
ON ALTINCI YIL. NO: sa6S 
Adımız~ andımızdıır 

Ankara, suyu en bol şehir 
-------------------~~ ,. du··1ıkü t~Jllantı ·ında B. Çetiııkaya, Çııl}uk l)ara -

amutayııı 
jının bittiğini ve toplanan suların nerelerde 

ve nasıl kullanılacağını anlatb 

B
• rgı·si iııdiriliyor - Bur~a ovasının sulama işine 
ına ve ··z .k l beş yüz elli birı lira dalıa verı ere tamam anıyor 

. d .. Refet Canıtez'in re· 
Kamutay un ı·ı ,,. . ci 

. ı·-"nde toplanmıttır. Ey u • ınn. 
ı ıgı 34 lana• aıd 
tefl"İn, ikinci teırin 19 ay D B 

A anın ere a• 
üç aylık rapor, ~asy ~ıu SÜ· 

1 k"" ··nden Alı Osman oı 
ıa an oyu d Mehmecl 
1-yman Sarı oğulların an . ~ , s··ı ,_..n ve 

. o~~ıu Nuri. Mehmet oğlu duo~lu Halil 
rı oğullarından Ahme m l 

ıb h
• . ölüm cezalarına çarp ı • 

• ra ımın k Ü onu 

olmasını temenni ettiğini, yalnız genç· 

lik parkı ve au meselesi hakkında iza· 

hat verilirse çok memnun kalacağmı, 

hükümet eıbabı mucibeıinde soO bin 

lira isterken bunun komiıyonlarda 50 

bin lira fazlaaile 850 bin liraya çıka· 

rıldığını ıöyledi. 

B. Refik inceden aonra kürsüye çı· 

Çubulr barajının bittiği· 
ni ve Ankaramı:ın bol 

suya ka&1ufmakta olduiunu bildiren 
Bayındırlık Bakanımız. Baıbalıanımı· 

.zın yanında Çubuk barajında 

kan Bayındırlık Bakanı B. Çetinkaya 
Ankara ıu itlerinin batından bugüne 

kadar olan safhalarını izah ve timdi· 
ye kadar alınan tahıiaatın nerelere 

(Sonu 5. inci .aylada) 

. maları hakkında adliy~ . ~d! . 
b" b ı B fevzının ta ama 

ıraporu, ın af ·. ·ır üdafaa ko· 
me ile taltifine daır Mı ı m b 1 d"t 

k rak ka u e 1 • misyonu raporu o una 

di. Ankara ıehri içme suyun"" ta• 

Artırma ve yerli malı haftasının 
ikinci giinü 

· K · öretae ısu 
lanması Etlık ve eçı 

n1arn ' h . 
verilmesi, gençlik parkında avuı: 1r 

. . 1212 2269 ve 2511 ııaYf• 
l?ılmıısı ıçın ' k 850 bin lira 
lı kanunlara ek olara . . 

1 
• hakkındaki pro1enıa gogıı&· 

vtn ınesı 

~ulmesine ba§landı. . Anka· 

Sümer bank umumi direktörü B Nurullah Sü
mer, dün Ankara radyosı·nda endüstrileşmemizin 

sebeblerini anlattı 
B R f"k ince (Manısa), 

. e. ı. "n Kamutayı birçok defa· 
ıranm su ışını l'f aman· 
lar meıgul. ettiği_"i, rnuht~:u/ arzusu 
1arda bu itın katı olarak . .un 
h:hıo.r edildiğini, ve bu tahııaahııt 

., - Aziz Vat&nclatlar; 
Milli iktisat ve taaarruf haftası, se· 

nede bir geçirdiğimiz son senenin bilan· 
çoıu karş111nda bize vicdanlanmızı kont· 

Baıbetke 

Mesken anketimiz bitti 
F. R. ATAY 

1111:: 

, k nıeteletini Ankara da mes en 
'-""k"'nden halletmek yollarını arı
~o u dl --en........... Uluı bu maksa a g ... T ye,....... ' b · ok c~ 
lerde bir anket açtı ve ırç b 

. A k f mize ceva vablar neşrettı. n e 1 
•• Yan-

verenler arasında Profesor. y· o-
M.. .. Laprad Viyettı ay 

sen, osyo ' . · ar· 
li gibi yabancı ürbanıst ve mım 

1. · r ve ekono· lar, sonra, yer ı mıma 
mistler vardır. 

Fransa' daki bahçel~ ı~hi'!_er ce: 
. . . . d"c..d"g"'ı hır soz var. 

mıyetınm ııar e ıaı 1 h 
"Nasıl her kuşun yuva~• varsa, er 

Büyük harbtan beri dünyanın 

her tarafında vatandaıları çatı al· 
(Sonu 4. üncü aa

0

ylada) 

Ata türkün 
teşekkürü 

Cumur Ba-ı:kaııbğı Genel 
· ekrt>terliğindcn : 

Altıncı milli ekonomi ve art1r· 
ma haftaaı miinuebetiyle yurdun 
her tarafından gelen ve vatan· 
daşların mitli ideal için duygu ve 
heyecanlarmı bildiren yazılara te· 
ıekkürlerini iletmeye Atatürk, A· 
nadolu Ajan$ını ödevlemittir. 

·. d b" meskeni olmalıdır.,, msanm a ır ~~VVVVVVVV' 

r-ol etmek fırsatını vermektedir. 
Milli iktıaat ve taaarruf haftHı, ha· 

tırlaranuz, milli ekonominin en 111untılı 

Dün radyoda 6ır söyıev ueren 
B. Nurullah Sümer 

ve en kritik bir &afhaıının mahıulüdür 
Milli pazarlar yabancı metalann baskı 

nına uğramıf, milli mahıuller bütün pa· 

ıarlardan koğulmuı. Devletin itibarına 

miyar olan milli para bu depreıyondı. 

takattan kalını' bir nabız gibi, gittikçe 

(Sonu 4. cü sayılada) 

İkinci sayfamızda 
Üçüncü sayfamızda 

· KIND UZLASlUA PROJESi .. HAK 
stDDF.TI.I TF ... NKIDtER 
~ . 

B. Horun istifa ı İ tenıyor 

Habeşistan' ın ~tiUetler 

.4rtırma ve yerli mallar hll/tası miinasebeıiyle 

l\lağaza vitrinleri 

Beşinci sayfamızda 

İtalyan resmi tebli~i 
• 

l~GIT .. TERE - ,_.RA' S -1 l171, '-~ ~1 f 
rı:KrlFl",'ll\ \IE1 ,, 

1 l da 
01 

.. lar ki· inoiltere lıiiküıneti 
Ha )e~ er ıy < • 11 ~ ' QGRUY A İT AL YAN - HABEŞ ANLAŞMAZLIGI HAK-

Cemiyetine notası 

•'tT AL v ANLARLA DOGRUD~~ Pvı KINDA eucüN öCLEYIN ut R BEY AZ 
BİZ KONUŞSA tDIJ' DA RDlK ı KlT AB ÇIKARACAK 

ŞARTLAR ELDE EDE . ' .. A A.AAllJ'VV'o~VV'VVVVVVVVVVVVVVV\.ı'VV\ırv'V\.'VV\> 
''°""'""'..,..,.._NV'V'V'J~VV\l'V"'NV\N'\fVV~~fVVVVV\ 

l ı ll~KK \'l 193~ Cl !\1 \R l E sJ 

7~k:at ve fitrenizi Hava 

Kurunıuııa veriııiz 
---···--··-----·----.. ---··~·----· 

Hcr)erde 5 kuru 

''Ulus ,, un dil yazıları 

TURK DtLt 
tle iııdo - Örope en ve Semi tik 

Diller rasınd a l\lukayese . . 
Dillerin bir kaynaktan geldiğini ile· 
ri süren teorilere kısa bir bakı'j ve 
''Güneş - Dil,, teorisi ile "M. Hilaire 

de Barenton,, uu teorisinin 
karsılastırılması , . 

-·-----· 
Dillerin ana kaynağmı arattırma yolundaki çalıtmalar, IOD 

aııır içinde oldukça ileri gitmittir. Bununla beraber, bu yoldaki 
mukayeselere Türk dilinin orijinal varlığını karııtımuyan Avru 
palı alimler, tam bir muvaffakıyete vardıklarını idclia edemezler. 

Dillerin kaynağı bahsinde baıhca iki meslek ıöze çarpar: 

1. - Monojenİ•tler: Yer yüzündeki bütün dillerin bir tek dil'4 
den doğduğu fikrindedirler 

2. - Polijeni•tler: Türlü dil familyalarının ayrı ayn Yilcut 
bulup inkitaf ettiğini iddia ederler. Bunlar, bütün dillerin bir ana 
kaynağı olduğuna kani olmadıkları için, araıtırmalarını yalnız 
bir dil familyasının ana dilini aramia hasretmiılerdir. Bu Jriim
reye göre Ural • Altay dillerinin batka bir ana kaynap warchr._ 
lnJo • Ôropeen denilen diller batka bir kaynaktan YÜCUt but. 
muıtur; Hamito • Semitilr denen dillerin kaynağı da batbdır. 

Biz burada bathca dil familyalarının kartılaıtırılması ile ui4 
raıacağımı:zdan bu ikinci meslekle metrul olmayacağız. 

Birinci mesleğe bağlanmıt olan monojeniıtler, dillerin bepll 
biı tek kaynaktan geldiğine teori şeklinde kani olmakla beraber. 
bu ana kaynağın hangi dil olduğunda her biri batka yol tutmutc 
tur. En son ve en yeni olarak bu yolda bir iddiayı ileri süren fran-
612 dilcilerinden M. Hıilaire ele Barenfon'dur. Bu zat "Dillerin, din
lerin r>e ltallJann kaynafı: L'origin~ Ja I,.,....... J• ,..,...._ 
et cleı peupleı'' adı altında 1932 ve 1933 senelerinde Parü'te n~ 
rettiği iki ciltlik eserinde Sümer dilinin Hiyeroglif ve Kiipeilor111 
yazılarım analiz ederek, bütün dillerin Sümerceden doiduiu te
orisini ileriye sürmüttür. M. Hilaire de Barenton bu teoriaini ia
pllt için elde bulunan Sümer yazılarında buldujuna kani olchaju 
söz köklerinin genit ve çok anlamlarını sıraya koymut, bu kölde
rin türlü dillerde aldıkları birletme tekillerini - kendince dotru 
bulduğu bW yolda - karıılaıtırmııtır. 

Dillerin ana kaynağına Sümer.cede bulmak demek, Türkçede 
bulmak demektir. Çünkü Sümerlerin Orta Asya'dan Mezopotam. 
yaya ıöçmüt Türkler ve Sümer dilinin de onlann birlikte ıetir
mi~ oldukları bir Türk lehçesi olduğu artlk tarihçe aahit olmuı 
hakikatlerdendir. · 

Bununla beraber, yalnız Türkçenin Sümer lehçeaini ıoz önü. 
ne almakla hakikati tam olarak ıörmeğe imkin yoktur. TürlS 
dilinin ilk doğufunu, ilk ana kökün ve ondan çıkan . prenaipal 
köklerin ana anlamlan ile bu ana anlamın zamanla aldıiı deiit
meleri, köke yapıfan ve onun manumda nüanslar yaratan ekleri 
ve bunların mana delaletlerini arattırmak lizmıdrr. 

Böyle bir araıttrma neticesinde Türk jeniıinin buldu ... iN. 
yük hakikat, "Günq ·Dil Teorüi'' ile ifade ve izah edilmiftir. 

M. Hilaire de BMenton'un Sümer teorisiyle Türk jeniaini• 
doğurduğu ''Günef • Dil T eori.i'' ni filolojik metotlarında we ke
lime mukayeselerinde kartdattırmak, iki teorinin muvaffaln1et 
derece.ini ölçmek için kafidir. 

Bu yazımızdaı iki teorinin filolojik metotlarını kısaca 16-ter
dikten sonra, fransız dilcisinin "Mulatelil Dillerde Ateıin l.iın
leri Leı nom du leu danı deı diverıeı langueı" b-.lığı a~hnda 
yazdığı parçadan IO dilde alet mefhumunu anlatan kelimeleri 
alarak, birer birer ve sıra ile, evveli M. Hilaire ele Barenton'un 
etimolojik usulünde. sonra da ''Cüneı • Dil T eoriıi'nin meto
dunda analizleri göstereceğiz. Bu iki etimolojik analiz ıi.le
minden hang:ıinde isabet olduğunu, okuyacakların takdirine 
bırakıyonız. 

H. Hiltıire de Barenıon'fln 
Filofojik Mr.rodu 

M. Hilaire Je Barenfon dünya 
dillerinin iptidai kökleri Sümerce
de olduğunu bir esas teklinde ifa
de ile iktifa ederek, insan fikrinin 
ilk önce hangi ana anlamı 1drak 
ettiğini ve bundan çıkan anlamla
rı ilk önce nasıl bir sıra ve nizam 
altında ifadeye çalışhğmı araşhr· 
maktan geri durmuştur. 

