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. Başbakanımız 
Doğu sınır boyunu 

geziyor 
Iğdır, 16 (A.A) - Başbakan 

1 t l .. .. 15 7 935 sabahı sme nonu . · . d" 
Karaköseden hareketle Oıya ın 
ilçesine gelmiş ve yoluna devam 

· ·· ru"k merke-ederek Kızıldıze gum 
•. . G" "b lak sınır istasyonu l>ıtıı, urcu u • . 
Ağrı bölgesini gözden geçırd~~ten 
-Onra ak,am lğdıra dönmüştur. 

B Celal Bayar • • 

Moskovada 

Yerilen şölenler Türk : 
Sovyet dostluğunun yem 

gösterilerine yol açryor 

Bugünkü Moskovadan bfr cadde 

Moskova, 16 (A.A) - 8. Ro
sengoltz, B. C ..:lal Bayarla yanın
daki zatlar şerefine dün akşam 
bir tölen vermit ve ıölende B. 
Krestinski Piatakof, Mitel Kaga
noviç, Kaminski, Zukerman, Ze -
kai Apaydın, Vorobief, Türkstroy 

· direktörü Zobtaref, Türkiye Bü -
yük elçiliği ileri gelenleri, dış, te
cim ve ağır endüstri komiserlik ~ 
leri ileri gelenleri hazır bulun • 
muşlardır. 

Moskova, 16 (A.A) - Bay 
Celal Bayar beraberinde Türki · 
ye büyük elçisi B. Zekai Apaydın 
olduğu halde, dün dış tecim ko -

' miseri B. Rozengoltz ile yardım · 
cısı B. Eliava, ağrr endüstri komi
seri B. Orconikitze, yardımcıları 
B. Piatakof ve B. Mişel Kagano -
viç ve dış komiserliği yardımcısı 
8. Krestinskiyi görete varmıştır. 

Moskova, 16 (A.A) - Ana· 
dolu Ajansının özel aytarı bildi • 
riyor: 

Türkiye Ekonomi Bakam B. 
Celal Bayarm başkanlığı altında
ki kurul, 12 temmuz cuma günü 
öğleyin Çiçerin vapuru ile Ode -
•aya vardı. 

Rıhtımda Ukranya dıt tecim 
komiseri ve Odesanm türlü ku • 
rumları başkanlariyle Türkiye el
çiliği ileri gelenleri tarafından se 
lamlandı. 

Göretlerden ve şehirde hazır-
lanan bir gezintiden sonra akşa~ 
komiser taraf mdan Bakan şerefı

. ne bir yemek verildi. 
Yemekte komiser ile Odesa 

sovyet ~efi, öteki şefler tarafın -
dan verilen söylevlerde iki ulus 
arasındaki tarihsel dostluğa daya-

. nan aıyasal ve ekonomik ilgilerin 
(~""" z. ci savıfada) 

Atatürk 
Bursayı geziyorlar 

Bursa, 16 (A.A) - Atatürk, 
Orhangazi, İznik ve Yenişehir ü
zerinden dün buraya gelmitler -
dir. Köşklerinde kısaca dinlen • 
dikten sonra Çekirgede bir gezi 
yaptılar, bu arada eski kaphcayı 
gezdiler. 

Bursa, 16 (A.A) - Cumur 
Başkanımız Atatürk bugün saat 
15 e kadar kösklerinde dinlen -
dikten ~onra Uludağ'a çıkmışlar. 
dır. 

Bursa halkı A.tatürk'e kavuş~ 
tuğundan dolayı coşkun bir se • 
vinç içindedir. 

İtalya Asker Topluyor 

Resmiğ hildiıiğ 
Roma, 16 (A.A) - Blldiriğ: 
Basın ve propaganda. bakan • 

lığı bildiriyor: 

Habeşistanda süel hazırlıkla · 
rm gittikçe artması, süel yeni 
tedbir alınmasını gerektirmekte -
dir. Silahlı kuvvetlerin hakanı 
olan Duçe Sila tümeninin sefer • 
her edilmesini emretmiştir. Aym 
zamanda (ikinci Sila) İsmini ta .· 
şıyacak olan bir tümen kurul • 
muştur. Bundan başka (Betinci 
siyah gömlekliler tümt-ni) ni d~ 
aeferber edilmesi emredilmi9tir. 
Buna (Bir şubat) partisi ismi ve
rilecek ve bugün ulusal milis kur
may başkanı olan general T eruz~ 
zi kumanda edecektir. 

1909, 1910 ve 1912 istihkam 
ve otomobil sınıfları da ıilah al -
tına çağırdmışhr. Hava bakanı 
diğer pilot ve uzmanların tilah 
altına çağırılmasmı emrettiği gi
bi, deniz bakanı da 1 O denizaltı 
gemısmm derhal yapılmasına 

başlanmasını emretmiştir. Bu ge· 
miler faşist devriminin 14 üncü 
yılının ilk ayları içinde denize in
dirileceklerdir. 

"Afrika, afrik,ılrforımlır !" 

Nevyork, 16 (A.A) - "Ha -
beşistan komitesi,, Kellog paktı 
gereğince Habe!İstanda harbrn Ö· 

nüne geçmek için B. Ruzvelt'ten 
girgilerde bulunmasını istiyen di
lekçeyi dağıtmağa başlamıştır. 

Bu arada "Afrikayı yeniden 
kurma,, birliğinin merkezinde, 
habeşleri İtalyanlara karşı sav -
gamak isteğinde bulunan gönül
lülerin kaydı için planlar hazır -
}anmaktadır. 

Amerikalı gönüllülerin düs -
turu şudur: 

" Afrika, Afrikalılarındır.,, 

lt.cıl)·an basını ateş piiskiirüyor. 

Milaiıo, 16 (A.A) - Yeni tü
menlerin silah altına alınması 
hakkında kuzay İtalyan gazete -
leri tarafından neşredilen vazılar, 
dün. çıkan resmiğ bildiriğden e -
sinlenmektedir. 

Bu gazeteler, haheş harb ha
zırlıklarının ,yeni İtalyan kuvvet. 
terinin toplanması lüzumunu do
ğurduğunu yazmaktadırlar. Ne 
gazeteler arasında.ki atışmalar 
ne de karışık formüller ara-

(.Sonu 2. ci $ayıfada ~ 

I 

Adımız, andımızdır 

l 7. Tbi\OH Z J 93.) (:ARSAMBA 
;ı. ; 

Pm·fnıttrıd. 16 ( .4 .. 4.) - IJiin 745 
nwirf• tleritrliğindeki '' A,lolf von Haııse .... 
tu,((11'' maderı Ol'ağımlu l>ir patlama ol-ıı 
mu~. UI ldşi (;lmiiş, 27 ld~i de '):arakJrı ... 
nuştır. 

l:lt'r )Crdc 5 kurug 
----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __________ ...._iiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiİİİıİİİİİ ______ ........................... iiiiiiiii; ......... ~ 

A nkara güzel bir durağa kavuşacak 
Birkaç güne icatlar eski durağın yıkılınasına ba~lanıyor; 

yeni lcurağ en modern yapılarımızdan l>irisi olacal{ht". 
Ankaramn, kendine yakııır 

ve yaratır bir demiryolu durağı -
na kavuşabilmesi için tedbirler 
alındığı, planlar yapıldığı ve bun 
lardan bir tanesinin Bayındırlık 
Rakanlığmca beğenilip kabul e • 

dildiği bundan önce yazılmıfh. 
Haziranın yirmi sekizinci gü~ 

nündenberi şehrimizde böyle bir 
. kuıağ kurulması için gereken ilk 
adamlar atılmağa ve yeni durak 

kuruluncaya kadar kullamlacak 
olan geçeğen durak yapısı yapd· 
mağa baılanmıfbr. Bu yapı bir 
iki güne kadar bütünlenecek ve 
ondan sonra İstasyonda Devlet 
Demiryotları Genel direktörlüğü 

. 

Ôntasar 

Yeni durağın önta1an, Bayın. 
dırhk Bakanltğı mimar Ye mü -
hendislerinden Bay Şekib Akalın 
tarafından ya.pdnu.ttar. Bu pil · 

Eski gar ve lireti orarai ku11anrlaoa1i. 'duralt 

yol dairesi ile Cu.mur Baıkaiılıfı 
özel bürosu araamda bulunan ku· 
rağların yıkdmaama baılanacak 

tır. 

nın yeritilmeal Ye kontroJu yol 
dayresi tarafından yapılacaktır. 

lıtaayon kuraimm yapdma 
ıüreıi 483 gün olarak beaablan • 

BALKAN ANLAŞMASI 

mıfb. Şu hesaba göre bir ıüre 
ıonra temeli atılacak olan yapının 
gelecek yılın sonlarına doğru bi .. 
teceği umulmaktadır. 

B. Titülesko Paktın kuvvetini anlatıyor Gazino kurağı 

Bükreş, 16 (A.A) - B. Titü
lesko saat 23 de yabancı memle . 
kellere hareket etmiştir. Dış yö • 
netkeri 8. Sa vel Radulesko da 
iznini geçirmek üzere aym tren -
le fransaya gitmiştir. 

B. Titülesko gitmeden önce ga
zet-ecilere şu diyevde bulunmuş -
tur: 

'' - Memleketten çok hoş . 
nud olarak ayrılıyorum. Arswlu· 
sal durum karışık olabilir. Fakat 
Küçük Anlaşma ile Balkan an -
laşmasmm ileride çıkabilecek ha
diseler karşısındaki gidişi çok a
çıktır. Sinaya görüşmeleri bana 
bağlaşığımız Yuğoslavya ile ara
mızdaki tam görüş birliğini her· 
kitmek imkanını vermiştir. Bu gÖ· 
rüşmelerden haber verilmiş olan 
B. Benes de aynı fikirde olduğu-
nu bildirmiş olduğuna göre, Kü -
çük Anlaşmanın hareket birliği 
her zamankinden daha ziyade ol
duğunu berkitebilirim. 

Yunan dış işleri y~netgesinin 
B. Maksimos tarafından kabul e
dilmesi, Bükreşte mayıs ayındft 
toplanan konferansta Balkan an
laşması taraf mdan alınan karar· 
larm Balkan devletlerinin en ke 
sin çalışma beraberliği fikri için· 
de yeritileceğine en iyi inança -
dır.,, 

B. Titülesko, dışarda yapılan 
bazı karıştırıcı haberler hakkın -
daki soruya karşıhlıda demiıtir 

ki: 

''- Bu haberler, ulusal birli · 
ğimize düıman olanların pro • 
pagandasınm bir sonucudur. Dıt 

(Sonu Z. el sayrf ada) 

,.. 

