 
15-7-935 
15-7-935 
17-7-935 
17-7-93S 

S. 15 açık 
S. 15 kapalı zarf 
s. ıs açık 
S. 15 açık 
S. 15 açık 
S. lS açık 
S. 15 açık 

S. 15 açıli 
S. 15 açık 

S. 15 açık 
S. 15 acıli 

S. ıs actk 



·ı\: umuın ınüd ürlüğü 

· {siltme ı.~oınisyoııundan: 
500 600 sahi{ e tahmin olunan 2000 adet 7 inci cilt ista

tisti ~ vılhğı kapalı zarf ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
T hmin olunan bedel 1684,5 liradır. 
Ek.::;iit"'lle ı 935 haziranının 26 mcı çarşamba günü da

i. e !e torlanacak olan komisyonda saat 15 de açılacaktır. 
I u baptaki sartname komisyon katipliğinden alınabilir. 

.. i" m~ er dairede görülecektir. 
fstelı:Jilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat ve teklif mek

tunlarivle diğer vesika1anm açılma saatinden bir saat e
veline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

{1306) 1---2321 

İLAN 

e: ~ın Geııel Direk.törlüğünden: 
Basın Genel Direktörlüğunün her gün bastırmakta olduğu bet. 

keler açık eksiltmeye konmuııt ur. 5000 lird umulan bu işi üzerine 
almak istiyen basıncıların şartlarımızı öğrenmek üzere basın genel 
dir ' törlii rünlin vilayetler evindeki eksiltme komisyonuna 15 gün 
iç'nde, her giin 9 dan 18 e kadar baş vurmaları. 

llllUllllll f ıtr.111 1 11 111111 lntlU 111111111111111 llllltttlU tt!ll~ Ulltlll I 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

S-ıtTn A lmeı {omisyonu ilanları 

11 KALEM MUHTELİF KUTURDA ÇELİK BORU 

Tahmin edilen bedeli ( 4000) lira olan yukarda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umwn müdürlü
ğü satın alma komisyonunca 1 Temmuz 935 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (300) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur g·ün ve saatta 
komisyona müracaatları. (1394) 1-2424 

İLAN 
10 ton sokoni vakum DTE ekxtra havy veya vakefild 

dausol o yağı 
Tahmin edilen bedeli (4000) lira olan yukarıda miktan 

ve cinsi yazıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlii
ğü satın alma komisyonunca 4 temmuz 935 tarihinde per
şembe günü saat 15 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (300) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (1431) l - 2492 

[{aracabey Harası 

müdiirlüğiinden: 
Harada hususi bir surette yetiştirilen beyaz tecrübe 

farelerinin müracaat edildiğinde resmi ve hususi müesse
selere hara idare heyetince kararlastırılan bedel mukabi
linde istenildiği kadar gönderileceği ilan olunur. (3067 / 

1 Devl~t Demiryolları ve Limanları Umum ı 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
Senelik bedeli muhammeni 1860 lira olan demiryollarr 

mecmuasının bir sene müddetle basımı işinin kapalı zarf
la eksiltmesi 1 temmuz 935 pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankarada idare binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 139 buçuk liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ün
cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma 
dığma dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Ankarada malzeme dairesinden 
alınabilir. (1392) 1 - 2425 

iLAN 1 İlk eksiltmesi feshedilen 
ve muhammen bedeli ile 
mikdarı aşağıda yazılı sey
yar telgraf makineleri 5-.8-
1935 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın 
alınacaktır. Bu ise girmek 
istiyenlerin 393,75 liralık 
muvakkat teminat vermele
ri ve kanunun tayin ettiği 
vesikalar ve işe girmeğe ma
nii kanuni bulunmadığına 
dair beyanname ve teklifler 
ile aynı gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine verme-

Dı·. CE!\IS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırlan bile pek 

leri Hizımdır. Bu işe ait şart- kısa bir zamanda tamamen ve 
nameler Haydarpaşada te- kökünden çıkarır. 
sellüm ve sevk müdürlüğiin- Umumi deposu: İngiliz Kan. 
de Ankarada Malzeme dai-
resinde parasız olarak dağı
tılmaktadır. 