Y almz Sümer yazılarında g u
len tek heceli, köklerin müteaddit 
manalarını, Hiyerolif ve Ki.ıneİ· 
form yazıların hallinden çıkarma 
ğa çalıtarak, umumi mefhumları \ 
bu köklerin manalarına göre par-

( Devamı sayla: 2. aütun: l .) 

Giitw~ - IJil 1'eoriıinin 
f'ilolojik Mt>to<lu 

"Giinq · Dil" le01"111, insanlann 
ıuurla kainata baktıkları zaman 
en evvel anlayı,larmı tahrik eden 
ve bu anlayışı sesle ifade ihtiyacı 
uyandıran objenin ''günet'' oldu
ğu esasiyle başlar. 

"Günef" mefhumunun insan di. 
mağmda uyandırdığı önce konkre, 
sonra abstre mefhumlara da. "r rk, 
sıcaklık, ate~, lıar(ket, imtidat. 
zaman, mesafe, su, renk, ses, esas 
sahip, Allah, yükseklik, buyc.ikl",k 
lauwet, kudret ... " ana fikirlerin le 
toplar. 

Bu mefhumları ve sonradan 
(Deuamı sayfa: 2. sutcM: 2.) 
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ç< ....... uaK yolunu tutmuştur. 
r ı.isal oJarak, aşağıda .. ate§'' 

mefhumunun 10 muhtelif dil gru
pundaki manalarını tahlil eder
ken, aldığı söz kökleri ile mamı.la.
:rmı buraya kaydedelim: 

"Ateş'" mefhumunda M. H.laire 
Je Barenton'un bulduğu manalar 
ıunlardır; 

1. - Mabet, mihrap 
2. - Kurban 
3. -Allah veya buğday 
4. -Ateş 
Un muhtelif dil grupundan al

dığı kelimeleri, kendi düşunuşune 
göre bölerek, bunların parçaları
na bu manalardan birini izafe e
den fransız dilcisi, "ate§" mefhu
munun cüzüleri saydığı bu mana
laı ı kök adını verdiği - u keli
me parçaları ile ifade ~diyor: 

1. - Mabet ve mihrap manası
n : a, ha, ag, pu, ri, ig, u, e, pu-a, 
un, u-a, hu 

2. - Kurban manasına: te, mı 
3. - Allah veya bugda) maml

~ma: il 
4. - Ateş manasına: §i, ni, ir, 

pi, u, u l, ug, uku, og, ur, d~ si, iz.i, 
pi-ii, ti ..• 

Bu tiCride, doğrudan dogru) a 
kök o an ag, ig, ug, og, uk ve b t 

nun j nı tutauileceı< pr'""· 
lıöklc, _n un, il, ir, ur ..• gib1 .. 
celer \ .• rdır. Fakat aynı zamanua 
konson .a bn.şlıyan ve kök olamı
yan hu, pu, ri, hu, mi$, şi, ni, pi, 
Ji, si, tı ••• gibi monosiJap}ara ve 
hatta pu-a, u-a, uku, izi, pi-iı gibi 
iki siliıplı sözlere de tesadüf olu
nuyor. 

Grekçe ·'ate§" manasına olan 
"pur" kelimesinin analizinde gö
rüldüğü üzere, M. Hilaire de Ba
Tenton, bir kere pu ya "mihrap'', 
ire "ateş" manası \'erdiği halde, 
dönüp bir kere de ri ye ''mihrap" 
ve pi ye "ate§" manası vermekte
dir. 

Bu yo)da bir analize keyfi ve 
indi dememek güçtür. 

Kelimelerin biribirinden çıkış 
tarzı hakkında M. Hüaire de Ba· 
Tenton'un görüşü de şöyledir: 

"Lengüistikte kelimelerin biri
''birinden çıkışı, başlıca dört yol
" da olur: 

"). - Prensipal köke muayyen 
"manalı yeni elemanlar ilavesiyle; 

"2, - Söze menfi mana verdi
''ren ve böylece kelimeleri müspet 
"ve menfi diye iki kısma ayıran 
''bir edat ılavesiyle; 

"3. - Kelimelerin baş tarafına 
"preposition (ön edat) getirilerek; 

"4. - Vokallerin ve konsonla
"'rın şekil değiştirmeleriyle." 

Bu dört tarzın her birine Sümer 
HiyeroğJiflerinden örnekler aJarak 
onları başka dillere de tatbike ça
lıJ&n M. Hilaire de Barenton, ilk 
yol dediği köke yapışan muayyen 
manalı elemanların (yani eklerin) 
manalarım sabit ve muayyen bir 
tekilde tespit imkanını hiç te dü-
ünmüş görünmiyor. 
İşte Af. Hilaire de Barenton'un 

eserinde takip ettiği filolojik me
todun ana hatları bundan ibaret
tir. 

Bu ana hatların tatbikatını aşa
ğıda "ate§" mefhumunu gösteren 
muhtelif kelimelerin analizinde 
göreceğiz [1] : 

[1] Türkçeyi yalnız Biyanki Ju-
atinden takip eden M. Hilaire de 

Barenton, "ateş" manasına olarak 
Türkçe "od" kelimesini bile bula
mamış, Türkçe "ateş" karşılığı di
ye - zıya demek olan - "nur" keli
mesini yazmıştır! 

Konferanslar 
"'Hukuk ilmini )a)ma kurumu'" 

tarafından tertib edilen 
konft•ran~larm ikinci i 

Bugün halkevinde saat 15 de, İs· 

tanbuldan gelen ticaret hukuku pro
fesörii B. Ali Kemal Elbir tarafından 
erilecektir. Mevzu "Ticaret kanunu-

na bir bakıt" tır. 
Ankara ziraat enstitüleri prof'e. 

aorlerinden Dr. VoJterek tarafından 

bugün saat 17 de Ankara halkevindc 
*'Türkiye deniz ve göllerinin tabii 
:zcnginlikl ri" mevzulu bir l onferans 
erilecek tir. 

bunların yerine geçen .. ego" mef· 
humiyle bütün başka süje ve ob
jeleri ifade için insanın ilk telaf
fuz ettiği manalı söz ana kökünü 
"a'' vokalinin u:zunca söylenme
sinden başka bir şey olmıyan -
"ağ" olarak tespit eder. 

Bu ''ağ" ana kökü~n vokali o
lan "a", ses cihazının tekamülüyle 
''L, i, e, o, ö, u, ü'' vokaHerine tahav
vül ettiği gibi, konsonu olan "ğ'' 
de, bir yandan ''y, g, k, h", bir yan
dan da "v, b, m, p, f" konsonları
na tebadül eder. İşte bu 8 vokal ve 
9 konsonun teşkil edebildiği 72 
kök birinci derece prensipal kök
lerdir. 

Sekiz vokalle söylenebilen l2J 
"V. ğ'' ana kökü, başlarında bir 
vokalle sö~ lenen ''t, d .• n, r, l, s, §, 

c, ç, :ı., j" konsonlariyle birleşip 
kaynaşarak ikinci derece prensi
pal kökler teı;kil eder. 

Ana kökle birinci ve ikinci de
rece prensipal köklerin hepsinde 
yukarda sayılan mefhumlar var
dır. İşte bunun için, aşağıda gös
terilen analizlerde "ağ, eğ, uğ, iğ, 
ag, ug, ig, og, el" köklerinin hep
sine de "sıcaklık" manası veril
miştir. 

Köklere yapışan ve onlarda mu
ayyen mana nüansları yaratan ek
lere gelince, "Güne§ • Dil Teorisi", 
bunları da şu yedi sınıfta topla
mıştır: 

1. - (. m "b, v, p, f, ğ, y, g"), 
ana kökteki mefhumu kendisinde 
tecessüm ve tec'!lli ettiren suje ve
ya objenin ifadesidir. 

2. - (. n), süje veya objeye 
muttasıl sahayı ve bu sahadaki 
süje ve ya objenin ana süje veya 
obje ile münasebetini, yahut ha
riçte bulunan herhangi bir süje 
veya objenin ana süje ve objeye 
bitişik sahada tecellisini anlatır. 

3. - (. -+- ı " , z, c, ç, i'' ), süje 
veya objeden oldukça uzak bir 
sa.hayı ,.e bu ahadaki süje veya 
objenin an,a süje veya obje ile mü
nasebetini, yahut ana süje veya 
objenin bu sahalara yayılarak da
ğıhşrm ifade der. 

4. - (. - l), süje veya objeden 
gayet uzak, müphem, umumi, ge
niş, gayrışahsi, engin ve ıamil bir 
sahayı "e o abada bulunan 5Üje 
veya objenin ana süje veya obje 
ile, gayet müphem bir münasebeti
ni, yahut ana süje veya objenin 
bu sahada gayet umumi bir vasıf 
haline geli§ini anlabr. 

5. - (. ~ k. ''g, h, y, ğ, v, b, m, 
p, f, c, ç, j, s" ), kök mefhumunun 
bir takım eklerle birleşerek aldığı 
anlamı tamamlamağa, tayin ve 
ifadeye ve isimlendirmeğe yara
yan umumi bir amil rolünü oynar.· 

6. - (. + r), bir obje, siije, pan
se veya hareketin muayyne, müs
pet, kat'i bir nokta veya sahaya 
bağlı olduğunu, orada takarrür ve 
temerküz ettiğini bildirir. 

7. - (. ~- t "d" ), yapıcılık, yap
tıncılık, yapılmış olmaklrk nıana
lariyle keskin ve kuvvetli bir a
mil ve fail rolünü ifa eder. 

"Güneş - Dil" teorisine göre, ke
limelerin etimolojik kuruluşu 

[ (V. -r K.) ~ (V. + K.) + (V. 
+ K) ... ) serisi halinde olur. Son
radan morfolojik ve fonetik se
beplerle bu vokal ve konsonlardan 
bir takımı düşebilir. 

Kelimelerin etimolojik tahlille
rinde ayrıldıklan her bir cüze yu

karda izah edilen kök ve ek ma
naları verilerek kelimenin anlamı 
tayin olunur. 

İşte ''Günq - Dil'' teorisinin fi
lolojik metodu da böyle hulasa 
edilebilir ki bunu da aşağıdaki 
tatbikat izaha kifayet edecek
tir: (3) 

1. Necmi DlLMEN 

(2) Bu formüllerde (V.) vokal, 
(K.) konson manasma kullanıl
mıştır. Bir konson ba.şrnda (V. +) 
onun kök şelcli, ( • +) onun ek 
şe~li demektir. 

j[J~ lki metoda göre "ate~· ma
nasına gelen kelimelerin J;arşılık• 
/r analizlerini yarm neşredeceğiz. 

ULUS 14 ILKKANUN 1935 CUMARTESİ 

1 D Ş HABERL 
" Paris projesi,, Londra ve Cenevrede 

şiddetli tenkidlerle karşılandı 
B. Horun · stif ası isteniyor - 1-'ondr· gaz,~ teleri su] ı tcl{lifleri 

·ı)ey ıinde şiddetli yazılar )'' zıyorlar - İ ~ilterenin })ir 
tek ifini B. l.1aval niçin red dt1'tmiş? 

TAYMİS GAZETESİ DİYOR Kİ: ''B. Lava1'in teşebbüsü aklın kalmıştır 

İngiltere'nin müşterek de vaya göstereceği yardımı n hafiflemesi 
bir umusa uyandıracak ve dışarıda İngiliz devlet adamlarının 

içerde acı 
şerefini ve 

İngiliz mertliğine olan itimadı yıkacaktır ... 
Paris, 13 (A.A.J - Dış Bakanlıkla 

alakası olan Pöti Pariziyen gazetesi BB 
Laval ve Hoı-'un Cenevre'de birçok de· 
legeler tarafından asık suratla karşılan· 
dığınr yazmakta, bunun ise Paris proje-
ııi esaıı. içinde bir görüşme kapısının açıl
masına müsaid olmadığını lı:aydetmek

tedir. 

Londra, ll ( A.A.) - Haber alındı • 
ğına göre ingiliz hükümetinin verdiği 

talimat gereğince B. Eden, Milletler Ce
miyeti ile mutabık olarak çalışacaktır. 

Londra mahfillerinde Pariıı sulh projesi 
acı acı tenkid olunmaktadır. Söylendiği
ne 1töre sulh planının evvela milletle:
cemiyetine ve sonra müzakereci devlet 
lere tebliğine dair İngiliz teklifi Eransız 
hükümetince kabul edilmemiıtir. Hatta 
B. Laval bunu katiyetle reddetmiştir. 