Ankara garı iki k11ımdır. Bun
lardan birisi gazino, biriıi de 
yolcu kurağıdır. Gazino kurağı • 
nın timdiden temel denemeleri 

(Sayıfayı ç~virirılz) 

E 

Her yurddaşın azar azar vereceği paralar 
yµrdun · semasını ucaldarla doldurur • 
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Haber almdıtma göre, 15 ey-

Jiihl9 ·~ olan ,eneloru B 
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Atma, 16 (A.A ) - Atma •JOll 
biWi~: Genaal Kenclilis'ia Yugoe
lavya rejam Prens Pol ile görüpneleri
nın junan iç iflerinden cıka'bilecek eo
nu~ar hakkında oldupna dair bir m. 
gili.1 kaynaliDdan çtian haltHter doiı'u 
değildir. 
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nl 11atennet ve b& lWftf dellt. f8bt 



17 TEMMUZ 1935 ÇARŞAMBA 

Nümerotaj işleri 
Genel nüfus say1mına esas o

lacak olan numaralama işlerinde 
kanun ve öğreneğe u·yınıyan bir 
taktm yanlışhklar yapıldc~ı anla
şılmıştır. Finans Bakanlıg~. de! • 
terdarlıklara bir genelge gond • 

· "f sayımı -rerek numerotaJın nu us , .• 
na olduğu kadar uray ve ' tah~ır~ 
müsakkafat işlerine de elverışh 
l ı " · ·k nel direk • o duğunu; statıstı g_e . 

t .. 1·· ~.. .. leketunızde ınev-or ugunun mem .
1 .. rotaJ a cut kurağ sayısını nume 

· t'k yapaca -saptayarak bir istatıs ı . 
ğmı ve bu istatistik Gehrler ge. -

1 d . kt" 1·· ~.. ı·çin lüzumlu bır ne ıre or ugu 
esas olacağmdan, (tahrir) ~ıra · 
sında rastlanacak nüınerotaJ yan-

b .ld' ·ı ek ve lışlarının ilgililere ı ırı .ın1 d .. _ 
dikkatleri çekilmek suretıyb~ld' u 

ld . ~· i ı ır • zeltilmesi lazım ge ıgtn 

miştir. 

Ondülasyon makinaları
nın kontrolu 

d · d ki bir berbe· 
Bankalar cad esın e k 

.. d"l yapar en rin altı aylık on u e .. 
. l yakması u-

bır bayanın saç arını k' 
b .. t.. altı ve ıe ız 

zerine uray U un . l · • . ınakıne erını 
ayhk ondülaııyon f • .. 

''bil 1 tmi• ve bunların ennıg 
nıu r e Y d .. .. ı sap 
•artları taşıyıp taşıma ıggın 
Y • • 1 t ek üzere namak ıçın kantro e ın 
toplatmıştı. . . 

Bu makineler üzerın~ekı a-

b"tm k üzeredır. Ma-raştırmalar ı e • 
kineleri kullanacakların erdik s~-

h'bi olup olmadıkları da bır sa ı .. 
amaçtan geçirilecek ve so~~ç muı-
bet çıkarsa ondan sonra ızın ve
zesini rilecekdir. Uray saçların 
ondüle ve tuvaletinde kullanılan 
bütün ilaçların da çözesini yap
tnmaktadır. 

(Ruhsat tezkereleri) nin 
harçları hakkında 

(Gayrisafi) gelir üzerinden 

kazanç vergisi verenlerden bil -
diriğ vermeyi daha iyi bulanlar. -
dan 25 liralık (ruhsat tezkeresı) 

, F' harcı istendiği öğrenilmiş ve t· 
nans Bakanlığı ilbaylıklara bir 
genelge göndererek bu gibiler -
den ancak (gayrisafi) gelirleri ü
zerinden (ruhsat tezkeresi) harcı 
alınmasını bildirmiştir. 

Azay kazanç vergisi kanun~ -
nun yeritim sureti hakkında Fı -
nans Bakanlığı izahlar hazırla. -
mıştır. Bu izahlar, bugü?lerde ıl
bayhklara gönderilecektır. 

Kaçak eşyanın sif değeri 
Kaçak eşyanın sif değerinin 

belitilmesinde gümrük yönetge -
lerinin bugüne kadar tuttukları 
yolun, eşyanın asıl değeri~i orta
ya koyamadığı anlaşıldıgmdan, 
Gümrük ve T ekitler Bakanlığı 
bundan böyle ne yolda hareket 
edilmesi lazım geleceğini bir ge
nelge ile gümrüklere bildirmiştir; 
Buna göre gümrük yönetgelerı 
hu gibi eşyanın değerini Tecim 
odalarına ve bunların bulunmadı
ğı yerlerde de uraylara belittire· 
ceklerdir. 

Polislerimizin 
lulıl<]arı değişiyor 
Genel Güvenlik direktörlüğü, 

polislerin kılıkla~mı ve baş~ıkla • 
rını değiştirmek ıstemektedır. Bu
nun için kılık tüzüğünün üstün
de çalışılmaktadır. Bugüne ka · 
dar tasarlanan değişiklikler şun -
]ardır: 

Renkleri başka başka olan 
pantalon ve ceketlerin her iki!İ 
de boz olacaktır. Rütbe beldek -
leri daha kolay göze çarpacak 
duruma konacak ve meç kaldırı
lacaktır. Başlıklar iki çeşit ya . 
pılacaktır. Birisi yalnız iş başın
da olan polisler tarafından giyi -
lecektir. Bu suretle herkes iş ba
şındaki polisi kolayca tanıyabile-
cektir. Bunlar için dayrece mo -
deli er hazırlanmaktadır. Hazır • 
Irklar iki ay içinde biterse der -
hal yeritilmiye geçilecektir. Ye -
tiştirilemezse şimdilik yalnız el · 
biselerin rengi deği~tirilecektir. 

Polis okullarımızın 
süreleri 

Şimdiye kadar altı ayda biti -
rilen polis okullarının süresi Is -
tanbul için dokuz aya çıkarıl · 
mıştır. Trabzondaki okul eskisi 
gibi altı ay olarak kalacaktır. Sü
renin uzatılmasma sebeh polisle -
rimizin okulda aldıkları teorik 
bilgiyi pratik bilgi ile kuvvetlen
dirmek imkanlarını elde etmek • 
tir. 

İki yangın 
Pazartesi akşamı saat 23.1 O da 

(Nümune hastanesi) karşısında 
bakkal Sami kardeşlerin evinin 
mutfağından yangın çıkmışsa da 
itfaiye yetişerek söndürmüştür. 
Yangın mutfağın tamam mı ve ça
tının bir kısmını yakmıştır. 

Dün sabah 8.30 da da Soğuk • 
kuyuda Bayan Havvarun evinin 
bacası tutuşmuş ve itfaiyeye te • 
lefon edilmiştir. Adres yanlış ve· 
rildiğinden itfaiye başka yerlere 
gitmiş ve bu sırada yangın da ev
dekiler tarafından söndürülmüş -

tür. 
Halkımızın yangın haber ve -

rildiğl zaman itfaiye gelinceye 
kadar ııönerse para cezası alma -
cağı yolundaki yanlış bilgisi bir 
çok yangmlarm haber verilmeme
sine sebeb olduğunu öğrendik. 
ilgili orunlardan aldığımız ha -
berlere göre herhangi bir şekil -
de olursa olsun yangın başlangı
cını haber vermekle para cezası 
alınmamaktadır. 

Karakollarrn kontrolu 
Güvenlik Genel direktörlüğü 

bütün polis kurumlarını en küçük 
karakoluna \'arıncaya kadar kon
trol ettirmeye karar vererek bu 
iş için Iazrmgelen ispekterlere 
emir vermiştir. 

Tanıklara yemin 
"Ceza muhakemeleri usulü,, 

kanununca gerçin yapılrr~.en. ta 
nıkhktan önce doğruyu soylıy~· 
cekleri hakkında tanıklara yenun 

Evli olan göçmenler ettirilmesi gere~ iken danışta~a 
gönderilen gerçinlerde b~na hı_ç 

ıçın önem verilmediği ve yemın ett~-

Ev li oldukları halde karılarını rildiği hakkında işaret edilmedı-
brrakarak memleketimize gelen ği ve bu sebeble işlerin g:.ri kal-

k .. ması yu"zu'"nden kamusal ture ~a· 
göçmenler medeni kanun hü um- _ 
lerine ayrışık olarak burada tek· dar şahsiğ türenin de kaybol~u~~ 
rar evlenmelerinin önüne geçmek görülmüştür. Başbakanlık ılgılt 

1 dayrelere ve ilbaylrklara genelge 
için bu gibi .uöçmenlerin nıem. e- 1 k 

t:> 1 yaparak 5?'erçin evrak arının . ~-
ketimize geldikleri zaman ev ı <>- ~ k k 
lup olmadıklarının kendilerinden nuniğ usullere uygun v~ e sı. s.ız 

İ olarak danıştaya göndenlmesının 

U L U S SA YIF A 3 
!!!!il 

İÇ HABERLER 
ISTANBUL TELEFONLARI 

.. .. .. 

B. Şükrü Kaya İstanbulda 
lstanbul. 16 - lç b~kanı B. 

Şükrü Kaya bu sabah lstanbula 
geldi. İstasyonda ilbay ile yardım
cısı, polis direktö.rü ve birçok dost
ları tarafından karşılandı. B. Şük· 
rü Kaya Cerrahpaşa hasta yurdun 
da bulunan bayanım gördükten 
sonra ilbayla beraber Floryayı 
gezdi. Akşam Yalovaya gitti. 

B. Tanrıöver İstanbulda 
lstanbul, 16 - Bükreş elçimiz 

B· Hamdullah Suphi Tanrı;Jver 
bu sabah Ankaradan geldi. Yann 
yurdlandırma bölgelerini görmek 
için Edirneye gidecektir. 

B. Vehbi Demirel 
Edirne'ye gitti 

lstanbul, 16 - Trakya genel 
ispekter vekili B. Vehbi Demirel 
bugün Edirneye gitti. Trakya 
yurdlandırma bölgesine bu yıl o
tuz bini Romanyadan olmak üze
re elli bin göçmen yerleştirilecek
tir. Geçen yII bu bölgeye 27 .000 
gö.çmen yerleştirilmişti. Göçmen
ler için yurdlandırma bölgesinde 
tarımsal ve sıhiğ bütün hazırlıklar 
yapılmış. göçmenler için yaptırr
Iacak evlerin tipleri saptanmıştır. 

Buğday fiatları 
İstanbul. 16 - Buğday fiyatı 

eski halindedir. Resmiğ kayıtlara 
göre bu hafta lstanbulda tecimer
ler elinde 16.711 ton buğday. de· 
ğirmenlecde 5097 ton buğday ve 
un stoku vardır. Tecim ve tahıl 
borsası bugün toplanmış, gelen ra
porlara göre aylık ürün durumunu 
gözden geçirmiştir. 