35 adet seyyar telgraf ma
kinesi Muhammen bedeli: 
5250 lira. (1438) 1-2522 

zuk eczanesi, her eczanede bu
lunur, Ciddi ve milessir bir na· 
sır Hacıdır. 

Kanzuk öksüriik şurubu: Öksiirüğü 
kati şekilde durdurur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

1 LAN 

Kınkkle askeri sanat mekteplerinin senelik ihtiyacı o
lan 80,000 kilo ekmeğe 10 haziran 1935 tarihinde kapalı 
zarf usuliyle verilen fiatlar komisyonca gali görüldüğün: 
den S temmuz 1935 cuma günü saat 14-17 ye kadar açıli 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin muham• 
men bedeli olan 8000 liraya mukabil teminatı evveliyesi 
olan 600 lirayı Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebecili· 
ğine yatırarak vaktinde mektep satın alına komisyonuna 
müracaatları. (1402) 1-2446 

t LAN 
Kor komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 935 haziran bida· 

yetinden 936 mayıs nihayetine kadar 2500000 kilo odun 
komisyonda mevcut şartnamesine göre kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. Muhammen bedeli 25000 li· 
radır. Yüzde 7,5 tutan olan 1875 liralık makbuzları yevmi 
ihale olan 8 temmuz pazartesi günü saat 10 da kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin vakti muay-
yeninde komisyonda bulunmaları. (1401) 1-2447 

İLAN 
1 - Kirazlı garnizonunun senelik ihti) acı olan 578,000 

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

tim olup ihalesi 10-7-935 tarih ve çarşamba günü saat 15 
de Bayramiç tümen satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Münakasaya girecekler 3923 lira 25 kuruş muvak
kat teminat makbuzu ile münakasa kanununun 2, 3 üncti 
maddelerine göre istenilen vesikalarla birlikte ihaleden 
bir saat evel komisyonda hazır bulunmaları. (1423) 1-2521 

İstaıılluJ: Deniz Levazıın Sabııa)n]8 
l{omisyonuııdaıı: 

Tahmin edilen bedeli 70000 lıra olan 5-000 ton rekom· 
poze kmınür 2 temmuz 1935 sah günü saat 15 te Kasımpa· 
şada satın alma komisyonu binasında kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 350 kuruş bedel mu· 
kabilinde her gün komisyondan almabilir.. İsteklilerin 
4750 liradan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya 
mektupları ile kanuni belgeleri havi teklif mektuplarını 
belli saatten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine 
venncleri. (3243/1386) 1-2448 
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istaıı.bul C · · aıh ui~ 
(;J ıniliğindeıı · 

ınüdd~i< ................................... ... 
Ankara belediye reisliği ilanları Sü erBan U 

üd ·· rlüğünde 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-
h 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. Eksiltme 
8-7-935 pazartesi günü saat onda İstanbul Adliye Levazım 
dairesinde yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin zarfları· 
nı eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar İstanbul Ad· 
liye Levazım Dairesinde toplanacak komisyona numaralı 
makbuz mukabilinde bizzat vermeleri ve yahut dış zarfı 
mühür mumu ile iyice kapatllmış 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 

Ankara Ti(•aret ve Sanayi Odası si
cilli ticaı·et bürosundaıı: 

Sicilli Ticaretin 78 numarasında müseccel bulunan 
Emlak ve Eytam Bankası Türk anonim Şirketi adına im
zaya izinli zevatın imza örneklerini taşıyan ve Ankara 
Birinci Noterliğinden musaddak olduğu bildirlen l numa
ralı Genel sirkülerinin 19.6.935 gününde tescil edilmiş ol-
duğ·u ilan olunur. 1-2528 

C. . Ge ıel Sel\:ret erliğiııdeıı: 
Dağılan türkocaklarında alacağı kalanlara ödeme ya

pılmak için yeni bir karar verildi. Bu karara göre: 
A) Aylıktan, kitap parasından alacaklı olanların bu 

alacaklarının tamı, 
B) Alacaklarının tutarı 500 lirayı gecmcyenlerin bu 

miktara kadar olan alacakları, 
C) Alacakları 2.000 lirayı geçmeyen sosyetelerin bu 

miktara kadar olan alacakları, 
ödenecektir. İlgililerin belgeleri ile C. H. P. merkezindeki 
türkocakları hesaplarını arıtma komisyonuna basvurma-
ları ilan olunur. 1-2520 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı: 

Edirne nafıa l•a~ ı ·i lı udi,.. i · 
' 

ği ıde • • 
ı - Eksiltmeye konulan iş (Edirne ~ehrinde Saraçha

ne ve yalnızgöz yeni imaret köprülerinde yapılacak inşaat 
ve tamirattır. 