Londra, 13 ( A.A.) - Taymia gazetc
ııi sulh projesini çok şiddetle tenkid e • 
dcrek diyor ki: Paris'te tasarlanan gö
rüşem esası ne ltalya ne de Habeşistan 

tarafından kabul edilefülecek mahiyet · 
te değildir. B. Lavnl'in teşebbüsü aldm 
kalmıştır. lng\ltercnin mü terek dava • 
ya göstereceği yardımın hafiflemesi içer· 
de acı bir umusa uyandıracak, dışnrda 

İngiliz devlet adamlarının şerefini ve 
İngiliz mcrdliğine olan itimadı yıkacak

tır. Bugünkü hareket İngiliz kabinesinin 
teşebbi.isü neticesi olsa idi herhalde bu 
şekli almazdı. Bu hareket, B. Laval'in 
hususi vaziyetinin izini taşıyor. B. La • 
vaJ'in kendine mahsus şebebleri olabilir 
faknt her halde İngiliz hükümeti fransız 
gazetelerine mahrem rnporlann ifşa e -
dilmesi ile çok müşkül bir vaziyete dü
şürü!nıüştür. 

Londra, 13 ( A.A.) - Morning Post 
gazetesi İngiliz hukümetinin nasıl olup 

da Paris projesini kabul ettiğini şöyle 

anlatıyor: Son haftalar içinde İngiliz 

hükümcti zecri tedbirler siyasetinin do

ğurabileceği neticderden, Akdcnizdeki 

İngiliz gemilerine fransızların kafi mü • 
zaharet vadetmemit olmasından endişe
ye düşmüştür." Fransız limanlanm mü 
dafaa haline koymak için 10 - 15 gün la· 
:zımdır. Sonra bu limandan hiç biri bü
yük İngiliz gemilerini alabilecek kabili· 
yette değildir Musolini'nin, petrol am • 
bargosunu düşmanca bir hareket tcJ::k

ki ederek o suretle mukabele etmesi ih
timaline kartı İngiliz hükümeti Fra'" 
dan kendisine denizde yardım için ge -
rcken tedbirlerin alınmasını istemiştir. 

&. Lava) iıe daha önce bir eulh projesi 
hazırlanıp Musolini'ye verilmedikçe • :.ı 
bu proje Mueolini tarafından reddolun

rn.ndıkça buna imkan olmadıiı cevabınr • 
vermiştir. 

Londra, 13 (A.A.) - Muhalif ga

zeteler Paris projesinin daha şimdi· 

den öldüğü ve çarıamba günü de 
Milletler cemiyeti tarafıDdan gömüle· 
ceği kanaatini emniyetle kaydetmek· 
tedirler. 

Londra, 13 (A.A.) - Deyli He
rald gazetesi, B. Horun, İngiltere ve 
bütün dünyanın itimadını kaybetmİ§ 

olduğunu yazmakta ve istifasını İste· 
mektedir. Birçok bükümet partiııi 

mebusları da B. Hor'un artık çekil
mesi lnzım geldiği düşüncesindedir

ler. 

Londra, 13 (A.A.) -Hiiküınet pnr
tisi mebuslnn Paris projesi aleyhin· 
de birçok mektuplar almaktadırlar, 

Bir mebus dün bu hususta 413 mek
tub nlmı~tır. 

Londra, 13 (A.A.} - B. Eden bu 
ak~m Cencvreden Londrnya hareket 
edecek ve Milletler cemiyeti konseyi
nin toplantısında bulunmak Üzere çar· 
§ambayn tekrar Cenevreye dönecek
tir. 

Cenevre, 13 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti konseyinin 18 ilk kanun car
§amba gününden evel toplanması 

muhtemeldir. 

Cenevre, 13 (A.A.) - Umumi sek
reterliğine habe~ hükümetinden ge
len bir notada Milletler cemiyeti il• 

samblesinin toplantıya çıı.ğırılmnsı is
tenmekte ve yapılan tekliflerin pakt 
hükümlerine ne dereceye kadar uy
gun olduğuna yalnız asamblenin hii-

küm verebileceği bildirilmektedir, 
Habe§ t. lehine, asamblP.nİn toplantı-o 
ya çağınlmasrnrn hukukan mümlt -
ol bilme · için İcab cckn mühletin 
bitmiş olduğu cevabı verilecektir. 

Roma, 13 (A.A.) - Drı itleri b • 
kanlığı namına söz söylemeğe sar .. 
hiyctli bir z.at gazetecilere her tifrlü · 
asılsız nikbinlikten çekinilmesi lüzu· 
munu bildirmiş ve demittir ki: "Yapı·' 
lan teklifleri bir sulh teklifi olıırak 
değil, ancak görüşmelerin esası ola• 
rak tetkik etmek İcab eder . ., 

Gazel del Popolo diyor ki: .. Mu· 
solininin açık ve kati bir cevab ver• 
mesi ve gÖrii§melcre gİrİ§meği red• 

. debnemesi bekleniyor. iyi haber al n 
mahfiller teklif çok geni§ olduğun• 

dan kısa bir :zamanda cevab verilemi
yeceğini sanr1orlar.11 

Ilal)tı.şistan l\Iilletler Cenıiy ~tine 
hir nota ver·<li 

Cenevre, 13 ( A.A.) - Fran11ız • ın
giliz tcklıfleri hakkında hıtbeş hiıkumP· 

tinin verdiği nota, İtalyan tecavüzüne 

sulh yolu ile bir hal sureti verilmesi lıey
fiyetinin yalnız Habcşistanı alakadar et
mediği tebarüz ettiriyor ve diyor ki: 

Mahiyeti, milletler cemiyeti ıır;nmb •'· 
si tarafından tasdik edilen bir tecavüze 
.ığrayan Hab~istan bu tekliflerle nşıı

ğıdaki kayıtaln kabule icbar edilmek • 
tedir: 

1 - Habeşistan, hemen heben yarı
sını, mütecavizin kendi fazla nüfusunu 
yerleştiı·mesini temin için, kapalı bir ıu

rette mütec viz ltalya'ya venuelidir. 
2 - Arazisinin geri kalan öteki ya

rısı için de Habeşistan müstakbel bir ilha 
ka intizaren, milletler cemiyetinin bu 
arazi Üzerinde mütecavize kontrol hakkı 

veı-mcı;İylc mutabık bulunmalıdır. 

Bu teklifin ehemiyeti hakkında 'i 

esas itibariyle tecavüz eden bir devleti 
tecavüze uğrayan bir devlet ıırııunclald 
vaziyetten doğan umumi dava üzerinde 
milletler cemiyetinin her nzasın {ik ·i 
aöylemc.k imkanı verebilmek için millet• 
ler cemiyeti asamblesinin derhal topl "" 
ması lazım gelmektedir • 

Cenevre, 13 (A.A.) - Asamblcni 
içtimııa daveti haklundaki habet talebi• 
ne telgrafla cevab veren milletler cemi .. 
yeti genel sekreteri B. Avenol bu tel • 
grafındn hassaten diyor ki: 

"- Aııamble baıkarunın fikri, bu ta.o 
leb üzerinde yapılacak muameleye ka .. 
rar vermek için konseyin müzakereleri .. 
nin neticelerini bcklcmelı lnzma geldii!J 
merkezindedir.,, 

Ilal>eşi .. tan teklifleri tetl{il ediyor 

HABEŞLİLER: doğrudan doğruya İtalya ile biz 
konuşsaydık daha eyi şartlar elde ederdik diyorlar 

Adisababa, 13 ( A.A.) - Necaşi, Ha
beıistan hükümeti nezdindeki amerikan 
müşaviri 8. Colson'u ihtilafın uzlıışm:ı 
yolu ile halline dair olan teklifleri /\ •· ~ 
ababa'daki İngiliz elçisi ile beraber tet
kik etmeğe memur etmiş olduğunu D ... 
ııic'den bildinni§tir. llk görüşme, bu sa
bah vaki olmuştur. Henüz bu görıişme 
hakkında tafsilat alınamamııtır. 

Dessie, 13 (A.A.) - lngililz - fran· 
sız aulh planının §U'tlarının ne olduğu
na dair buraya gelen telgraflar, açıktan 
açığa İnanmamazlıkla karşılanmıştır. Hnt 
ta bazı mahfillerde bu haberlerin ha • 
be}ler arasına cesaretsizlik sokmak için 
bnzı İtalyan ajanlan tarafından ortaya 
atılmış olduğu iddia edilmektedir. Neca§İ 
nin yakınında bulunan kimseler. rnHlet
ler ceimyetinin mütecavizin hareketini 
tasvib ve diğer devletleri itilafların ital-

yanın hallettiği şekilde halletmcğe tqvili 
etmeğe muadil demek olan bir teaviyye 
suretine müzaharet ctmc&ine inanmak • 
kim olmadığını söylemektedirler. Ha. 
~istnn'rn, Cenevre kanalından geç • 
meksizin ltalya ile doğnıdan doğruya 
müzakerelere giri§mesi halinde datm iyi· 
şartlar elde edilebileceği beyan olun • 
maLtadır. Hnbetistan'ın hu kabil müza• 
l&erelere ıimdiye kndar girişmemit ol • 
ması mileltler cemiyetine olan itimadrn. 
dan ileri gelmitşir. Habeıistan, hakh ve 
yerinde gördüğü müddetçe, bu itimıuh 
beslemekte devam edecektir. 

Adiaababa, 13 ( A.A.) - Bugün De• 
ıic'de İngiliz. • fransn: teklifleri tetlciti 
olunmuıtur. Y nrrn için İmparatorun ce
vaba belalenmektedir. Tekliflerin :redde. 
di)eccğine muhakkak nazariyle bakıl • 
maktadır. 

S. 1-lor Cenevrede bir 1 aza geç· rdi 
Londra, 13 ( A.A) - İngiliz dış 

işleri bakanlığının bir tebliğinde de
niliyor ki: 

Sir Hor, Jsviçreye vardığının a -
kabinde ufak bir imza geçirmiş ve 
burnu kırılmışhr. Kendisine yakın • 
dan ihtimam yapılmak lazım gel .. 

~tir. Bu vaziyet olmasaydı, Siı 
Hor §İmdiye kadar dönmüş buluna
caktı, Kendisinin niyeti, seyahat e• 
debilecek bir hale gelir gelmez der• 
W hareket etmektir. Herhr.!d"! a • 
vam lmmara.smdaki mü.,..akerelerdeu 
evel Londrada bulunacaktır. 
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iÇ HABERLERi ARTIRI\1A VE YERLİ MALI HAFTASINDA 

Mağaza vitrinleri 
ISTANBUL TELEFQ!f LARI. 
~ 

B. kahirof geliyor 
jıtanbul, 13 -- Sovyet • Şuralar 

Cumuriyeti İttihadı Baıkınstan cu -
· · B Kahı" rof bu akşam Anmuc reısı • 

levaya hareket etti. 

Dış bakanımız Cenevre
ye gitti 

Jstanbul, 13 -- Dış Bakanımız~· 
1" evfik Rüştü Aras bu sabah ge~d~ 
w.e akpmki trenle Cenevreye gıttı. 

B. Pekerin dersi 
İstanbul, 13 -- C.H.P. umu: 

Sekreteri B. Receb Peke~ ~u ak~ 
Üniversitede inkılab dersını vermıı· 
tir. 

Yabancı mekteblerden . 
alınacak vergı 

lstanbul 13 -- lstanbuld~ !a. -
' d hangilennm b.ncı mek!epler. en w.• hakkında 

~ergiye tabı olabıleceıı d' k 

~tktkler yapılmaktadır. ~~ _ıye a· 
b. · takdınne e -

u 12 mekte ın vergı b" ed'l<f 
1 k kıymetleri tes ıt ı ı. 

şaı o aca li · Se 
S · · Alman ticaret sesı, n 

entorJ, k k r lerinden a
Benuva kız ve re e ıse . . 
'tınacak vergi mikdarı katıleştı. 

Alemdar vapurunun 
uğradığı kaza 

G · kurtarın• lstanbul, 13 -- emı bir 
firketiıtin Alemdar va~~run:z 'bi· 

., d " habennın t 1 

kuay! ugra ~~ ün Alemdarın bir 
ne ragmen g • • altında 

w ad " v'"' gemının kazaya ugr ıgı "' ·· d 
lann delindiği resmen .. teeyyu 
~ • d" kaza tahkik edılıyor. 
ıettt, tım ı 

Tramvayları kontrol 
1 bul 13 _ Gazetelerde tram • 
slaA ı , 

1 • • biniı: ve tramvayların "' 
vay ara ımş, " t b l 
cagı yolcu mikdarı hakkında s~n u 

.. .. .. ldıg-1 tertıbata. 
.. enlik direktorunun a - . 

guv d ld k a muhım 
aid neıriyat gazeteler e o u ç . . . 