İtalya' da kalan dövizler 
lstanbul, 16 - Türkofis lstan

bul şubesi ltalyaya gönderilen 
mal karşılıklarınm bloke tutuldu· 
ğu hakkındaki sızlanmaları ba
kanlrğa bildirdi. 

İstanbula gezmeğe gelen 
üniversiteliler 

lstanbul, 16 - Prag üniversi
tesinden 37 si erkek olmak üzere 
67 talebe bugün lstanbula geldi. 
Erkek talebe Galatasaray lisesine, 
kızlar da Çapa kız öğretmen oku
luna yerleştirildi. Talebeler per
şembeye kadar lstanbulda kala
caklardır. 

Gene Prag üniversitesinden 66 
kişilik ikinci bir grup pazar günü 
gelecektir. Ay sonuna kadar Bük· 
reş ve Belgrattan birçok talebe 
gruplarınm lstanbula gelecekleri 
haber veriliyor. 

:f· lstanbul, 16 - Sovyet ucak 
uzmanlarr bu sabah A nkaradan 
geldiler· 

Atatürk'le 
B. Ruzvelt 
arasında 

Amerika ulusal bayramr 
dolayısile cumur başkanı Ata
türk ile Amerika cumur baş
kanı Franklen Rusvelt arasın
da verilip alman telgraflar a
şağıdadn: 

Ekselans B. Frarıklen R. 
Ruzvelt: 

Amerika egemenliğinin yıl 
dönümü dolayısile ısı kutla
malarımla beraber .5ahsi babti· 
yarlığmrz ve büyük dost cu
murluğun genliği için besledi
ğim dostça dileklerin kabulü
nü Ekselansınızdan dilerim. 

Kamal Atatürk 
Ekselans Kama/ Atatürk -

Türkiye Cumur Başkam -
Erkinlik günü dolayısile 

Ekselansları tarafmdan izhar 
edilen arı dileklere çok tc~ek
kür eder ve gerek kendi adıma 
ve gerek Amerika ulusu adına 
dileklerinizi karşılamakla l1ü
yük bir bahtiyarlrk duyarım. 

Franklen Ruzvelt 

Damga basımevi için 
bir önerge 

Damga basımevinin yeğriti -
lerek para, aksiyon, pul ve bunun 
gibi ıeyler basacak bir bale ko 
nulması için Nevyorkta Hamilton 
banknot kumpanyası Finans Ba -
kanlığına baş vurarak bazı 8ner -
gel er yapmıştır. 

Talebelerin staj görme
leri için 

1stanbu1, 16 - Talebenin staj 
görmelerini sağlamak için üniver
site fen fakültesinin laboratuvar
ları azatta açık bulundurulacaktır. 

Esnaf cemiyetleri 
federasyonu tüzüğü 

lstanbul, 16 - Tecim odası yö
netim kurulu esnaf cemiyetleri le· 
derasyonu hakkında hazırlanan 
tii zük taslağım kabul etti. 

Tramvay işçilerinin ceza 
sandığındaki paraları 
lstanbul. 16 -Jramvay sos· 

yete:si işçilerinin tramvay sosye
tesinin ceza sandığında biriken pa
ralarım hava kurumuna vermek 
yolundaki arzuları hala bir sonuca 
bağlanamadı. Yakmda bu mesele 
vi konuşmak üzere Türk Hava ku. 
rumu başkanı B· Fuadın başkan
lığı altında hir toplantı yapılacak. 
tır. 

Acıklı bir kazada 

Değerli hir işyaı-ı · 
nıızı kayl)eltik 

Pazartesi akşamı Irmak - fil· 
yoa demiryolu yapısının hat di -
rektörü Bay Abdullah Tiryaki ya· 
nında eşi, Hd 
kızı, yapı üsten
cisi mühend1s 
Bay Ali beraber 
olduğu halde o -
toderezin ile ya-

pı yerine gider • 
ken 152 inci ki
lometrede kar -
şıdan gelen a • 
meliyat katari - MUMndis B 

le otoderezin Abdullah 

çarpıtmıştrr. Otoderezin parÇA • 

lanmıf, bu arada Bay Abdu11ah 
Tiryaki ve eşi ezilmitlerdir. Mü -
hendiı Bay Ali ve iki çocuk hat
larından ve başka yerlerinden 
yaralanarak kurtulmuşlardır. Ka
za tam 18.30 da olmuttur ve Çan
kırıdan duyulunca demlryolu 
doktoru ve Çankırı cumuriyet ge
nel ıavamanı hemen yardıma •e 
gerçine gitmişlerdir. Bayındırlık 

Bakanlığı hadiseyi gece duymuı 
ve yapım dayresi başkanı Bay Ra. 
zi hemen Çankırıya gitmiştir. 

Bay Abdullah Tıryaki 1881 
doğumlu olduğuna göTe genç de
nilecek bir yaşta çalı,kan ve Li.1-
gili bir mühendisimizdi. Mühee .. 
dis okulundan çıktığı gündenbert 
Hicaz ve cumuriyet demiryollan
mn yapılmaımda hUytilc: emeld. 
hnrcamrştr. 

Hastalrk kaçrran k6ylil 
cezaya çarpıldı 

Çiçek baıtalığından dot.11 
kordon altında bulunan Afyon 
ilinin Emirdağ ilçesine bağlı GöJ .. 
nük köyünden ha.sta kaçırarak 
hastalığın Bayat kamununa da 
geçmesine sebeb olan Göynük haı 
kından Arıkoğlu iki ay bapıe •• 
para cezasına çarpılmı,tır. 

Finans Bakanlığında 
Finans Bakanlığı zat ifleri dJ. 

rektörlüğü vekilliğine, hu direk . 
törlük birinci şefi B. Cafer ataG
mıştır. 

Yugoslavyada mülkü 
olanlar için 

Yugoslavyada mülk bırakan. 
lanı verilecek paralar hakkında 
Finans Bakanlığma yapılan hat • 
vurmalar sınıflandırılmııtır. Ar -
rıca Dıt Bakanlığına ve Belgrad 
elçiliğine yapılan başvurmalar da 
sımflandırılmaktadır. Bu sınıf .. 
landırma ay sonuna kadar bitmiş 
olacaktır. 

Oünk.ü İstanhul ga ~etelerinin haşyazı 1arından özetler 

da Floryadaki lir kaynağımız olan bır ürünümüz dc-
bayındırlık iş- ğildir. Türkiyemiz her yıl 40, SO mil-

leri etrafında yu.dığr bir yaztda B . Ali yon kilo tütün yetiştirir. Bunun 12, 13 
Naci Karacan diyor ki: milyonunu kendi inhisar yönetimimiz 

"Planla sarfedilen bir milyon lira- alırı:a üst tarafını dışarıya çıkarırız. 

nın, plansız sarfedilen yüz milıy<>n li- Bu geniş bakımdan tütün işine ne bU-
radan bir milyar defa daha güzel eser yük ölçüde bir matahımız olduğunu ko-
yaratabileceğini isbat için elimize bir lay anlarız. 
fırsat geçmiştir. Aman kaçırmıyalım... İspirtolu içkilere gelince gerek fi-

teki başya- nans, gerek ekonomi bakrmlanndan bu 

Cumhuriyet zısrnda B. 

Yunu.s Nadi diyor ki: 
" Tütün bizim inhisar yönünden ge-

1 
maddenin gösterdiği önem miktar iti· 
barilc tütün kadar olmasa bil~ mahiyeti 
ve geleceği itibarile ondan aşağı da de-

ğildir. Bütün bunlar elbette bir sergide 
olunca olaganlrklarile gösterilmeğc de
ğer !}eylerdir., 

ZAMAN 
niliyor ki: 

d<1 zaman ı'm
zalı yurda de-

" Bütün tarihleri, Balkanlarda şunun 

bunun çol>anhğmt yapmaktan, hatti 

asırlarla Bizansldarın bile esir ve ırga

dı olmaktan ibaret bulunan bir mille

tin bize ağız açmağa cüret etmelerin~ 

den daha bUyük ne küstahlık olabilir .. sorularak gerçinlenmesi . ç_ B_a- . . 
l sag~ tanmasmı istemıştır. 

k~a~n~l~ığ~ı:n:ca:_:il~g~i~li~le:r~e~b:i:ld~in:::m~ı:ş:tt~r~.~1111111!:_~--~---""-"'!~-:-"!""!~--~::-::-----------~~-~""'!"""~......,~"""""~~"""""-----~....-...-~,.._~~~~_..!!!'!"'~~~~--"'!""'~~~--~--~ 

ald d · ı·k h · zaman ne~e ve sıhhat verir. 
ANl{.c!\.RA BiRASI: Sıc ar a ser.ın ı : . er ' 

d .. (Yenişehirde Orduevi bahçesinde ve Orduevi karşr~rnda miihendisler birliği 

B•• ı•• • O llaL'po Ve lokantalar an 1SleytDl~. lokantasında hususi tertibat ve teşkila tnnız herkesi memnun eder.) u uıı o·azın ., 1 ~~ • 
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Hava harbından korun
mada yurd sıhat işleri 

•• ""' \J • 

ogrene~ı 

"Hava ho.rbinden korunmada 
yurd sıhat işleri öğreneği,, bakan
lar kurulunca onaylanmıştır. Öğ
reneğin esaslan şunlardır: 

Gelecek '1arblerde düşmanın 

hava yolu ile yapacağı hücumlar
da yakıcı, yıkıcı ve gazlı bomba
larla salgın mikroplan kullanma
sı ihtimali kuvvetlidir. Onun için 
ordulardan çok uluslar hücumla
ra hedef olacaktır. Halkı bu hü
cfunların zararlarından korumak 
için yer yer savga örgütleri hazır
lanmaktadır. 

Havaya karşı savga esasları ve 
halkın hava tehlikesine karşı ko
ruıunası prensipleri genel kunna}
ile sağlık ve sosyal yardım bakan
lığının daha önce hazırlamış oldu
ğu öğrenekte yazılıdır. 

Hücuma uğramak tehlikesi al
tında olan her şehir ve kentte ya
pılacak koruma birliğinin pasif ve 
yardımcı örgütleri arasında önem
li bir yeri olan "sıhiye,, cemiyeti
nin yapacağı hizmetler şunlardır: 

1 - Yaralı ve gazlilere ilk yar
dım ve sıhiğ bakım örgütleri işle
ri, 

2 - Yaralı ve gazlileri iyileş
tirme örgütleri ve işleri, 
Öğreneğin birinci kısmında ge

nel korunma örgüt ve araçları ya
zıhdrr: Öğrenekte yazılı genel ko
runma işlerini görecekler şunlar
dır: 

1 - Bütün "sıhiye örgütleri 
işyarları ve bu kurumlara bağlı 
kimseler, 

2 - Tıp ve şubeleri ertiklerin
den olanlarla bunlara yardım~ı o· 
!arak alınacaklar. 