Tamirat ve inşaatın keşif bedeli 13656 lira 43 kuruş· 
tur. 

2 - Bu işe aid ~artnamder ve evrak ~unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviye'i türabiye, şose ve kargir inşaata dair fen-

ni şartname 
E - Fenni şartname 
F - Keşif hulasası cedveli 
G - Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı altmış yedi kuruş 

bedel mukabiHnde Edirne Nafıa Başmühendisliğinden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 6 temmuz tarihinde pazartesi günü saat 
16 da Edirne Vilayet dairesinde yapılacaktır. 

1 - Eksiltme kapalı zad usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin 1023.48 lira 

muvakkat teminat ıvennesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstennesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıth bulunduğuna dair vesika 
2 - İstekliler )!apmış oldukları işlere aid vesikaları 

göstererek eksiltmeğe girmek için Edime Nafıa Başmü· 
hendisliğinden ehkliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mek-ıupları yukarda üçüncü maddede yazılı 
saattan bir saat evveline kadar Edime Nafıa Başmühen· 
disliğindeki Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu-
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la
nmdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1447) 

1-2524 

Çocuk Esirgeme Kurt mu Genel 
Merkezinden: I 

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

Osmanlı Bankası Ankara 

Müdürlüğünden: 

Bankamız servislerinde çalıştırılmak üzere bir memur 
alınacaktır. Türkçeden maada fransızca bilenlerin imti
han geçirmek üzere bankamız müdürlüğüne müracaatları. 
İngilizce bilenler tercih edilecektir. 

BİLİT 
ı - Kanarada aemır işlerine ait onarmaıar yaptırıla-

caktır. Keşif akçası (1871) lira (16) kuruştur. . 
2 - Keşif ve şart kağıdlarını görmek için baytar Dı

rektörlüği\ne gelinecektir. 
3 - Üstenne 6-7-935 tarihine rastlayan cumartesi günü 

saat (10) da Baytar Direktörlüğü odasında açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. 

4- Eğreti tutak akçası (140) lira (50) kuruştur. (1448) 
1-2525 

İLAN BİLİT · 
Kalaycı dükkanlarında a

şağıda yazılı şartlar yapda
caktır. 

ı - Dükkan tavanları saç 
levha i~e kapatılacaktır. 

2 - Muntazam davlumbaz 
yapılacaktır. 

3 - Tuğla bacalarla du
man çekilmesi temin edile
cektir. 

4 - Ocak etrafı tuğla ve 
saç levhalarla ayrılacaktır. 

5 - Kapların temizlenme 
yerleri içerde bulunacak ve 
kullanılan sular bir mecra 
ile dışarda cukura verilecek
tir. 

6 - Dükkanın zemini be· 
ton olacaktır. 

7 - Bu sayılan tertibatı 

15 Temmuz 935 gününe ka· 
dar yapmıyanlann dükkan
ları kapatdacakt1r. 

1-2328 

Doktor 
Ali laruf Ünver 

DERİ, FIRENGI VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi ba~mda 
Altmtaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul erler. 

ZAYİ 
Ankra Emniyet Müdürlüğiın· 

den aldığtm ikamet tez: keremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Macar tebaasından 
Yanoı; oğlu Yula 

2-2529 

Mürebbiye 
Bir alman bayan İstanbul ve 

Ankarada aileler yanında iş a • 
nyor aşağıdaki adrese müraca • 
atlan. 

A. N Post restant Yenişehir. 
1-2517 

~~ \J 'ıllı" / l\1iidaf na Vekaleti 
~~ Satmalma Komisyonu 
~~ ilanları 

İLAN 

Bitlis kıtaatı için 85,000 
kilo sığır rcti kapalı zarfla 
ek.siltmeyc konulmuştur. · 

1 - Kanarada kompra
sör tesisatı ile elektrik terti
batının istahı gibi onarma· 
lar yaptırılacaktır. Keşif ak
çesi 3017.10 liradır. 