V b kararın tatbıkının 
bir yer tuttu. e u .. . de 

. t" ebeke uzerın .. ·rketin araba vazıye 1' =ı 
,.ı b ısı ile ne derece
iıleyebilecek ara a say . - . kik 

._ d . mümkün olabılecegı tet . 
ye ... a aı . r ~. t kdı • 
ediliyor. Şirketin kifayetsız ~gı a 
. b beke üzerınde diğer 

nnde urayın u şe b" 
1 t cağından nakil vasıtalarını ça ış ıra . 

. .. ga:ıetecılere 
bahsediliyor. Yalı bugun ld - nu 

• . k"k etmekte o ugu son vıu:ıyeta tet ı 

sÖ)·tedi 

şoförlerin plakalan 

l b 1 13 - U ray fOförlerin 
stan u , "k sonra 

plaka ücretlerinin işledı ten k 
ve her ay sonunda almaya arar 

!Vertli. 

Yıldız davasının hallin
de çalışanlara ikramiye 

Yıldız gazinosunu işletend.Ma: 
, 1 h l bele ıyesı ri)·o Sera nm stan u . n da· 

aleyhine açtığı zarar ve zhı~7 .. ·n 
vasmm belediye lehine a 1 :ç• 
çalısma saatleri dışında 6S;lc>P an-

. k .. 1 · bir surette ça· 
tı yapara on em ı 

1 
k · 

hshkları anlaşılan lstaHnbu "t emsu~ 
· · · amı belediye reis mua vını ' k t 

ha kemal amiri Fevzi ve avul a • 
Hamit nazima'ya, çalışın~ saati erı 
dısmda gördükleri bu hızmet bere 

· t lanh a-kartılık olmak üzere op 
. k ş ücret ve-ıma 14 hra 70 şer 0 "'! k bul 

rilmesi bakanlar heyetmce a 
edilmittir. 

Gümrükler bakanlığının 
yaptırdığı tetkikler 

Altı aylık tetkik müddetlerini b~ka.n 
d h·ı· d bibnntS lıkça çizilen program a 1 ın e ..• : 

bulunan giamrükler genel direJ<t')rlugu 
N · ve tetkik direktörü B. Mustafa un 

·· ··k • len" direktör muavini B. Ce • gumru ış • • 
• . b" • d memleketmıı· fal bu ayın yırmı ırın e 

ze dönmek üzere lsviçre'den harekete • 

decekfet"dir. 

(~. H. P. 
Gcııyöııkurulu 

Hu kı!'t lıalkcvlcrindt• ,·criJc<·t·l.. 
koııf c;·anslar iizcriıulc görii~tli. 

12.12.1935 perıembe günü topla· 
nan C. H. P. genyönkurulu bu kıt 
halkevlerinde verilecek konferanslar 
için hazırlanan öğrenek üzerinde gÖ· 

rüıülerde bulunmuıtur. 

B. Mahmut Esat Boz
kurt'un dünkü dersi 

Dün hukuk fakültesinde inkılap 

derslerinden ikincisini B. Mahmud E
sad Bozkuı·t vermiştir. Büyük savaş 

sonlarında Osmanlı hükümetinin du· 
rumunu, ve bu devirlerdeki zihniye
tin bir örneği olarak "Meclisi mebu
aan" reisi Halil ve Mareşal Ahmed 
izzetin birer nutuklarını tahlil eden 
B. Bozkurt 0 devir şeflerinin kurtulu· 
un biricik çaresini sulhta gördükle· 

ş . k 1 k .. • . t "' rk milletinın en aran ı gun· 
rını, u • • • _ 
!erinde osmanh meclısmın 20 gun pa· 
di§aha nasıl hitab etmek ve ne ünvan 

ek muvafık olacağını münakaşa verm 
ve müzakere ettiğini İzah etti. 

Bundan sonra büyük harb içinde 
Canakkale Kutülamare, Gazze gihi 
kahramanlık hadiselerinin asıl sebeb· 
lerini anlatan hatip, harb sonu telak
kilerini ve Vilson prensiplerini tahlil 

etti. 

Sovyetler birliğile olan 
muahede 

Türkiye Cumuriyeti ile Sovyet Sos· 
yalist Cumuriyetleri birliği arasındaki 

dostluk ve bitaraflık muahedenamesiyle 
buna müteallik protokollar hükümleri· 
nin on sene müddetle uzatılmasına dair 

hazırlanan kanun layihasını hükümet 

Kamutaya verıni,tir. 

Müddetleri bitmek üzere 
olan anlaşmalar 

lsveç, Polonya ve Yugoslavya hü • 

kümetleri ile aramızda mevcud ticaret 
ve kliring anlaşmalannın müddetleri 
bitmek üzere olduğundan alakadar da

yrelerle bu hükümet mümessilleri ara· 
sında yeniden anlaşmalar yapdması \'C 

yahud müddetlerinin uzatılması için 
müzakereler yapılmaktadıı·. 

İzmite gelen göçmenler 
lzmit, 13 (A.A.) - Nazım vapu

ru ı.750 göçmenle dün Derinceye gel
di. Göçmenler vali, parti ilyönkurul 
reisi ve vilayet sıhat direk•örlüğü mem..ır

ları tarafından karıılanarak Derince
de ha;ır bulunan trenlerle hmite ge
tirildiler. Trenden İner İnmez önce
den hazırlanan misafir evlerine yer
lettirildiler ve Kızılay tarafından 

kendilerine yemek verilerek rahatları 
temin edildi. Birkaç güne kadar misa· 
fir kalacakları köylere gönderilecek
lerdir. Ana yurda kavuıan bu göç
menlerimiz cumuriyet hükümetinin 
österdiği şefkat ve yardımdan çok 

g · duyduklarını ve vilayetin aldı· 
aevınç 

ğı tedbil'ler u.yesinde hemen rahata 
kavuıtuklarından çok memnun kal
dıklarını ifade etmektedirler. ~-umu· 
riyet vapuruyla gelen 1.4?0 goçme-

"n de yarın Tuz.ladan Derınceye gel· 
nı .. d 
meleri beklenmektedir. Onlar ıçın e 
gereken tedbirler alınmıştır. 

Tasarruf haf tasında 
satılan incir 

Tasarruf haftasında istihlak edilmek 
.. lzmir'den bir vagon incir getiril-u:zere . . 
d•w' • azmı,.tık Bu bir vagon ıncır E
ıgını Y : · 

. Bakanlıg- ı ile bazı bankaların konomı 

memurları t rafından tamamen satın 

alınmıştır. 

EDIRNEHE K R l .\CHOR. 
Edime, l 3 (A.A.) _ Bir haftadan· 

b . . . "den hava bozmuş ve kar erı ıyı gı 

yaimağa baılamıtl"'· 

Aldığımız habere göre, l mart yu • 
nan isyanından sonra memleketimize sı· 
ğınan ve son genel af üzerine memle • 
ketler:İne dönmüş olan Elen subayları 

namına General Anagnostopulos Baş • 
bakan ismet lnönü'ne gönderdiği bir t'cı. 
grafla dost Türkiye topraklarında ken· 
dilerine karşı gösterilen ne7.aket eserin
den dolayı teşekkürlerini bildirmiştir. 

General Kazım Dirik 
Ankara da 

General Kazım Dirik dün sabah şeh 
rimize geldi. 

B. Ayet Al tuğ geldi 
Bakanlık tarafından lstanbul'a g" 

derilen Ekonomi Bakanlığı deniz nakli
yatı •umum müdürü B. Ayet Altug dün 
ıehrimize dönmüş ve Bakanlığa İncele
melerinin sonucu hakkında izahat ver · 
mişti-. 

Prof<~sör Yaıı~en 
Uzun zamandanberi §ehrimizde bu· 

lunan Prof. Yanaen evelki gün, Al
manya.ya gitmek Üzere şehrimizden 
ayrılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, Ankara.
mızın ıehir planını yapmış olan Prof. 
Yansen Adana, Mersin, Tarau.ı.. Gazi
antep, Ceyhan, hmit ıehirlerinin de 
imar planlarını yapacaktır. 

Tarım bakanlığı yönet
geri İstanbuldan döndü 
Buğday işleri hakkında yerinde in • 

celemeler yapmak ve lazım gelen ted -

birleri almak Üzere lstanbul'a giden Ta
rım Bakanlığı yönetkeri B. Atıf dün şeh
rimize dönmüştür. 

Evlenme 
Ankara Hukuk Fakültesi pro • 

f esörü Giresun mebusu Bay Sadri 
Maksudi'nin kızı Bayan Adile ile 
doktor Bay Vahdettin'in evlenme 
törenleri evelki gece Ankara Palas • 
ta yapılmıştır. Törende Başbakanla, 
Bakanlardan bir çoğu ve iki tarafın 
dostları bulunmuştur. (Ulus) da sa· 
adetler dileğindedir. 

-· 

I 

- --
))evlet f alu·ik:alarıııı n ve tiirk işçilerinin 
yaptıl{ları ~··iizel ~eylerin seril<liği bir 

kurum: Yerli l\1allar Pazarı 
Milli ekonomi ve artırma kurumu

nun açtığı vitrin müsabakası, birçok 
müeaseııe ve büyük mağazaların vit

ı inlerine dündenberi hususi bir Özen 
ve dikkatle hazırlanmı~ bir manzara 

verınişti. Artırma haftası içinde yapılan 
'•u müsabakalar, milli endüstrİmİ7.İıı 

yi.izde yüz yeri: İpeklileri, ç<!k ince 
bir zevkle yerleştirilmittir. 

Soldan üçüncü vitrine Bakırkö,. 
bez fabrikasının pamuklu mamuli.t1y. 
la patiskası, amerikan bezi, malll! 

Örtüleri, sofra takımları, keten yazlık 
elbiselik kumaşları; küçük bir Here-

Scığdaki vitrind~n bir köıe: Burada gördüğünüz her ~ey yerfülır. 

bir yıllık geliıimini güz.el bir dekoı· 1 

içinde tebarüz ettirmeai dolayısiyle 
ba§ta Yerli Mallar Pazarı, Orman 
Çiftliği satıt mağazası ve Anafarta
lar caddesindeki büyük mağazaların 
önünde biriken seyirci kalabalığı hiç 
eksik olmamııtır. Bilhassa Sümer 
Bank Yerli Mallar Pazarı'nın vitrin
lerinde ve mağazanın içinde yaptığı 
hazırlık ankaralıları bir sergi yeri 
gibi oraya toplamııtı. 

Soldan birinci vitrinde Atatürk'üır c 

ke halısı, battaniyesi ve yÜnlü lıı.:umat· 
ları, Beykozun kadın ve erkek iakar
pinleri, çantalar ve saire yerleıtiril · 
miıti. Bu vitrinde fabrikalarımızı can • 
!andıran güzel bir maket gördük. 

T emıil etti~i yerli fiı·malamnızın her. 
gün biraz daha güzelleıen, teknikle
ıen ve tutulan mallarını büyÜk bir ti
tizlik ve haaaasiyetle vitrinlerine ••· 
ralayan yerli mallar pazarının bu lta

'tırlanııı, onun son aylar içinde J'•P · 

Soldaki vitrind~n bir hö§e: Yude Kays eri hombina.sının makdi ve etrafında 
kombinanın piya ·a.)•cı çıkardığı bezler. 

tür'k endüatrisine hayat veren direk
tiflerinden birini okuyor.uz: 

'· ••. llu ııutwı; t·o,·uldurımı:z<1 
Cf'IUICI )'<1111lrtwyct lf'ıyıhtır. Uu 
du clwmmıil.· /mıliyetle lwbil
dir-.•. 

Vitrinin öbür köşesinde şunlar ya
.ı:ılıdır. 

• "\ii11wr lmul.· tiirl.· cruliixtl'İsi-

11i11 arwlıtflrulu·. f:ruliistrilı•~nw 

ulus IJiitiirıliiğii. i~ birliiii. 1.-iil
tiir birli~i "t•tiı·iı·. 

Altta Kayseri kombinaaının ma· 
keti ve onun &ağında, solunda Kayse. 
ri fibrikaaının etiketini ta§ıyan bez 
topları ycrleıtirilmi§tir. Dün dikkat 
ettik. Yedisinden yetmişine kadar her 
ankaralı bu vitrinin önünde, kendi 
pamuğumuzdan, kendi tekniğimizin 

dokuduğu bu eseri bir dakikacık ol· 
sun gÖğ&ü kabararak seyretmeden 
geçmedi. 

ikinci vitrin İpliklere ayrılmıştır: 

tığı ve yakın aylarda da yapmak İa· 
tediği §eyler hakkında ufak bir arat· 
tırma imkanını vermiştir: 

Mı• m 1"1.-cllı• )'t•rli rmıli<ır 
pa:a rla rı. 