Korunma örgütlerinde iş göre
cekler için "hava harbinden ko
runma,, ve "harb gazlerinden ko
runma,, adiyle iki kurs açılacaktır. 
Kurslardan çıkanlar sonradan il
lerde kurslar açacak ve konferans
lar vereceklerdir. Sıhiye yardım 
örgütlerinin şahıs ve gereç kadro· 
ları kurulacak olan her sıhiye ba
kım merkezinde emrinde ilk sıhi
ye oakım eki pi bulunacak; sıhiye 
örgütleri ve işlerinin ilk evrede 
yardımcısı polis ve itfaiye olacak; 
gaz arama ve temizleme; onarma, 
can kurtarma ekipleri kurulacak 
ve bu ekiplerin şahıs ve kadroları, 
iç bakanlığının hazırlayacağı ge
nel öğreneğe uygun olarak il ve 
ilçe koruma örgütlerince verilecek 
kararlara göre uraylarca düzenle
neip çevrilecektir. 
Öğreneğin ikinci kısmında yurt 

sıhat işleri, yaralı ve gazlilerin ilk 
bakımları, triyajı ve nakilleri hak
kında uzun hükümler vardrr. 

~~-------··------~--~ 
Çocuk Esirgeme Kuru

munwı çocuk bakıcı 
okulu 

Çocuk Eı;itgeme Kurumunun Anka
radaki (Çocuk Bakıcı okulu) na tale· 
be yazılmasına başlanmıştır. Çocuk ba
kıcı okulu yatılıdır ve parasızdır. Öğ
retimi iki yıldır. Dersler hem teorik 
hem de pratiktir. Okulu başarıkla bi· 

tirerek diploma alanlar Hasta bakım 

evlerinde hasta bakıcı, ayleler yanında 
çocuk bakıcı ve Çocuk Esirgeme Ku
rumlarına atanırlar. 

Okula yazılma alınma şartları şun
lardır: 

1 - 18 yaşından al?ağı olmamak, 
2 - İlk okuldan diploma almış oJ

mak, orta okulu ve liseyi bitirenler Üs· 
tuilir. 

3 - U:.cgidimli ve sağlııkh olmak. 
Okula yazılmak istiyenler (Anka

rada Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi Başkanlığına) yazı ile başvur
malıdırlar. 

Yazı1ma içm gerekli olan belgeler: 
Okul diploması. özbelek. uzgidimli 

kağıdı. sağlrk ve aşı raporları, üç fo. 

toğraf. Okula yazılma işi temmuz ayı 
sonuna kadardır. 

ULUS 

l Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
- --- - - --- ---- --- -~/ 

italya uluslar sosyetesinden ayrılacak olursa. 
Deyli Telegraf gazetesinin süel 

yazarı ve 1925 yılındanberi Ulus
lar Sosyetesinde süel ingiliz orun· 
tağı olan General Temperley, 10 
temmuz 935 tarihli sayıda "/talya 
Uluslar Sosyetesinden ayrılacak 
olursa ... , başlığı altında yazmış 
olduğu bir betkede diyor ki: 

Bay Eden'in Roma'da Bay Musolini 
ile yapmış olduğu görüşmelerden son
ra bu mesele ilzerinde İtalya ile anla
şabilmek umudlarının bUsbütün SUJ:\ 

düştüğü artLk anlaşılmış bulunuyor. 
İtalyaya bir takım bırakığlar yapa

bilmesine karşılık olarak Zeila limaniy· 
le ingiliz somalisinden bir koridorun 
Habeşistana bırakılması önergesindeki 
etkenin iyice anlaşılmamış olduğu gö
rülüyor. 

Yapılan önergeler arasında ihtimal 
ki, demiryollarının, iki İtalyan sömür· 
gesiyle bağlanması ve bundan başka :,iı 
takım tecimsel meseleler de vardır; fa
kat bütün bu önergeler toptan reddo
lunmuştur. 

İtalyan önderinin sözlerinden çıkan 
anlam, İtalyanın bütün dileklerine ha
beşlilerin ya bütün bütün boyun eğm ... 
leri, yahut da bir harbın patlak verece
ğidir. 

Bundan başka B. Musolini, bu işlere 
Uluslar Sosyetesinin arsımasım hoş 

görmiyeceğini, böyle bir şeyi kabul et
mektense sosyeteden çekileceğini bil
dirmiştir. 

Onun için ağustosun yirmi beşindr 
Uluslar Sosyetesi toplandığı zaman 
büyük zorluklarla karşıkarşıya kala
caktır. Habeşistanın yeniden üye seçi
lip seçilmiyeceği şüphelidir. Bugün
kü ingiliz hükümeti buna ayrışDk bu-
1 unuyor; fakat Cenevrede "hayır .. di
yememsi yüzünden bu iş olmuştu. Or
tada gerçek olan bir şey varsa o da Ha
beşistanın bugünkü günde, üyelik hı· 
rakığlarından istifade etmek hakkı ol
duğudur. 

Habeşistan, doğru olarak, Uluslar 
Sosyetesi andlaşmasınm ikinci madde
sine dayanarak sosyeteye başvurmuş ve 

bu kurul da anlaşmazlığı ele almıştır. 
İlgili partiler bir taraftan bu işten 

yana, bu işe ayrı§ık davranagelirlerken 
bir taraftan da süel hazırlıklar ilerle

mektedir. 
Alacağı harb araçlarını karaya çıkar· 

mak zorlukları karşısında bulunan Ha
beşistan da bu güçlükler içerisinde bir 
harb hazırlığı yapmağa çabalıyor. 

Bütün bu hareketler, bu hazırlıkl:ı~. 
1931 yılı eylftlünde ortaya çıkmış olan 
Mançuri hadisesiyle büyük bir benzer· 
tik gösteriyor. 

İklim şartlarından dolayı Habeşis-
• 

tanda önümüzdeki eylUl, yahut ilkteş-
rin ayından önce bir harekete girişmek 
imkansız bulunmaktadır. 

Eğer tehlike alıp yürür ve bir harb 
sanucuna varırsa o zaman en önemli 
ve canlı mesele kollektif güvenlik sis· 
temi ve bunun karşısında Uluslar sos
yetesinin durumu olacaktır. 

Çin - Japon anlaşmazlığında Liton 
komisyonu gerçinlerini yapmış ve ora
ya saldırıp toprakları bürüyenin japon· 
laı olduğunu anlamıştı. 

Başlangıcından iki yıl geçinceye 
kadar Uluslar Sosyetesine sevkedilme· 
miş olan Çako harbında hangi tarafın 
saldırgan olduğu anlaşılamamıştır. 

Her ne kadar Bolivyanın harb açtı
ğı hakkında birçok belgeler varsa drı 

aradan zaman geçtikten sonra Paragu· 
ay da barış yapmayı reddetmiştir. 

...• Japonyanın Çin'e karşı olan du
rumu İtalyanın Habeşistana karşı olan 
durumunu andırır. Japonya, bütün du
rumu Uluslar Sosyetesinin önüne ser
meyi asığlı bulmuştu. İtalya ise mese· 
leyi kuvvetle kotarmak karanndadır. 

Belki de İtalya, son saatte habeş sı
nırlarındaki hükümetsizlikten ş~kayet 
erlerek, durumu dfüı:enlemek için süel 
hııreketlere giriştiğini söyliyecektir. O 
ıaman Uluslar Sosyetesi de gerç.in bi-

tirilinceye kadar iki tarafa kendilerini 
tutmalarını, süel hareketlerden çekin
mel~rini söyliyecektir. 

Bu önerge, haziran toplantısında da 
yapılabilirdi; fakat İtalyanın reddet
mesinden korkulduğu için yapılmamış
tır. 

İtalya, zaman kazanmağa uğraşıyor. 
B. Musolini, bu meselede açıktan açığa 
Uluslar Sosyetesine hücum ettiği için 
işin sonunda onun kendisi üzerine yük
liyebileceği suçlara da kulak asmamak 
kararını vermiş bulunmaktadır. 

Şu halde İtalya, tek başına işi ko
taracaktır. 

Bu işin barı§çıl olarak sona erdiril· 
mesi için iki yıllık bir süre ister. Bun 
dan başka hem Uluslar Sosyetesi and· 
!aşması, hem de Kellog paktı harbın ' 
ulusal bir sıyasa aracı olarak kullanrJ. 
masım tanımamaktadır. 

1928 de İtalya ile Habeşist<:n arasın
da yapılmış olan anlaşmamın beşinci 

maddesi de iki devlet arasında bir an

laşmazlık çıkacak olursa bunun si' 

la eğil, yargıca başvurmak yolu ile ko
tarılmasını gerektirmektedir. 
Eğer İtalyanın yükümleri çok önem

li ise Uluslar Sosyetesinde üye olan 
öteki büyük devletlerinki önemce onun
kilerden daha aşağı ve daha az değil
dir. 

Gergin sinirleri yatıştırmak, harbın 
önüne geçmek ve bu tedbirler dinlenmi
yecek olursa, 16 ıncı maddenin gerek
tirdiği gibi, harbı çıkaran devlete kar
şı zorlu ekonomik tedbirler almak orı

larm ödevleridir. 

Bu ödev karşısında İngilterenin ve 
Fransaının durumları hayli çetin V'! 

güç bir hal almaktadır. Hele son zaman
larda Uluslar Sosyetesi, kollektif gü
venlik sistemi ve barışın yürütül~~i 

işlerine karşı büyük bağhhk göstermiş 

ve bütün bunları korumak için birçok 
anlaşmalar imzalamış olan Fransanm. 

Şimdi bütün bu paktlar ve Uluslar 
sosyetesine bağlılıklar ile yeni İtalyan 
dostluğu ve Almanyanm kucağına düş
mek korkusu arasında Fransa bir sın;ıç 
verecektir. 

Biribiri ardınca gelen bir takım in· 
giliz hükümetleri, Uluslar Sosyetcsinr 
ve kollektif güvenlik sistemine bağlı
lık yolunda fazla söz söylememişlerse 

de bu sıyasaya içtem olarak bağlı ve 
bayrı kalmışlardır. 

Önümüzdeki iki ay içerisinde hü
kümet, eski dost İtalyaya karşı zorlu 
tedbirler almak ve yahut Uluslar Sos
yetesinin bütün yetkisinin yıkılmasına 
göz yummak arasında kalacaklardır. 

Eğer bu iş bir ·•evet!,, yahut hir 

"hayır,, la bitirilecek olursa o zaman 
diplomasi dünyası tehlikeli hadiselerin 
karşısında kalabilecektir. 

Eğer verilen sözler ve yüklenilen 
yükenler yerine getirilmiyecek olursa 
o zaman Uluslar Sosyetesi devrilecek 
ve harbtanberi bu kadar emeklerle ku
rulmuş ve yerinde durmuş olan güven
Jik sistemi ve barış ortadan kalkacak· 

tır. 