2 - Keşif ve şart kağıt

larını görmek için baytar di· 
rektörlüğüne gelinecektir. 

3 - Üsterme 3:7.1935 ta
rihine rastlayan çarşamba 
günü saat onda baytar direk
törlüğü odasında açık eksilt
me ile yapılacaktır. 

4 - İğreti tutak akçesi 
226.50 liradır. 

1-2473 

Satıhk arsa 
Yenişehir Nafıa vekaleti kar· 

sısında asfalt yola 150 m. mesa
fede bir arsa satılrktır. Karaoğ· 
landa İstanbul tatlıcısı Mehmet 
Aımana müracaat. 

1-2502 

Lüks yemek salonu 
Antika oymalı Avrupa ma

mulatı, ayrıca mutfak takım· 
ları, lüks salon, piyanot do· 
laplar, yazıhane tesisatıt ha· 
lı ve saire satılıktır. Telefon 
3947 1--2431 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH 
HUKUK HAKİMLİCİNDEN: 

Ankaranm Sakarya mahalle· 
sinclcn müteveffa Hacr oğlu Der. 
vişe ait ve mezkur mahallede ka· 
in Nezirağa sokağında eski 11 ve 
yeni 10 numaralı biri ufak diğe· 

ri lıüyü!c iki kaputu ve iki krsım ı 
ve birinci krsım üzeri tavanlı ve 
tabanlr iki oda ve keza tavanh 
tabanr çimentolu bir mutfak ve 
avluda bir hela ve yanında fenni 
surette yapılmı · bir ahrr bir tah· 
tadan mamul kömürlük ikinci kı· 
sım avludaki kapudan girilince 
alt katında tavanlı ve zemini çi· 
mentolu lıir mutfak ve bir hela 
merdiven altı ve tavanlı tabanlı 
yüklük ve dolaplı bir oda ve tah. 
ta merdivenden çıkılınca bir so· 
fa üzerinde tavanlı tabanlı iki o
da ve bir güsilhaneden ibaret O· 

lan muhammen kıymeti 2081 lira 
bulunan hane bilmüzayede satı· 

lacağından ve satış günü de 22. 

7.1935 pazartesi saat 14 de oldu· 
ğundan almak istiyenlerin yevmi 
mezkurda yüzde yedi buçuk pey 
alcçesiyle birlikte mahkemeye 
müracaatları ilan olunur. 

1-2530 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH 
HUKUK HAKİML1C1NDEN: 

Ankara İç Hisar A-1 hanede 
müteveffa Mehmet İhsana ait 
eşya 25-6.935 salı glinü saat 14 

de mahallinde ıbilmüzayede sah· 
lacağı lüzumu ilan olunur. 

1-2526 

• • 
1 - Ankarada Hakimiyeti Milliye meydanında yaptr

rılacak Bankamız binasının bodrum hafriyatı açrk eksilt
meye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 9.329.29 liradır. 

2 - Bu işe ait evrak: 
a) Mukavele projesi 
b) Metraj, silsilei fiat ve keşif 
c) Hususi şartname 
d) Umumi plandan ibarettir. 
İstiyenler bu evrakı Banka inşaat fen heyetinde göre

bilirler. 
3 - Eksiltme 3 temmuz 1935 çarşamba günü saat 17. 

de Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank umu
mi Müdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık usulde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 700.- lira 

muvakkat teminat vermesi Hizrmdır. 

Asl{eri Fallril{alal' 
Ti<·aret ((aleminden: 

600 ton Oleum 
Fabrikalar ihtiyacı için yukarda miktarı yazılı malze 

me 1 temmuz 1935 pazartesi günü saat on beşte pazarlık 
la satın alınacağından isteklilerin gelmeleri. 