Sümer Bankın idaresi altında bir 
yerli mallar pazarları dircktörlüğu tetki. 
lalı vardır ve merkezi lstanbuldadır. n· 
kara, Samsun, lzmir, l&tanbul (Be • 
yoğlu, Be§ikta§, Kadıköy. Emin<Mau, 
Kar.aköy) de şubeleri vardır. 

Bu mağazalarda Sümer Bankın 
kendi mamulatından ba;tka diier mıı . 

li fabrikalar mamulatı da hem te,hi .. 
edilir, hem de satılır. Bu itibarla yerlr 

mallar pazarı milli endüs&isinin e 

§İmini ve seyrini biz.e en guı:et ala 

tan sergiler gibidir. 

~ ,.,./; mcılfoı· ımz.m·mcfo n,~fo,. 

bufobilir. İlıi~? 
Yerli mnllaı· pazarlarmm Sumer 

Bankın mam:1latından ba .ka tbgc 

eşya arasında şunlara rasti i.\r ınu:.. 

Kı::ıfov .·mım t•ı i 

En arkaya konan Herekenin giızeJ, 

mavi bir dötemeliğinin önüne, Re'Sul
zade ve Altınmekik firmalaı·ının, yal-

1 nız Bursa koza ipeğinden yapılmı~ ve 
Kızılay sanat evinin hım ve eU, .~ 

- Sayfayı ç~virini.:. -
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Mesken Anketimiz bitti 
olduğu noktasında toplannmlda
dır. [Yazımızın sonunda t.a tip 
meskenlerin hesab Ye resimlerine 
bakıuı:ı..} 

( Bafı J. inci MYI-'•> 
tına almak Ye rahat ettirmek için 
ne kadar ~ aarfohmduiunu 
biliyoruz. Yeni incilD. hükümeti
nİD leÇİll1 propuıu içinde yiiz mil
yon inailiz liralık metkea •adi ele 
vardır. A nupanın lııiitün meaıle
ketlerinin hemen her teftrinde, 
deTlet tarafından dojrudan doğ· 
ruya, yahut muhtefıf tqebbialer 
himaye olunar~ yapılnut olan 
yeni mesken yığmluma taadüf e
dersiniz. Harb sonuna kadar, asır
lan:a Riren tecrübe fU1U1 ıöater
mittir ki lerJ mealıen Jauaını hal
ledemez . .Berlin, 1914 de, Avrupa 
mn en ileri ve yeni tehirlerinden 
biri idi: istatistikler, bu tehirde 
nüfusun)'üzde 85 inin ancak tek bir 
oda halabildiğini gö.termeldedir
ler. 

Anket cevablannı huJisa et
mezden evel, Ankara'claki vaziye
ti luaca tetkik edelim: Burada 
devlet, Y enitehir arsalarım istim
lak ettirmek, Emlik ve Eytam . 
Bankasını kurarak metken yaptı· 
raceklara kredi tema et ı ell, be
lediyeye meskenler yaptırarak aat
bamalr rihi eaalı tedbirlere hat· 
riitmiiflur. Fakat, audaa, metresi 
30 paraya alınan Y enitehir arala
n İ8peküluyon futıaasına blblla
nık, eLlen ele sepi .. fİııMIİ eeet
Nllİ IO lira1a bdu ~
•sshk "E7tam ........... ._ 
faizi yübelr idi; hem de ödib!ç 
•'malr JıPD ua serna,etıin
clen bqb, yapmm yan pua

....... tılı ılı ...... llele
cli1e meskealeri İ9e ı-. u, laem 
c1e .-'"ha. A.... ıl±R ' tı• lsc;lhi 
ne ..aJYGIUS? Ayleyi •pidaa, a
caktan aakrnabilea lrir çatı altı, 
elektrik 'ft pa, Ye • ! t..li 
böyle bir eY veya aputunan, an
cak, Ankara tefari merkez olduk-
taa - ........ ppal. uaaın-
da .............. Mır ilan bca ile 
1 ... ~ aıam ı:;iletiai ....._ 
ıaWleeek ......__ kinaı ... 
.... ...ıı cleiihfir; - çıei1I -
19 lira ile 100 liia .,.,.. ..... 
D-----L- ... al.-• • • ............. __, •weacır-
liyonaz. Elektrik ff - ..... . 
,akacak, yiyecekr ıi,_..., ... . 
teb, hizmetçi paralarmı dütüür· 
aeaiz. m rııt c laı n•n•• PiD ,. ---es, peripll - helsir --• • -~ .-1..! .... Jab seprw; 7-~M _. 
-- INıı inin toprak ...... içiMe 
.... olııp kalır . 

HalWri ·yea11, ....... " ... fiatlarm t.pnkii iereceıwe 
bnaan. ..... ........ Tllld
,. içia • .__ s .. aılar. 

imayı •• diier .....Dan .... 
tea IOma, çupp ar• •• lbma 
plir. lfaat lliidcMni• 1el•ı =a 
helnmz; m r nmlaıı ·- .. ı,.. 
'-ini ~z: Bizde iç.-•rm 
ajlam 9e emin dayançlanab• 

Ankara Merkezi 
Meofaatma 

biri, maaf°ın satınatma kud etidir. 

ltçiler büıbütun haziıı bir hal 
dedirler: Bir kısmı dağlarda gör
düğünüz kaçak kufübelerde otur
..ldadırlar; bunlar ıene iyi hal
liaicmler: Çünkü bu ladübelerden 
birinin tek odasmm adam batına 
J lira ile 20 işçiye kiralanrınş olan
ları Yardır. 

Ankaradaki mesken davası ik 
maliyemizin epi zam•ndanberi uğ· 
rapnakta olduğ1uuı bitiyonı:ı.. An· 
ketimizi bu tetkiklere bir yardım 
olmak üzere açmqtık. Suallerimi
ze [1] cevab verenlerin en çoğu: 

1 - Profesör Y ansen'in kira 
ltqjalan admı Yerdiği apartumuı 

si.teminin aleyhindedirler. [Hak· 
lan Yardır: Çünkü Hitler Alman-
7UI da, kıt topraklı Berfin' de, ni
hayet hu kqlalardan vaz ıeçerek, 
bahçe içinde itçi evleri yaptınna 
ia hatl•mıp.) 

2 - Fikirler, hir çab ... , rla 
bitif ik tek e.&erin daha ekoaa 5' 

[ 1] Suali erimiz un lard ı : 

l - Yapı Kooperatiften: 

a) Yap: Koopera<ifJt'ri hancf un
unsurlar için faydalı olaMHr 

it) Yapı Kooperatinerunde iftinl: 
sermayesi Ye yardımcı aerma
ye nasıl temin olunmalıdır 

2 - Devlet memurları meskenleri: 

a) Memur meskenleri bahçeli e-.. 
ler halinde mi. bfiyu'k apırrtr

manlar laalinde mi yapılmalı • 
dur? Fayda ve mahzurları. 

it) Bahçeli nler UMıll t m olu 
mır-. biti .. "ler ft bahçeler 
simnMnj mi. yona ayrı bahçe• 
ler i9Jade ayn nler sistemini 
a terdıb edeniniz •> ... _, 1 ... h ..... ,._ 
dır? Fayda Ye mahzurJan. Yo1ı . 

&a memurlara temlik mi edil. 
melidir? Payda ve mahaurlan. 

3 - f!9f meskenleri. 
Aileli w fdrir1le denmb oturan İf-

9ilıer, menim ftçileri, bekar itçilere gÖ

re 1Kf nleri IJalııılnnMf cfltlnceleri 
nb1 

3 - Cumur Batkanı Batvelüla 
ve Vekiller gibi ma••mlen ~ 
kabul.salonları olmak wm11elen
lerden bqb melllUl'ru içi11, -.. 
kam nieri clejil, müllr yapbnMık 
huıu1UDda biitün fwlDrler hülqi. 
yor. 

4 - Cevab verenlerden çap 
yap1 koopenliHeriıU. --:feli 
taraftarıdırlar. 

Biz, cevablann hep8ini okuduk
tan SODI'&, fa aıraeJi ~e- Y&l'l-

1GW'1Z: 

a) Henüz yol, dekuik e -
gıtmiy~n yerlerden binlerce evlik 
toprak •hnek [ Bmww 11e kadar 
u,cuu. mal o&.ca&ını J'&pl koop .... ra-
tihmn çifüik yohaad. alclajJ .. .. 
lar ıo.t.t!T'lllİflİr • J 

b) Yol, elektrik ve diger -. 
rafları metre Kıına :ıammedCftie 
l.mları, ~ bayıadıdııll. --
törlüğüaün konıb'olu alamda, top-
lu veya tefr evler İDfMı ~n •t· 
.-ık; 

c) Anb•a'daçek j w, .. ... 
...... Wdede ........ ~ 
... lrab •ı ••• ..... .. ... 
top .. bina ya,..., 

d) Diler makenleri tek falı .a. 
tmameakeaa ............. , .... 
.......... .,. dnlet tarafnttllla 
yapıp w rlan mıiildellcL elr, 
veya yapı kooperatiflerini kurmat 
olalara maza .... ... 

e) Meakea öelü•u isin azaiDI 
bir had lro,omak [ba hadden &fll'I 
masraf etmek iatiyealer bu farfu 
petİn of ar al verecerdndir • J 

f) ltÇileı-i de ikiye •Jll"IP, daima 
Aakara •da kalan yerli ~ JÇİa 
daha ucuz tipte tel& nler 

lrır mevsim veya Wr mu ..... 
için aelip &iclecek olanlv i9n .. 
toplu, hüyük, aıhi hanlar ya~ ....................... 

Ankara pelr ç~ zamanda 
200,000 nüfualu b r tehir el•cak, 

Barem maqr aatmalma lrudnd 
artarak çarııya dölliilece"' dült
kiD ft hareket &IVııcak. 

Baremin orta muth'an nle-. 
itilecek. ye çocuk Jetİf'İl'ecelıtiT. 

F. il. ATAY 

•• pA re7 ....._ r.A ff11t """""" apı .. Wrfi euieri .-.r- resı.-.ır.. 
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Ankara Hukuk fa-
. 

kültesi talebe cemı-
yerinden: 

Du en iş derneginin yeniden 
seçilmesi için kurultay 14/12 
915 cumartesi günü saat 14,30 
da toplanmağa çağırırız. 

Yoklama derneği 

Doktor , 
Hilmi Koşar ~ 

C ,ı .. ci Hastahanesi Cilt, Saç. >.~ 
Zührevi hastalıklar 

Mütehassı ili . ~ 

Bııhkpazarında Polis nokta. ı.. 
ı karşısında. Çıkrrkçılar yo· ~ 

ku u alt basındaki evinde, ~~ 
Hııstalannı her gün öğleden • 

~ sonra kabul eder. • 
Telefon: 3506 ~ 

4 
~~-

GöZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anafartalar caddesi 

;;a t mağazası üstü Nizamet· 
tin apartmıanı No. 70 

1-5230 

• Zeiss gözlükleri, korsalar. ili 

Kiralık apartıman 

dairesi 
İtfaiye meydanında hukuk 

mektebi yanında A. Soysal apar· 
\ım9.nının 6 odalr dairesi kira· 
ltktrr. İstiyenlerin içindeki sa. 
hibine müracaat etmeleri. 