İşi öte taraftan alalım. Artık gizli 
kapalı bir şey değildir ki zorlu ekoM
u1ik tedbirlerin arkasından harb gelir 
Eğer bu ekonomik tedbirler yürümiye
cek, sökmiyecek olursa yapılacaık bir 

şey kalır o da harbtır. ' 

Bu mesele üzerinde kamoyun diye· 
ceği büyük bir önem kazanıyor. Artık 
gerek ekonomik, gerek süel harbları ne 
hükümetler, ne de kıral ayleleri aça
mazlar. Kamoy bir andlaşmanm arka· 
smda olmazsa onu işletme·k imkan için· 

de değildir. 
İngilterede ve yahut Fransada ka

moy bir ekonomik veya süel harba gi 
rişilmesini onaylayacak mı? İşin bir 
karar almak üzere sevkedileceği en 

yüksek hakyeri budur. 
Bir tek şeye inanabiliriz: lngiltere

de kamoy, hükümetin tek başına hiç bir 

harekete geçmesini hoş görmez. 
Avrupa gazetelerinde çrkmış olan 

çeşid çeşid yazıların tersine olarak biz, 
bu meselede barışın kurtarılması uğ

runda, hiç de bencil olmıyarak çok ça
h§tık; büyük rolleri üzerimize aldık. 

Atacağımız ikinci adrm, öteıki dev
letlerle konuşup danışarak onların an· 
laşmazlık haliode bulunan taraflar üze
rinde sıkı birlik olarak ne gibi baskılar 
yapabileceklerini öğrenmek, o yolda 
hareket etmektir. 

Böyle bir elbirliği ve yöney birliği 
yapılacak ol ursa o zaman barış kur ta· 
rılmış olur. Çünkü bu zamanda en kuv
vetli bir devletin bile tek başına kalıp 
yaşaması imkanlı bir şey değildir. 

Biz, bu danışmalarda ilgili devletle
ri çekingen ve menfiğ davranır görür
sek o zaman yapacak bir işimiz kalmaz. 
Çünkü evelce B. Bonar Lov'un dediği 
gibi "biz, bütün dünyanın polis kuvve
ti gibi çalışamayız . ., 

... Mesele bugünlerde pek akademik 
bir durum almış bulunuyor. Biz, ver
miş olduğumuz bütün sözlere bağlı 

ve bayrı bulunuyoruz. 

... Uluslar Sosyetesini olduğu gibi 
ışl~tmeğe devam etmeliyiz. Eğer bütün 
sosyete üyeleri elbirliği ve yöney bir· 
liği yapacak olurlarsa o zaman barıştan 
ayrılmaksızın bütün anlaşmazlıklar oir 
anlaşmaya ulaştırılabilir. 

Almaııyanın J:i'ran
saya ilıtiyaeı vardır 

Paris'le Berlin açı~ 
görüşmelidir 

Yazan: Pol Bastid 
Fransız parlamentosu Dış işler 

komisyonu başkanı 

Paris, 11 temmuz, 

Geçenlerde Baron Fon Raynbaben, 
"Revü dö Pari., de yeni bir alman -
fransız anlaşmasından bahseden uzun 
bir yazı yazdı. Uluslar Sosıyetesinde ve 
silahsızlanma konferansında Almanya· 
yı uzun bir süre için oruntayan ve bir 
zamanlar Ştreıeman ile birlikte çalış
mış ve bugün de Hitler'in bayrı bir ar
kadaşı olan yazarın şahsiyeti o betke· 
ye üsnomal bir değer verdiriyor. 

Yazı. ingiliz - alman donanma an
laşmasının evrensel bir alman - ingiliz;
fransız anlaşması yolunda yalnız bir 
yüyrüm olduğu hakkında Ribentrop'un 
diyevlerini çok andırmaktadır. Son za
manlarda alman - fransız anlaşması sö
zü sık sık geçiyor. Bu gösterilere al
dırmıyalım mı? 

Apaçık görülüyor ki, bu rota değiş

mesine Paris,in resmiğ yerleri hiç de 

kayıdsız değildirler. Gerek resmiğ ge

rekse özel olarak, Lava!, güddüğü son 

sıyasal gayenin bir alman • fransız gö

rüşmesi olduğunu söylemekten bıkma

mı~tır. Daha geçenlerde bir akşam şö
leninde taşra gazetelerine, günün birin
de Berlin ile bir pakt yapmak imkan 
altına girerse imzalamaktan bir an bi
le çekinmiyeceğim: fakat, yalnız Al
manya ile Fransa böyle bir paktın ya
pılmasına yetmez, daha kalabalık ol
mamız gerektir.> demişti. Bu sözler 
çok dikkatle söylenmiştir . Bu söyle
yişte birge sıyasaya büyük bir yer ve· 
rildiği göze çarpıyor. 

Geçenlerde Senato dış işler komis
yon başkanı Hanri Beranger İngiliz ga
zetecilerine bir diyevde bulunmuştu. 

Şüphesiz, ki Berangcre için ne bir cer
man ve ne de Hitler dostudur, dine
mez. O da Hitlcrin mayıs sonunda ver
diği söylevin dikkate değeri olduğunu 
söylemekten geri kalmadı. Bu böyle 
olmakla beraber, Beranger hakikiğ bir 
anlaşmanın değil, yalnız Fransa ile Al
manıya arasında bazı uyuırnaların yapı

labileceğini sanıyor. Buna karşılık ola
rak Raynfaben,de "öyleise i~e uyuşma· 
1arla başhyalım,, diyor. Beneş'in de fır
sat düştükçe, bir Alman - Fransız an-
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Şerefli Koçhisarda 
bayındırlık 

Ş. Koçhisar (özel) - Şimdiye kadar 
çok savsanmış ve bakımsız bir halde 
kalmış olan ilçemizde bu yıl canlı bir 
bayındırlık çalışması görülmUştür. Ka
sabanın bayındırlığı yapılmış, halkın 

en önemli ihtiyacı olan su işini kökün
den kotarmak için 9 kilometre uzak!ık
ta bulunan Seymenli suyunun borular 
döşenerek kasabaya kadar getirilmesi 
yrllardanberi düşünülmekte idi, şimdi 
bu işe başlanmıştır, Koçhisar pek yakın· 
da bol suya kavuşacağı için sevinç duy
maktadır. Hükümet konağı yeniden dil· 

• zenlenmiş, toprak olan damı çatı şekli
ne konmuş, ve binanın önündeki baknn
sız arsa da güzel bir park haline geti
rilmiş, buraya halkın oturması için k11-

napeler konmuş ve havuzlar açılmıştır. 
Gene bu park içinde mermerden bir <ıÜ· 
tun yapılarak üzerine konacak Atatürk 
büstü rsmarlanmıştır. 

İlçebay B. İsmail Baykal bu işlerle 

çok uğraşmış ve halkın eski tarz kötü 

mimariğ yerine modern kurağlar yap
tırmaları, modern kılıkla giyinmeleri 
için halka devamlı nasihatlerde bulun
muştur. Kendisini seven ve yaptığı iş
lerden hoşnud olan halkın üzerinde bu 
nasihatler çok iyi etkiler bırak:mıştrr . 

s 

laşmasınm lüzumunu ı;öylemiş olması 

çok önemlidir. 
Durumun bir parça iyileştigi besbel

lidir. Bugün Fransanın kamoyu Alman
ya ile açık olarak görüşmeye önceler
den çok daha eygindir. Bugün yaprla
cak olan herhangi bir uyuşmanın yeni 
rejimin ilk gününden başlamış bir an· 
la~~nm değerine eşit olabileceğini 
sanmıyorum. Bir çok vakit kaybettik. 
Henüz Lehistan ve İngiltere ile görüşU. 
yoruı. Durumumuz bundan iki yıl ön· 
cekinden daha az elverişlidir. Bugün 
artık belli ba§h değiş maddeleri kal· 
mamıştır. Fakat bugün de hala özgür 
olarak ve güçHik çekmeden görüşebili· 
riz. 

Ben, iki mesele ortaya atmak istiyo
rum. Günün birinde görüşme masası· 

nın başında toplanmak zorunda kalmr
yacak mıyız? Hiç faydasını görmeden 
geçirdiğimiz zamanlar, durumumuzun 
asığlarını kuvvetten düşürmiyor mu? 
Son haftanın hadiseleri Almanyanrn 
sıyasal bir abloka altına alınmasını a
maç edinen en ufak bir sıyasa harek~
tinin bile sökmediğini yadısanmaz bir 
açLkhkla göstermiştir. Bizimle dost ge
çinen devletlerden, bizim türel görüş
lerimize ve prestij ihtiyaçlarımıza de
ğer veren tatlı sözler işitiyoruz; ban
şm ve Fransa ile dost memleketler ara
sındaki birge yöneyin bölünmez oldu· 
ğu söylenip duruyor. Ancak, sözler iş 
alanına geçince, diplomasi diyevlerinin 
uyumundan biç bir iz bile kalmıyor. 

Biz, Almanyayı, haberi bile olmadan 
hazırtanmı~ olan bir plana göre Avrupa 
devletlerinin konseri içine almak deli· 
liği arkasından koşup duruyoruz. İş-. , 

lerin karakteri ve diplomasinin hesab· 
Jarı, kitabları ile Almanyanm, Avrupa· 
nm güvenlik sistemi içine zorla sokul
ması, barış .eserini tamamlıyacak diye 
düşünmek, buna benzer bir takım dü

şüncelerle birlikte artık teoriden baş
ka bir şey değildir. Almanya böyle hir 
sisteme hiç bir zaman katılmıyacakt•r. 
Öbiir devletler de bunu kabul etmek 
istemiyeceklerdir. 

Halbuki, alman diplomasısi durma
dan çalışıyor, yer kazanıyor, su üstiiıt· 
deki bir yağ damlası gibi yayıldıkca 
yayılıyor. Yeni bir emrivaki karşısın 

da kalıncaya kadar bekliyecek mıyiz? 
Almanyanın bugün hala Fransaya ihti
yacı vardı:-. Bu durum her vakit böyl,. 
kalacak mıdır? Kutsa) bencillik bakı
mından, Almanya ile Fransa arasında 
görüşmelere başlanmasına engel olacak 
ortada hiç bir şey yoktur. Kendi ben
cillik asığlarımız hesabına sık sık güd· 
düğümüz barış sıyasası ziyana girmiş 
o1mıyacaktır. Bunun ispat edilmesine 
de lüzum yoktur. Öyle ise neden bir ke
re, gerçekten olsun bir deneç yapmıyo
ruz 

Jurnal' dan 



• 
ilk okul 

ev 
çağında 

geçindiren 
n1r ahcmr ihtiyar t>ir kadın oldu. 