Şartnameyi görmek istiyenler her gün Ticaret kalemi-
ne gelebilirler. 1-2532 

Adaııazarı belediye inden: 
5000 metre tulünde 60 milimetre dahili kuturlu pik bon 

15 adet Vana (Anahtarlı) 
25 adet 90 derecelik dirsek 
1 S adet Üç ağtzh (T) 

150 adet Abonalara su vermek için parça (tam yakrm)' 
2 takım boru delmeğe mahsus makkap 
5 takım Yangın musluğu (komple). 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı ve 15 atmosfer taz .. 
yika mütehammil su yolu malzemesi kapalI zarf usulii ile 
eksiltmeğe konulmuştur. İhalesi 16 Temmuz 1935 salx 
günü saat 17,30 da yapılacağından istiyenlerin artırma YO 

eksiltme kanunundaki şerait veçhile mezkür tarih ve gün· 
de 16,30 a kadar teklif mektupları ile 375 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ilan olunL•r. (1413) 1 - 2458 

lktısat Velialetin den: 
Muğla vilayetinin köyceğiz kazasına bağh büyük Ka .. 

raağaç köyünde kain olup 28 Mart 926 tarihli kararname 
ile Mustafa Zihni ve Ahmet varisleri üzerinde bulunan 
Krom madeninin işletilmemesine mebni imtiyazı icra ve .. 
killeri heyetinin 27-5-935 günlemec ve 2/2647 sayılı kara .. 
riyle fesh olunarak mekşuf maadin meyanına ithal edil· 
ıniştir. (1414) 1-2467 

İstatistik umum müdürl~Oii 
Sabnalm~ l(oınisyonundan: 

1935 senesi umumi nüfus sayımı için satın alınacak <> 
lan 17-20 milyon Powers istatistik makine fişleri eksilt• 
meye çıkarılmıştı. Açılan eksiltmede teklif edilen fiatlar 
haddi layikinde görülmediği için tekrar kapalı zarf usuli 
ile eksiltme açılması takarrür etmiştir. Bu fişlere ait güm .. 
rük resmi ve sair bilcüml'e masraflar müteahhide ait ol
mak üzere daireye teslim edilecek, bu baptaki tahmin o
lunan bedel 49 bin liradır. 

Eksiltme :1935 temmuzunun 26 mcı cuma günü dairede 
müteşekkil komisyonda saat 14.30 da açılacaktır. Buna 
ait şartname komisyon katipliğinden alınabilir. 

İsteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat teminat teklif mek ... 
tuplariyle diğer vesikalarını açılma saatinden bir saat e
vetine kadar ko:nisy-on reisliğine vermeleri lazımdır. 

{1307) 1-2322 

Ankara llelecliye reisliğinden: 
1 - İtfaiye meydanında belediyeye ait buz fabrikası· 

nm bir sene müddetle isletilmesi artırmaya çıkarılmıştır. 
2 - Şartnamesini görmek istiyenler hesap işleri mü

dürlüğüne geleceklerdir. 
3 - İhalet 4 temmuz 1935 perşembe günü saat onda 

hesap işleri müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 500 liradır. 

Tahmin edilen fiatı 11050 
liradır. İlk teminat 828 lira 
75 kuruştur. İhalesi 12 tem
muz 935 cuma günü Bitlis 
alay satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartna
mesini almak istiyenler her 
giin eksiltmeye girecekler 
teminatlariyle birlikte tek
lif mektuplarım ihale saatın
dan bir saat evvel Bitlis'de 
satın alma komisyonuna ver-

Öksürenlere KATRAN HAKl\.I EKREI\f 

meleri. (1441) 1-2523 

lmtiya.ı sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ncıriyatı idare eden 
\'azı İşleri MUdUrll Naauhl 
BAYDAR 

Çankm caddesi clvarmda 

l 
I Ulut Basımevind• bısılımş· 

tll. 

ı --~-SİNEMALAR 
f :YENi ) 

1 
1 KULÜP) 

BU GECE 
BIRAKIN SEViŞELiM 

Edmond Lowe - Tala Birell 

Gündüz iki filim 
1 - Paganini, 2 - Garip bir aşk 
A.yrıca: KUKURAÇA, ilci kunmlık 

GECELERİ YALNIZ 

BU GECE 
HALiS KAN 
Clark Gable 

~ündüz iki filim 
1 - Motosikletli Polis, 2 - Halis kan 

renkli ve şarkılı cazip bir eser .. 
BİR FİLM GOSTERİLlR 