1-5527 

açları 

dökii]eıı ler 

J--~~ 

~~>~ 
~~~ V· 

KOMOlEN KANZUK 

n El .. ~aç -'~s ı rı 

$3çiarın dökulmesine ve ke. 
p kl .. nınesine mani olur. Komo
je • ~larm köklerini kuvvetlen. 
dınc \"e besler. Komojen s:ıcla· 
nn gtdasıdıı. Tabii renklenni 
bozmn. latH bir ravıhası vardn . 
Komoien kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtrivat mağazala· 
rmda bulunur. 

LtNtMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

ILı\N ~ARTLA lU 
Beher Beheı 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 60 7 40 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çrıcan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 
ı - Zayi ilan bedelleri mak. ~ 

tu yüz otuz kuruştur. ·l 
3 - Tebrik, teşekkür, evlen. 

m:. vdat ve katı alaka ilanla· 4 

nııdan maktuan beş lira alınır 

BONE ŞA lfTI. \ RI 

M •ddet Dahilde Hariçte ~ 

S iı'li 17 Lira 30 Lira 1 
6 \v1ığ1 9 .. 16 .. 

1 
3 4 vlığ1 S .. 9 ,, 1 

">osta ücret. gönderilmiver ı 
t•ıh1Ar;ı r.ı>vııh \•erilmez 

~-~ 

İLAN 
İstanbul Levazım amirliğine 

bağlı kıtaat icin 65 ton sade ya· 
ğı 18.12.1935 ~arsamba günü saat 
15 de Tophanede satın alma ko. 
misyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bede
li 58500 liradır. İlk teminatı 4175 
liradır. Şartnamesi 293 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. 
t teklilerin kanuni vcsikalarile 
birlikte ihale saatinden bir saat 
evel tekliflerini komisyona ver-
meleri. (7544) I-5398 

\lilJi !\]iic.Ja faa Vckftfeli 

~atınahna Komi"~ oııu 
ilanlar ı 

İLAN 
1 - Bir çiftine biçilen eder 

200 kurus olan on beş bin çift 
yemenı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmustur. 

2 -- Şartnamesinı 150 kuruşa 
almak ve örneğini görmek ısti. 
yenler her gün M M. V. satın 
dlma Ko. na uğramaları. 

3 - Eksiltmeye girecekler 
2250 lire hk ilk inanç parası mek
tup .reva makbuzlarile kanunun 
ikı ve iıçüncü maddelerindekı 
belgele:le birlikte teklif mek
tuplarının ihale günü olan 18-12· 
935 ı<a!'şamba günü saat 11 den 
bir saat evel M. M. V. satın al· 
ma K:>. na vermeleri. (3516) 

1-5427 

BİLİT 
1 - Hepsine bicılen eder 

7020 lira olan ve miıteahhit nam 
ve hesabına bir milyon ytlz bin 
tane büyük ve iki yüz bin tane 
kuçük mat düğme kapalı zarfla 
ek iltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 23/xıı 935 pazar
te i günü saat 15 dedir. 

3 - İlk ınanç parası 526 lira 
50 kuruştur. 

4 - Şartname her giın para. 
sız olarak M. M. V. Sa. Al. Ko. 
dan alınır. 

S - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminatlariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte tek
lıf mektuplarını ihale saatından 

ir saat evvel M. M. V. satın al· 
ma Ko. na vermeleri. (3562) 

1-5461 

BlLİT 
KEREM İT İŞİ: Cebecıde 

vek,Uet matbaası ve Abidin pasa 
kosku keremit deyişme ve ak· 
tarma işi açık eksiltmeye kon
mu";>tur. Keşif bedeli: 891 lıra 
yedi kuruştur. Keşif ve sartııa. 
me:si bedeline karşı insaat şube. 
inden alınacaktır. İhalesi: 21-

12-935 cumartesi güniı saat on
birdedir. İlk teminatı: 66 lıra 
84 kuruştur. Eksiltmeye gırecek
ler H90 sayılı kanunun 2.3 cu 
maddelerinde yazılı belgelerk 
birlikte ihale gün ve \'aktında 
M. M. V. satın alma komi yonu. 
na gelsiııler. (3366) 1-'i474 

BlLİT 
İ:.tanbulda Tophanede ordu 

Dı Tn evi ıçin bir Usta\ıa ı a
ranıvor. Taliplerin hazır elbı ~ 
imai eden bir fabrikada u ta ba. 

ı olarak çalışmak iktidarını ha. 
iz ta:1siJ 11e talim görmü olması 
lazımdır. Taliplerin tahsit dere
cesini ve kabiliyetlerini gösterir 
v sı'kalarını hamilen birinci ka. 
nun 1935 nihayetine kadar tstan 
bulda Tophanede iki numaralı 
levazım dikim evi müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ve mezkur ve. 
sıkaların birer suretlerini istida· 
larma rapten orava bırakmaları. 

(3577) 1-5515 
İLAN 

MOTÖR 12 tane tombaz dış 
borda motörü kapalı zarf usuııi 
ile satın alınacaktır. Hepsinin 
tutarı (8100) liradır. E\'saf ve 
şartnamesi parasız olarak komis
yonumuzdan alınacaktır. İhale. 
si 30. 12. 1935 pazartesi günü saat 
on be~tedir. İlk teminatı 607 lira 
50 kuruştur. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2. 3. cü 
maddelerinde istenen belgeleri 
ile birlikte teminat ve teklif 
~k~uplarınr havi mühürli.i zarf
lar ihale saatından en geç ola
rak bir saat eveline kadar M. lvı. 
V. Satın alma komisyonuna ve-
rıl::ce!:tir. (3374) 1-5187 

İş Aranıyor 
Mükemmel Almanca, Fran ız. 

ca ve İngilizce muhaher.:ı•a 
ve 1 tenografiye vakıf tecriıbeli 
hir gene müesseselerde i~ ara
maktadır. Adres: (Muhaberat) 
rumuı:ile İstanbul 176 No lu 
po.ta kutusuna yazılması. 

1-5611 

ULLS 14 ILKKANUN 1935 CUMAKTE~t 

Tiiı·k.iye Ziı·aat llarık:asııını 30 J~yliil 1935 • • vaZl}7t_.t l 

AKTİF 

Kas. 
Banknot 
Altın 
Gümüş 
Ufaklık 
Ecnebi paraıarı 
Dahili Muhabir Bankalar 
Çekler 

Po tadaki paralar 
Haı ici muhabir bankalar 
Hazıne bonoları 
Senedat ciizdanı "vadeı;i iıç aya 

kadar'' 
Esham ve tahvilat cüzdanı 

Borsada kote olanlar 
Borsada .. olmıyanlar 

AvanlasJar 
Esham ve tahvilat mukalili 
Emtia ve vesaik 
Senedat " Sair mütenevvi teminat mu. 
kabili M. Kefaletli 

Borçlu hesabı cariler 
Kefalet mukabili kredi 
Teminatlı 

Kalıullerimizden D. borçlular 
Sdir mütenevvi borçlular 
1 pot ek mukabili avanslar 
fstıraklerimiz 

Banka ve Banka müesseseleri 
ııı·zılııı<leki daimı ıstiraklerL 
fiil/. 

S.ıır l'!tııaklerimiz "hisse enetli'' 
"adı 

Menkuller 
Makineler 
Kasalar 
Mefruşat 

Gayri Menkuller 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

Nazım Hesaplar 
Zarar 

Yekun 

Türk Lirası 

14 154 809 00 
2 676 50 

473 925 13 
233 717 34 
15 398 00 

253 166 71 
7 413 00 

1 529 854 36 
34 714 66 

371 857 76 
2 392 569 85 

591 638 11 

13 817 018 61 

16 610 562 97 
2 000 167 88 

2 516 130 78 
4 3Q4 763 33 

o 

97 382 42 
142 687 26 
372 094 ı 7 

3 288 875 88 
1 545 294 3<1 

Türk Lirası 

18 141 105 68 
303 751 00 
835 731 37 

"' 951 237 36 

"' 532 418 58 

1 564 569 02 

17 173 084 33 

18 610 730 85 

45 201 998 81 
7 014 220 13 

13 776 209 73 

6 910 894 11 

612 163 85 

4 834 170 27 
24 266 712 63 

168 728 997 72 

Aıık:ara evk.af müdiirlü~.-üııden: 
İkinci vakıf apartımanın ikinci kapısının (3) numaralı dairesi 

5-12-935 gününden itibaren yeniden açık artırmaya konulmuştur. 
15-12-935 perşembe günü saat on beşte ihalei katiyesi yapılaca. 

ğından kiralamak istiyenlerin Ankara evkaf müdürlüğüne miiraca· 
atları. (3582) 1-5491 

il{tısat \ ' ekaletiıı(len: 
Adedi 
35 

2 
36 
ıı 

6 
15 
J 
2 

8 kalemdir. 

Cinsi 
Yazıhane 

İçtima masası 
Koltuk 
Daktilo masası 
Etejer 
Dolap 
Büyiık dosya dolabı 
Kartoniyer 

Yukarda cinsi ve adedi yazılı eşya pazarlık suretile cilalandı
rılacaktır. İsteklilerin 16.12.1935 pazartesi günü saat on birde Le. 
vazım müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3656) 1-5618 

( ,.üntriik ve İıılıi ~arlar 

' ' elialetin<leıı: 

Orta u kul ve lise 
mezunu musabakası 

l - Ankarada açık ıo lira aylıklı dört yer için müsabakay la is· 
yar alınacaktır. Yabancı dil bilenlere bir derece yükseğin aylı·•t 
verilir. b 

2 - Miısabaka 19.12.1935 günü saat 10 ela Ankarada yaprlacak
t'ır. 

3 - Müsabakaya girebilmek için liseden veya orta okuldan me· 
zun olmak ve memurin kanununun 4 iincü maddesinde yazılı sart. 
!arı haiz bulunmak gerektir. · 

4 - İsteklilerin 18.12.1935 saat 17 ye kadar vekalet zat i~leri 
müdürlüğüne ba~ vurmaları. 

5 - Kazananlardan fransızca, almanca. ingili:ı:ce dillerinden bi. 
rini veya birkaçını bilenler tercih olunur, (3651) 

ı-5616 

Seımaye 
İhtiyatlar "Nizami ihtiyatlar" 
Muhabir bankalar 
Mevduat "Vadeli tevdiat' 
Cari hesaplar 
Tasarruf tevdiatı 

Vadesiz 
Vadeli: 1 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacakhtar 
Tahsis edilmiş kar ıhkhc 
Kabullerimiz 
Nazım hesaplar 
Kar 

Y-ekfın 

Türk Lirası 

a;o 110 30 

3 551 007 M 
2 377 197 57 

PASİF 

Türk Lirası ------· 28 357 400 00 
661 694 76 
119 661 72 

s 602 670 71 
lZ 670 317 30 

lJ 793 37S 56 
723 088 42 

13 Z7l 915 Ii 
4 055 212 66 

45 201 9!)8 81 
Z4 266 712 3 

• 

168 728 9!)7 71 

Türk: l\'I iilıendisleri Birliğindeıı: 
Birliğimiz onuncu senelik kongresi 17 birinci kanun 1935 sah 

günü saat 16.30 da onursal Başbakanımız General İsmet lnönU ta. 
rafından açılacaktır. Birliğe kayıtlı arkadaşların aym gün ve sa. 
atte Birlik binasına teşriflerini dileriz. (3654) 1-5617 

Aııkara Evkaf Müd ürlüğündeıı: 
Anafartalar caddesinde kolanyacı Ömer Nail mağazası yarurı. 

•iaki mağaza pazarlıkla kiraya verileceğinden görmek ve kiralamak 
ıstiyenlerin her gün Ankara Evkaf Müdürlüğüne müracaatları. 

(3583) 1-5500 

Kuruluş 

1 8 9 1 IJY ANI ~ 
• 

Serveti filnun 

yerine çtkıar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga 

zetenin Ankara'da satıs yeri A K B A Kitapevidir. Se-

nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş 

l\lıığla ili nafıa llaşmülıeııdi 1i
ğindeıı: 

23.12-93" pazartesi günü saat on beşde Muğla Vilayet Makamın.. 
<la Vilayet daimi encümeni tarafından ihale edilmek üzere 2841Z 
lira ke if bedelli Köyceğiz Fethiye yolunun Dalaman Köprüsiyle 
Köyceğiz yolunun 61+000 _ 86+110 kilometreleri arasında yaptırı-
lacak şose v.aldırım ve imlalatı sınaiye inşaatı kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname, Proje, keşif ve buna ait diğer 
evrak 142 kuruş mukabilinde Muğla Nafıa dairesinden verilecektır. 

Muvakkat teminat 2130 lira 90 kuruştur. 

Eksiltmeye gire.bilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. 
Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