Mataraları aldı, büzmeli kesesinden çı
brchiı birc;ek ııncteli.ti eteğime bo· 

plttı: 

- Ih pa:Jiau say hl!Icalı111, ytdi h>-

çuk mu? dedi. 
Hepsi de metelikti. Ben •er gün a

pıx7:imi• simittıenı aldtiı bozuk para
ları saymaktan znoı. duyardsn. Bu bir 
avuç onluğu dörder, dirder saydım. 

Hepsi dolntz lmnıfhl. Bir busuğunu ih
tiyara uzatıtm, almadı. Bilmem küçük 
yaşımda ve illr. de!a satıcılığa ba'Jadrl' 
mı anlıyaraıkmı bana acıdı. 

Bay Cengiz'in çocukluğu, hep böy-

le meraklı ve realist bir romandan yap
raklar gibi sürükleyici bir içtemlikle 
devam ediyor. Yerimizin azlığı dolayı· 
siyle hepsini sayıfalarımıza alamadığı
mıza eaeflendiğimiz, ve okul ~ ..... 
ev geçindiren bir çocuğun biitüıı _... 
rını ve yoksunluklarını canı...._ .. ' 
otobiyografi kısmından sonra aul ..... 
me geliyor. 

Bay Cengiz, önce meseleyi gene? e
Janrlt efe alryor ve bu Jrontt lzeıfmfe 
yazılmış başka eserlerden de faydala

narak sokakta yetişen '°culklısın ne 
l:ötii etliler altmııla büyüdilklcrıini w 
nasıl birçok suçluların bunların arasın· 

dan pktığnu aalaby•. 

Eser s~ibi, Ankara'da 6 ile 16 yat 
arasında 26 çocuk merinde araştırmalar 
yapmıştır. Vasdığı sonuclar ıuabmts: 

Bmılardan 9 a aaa 'babalan ...._ .,. 
sakat i~.dentir, 10 tanesinin ana ~ 
ba!arr u ~lr ~1. gazete aat?CI· 

ıı, rencber kaıbiliııden 1'\i~iik iş~ladir. 
ötıeJWer JrimMai•d.irkE. 

Bunlar Ankaranın es MJmnsu yer· 
lerıinc:lıe, Bendderuf ve dai uramı •gibi 
yerlude birer küçük odaya sığum11 O• 

laı:a1a yaşıamıtktadırlar. Bu 26 çoallttan 

ti~ kendi nlerinde, 17 ai kira ile l'ı: ~ 

llLU5 

çn ~uklar 
ecıiada tt 6 sı ı.ı~ınak bir halde veya so
lakta barınmal:tadırt.tr. Bay Cengiz 
iunları birer birer bize tanıtıyor, ör
•ek olarak iıkisini arıyoruz: 

Adı- Hamza 

Yaşı: (Kendisi bilmiyM) '1-1 ,aım-

a görünüyor. 

:Babasının adı ~ Ruim 

Doğduğu yer: M•Pırtya 

Sebze halini dönen köşede yatı ı.
llak ve üatii hafı yırtık bir halde, omıu-
18naa talek weridle bağlad•1ı kUçült 
küfeyi silkti, yanına yaklaflım. 

- Efendi, it var mı?. dedi. 

Sarı, dağnık v• kiıli ~I\ ..... 

ai*ri "çk göğsü oma Wr ,..._. 
çeari1I o?da~uau göateriyenfa. Y'alm
ayak ve ayak baıparmakları yaralıydı. 
A.dnu. sorar sonnaz büyük bir afı9l:an 

- . 
G&atle 10 - 10 .Dnlr Jıaama H • 
b.umın, bidsiade ba kardegiyle bı:rar 

ber kendiaillir1 yattıkları iki ıatak. bir 
esti kilim ve iki Jaaur. Yemellle.riai 
ç,oiun Mkdt-. pek seyrek evde yer. 
Lokantaal•d• da. ,emek hııauawad.t 
fa1da•Mıaitad1ı:. Çoıla zaman qy~ 
nı götilrdülU kimaelet kendi&iu patt 
yerine eski pmaşır 'R ,_.k vem:ıellt.e
dirler. Elbi1el!li eski ve paça. yertie 
siirinen Wr pantolon n omı"l.a.u d.i.E
seklerine inmiş kolları tersine lııüküJ

~ bir ceietle eski, düğmesiz bir göm
lekten ibanttiır. Okula &idip gitmedi 
ğini sordum. .t:lbisesiM ve ayaklarına 
baktı ve bir şey söylemeden başını ka1 
dırdı, omuzlarını silkti. Bir defa bir 
Bay onu yanıaa atmak istemiş, fakat 
babası razı olmamış. Bqka konuşacak 

bir şey bulamadım. Daha okul çağımı 

yıeai girmi\ ve sırtlaındığı kendisindeft 

biiiyük küfenin altında ezilerek beş on 
kuruş alan bu çocukla. daha neler ~ 

llllplr»lirdim. Ona niçin kazanıyorsun' 
cftıJıemectimr. Çinltt sebebi ortada idf. 

Kazandığından a.ı:tuıyoı muaan? m)l"l-
111ıtitm. Kazandığı hemen bir hiçten 

şeylerin sayısı ne kadar çok olsa. da,. 
yalnız ekmeğini aramakta ötellitHÜlt 

düşünmeye herhalde vakit bulamıyor
du. 

Adr: Puid. 
Yaşr: 13 

Doğduğu yıer: Eskişehir. 

Taşhan'da Şölen dibinde, küçük ga

z.ete sergilerinin iaiindeyim. OtemoMT 

ve düdüılt sesleri arasında iti çocok se
si: 

- Havadis. .. Hakimiyet, Milliyet 1 

Ferid, orta halli bir aylenin ma'll'i 

&idi, g.Wıbıib. oı:ta ve terai.a ıi-JJi8sli 

bir çocuğudur. KaaupkeA bbu •• 
liyec. S'orduklarımaı ,U lıOklllpe W. 
IMllırla cnab yerdi. 1Jwt11p 1 a olaa p
"1eleri ıarmat .. dlntlıelikle pMp
yormu9. sabahı yedide satwkja başlıar. 
alqam yedide •eua ven.mı. ümet ~ 

SAYIFA 5 

RADYOLAR 
ANKARA 

Jı!J.31- Tayyarccinm Aeti 
19~40 • Musiki: 

J. Ph. Ramcau: Parçalar 
Piyano: Ferhunde ?J'lri 

20. - Edebiyat saati 

20.10 - Musikiı 

Gaarevitch: Koıuıc-rto 
G'ourewitdt : CaJ>ricc 
Vido{: Levefine 
Satcaafoo- ltiAat Esenıin 
Piyan.o: t71'vi Cemal 

20.30 - Danı mvsl:iilİ 
ıo.sa - !labeder 

lnANBlll.. 
Y.» Yiimlıc ınılllsıi: 
)1.9 Prm ...... 
19.10 Danı mueikiai (plik) 
H&4ıl lw.ria. 
lt.Jılt Ba,pan Halıiıl. C n ratag) 
~ Kmfama 

».38 8a4ifv m"' taaaw odıatnt.
n w 11-.,.ı BhHa ttiftçt 
santt a.sles. 

21.30 Son l\abcrla- • _..._ 
:n.• 9aJraa Rica. ........ ~,,...., 
22'. Piti :aqaj,.a). 

• 111''. n ıh ......-- A....t ·~ balıe
sı, iki kardeşi vardır. iki sene okula 

PJBİ!t'İ'I'· 6'irrde lrazandrğt 30' kuruş 
pilll'anın bir kısmını awıtaine vermekte, 
bir lhsmmı da. kendi harcamaktadır. 
Tutum ,......Jor: Diıt ..tak lem n· 
Eıtıin.io iM eda.Jnd1ıl kinler oturmalfa· 
dır. Ankara yerlilerinden bulmıan ev 
e11u.uwı hem hepsi. eyle.tinde vardır. 

Karyolada değil, yerde yatmal:ta.--. 
da detil yer sofraeında ,.em~t- yemeıltte

dir. Kendisi öğle yemeklerini sergide 
ve parası ile yemelktedtr. 

Uzerleri.Jıde araştıımalat yapılan 26 

çecuktan yalıuz biri ZOl'da aılmaıhğı 

halde daı. fasla ,.a kuamaa• ipn 
çahfmaktırdır. OrekıUerin bepa tendi· 
leriniıı ve,a aJleledniıı &iilldcllk yiJe• 
ceklerin.i çıkannak: .,.U,le= lab:ılıli 

•e,oa liaımn.k ctmeılrtıelbler. 
Bu çocukların kazandan en az bet 

kal'Ufla, en çok 100' km111 ara111Mfa de
iipeitıtdk. En kuaaçl~ it ayallkabr 
boyacıhğıdır. 14 Y&flllda kilıllderin 

ortalmla ~ ıe.a ~ aAtm• 

ctadrr ki çoğu bu para ile birhç kili· 
llk bir ayle &eçindirmektedirler. 

Bu. çoı:uklardan bi.ı kısmı aynı za· 
mat'lda ok•la d:a dev- etmektedirler, 
fakat yafayışlarının tekli dolayııiyle 
bu deYam çok aı.aam.Iı olmakta ve ctera. 
terine iyıi çalışamamaktadırlar. Hele- bu 

aibi ~ukları.n alalalan d:alaa fmla 
telılae MbıMla WlaJ:!!IMk1ıa.&ır. Jılewla 

larneCiıta tık +·>mda 1"'9'ı.. aakıet 
1luradaı as. talıebe lzerinlleD U iaİll ae
llak utıcııııtı ,.apUlillHIH liiatenlit
m. 

B.. C...._,iılt dllk•tle ile ,.... ... 62 
laüı,rliıls 19Ydalık W. l9liı J11bn lali 
..,mı.il ctiWi bu '8lamdan eMenı· 
...rır w tma!I --..ıe aepintlıe 9ite 
u,.la ...... S. de~rıt gencimizi 1ıll 
...... .. ~a btmtt1ıa telırik etmeyi bir 
ilM• Würis. 

• 
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SAYIFA 6 

(Müfettiş namzed}iği ve şef namzed
liği için müsabaka imti hanı) 

fürki,,e Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettis namzedi ve 

(5) Şef namzedi alınacaktır. ~ . . 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Agustos 935 _tarıhlerınde 

Ankara İstanbul Ziraat Bankalarmda yapılacaktır. Tah· 
riri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları veril
mek suretiyle Ankraya getirilerek şifahi bir imtihana tabi 
tutulurlar. Bu imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira 
aylıkla Müfettiş namzedliğine ve diğer be~i ele (130) lira 
aylıkla şef namzedliğine tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Müfet 
tişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira 
aylıkla müfettişliğe gecirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çahştırılaca;_ 
olan şef namzedleri ise bir senelik stajlarının sonunda eh
liyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfi ettirile
ceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Sıvasa! bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve lktısat) okulasmdan ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veya bunlarm yabancı memleket· 
!erindeki benzerlerinden <liplomalı bulunmak gerektir. 