İmalatı sınaiyesi mevcut en az 10000 liralık şose yapmış ve eyı 

surette bitiı miş olduklarmı gösterir resmi vesika. 
Keşif, şartname ve projeyi 25 kuruşluk pul yapı~tırarak irnr:a 

ctmis olmaları. 
İstekli Lir şirket olduğu takdirde: 
Eksiltme sartnamesinde yazılı evsafı haiz olması lazımdır. 
lstokliletin teklif mektupkrını 23·12.935 pazartesi günü aac 

on dörde kadar Muğla Vilayetinde Eksiltme Komisyonu Reı ligı· 
ne vermeleri lazımdır. (7688) 1-5530 

Çaııakkale Jandarma Ok:ul)arı satııı alıııa konıisyon~ ı 
l>aşkaıı lığıııdaıı: 

Kira)ıl 

aparlıınau 
Erzakın 

Cinsi 
Kilo Tahmini Muvakkat ihale gün sa:ıti 

Ekmek 
Sığır eti 
Yulaf 

704700 
95000 

207000 

bedel 
L. K. 
88087 50 
23750 00 

• 8280 00 

· teminat günlemeci 

L. % 7,5 K. 
5654 ss 20/12/935 cuma 
1781 25 " 
612 00 " " Un 3600 ,, .. 594 00 44 55 

K. Soğan 33600 ,, •• 3360 00 252 00 
Zeytin yağı 9450 ,, n 3307 so 248 07 
K . Sannısak 930 465 50 34 88 ,, " 

15,30 

.. 
" ., 
.. .. .. 

nasıl olacağı 

Aapah Z. 

.. .. 
•• n 

Açık eksiltme 

" " ,, .. .. "' Bulgur 31400 3140 00 235 50 ,, ., ,. ,, ,, 

1 - Çanakkale 1, 3, 9, JO sayılı Jandarma Okulla riyle J. Hastanesinin 935 ve 936 seneleri ihtiyaçları 
olan yukarda yazdı 8 kalem er'at ve hayvan yiyecek lerinin hizalarında gösterilen giınlemeç giın ve saat. 
terde Çanakkale Belediye Dairesinde salahiyettar komisyonca eksiltmesi yaprlacaktrr. 

2 - Teklif mektuplarile makbuzlar ihale günü saat 14,30 za kadar komisyona teslim edilmi ola. 
caktrr. ,, 

3 - Şartnameler Çanakkalede Jandarma Satrnal ma komisyonunda parasU': görtilebilir. (7478) t-5393 

Çıkrıkçılar yokusunda dôrt o
da bir hol maıızaralt konfotlu 
bir apartımaıı kiralıktır. 3923 No 
ya sorunuz. 1-5614 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, nıöbte~ tcmir., 

konfoı·lu. Sağlık bakanlığı arl:n • 
sında Tuna Cad. Yiğitkosun 3 . 
15. 1--5599 

ANKARA SIHAT VE iç. 
Tll\lı\ f MUA VENE1" MOOOR
LUCO NDEN: 

1931 - 1932 yıh İstanbul ebe 
mektebi mczuıılarmdan htan ul
ltı Hu"eyin kızı Ebe Ay enin 
t1iplom:lGı ~ayi oJm•ıstur. Yenic;i 
çık.ırtılacağrnd~n Cjl:isinin h:ı't. 
mü voktur. 
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Nafıa Bal{anlı~ndan: 
.... saat ıs de Ankarada Nafra Ba. 

24 Birincikanun 935 sal ı gı~nu nu oda.,mda 18927 lira ~O kum~ 
k ·ıtme koll'..ı!."yo - · - • f kanliğı Malzeme e Sl . htclif dns mooılya l\apcuı zar U· 

muhammen bedelli 509 parça_;ni.l 
konulmuş.ur. • k eulü ile eksiltmeye 1 le r<"Am ve planlar parası .1 oıııı;ı 

idari ve fenni şar~~n~: ~erıkcektir. 
:Bakanlık Malzeın~ daires~ lirô .,6 kuruştur 

Muvakkat temı~at 141 ktU larrnı 24-12.935 ~alı guniı ııaat 14 e 
isteklilerin teklıf ~~ M~ıJzeme Miıdi1rluğline Hrmeleri ıa-

Jradar Ankarada Bakan ı ı-5517 
sımdır. (3581) 

NEDKALMiNA 
J f B· ı- ·uıhtfın llan: I a ıa .ı ~( ıı- da Ankarada Naha Ba-

. · saat ıo ı · 14 k 
24 Birıncikanun 935 salı gu~u onu odasında 1817 ıra. uruş 

kanlı· ı Malzeme Eksiltme komısy t 660,78 ın2 yol keçesı açık dc-
muh~eu bedelli 38 parç.,dan ıbart d . 
siltmeye konulmuştur. . Jara.l& Bakanlık Malzem~ aıresın-

Bu işe ait şartname parası ... o 
den verilecektir. 26 }n:ınıştur Muvakkat teminat 139 }ıra .. saat 10 da 

İsteklilerin 24.12-93.S Silh gun
1
u tı::•ımdır 

· ca't arı ı:>L Eksiltme komisyonuna mura '' 

Bakanlık 'Malzeme 
(3S80) J-5S16 

""l • den · Nafıa \ 7eka ehn · 
ımamıs olan Bursa • 

İstekli çıkmadığından dolayı iha~~:~i~ie~i 40.000 lira ~e·şıif be: 
Karakö olunda 57 inci kilometre zarf usuliyle e sı ~mest 

• y y k" il insaau kapalı V k~leti "'ose ve kopn\. 
delh betonarme opr .. 16 da Nafıa e a " 
18-12-935 çarşamba gıinu ~t odasında yapılacaktır. kuru 
Ju Reisliği eksiltme k~rnısr:;:a mliteferd diğer. ~vrak 200 ş 

Eksiltme şartname:ı V:~ler Reısliğinden atınabılır. 
mukabilinde şose ve kopru . 

Muvakkat teminat 3000 lıradı•: lere ait vesikaları ihalede:ı::. 
İsteklilerin yapmış olduk~ı ~~kilctinden ehliyet vesikası 

az üç gün evel gösterere-k Na ıa A karada 
mas.ı lazımdır. >iinü saat 15 şe kadar n 9 

Teklif mektuptan _18:~~-935 r1i~lidir. (3518) _ 1-
542 

Şose ve Köprüler Reıshı!lne ve 

P.T T.B ve Levazını 
· ' müdürI~Oiinden, 

kıymetli ıoooo kilo Huk 
ldarc ihtiyacı için 3400 lira muhammen 'hı"nde saat lS de açı 

. "ki · '...ı:nun 36 tan "h astlıyan muzu sat't manganez 17 ı ncı .ıu• • ınezkfir tarı e r 
tksiltLJt' ile satın alınacaktır. 1stekhlerın liradan ibaret mu,,rakkat 
(Cuma) günü muayyen saate kadar (2S~) kları rna~buzla ve ~r~
teminatlannı idare veznesine ~at;rarak a ::da p, T. T. Uınum ~':
namede istenilen vesikalarla bırlılrte Ank .. acaat etmelerı la-. K . 0%"Juna ınur 
dürlüğü binasında satmalma eırnısy ' 

ULUS 

Ankara Levazım Aınırliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

1LAN 
l _ Kor ihtiyacı için kapalı z.,rf usulü ile eksiltmesı ~6.ı 1.1935 

tarihine müsadif ~alı gunü saat 16.30 d;• yapılan 500 sen: ve 100 
)lımuşak k;. ceman altı } uz t0n bugd.,, •'. "lit:r~len f~a~ komisyonca 
gali gonildiığünılen kanunun 40 ınu maudesı mucıbınce pazarlıgı 
16.12.1935 tarihine rastlay"n pazar~e"i g ınii saat 16.30 dadır. 

2 - İlk pey parası 3983 liradır 
3 - Beher kilosunun muhammen fiatı ~rt buğdı:.ym sekiz ku

ruş seksen santim, yum şak bu d.-.v n 9 kı~ruş 10 sc:.nt md r. Her 
ikisinin t tarı 53100 liradır. 

4 - Şartnamesi esk si 
p:;zo ığ g"r c k1 .. rin b i 

rı ıle ibırlıkte Çorlu satın 
(3515) 

ld"r G nn k istiycnler her gun ve 
n \C! sn tten evel ves ık ~ c t mın t
m;ı k m S\ onuna muracaatlıırı. 

1-5391 

İLAN 
ı - K ırklHelinde h r b rı kı } uz virıni bclier tonluk ve iıçı::r 

taksıt.i 4 şartname ile eksi.tme) «' konu an unların kapah zatfla i
haleleri ıtı.12.1935 pazartesi gunu 'apılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek ıstı} enler .hale gunu teklif mektupla. 
rı ile kanuni belgelerini saat on dorde kcıdar komisvon reisine ver
meli ve saat 15 de komıs) onda bulunmalı 

3 - Tahmin edilen bir kilo n f.an 16 kuruş 62 santımdir. İlk 
temınatı 2805 liradır. 

4 - Şartnameleri Kırklc.reli satın , lm~ komisyonunda hergün 
göri.ılebilir. ( 3523) 1-5400 

İLAN 

ı' - İzmir mustahkcm mevki kı<aatının 80400 kilo makarna ih
tiyacı kapalı zarf usulu ıle eksıltme} e konulmuştur. 

2 - İhalesi 18. birinci kanun 1935 c;;arşarnba günü s.aat 15 30 da 
İzmirde krşl<:ıda müstahkem mevki satın .ı.lma komisvonund. y ... 
pılacaktır. 

3 - Makarn.ınrn tahnıin ~dilen mecmu tııtarı 1Z492 lira dır. 
4 - Beheı kılo makarna !çın 23 kuruş fiat tahmin cdilmi tir. 
5 - Temınatı muvakkatc akçası 1386 lira 90 kuruŞtur. 
6 - Şartname her gUn komi"yvnda gori.ıleoilir. 
7 - İsteklilerin ticaret odasında kayıth olduklarına dair vesi

ka gost~rmek mecburiyetindedırler. 
8 - Eksiltmeye ıştira kedecekler l-190 sayılı artırma ve eksilt

me kanununun 2. ve 3. Uncil maddelerindeki ve şartnamesinde ya
zılı vesikalarla temınatı muvakkate m.ıkbuzlarını ve mühurlü tek. 
lif mektuplarını en nZ bir SC?at eve} komisyona vermış bulunacak-
lardır. (3522) 1-5399 

İLAN 

Kırk.ağaçtaki kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan 108,000 kilo un 
i.btiy acı kapalı zarf usuli ı le ıni.ınakasaya k<>nmuştur. İhalesi 26 
ı. kdnun 935 perşembe gunu ::.aat 16 d Kırkağaçta askeri satrnalma 
komisyon .bınasında yap ılacaıkt ır. 

z _ Unun tahmin c:dılen mecmu tl ıarı 16200 liradır. 
3 _ Beher kilo ıçin ıs kuru~ fıat tdhmin edilmiştir. 
+ - Teminatı muvakkatc dkçesi 1215 lıradn 
5 - Şartnamesı her gün komisyonda gôriılebilir 
6 - İsteklilerin ticaret odasında ka ·ıtlı olduklarına daır vesi· 

ka gostermek nıt:cburiyetindedirleı 
7 - Eksiltmeye ıştırak edecekler l490 numarah artırma ek

ınltme kanununun 2. ve 3. lincu maddelerinde ve prtnamesindc 
yazılı vesikalarla teminatı muvakkate makbuzlarını ve mubiırlu tek
lif mektuplarım ihale ııa.ıtmdan en az t-ır 53at evvel komisJ ona ver-
miş bulunacaklardır. (3549) 1-5452 

lLAN 

ı - Gedıklı kuçük zabıt mclttebındt } .ıprlacak olan mutfak o
cakl rının tamirı 31 12.1935 tarih:nc musadıf çarşamba gunu saat 
on be~te pazarlık ııuretıle yaptınl ... caktıı 

ı - Keşfı 350 lira olup teminatı nıuvakkatesi 26 lira 25 kuruş. 
mr. Şartname ve kcş1 f ve planım };Ormck ıstiyenler pazarlığın ya
pılacağı Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda hergiin 
gôrebilirler. 

3 - P.azarl rğa ıştır ak edeceklcrın bu gibi işlerle iııtigal tttik. 
!erine dair ehliyetname göstermeleri mecburidir. 

4 - isteklilerin bdli gün ve saatt e teminatı muvakkate mak-
buzları ile komisyonumuza müracaatları. (3659) 1-5619 

lLAN 

ı - Kiğızmandaki süvari alaylarının senelik ihtiyacı olan 60S 
bın kilo kuru ot un kapalı urf usuli ile eksiltmeye konularak iha. 
lesi gUnü teklif edilen fiat ~alı g?rü~erek aynı evsaf ve şartlar 
dahilinde olmak üzere pazarlıga ç.evrılmıştir. 

2 - Muhammen bedeli 18150 liradır llk teminatı 13~1 lira 25 
kuruştur. 

3 - Pazarlık Karakösede tUmen binasında satın alma komisyo-
nunda yapılacaktn. 12.12 1935 tarihinden itibaren bir ay içinde ola-
1Dili r. 

4 _ Şartnameyi gormek istiyenler komisyonumuzdan alıp g5-

rcbilirler. 
5 _ lf.teklilerin teminatları ılt' birlikte komisyonumuza mUraca-

atları. (3660) 1-5620 

1\nkara Belediyf:~İ Su işleri 
Direkti)rlüğiiııden: 

l - Su İşleri Direktörlüğü için SSOO liralık font boru ve ek 
parçaları ıuınacaktır. Gümrük r esmi ~elediyeye aittir. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnameyı Su İşleri Direktörlüğü Le-
11azrınında @örebilirler. 

3 _ Eksiltme 23-Xll-935 pazartesi gi\nii saat 15 te An.kara Be. 
ıediyesi Su İşleri DirektörlliğUnde kapalı ııarf usulü ile olacaktır. 