5 - İmtihan programını ve sair sartla~1 gösteren izah 
nameler Ankara, İstanbul ve İzmir Zir;;at Bankalarrndan 
elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte 
en son 2()..7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat 
Bankası teftiş heyeti Müdürlüğüne göndermek veya ver
mek suretiyle müracaat etmiş buJunmahdırlar. (1702) 

1-2893 

Y ol<'U uçağı alıııacak. 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi için birkaç yoku uçağı 

alınacaktır; Uçaklarda şu vasıflar olmalıdır: 
1 - Emniyet 
2 - İktısad 
3 - Yedeklerinin kolay bulunabilmesi ve tamırlerınin, kullanıl-

malarının kolay olması. . 
4 - Yurdumuzun muhtelif semtlerinde uzun yolculuklara daya

nabilmesi 

Bu vasıflarda uçak satanların idaremize gönderecekleri teklifler 
tetıkik olunur. 

Teklifnamelerde sunlar da yazılmalıdır: 
a; Uçağın İstanbul veya Ankarada bedeli (Türk lirası olarak) 
b. Fenni ve havacılık vasıfları 
c. Ne gibi şartlar altında ne kadar bir zaman için garanti edi

lebileceği 

d. Siparişten en geç kaç gün sonra İstanbul veya Ankarada tes
lim edilebileceği 

e. Bu uçaklardan hangi hatlarda ve ne gibi i~lerdc kullanılmak
ta olduğu 

f. Uçağın diğer uçaklardan üı.tün olan cihetleri 
g. Hatlarımızda yalnız bu uçaklardan kullandığımız müddetçe 

fabrikanın bize ne gibi •kolavlıklar ve istifadeler gösterebile
ceği 

h. İki motörlü altı yolculuk uçaklar tercih olunur. 
Teklifnameler 1-11-935 tarihine kadar gönderilmelidir. (1736) 

1-2984 

S?tılık ev 
İstanbul Ziraat BanJ~asındau: 
Adanada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

kain Ziraat Bankasrna birinci derece ve sırada ipotekli bu
lunan Şinasiler fabrikası nam ile maruf Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 1 nu· 
maralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çi
mento bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 mcı Noterliğince t·asdik edilmiş 9. 11. 931 ta
rih ve 15142 numaralı ve Beyoğlu 4 üncü Noterliğince tas
dik edilmiş 11. 2. 933 tarih ve 640/ 33 numaralı mukavele
lerle Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii Tük Anonim Şirke
tinin Bankamıza olan mikdarr malfım borcunu 10. 4. 935 
tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine 
de tesviye etmemis olduğundan işbu borcun ihale tarihine 
kadar ";. 9 faiz ve % 3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap 
masrafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti ve 
sair bilumum masarifle birlikte tahsili için bu borc muka
bilinde Bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve ~air ev
safı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 
2. 4. 930 tarih ve 87 numaralı tapu senedile şirketin tasar· 
rufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan 
Uç yeminli ehli vukuf tarafından 8000 lira krymet takdir o
lunan mezkilr ev, 169? numaralı Ziraat Bankası kanunu 
hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bu
~uk a~ müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat 
ıhalesı 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi % 7,5 dur. 
Şartname Galatada kain Bankamızla, Adana Mersin 

Ankara Ziraat Bankaları kapdann asılmıştır. (İS84) ' 
1-2725 

Belediye karşısında Kınacı hanı altında 

Yeni eczahane 
Her çc~id fenni gözlük ve çt:rç~ veler 

Tıbbi korsa ve lastik çorap lar 

Aradığınız hütön ltrıyat ve tuvalet c~yattı 
Dikkatli. Taze. ucuz ilaç 

Tdefon: 1725 J-3000 

ULUS 

QU 

Aktif Cwnuriyet Merkez Bankasının 13 temmuz 1935 vaziyeti Pasi~ 

KASA: 
Altın: safi kilograuı 16.068,713 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Türk lirası 
HARİÇTEKİ MUHABiRLER: 
Altın: Safi kilogram 4.401.279 
Altına tahvili kabil scrlıest dövizler 
HAZİNE TAHVİLLERİ : 
Deruhte edilen evrakr naktiye kar
!!Ilığı 
Kanunun 6 ve ö i maddelerine 
tevfikan hazine t u a fından vaki te- ı 
diyat 
SENEDAT CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 
ESHAM VE TAHVİLAT 
CÜZDANI : 
A • ı Deruhte edilen evrakı nakti

yenin kar~ıhğı esham ve tah
vilat (itibari kıymetle) 

B - Serbest esh"'m ve tahvilat 
AVANSLAR : 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 
HİSSEDARLAR: 

Lira 
22.601.979,21 
13.891.627,--

686.276,51 

377.208,49 

6.190. 764,3b 
562.618,70 

158. 748.563,-

1 

10.640.380,-

3.000.000,- ı 
9.742.580,95 

1 
30.551.885,22 

4.649.244,9J 

25.696,59 ı 
2.917.217,52 

Lira 

37.179.882,72 

377.208,49 

6. 7 53.383.06 

148.108.183,-

12.742.580.95 

35.201.130,12 

SERMAYE : 
1HT1Y AT AKÇESİ: 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki te-
diyat 

Lira 1 
15.000.000,~ 
ı.02G.1s6,t!:'I 

1 

ı 
1 

Lira 

158.748.563,-

10.640.380,--Deruhte edilen evrakı naktiye ha· 
kiyesi 

1 
148.108.183,-

Karşılığı tamamen altın olarak ila-
veten tedavüle vazedilen 10.000.000,- lSS.108.183, 

TÜRK LİRASI MEVDUATI 
Vadesiz 14.838.563,l9 

Vadeli 
DÖVİZ MEVDUATI; 

-.-, 14.f!38.fi63 . .'. ıı 

Vadesiz 11.916.371,38 

Vade1i 735.810,Tı 12.652.182, 

MUHTELİF: SS.541.525,' . 

MUHTELİF: 

257 .167 .210,811 

2 Mart 1933 tarih inden ifbaren : İskonto haddi % ~ 1
/ .. - Altın u .. ..: rı:.:_avans % 4 1

/. j 

257. 167 .210,87 

2.942.914,1 l 

4.500.000,-
9.361.928,42 

YEKÜN VEKÜN 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 1 
Komisyonu ilanları 

i LAN 

~ 
ğ 
e .. e 

Ordu ihtiyacı için (28) kalem baytari ecza kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. Bedeli (14,500) liradır. İhalesi .s.~.1935 pereş~?e 
günü saat 14 dedir. İstekliler evsaf ve şartnamesmı_ almak ve gor
mc 1< üzere l.ı ..: delsiz olarak M.M.V. satın alma komısyonundan v~
rilecektir. Eksiltmeye gireceklerin (2490) No. lu kanunda ~österı
len vesa' 'de ve (1087) lira (50) kuruşluk teminat ve teklıf me.k· 
tuplariyle birlikte belli giin ve saatföden enaz bir saat evel komıs· 
yona gelmeleri. (1774) 1-2990 

t LAN 

YAPI: M. M. Bakanlığı Daire Md. lüğü Eratı için açık eksilt
me ile bir koğuş yaptırılacaktır. Keşif, proje ve şartnamesi bedel
li olarak insaat şubesinden :ıl rnacaktır. Keşif bedeli 3999 lira 46 
kuruştur. İh.alesi: 2.tx.1935 cuma günü saat on birdedir. İlk temi
natı 299 lira 96 kuruştur. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerinde istenen belgeleri ile birlikte ihale saatin
de M.M. Bakanlığı satınalma komisyonuna gelecektir. (1771) 

1-2991 

İLAN 

Serom aşı evinin ihtiyacı için bir baş beygir veya kısrak pazar· 
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 18.7.1935 perşembe günü saat 14 
dedir. İsteşliler hayvaniy1c birliıkte belli gün ve saatinde M.M. V. 
!>atın alma komisyonuna gelmeleri. (1773) 1-2992 

t LAN 
Keçiören bağları mevkiinde ermeni katolik kilisesi ve fü·erler 

mektebi bahcelerile İsa ve AlaiyeH Mahmut bağları arasındaki lbağ 
yerlerinde ağaçlarda zerdali, elma ve vişne ve dut, üvez gibi 221 a
ğaç meyvasının 805 lira tahmin edilen fi~:ı~ pazarlığa çr~aı:ıldı
~ından isteklilerin 19 temmuz perşembe gunii saat 15 de daımı en-
cümene gelmeleri ilan olunur. (1790) 1-3008 

Ankara Sıhhiye miidürlii~nden: 
Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Yağ 

Zeytin yağ 
Sabun 
Kuru fasulya 
Patates 
Nohut 
Mercimek 
Kuru soğan 
Pirine 
Bulgur 
Gaz 
Kıshk ve yazlıı. 

Kilo 
1450 
600 

80 
20 
80 
40 
80 
29 
20 

100 
100 
40 
4 

Tahmin edilen fiatı 

teneke 

11 
30-40 
60-80 
35-40 
26 "' ? 

11,5 
10 
15 
15 
16 
24 
12 

450 

Yaş sebze yevmıye 2,5 
Çay 1 350 
Şeker 50 32 
Kuru üzüm 50 l0-30 
Salça 25 30 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı erzak 1. 8. 935 detı 31.5. 
936 sonuna kadar eksiltme ile alınacaktır. 

Şartnamesi sağlık direktörlüğünde görülür. lsteklile· 
rin 30.7.935 günü saat on beşte direktörlüğe gelmeleri. 

(1719) 1--2909 

P.T.T. Başmüdürlüğünden: 
Telsiz irsal istasyonunda bulunan 6-8 metrelik 487 di

rek .buradan alınarak ,iinetidüer istasyonuna açık eksilt
me ile naklettirilecektir. Muvakkat teminat 11 liradır İs
teklilerin artırma eksiltme kanununda yazılı belgelerl~ 19 
temmuz 1935 cuma günü saat 15 de komisyonumuza mü-
racaatları. (1610) • · 1--2779 

L~körıer ucuzluyo~ 
inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Memleıketimizin nefis meyvelerinden ecnebi likörleri ayarında 
imal edilen likör ve vermutlarımızın 1 ağustos 935 den itibaren fi· 
atlarının indirilmesi kararlaştırılmış ve fiatlarımız aşağıda göste
rilmiştir. Bayiler ellerindeki likör ve vermutların nevi ve miktarmı 
ve kaç santilitrelik olduklarını ve bunların kaç tanesinin üstünde 
fiyat et~keti bulurunadığrnı 30 temmuz 935 saat 15 e kadar 25 ku~ 
ruşluk pullu bir beyanname ile satış şubemize bildireceklerdir. Fi
yatların indirilmesinden dolayı Bayilerimizin zarar görmemeleri 
için beyannamelerin vaktinde ve doğru olarak vermelerini bildiri
rim. 