Muvakkat t< minatı 413 liradır. 

4 - Pr.ıntada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3574) 1-5498 

P.T.T.B, ve Levazım 
müdürl~OiindeIL 

İdare ihtiyacı için (5760) lira muhammen kıymeti bulunan 
12000 ki.o grafitin 17 ikinci k~nun 36 tarihinde saat 15 de kapaJı 
.ıarf usuJil ile eksilımesi yapılacaktır 

Şartnameler Ankarada Levaz~ Mudürl~g~~en ve Bey~ğlun
da p, T. B;nasmda Levazım Aynıyat Muavınlıgınden her gun pa-
rasu olnak verileceıktir. 

2ımdır. ,. nn · '?~iidürı"ügünden ve 
Bu laptc:.ki şaı:tnameler hTH•ara 1-e~~ muavınli·inllen her gun 

Beyoğlu P. T Binasmda Levazıın AynıY . · ı-~43'5 

istekliler 1432) liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare vez. 
nesine yatırarak alacakları makbuz veya kanunen muteber banka 
teminat mektubu ile şartnamede yanh '\'esikaları ve teklif mektup. 
ıarını kanuni tarifat dahilinde urfhyaraık ve mühürliytre1t ~ayin 
olur.an tarihe rastlryan cuma günU saat on d8rde kadar Ankarada 
P. T. T. u. Mtidürlük mübayaat komisyom na tevdi etmekri i)an 
oh ur (3525) 1-5436 

pa.a ız oJ ... rak verilect'kti.t. .43526) 

iş kumbarası 
sahiplerine 

senede '/ 
20,000 lira / 
mükafat 

SAYIFA 7 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
• 

RllUNf.t TERTIP ... 
Sf'nede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikrarruye 
tin .. ·ne 1 nl.,.n •e 1 ill.ıeıırlnıle lumı

bı&n qhihlf'rf art•ın<I• ~kllee lıurala.rrl• 
vp htt ddaıın1da 207 kl,iye .,..r bin Un 
trnf edllmektf'dir. 

Birinci cniiklfatı 1000 Un 
il.inci " Z50 • 
O. 1r1,;,-e Jilııerdetı 1CIGO 
Y"1ni ., elli""d"" 1000 • 
t?S ltltiT• -rclan 1750 

~ hin lirehk knn 
1 ın..ıeorfotlt> rekil~l<tlr 

IKlNCI TER1 tP. 
Seıwde heş •lefo. 
da be~ kiŞİ} e on 
hin lira ikramiye 

\.f'Jll lhdH •diles bu •oral•n• ..,._ 

bfrteıfe w-• luımhlın nlıitılo,. iLi &.la il,,. 

ıu-tye •erthndt....Ur. Bu lıııralar -

ıhı tı..delaı 

Şobaı. IJIU'JMID. Tf'n>mlia, F.ılı~I • ' 

ll~cıu-

••lanttm IHı sftn"'rl (rlo.,_lı ılr. 

Kuralara iştirak edebilrrek için ~J.ımbara sahiblerrun asgari 
yirmi beış lira biriktirmı5 olmalan taznndır 

-

8ayınhalka 
Belediye rci~liğinde n: 

Şehiı içinde işleyen belediye otobiislerınde on doku:z kisiHk 
oturaca·k, altı kisilik ayakta duracak yer vardı. Sayın halkın isti. 
rahatlerinin temini için otobüslere bundan fazla yolcu alırunıy""° 
cakur. 

Sayın Ankara 
halkına 

Belediye Su i~leri i\lüdürlü~inclen, 
Kış geldi, geceleri hatta gündüzleri sular donmaya başladı. 

E-. lerinde, mağazalarında su tesisatı bulunanların borularını ve su 
saatlarmı dondan muhafaza etmeleri gerektir. Bunun en kolay ça. 
'te:ıi su saatlarınm sandıklarını saman, ot" gibi soğuğu az nakleden 
nesnelerle doldurmaktır. Geceleri suyu saatten evvel kesmek de 
boruların patlamaması için en iyi tedbirdir. 

Ankara su tesisatı isletme talimatnamesil}e göre su saatlarında 
c.tondan husule gelecek zararların tazmin ettirilecegi sayın halka 
ılan olunur. (3613) 1-5563 

Kırl~ağaç lıelediye sindeıı: 
Kırkağaca getirilecek "Koca su" inşaat ve tesisatı: Bclcdiyt 

lehine en uygun şart dermeyan eden ve en ucuz fiat veren istekli. 
sine 17-12.935 salı günü saat 16 da Kırkağaç Belediyesinde encü
men huzurunda pazarlıkla ihale edilecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 1834 ve keşif bedeli 24453 lira 79 ku
ruştur. İsteklilerin belli edilen gün ve saatte teminatları ve vesai
ki ile Kırkağaç Be1ediyesinde bulunma1arı ilan olunur. 3589/7673 

1-5525 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 •• , 

Vekfılet müstahdemlerine yaptırılacak en aşağı 62 takım dbi&e 
ile 62 adet paltonun dikim işi açık eksiltmeye konmuştur. 62 takı• 
mın muhammen bedeli 992 liradır. Eksiltme 23..12-935 tarihinde ya
pılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin ner gün vekalet eiD
sj}tme komisyonuna, eksiltmeye gireceklerin de % 7,5 teminat malr. 
buzlariyle birlikte 23-12.935 tarihinde saat lS,30 da eksiltme ko. 
misyonuna gelmeleri. (3591) 1-5543· 

Ankara belediyesi su işleri clirek- ... 
tör]~Oiinden: 

1 - Su İşleri Direktörlilğü i~in 6 ton külçe kurşun ve 1700 kl· 
lo salmastra açık Eksiltme ile alınacaktır. 

! - isteklilerin bu l!C ait şartnameyi Su lşlni DirektörlüğUn. 
de görebilirler. 

3 - Bunlarm oranlanmıg tlim tutarı 2162 liradır. Muvakkat te- ' 
minatı 162 liradır. 

4 - Eksiltme 23-12-935 pazartesi günü Belediye Su İşleri Direi-
törlüğünde olacaktrr. (3584) 1- 5518 

. .\nkara ilbay lığından: 
1 - İsmet paşa Kız Enstitüsü için satın alınacak kuma§lann 

aşağ"ıda isimleri hizalarında miktarı ve beher metresinin muham.. 
men fiatlan gösterilmiştir. 

2 - NUmunelcrini görmek istiyenler okula müracaat edebilirler, 
3 - Açık eksiltme ve ihalesi 26.12-935 peTşembe giinü saat ıs 

de okullar sayışmanhğında yapılacaktır. 
~ "!"'f Teminat (53) lira (25) kuruştur. 
$ - han bedeli müşteriye aittir. 
Fiatı 400 Kr. 150 genişliğinde Lacivert yunlü 100 metre 

,, 550 ,, Bej mantııluk 100 ,, 
(3565) 1~5480 
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Size her ne lazımsa 

YER L 1 MALLAR 
PAZAR DA ALIN.iZ 

Bütün peşin satışlarda YÜZDE 10 TENZiL.AT 
DİKKAT: Ayrıca ikramiyeli satışlardan da yüzde yüz istifade edersiniz. 

Ankara Valiliğiııdeıı~ 
Senesi 
934 

Ticaret yeri 

Beypazarı 
Vergisi 

Lira K. 

!smi 
Çayırlı zade ~l vo 
tcrik.i. Hasan Remzi 

Vergi matrahı 
Lira K. 
10129 16 

ısı 94 Kaung 
4 00 Ruhsat ~R;~ harcc 

30 39 Buhran veC'gi.si 
303 88 ı kat kanaç cezası 
12 00 Ruhsat ted:eceai cezası 

502 21 Yekun 

Sanatc 
Müteahhit 

Yu~rıda adı yazdı Beypazarı mükelleflerinden Kemal v~ şe
riki Hasan Remzinin halen l:n.ılunduğu yer öğreniJcmediğindcn i
.tin tarihinden itibaren 30 rn zarfında itiraz: hakkı olmak fartile 
ihbarnamesi tebliğ makamına. kaim olmak Uzere ilan olunur. (3649) 

1-5615 

Tavukçuluk Enstitüsü 
direktörlüğündeıı : 

Tavukçuluk EnstitU.Unden her gün çıkacak olan günlük yumur
talar 31 mayıs 936 tarihine kadar artırmaya çıkarılmıştır. Bu artır. 
maya ait şartnameler Çankın caddesi üzerinde bulunan Tavukçu
luk Enstitüsü DirektörlliğUnce parascz olarak istiyenlere verilir. 
Artınna 31 birinci kanun 935 salt gUnU saat onda Tavukçuluk Ens.. 
titüaü binasında toplanan komisyonda açık olarak yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 32 liradır. Banka mektubundan başka verilecek 
teminatların artırma gününden en az bir gün evvel usulü dairesin
de meckez Muhasebcciliğine yatmlması ve makbuzunun komisyo. 
na verilmesi lazımdır. İsteklilerin prtname almak üzere her gün 
ve artınnaya geleceklerin de yukarda yazılı günde Tavukçuluk 
Enstitllsünde bulunan komisyona baş vurmaları. (3644) 1-5509 

Türkiye Cüm,ıuriyet l\lerkez 
Bankasındaıı: 

İstanbul Maarif Müdüril B'ay Haydar adına ya.zıh D sınıfından 
bir bl11eli.k 12546 nuınaralc Ban kamız aksiyonu kaybedildiğinden 
bu aksiyonun artık hü.kmü kalmadığı ve batka numara ite Bay 
Haydar'a yeniden abiyon vertle ceği bildirilir. 

Devlet Demiryolları ve L manian Umum 
Müdürlüğü ilanları 

Bu işe girmek istiyenlerin 45000 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarr ve tekliflerini aynı gün aat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Muhammen bedeli 65000 Ura olan 30 ton kalay ve 10 ton antlmu
van 2'1 i)c.inci kanun 1936 cuma glinU saat 15,30 da Anka.t'ada idare 
oinaııında kapalı zarf usulü ile eatm alınacaktır. 

Şartnameler 3Z5 er ku.t'Uf mukabili Ankara ve 'Haydarpaşa vu.. 
ndcrinde satılmaktadır. (3552) 1-S54!i 

, .... ~~'IOllııJilılr.1:.:.-ıl"""":a.~"~ 
~ 

Aek~ri 1' abrikalar Umum~• 
l\lüdürJüğü Satnıalma 'f.

1 

Komiti''onu llanlan 

30 TON DEMİR CEVHERİ 
15 •• MANGAN 

Tahmin edile.n bedeli (2700) 
lira olan yukarda 'miktarı ve ci'il:
ai yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar Um~ Müdürlüğü satın 
alma Komisyonunca 23/1. kanun 
/935 tarihinde pazartesi günü 
saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Ta· 
lipluin muvakkat teminat olan 
(212) lira {50) kuruş ve 2490 nu. 
maralı kanunun 2. ve 3. madde
lerindeki vesalkle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracatlaı •· 

(3586) 1--5519 

Yevmiye iki kalem 
beherinden asgari 
12,S azami 13,5 kilo 

Taz:e Bakla 10 
Pırasa 7 
Yerelmasr 5 
Karnebahar 15 ., 
lspanak 11 
Lahna s 
Taz:e fasutya 15 

Tahmin edilen bedeli (615) li. 
ra (60) kuruş otan yukarda mik-
tarı ve cinsi yazılı Sebze Askeri 
fabrikalar Umum Müdüfiüğü sa.. 
tınalma komisyonunca 30.12-935 
pazartesi günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (46) lira (18) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle mez. 

Tasarruf ve Yerli Mallar Haftaaı Ekonomi alaamtla Uhual 

Uyanıkhinmzm bir ıınacıdır • . 
\ 

Türk devrimi bu yolda da amacına doiru 
inançla ilerliyor. 

Adapazarı 

·Türk Ticaret Ban kas 
Bu avaşta bütün kolaylıkları 

göstermeğe hazırdır 

Her ay faizi verilen kuponlar vadeli mevduat. 

Her Kolunda Kumbara 

Her türlü Banka işleri 
1-5621 

~~=r:.e (~~~)- Kon;~;~ mil- ---,.~·-·_•_"'-~-• • s 1 NEMALAR 
( lmtı)nt 11hıb1 ve Başma·) r YEN[_ I ı 

harrirr falıh Rıfkr ATAY. _ -""" _ 

Umumi ne·riyatı idare. t:den ı 
Yazı iıleri müdürü Nasuhi 
BAYDAfb 

, Çırnimı f:add~si .çivumda 1 
~Ulus mıtf>aastndı 'b.Hrfrn:irır") 

BUGÜN BU GECE 
Martha Eggerth'in Jean Kiepura 
ile temsil ettiği en son ve en büyük 

şaheseri 

3EVGİNİN SESİ 
Nefiı bir musiki - ıen ve eg1enceli 

bir mevzu 

(KULOP) 
BUGÜN BU GECE 

Emsalsiz bir muvaffakiyet - sine
ma tarihinde büyük bir zafer • 
milyonlar aarfile vücude setirilen 

KLEOPATRA 
Saray entrikalan - Atk - ihtird 