Halkımızın da fiyatlarımıza dikkat etmeleri kendi menfaatlari 
icabrdır. (1767) 

Çileok 
Ahududu 
Vişne 
Mandalina 
Kakao 
Nane 
Portakal 
Katran 
Sarı 
Altın 
Turunç 
Muz 
Beyend~k 
Vermut 

100 Santilitrelik 50 Santilitrelik 
Eaki Fi. Yeni Fi. Eski Fi. Yeni Fl. 

350 223 200 123 
300 •. 175 " 

.. 183 " 103 
zıs .. ızs H .. .. 

•• h .. • 
•• ., .. 
.. .. .. .. 

" 12S 108 

n 

.. ,, 
.. 
•• .. 
•• ., 

15 

H 

,. 

h 

,, 
68 

1 

Müsabaka imtihan1 

25 Santilitrell\ 
Eski Fi. Yeni Fit 

90 58 
85 .. 

,, 50 
15S ., 
•• " 
ff .. 
" ., 
•• .. ,, .. 
,. .. 
" •• 
" .. 
•} •• 
h .. 

2995 

Tiirl<i~e Ziraat Bank.asından: 
Bankamız Muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere 

müsabaka ile ve yüzer lira aylıkla on memur alınacaktır. 
Miisabakaya girmek icin Liseleri veya ticaret liselerini 
ve yahut Galatasaray lisesi ticaret kısmım bitirmiş olmali 
v,..e yirmiden asağı, yinni besden yukarı yas.da buluı";mamalC 
lazımdır. 

Müsabak~ya. gireceklerden ne gibi belgeler arandığı. 
v~ nelerden 1mtıhan yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir 
Zıraat Bankalarrmızdan elde edilebilecek şartnamelerde 
yazrhdır. 

Müsabaka 1-8-935 perşembe günü sabahı saat 9 da An
kara ve f~tanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

İsteklıler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en 
son 24-7-935 çarşamba günü akşamına kadar Ankarada Zi
raat Bankası Memurin Müdürlüğüne göndermek veya ver· 
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmahdrrlar. (1701) 

1-2894 

Maliye 'Vekaletinden· 
. -

Ki. Cinsi 
l500 Fersude ambala_i kağıdr 
Ankara kırtasiye deposunda toplanan yukarıda mık

tan yazılı fersude ambalaj kağıdları açık arttırmaya ko
nul~uş ol~uğu_ndan istekli olanların 152 kuruş muvakkat 
temınatlarıle 23 temmuz 935 tarihine müsadif sah günü sa
at 14 te Ma~.iye V ~kal eti . . binasında levazım müdürlüğü 
odasında muteşekkıl komısyona gelmeleri. (1644) 1-2824 

Ankara cezaevi müdürlü~·iinden: 
. Ankara Ceza evinin kiremit ve saçaklarının onardmasr -12S<l
Iı.~alık .keşffnamesi mucibince 14-7-935 tarihinden itibaren on altı 
gun müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

lstekl~lerin ~de 7,5 teminatı muvakkate akçesi veya ban'l.a 
mektubu ıle birlikte yevmi ihale olan 30-7-935 tarihine müsadif sah 
~nü saat 15 te Cumhuriyet Müddei umumiliğbtde milteşekkil lto.. 
mısyona ve şeraiti anlamak üzere Cebecide Ceza evi Müdürlüğiine 
müracaatları i1an olunur. (1764) t-29Q.t 
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Erbaa. Belediyesinden: . Bankamu Sigorta Servisinde açık elan 125 lira. m.aaflı ... 

ULUS 

' . E baa kasabasının halı Ş f ltf 1 
Takriben yüz hektardan !.':=tba~ıaııdaki eksiltme, is- (20 lira mesken bedeli aynca vemir.) e uavın ıgme 

auır haritası ve müstak~el r- eteri yüzUndeıı 29 tem- aşağıdaki şartlar dahilinde memur aJmacaktır: 
teklilerin kanuni §8lt1arı ifa etmenı ı - Türk olmak, 

· ·· üne aızatıhm§tır· " 2 - Sıyasal haklanna sahip olmak, 
muz 935 pazartesı guıı • mukavelename, fenm 3 - Tam mhhatli olmak, 

Bu ite aid eksiltme. ~e;..sız verilecektir. t~- 4 - İyi ahlak sahibi bulunmak, 
prtname. Erbaa betedıyesııı ~ de Erbaa belediye encu- 5 - Askerlik hizmeti ile alikası bulunmamak, yaşı 30 
le yukarda yazılı günd~:':!neye girebilmek iç~ 2490 dan yukan olmamak, 
meninde yapılacaktll'· . s "b"nce muvakkat temınat tas: 6- Yüksek mektep mezunu olmak, (Garp dillerini b,i. 
sayılı kanun hüküml~n mucı ;enni ehliyetname veritmesı lenler tercih olunur, Bankalarda en az beş sene 
dildi mali iktidar vesıkaSt ve ı-2834 himıet etmiş olanlar yaş kaydından müstesnadır.) 
lazımdır. (1648) Bunlara ait vesikalar imtihandan en az üç gün evel si-

defterdarJığından: cil Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Trabzon Jsasaaiyle Vakfıkebir, Akçaabad, Siir- ~)ı~t~~! imtihan: 
Trabzon viliyeti -=linin iki senelik saydiye reemi ·~na- B) Muhasebe usulleri 

mene, ve Of kazaları ee. 'nele Z4 haziran 935 tarihinden ı~ r:: C) Ticari hesablar. 
meainde yazıh prtıar daiıest uliyle artırmaya konuJmut ıse 
15 "n müddetle açlk artınna ~· ''dcletle temdid edilmittir. Mu· D) Banka muameleleri ve Bankacılık hakkında umu-

.gu diahıden on gün aıu mi malftmat 
talip suhur etme • ) rradır 1 calk 
bunmen bedel· (30,000 1 

• günü saat on beşte yapı a tır. E) Usulü defteri ve evrak ve senedatı ticariyeye ait 
İhalesi 19 temmuz 1~35 c'::8 her giin ve talip olanlar mubam- kanuni hükümler 

Şartnamesini garmek i~uyenl... olan (2250) lira temhıat ya!ınnak 
men bedelin yüzde yedı buçugu Tral>son Defterdarlığında müteşek- F) Ticari muhaberat 
aıretiyle meskOr gtbl ve 'fttaleri ilan olunur. (1763) 1-2986 G) Sigortalar ve sigortacılık hakkında wnumi malUınat 
kil komisyona müracaat ey esne İmtihan 9 eylül 1935 saat 14 te Ankarada Belediyeler 

ı) tRESl GA YRl MENKUL SATIŞ ME- bankasında yapdacaktu. Bu saattan sonra gelenler imti-
ANKARA iCRA A hana kabul olunmazlar. 1-2903 

llURLUGUNDAN: kat8I' verilen tapunun 14-10-931 ta-
l_ ipotek olup utıJmaSlnada lllQkayyct ve Cebeci maballeain

rib. ft cilt 78 sıra 61 ~umar::: büyük cadde üzerhıde dört yol nam 
-e1e merku .baltabanCSUle gı vaki prkan cıamen thaan bey kıa
mahatde ve otcılbü• durağında enubcn yol ıimaten kısmen Tevfik 
men Mebmed efendi ~!1 ;ed~du ile mahdut ve mahallen yapılan 
bey kısmen Mehmed efen 1 u lduğa antqılan ve 432 lira kıymet 
meaahada ~.mette mu~;. yasılı prtlar dairesinde atılmak 
tahmin edilmil olan ana qa tır 
tbcre açık artırmaya çıkan}mı§ tmak üsere 19-8-935 tarihine müsadif 

3 - Satıı pefin para ile okadar icra dairesi gayri menkul satış 
rtesi glinU saat 1~16 ya 

:!:urluğunda yapıl~caktır. . lan yukardald muhammen kıy~tin 
4 - Talipler takdır edim: o veya milli bir bankanın temınat 

ymde 1,5 ğu nisbetinde ~y kak kabul edilen hazine tahvilleri 
mektUbu ile ır.anunen temınat o 

aetıre~klcrd.ir:. . bedeli takdir edilen kıymetin yüsde 75 i-
5 - Sabf gun; ~da ettirildikten sonra mezkOr glinün 16 

ili bulduktan ve ç talibine ihale olunacaktır· 
mcı 1Utinde en çok aıtıraıı t:eklif dilen bedel JDUhammen 

6 - ltbu taribt~~ artmna~ takmrdee 3.9.1935 tarlhioe müaadif 
kıJmetin yBade 75 uu buJmadıgı "kinci artırmada en çok ar· 
lalı pnil IUt 14-16 ya kadar yap(= ı:ıuhaınmcıı kıymetin yüzde 
tıran talibiııe ihale ol~· tall>ine ihale olunacak ve bu 
75 ini bulmak prtlle en pk 8; aumanlı bnUJl alJMınma tev-
llilıbeti baJIMdıiı t8latircfe ._ ıecôe tabi tutuıacaktn'·> 
fikan borç bet 11eı1e mUdc1etle artnmaJarda ihale bedeli ihaleyi mütea· 

7 -. Bi~ ve ~ci erine ihale edilenin talebi iilerine iha· 
kfıp ver~taıedigı .takclirdke ~ bedeli ihaleyi teılimi vezne eyle· 
le tarihinden itı!bare~ ıM1lfl .erlJecettfr. tılrii mttdcfet .ıaifm
.... ~ feM :ltta d il takdirde ihale bonlacak ve bu • 
~ da ihal~ bede~.~::ı:ı~ft~ bulunan talibe teklifi evçhilew atma-. 
~ten _ev~ en ı:ıg"' ı sorulduktan sonra teklifi veçhile almaga. razı 
ga razı o up o tah .1 dilm k üzere bu talibe ıbale 
ise ihale farkı !birinci talipten &ı e e • enkul ye-
edilecektir. Teklifi veçhile almağa rui olmazsa gayn m • 
aiden on bet günlük ikinci artırmaya çıkanJarak en çoık artıran ta 

Hbine ibate edilecektir. • k 1 tal'bine ihale edildiıkte 
8 - Her iki artırmada ~a gayrı. men u ihaleı t ihine kadar olan 

tapa barcile delWi,e ıemn müıterıye ft ar 
mUteratrim vergi ve resim he boı:çluya aittir. • 

9 _ Borçlu ve alacaklılarla eliler al&kadarların bu gayn men-
i Userindeki haklarmı ve husaefyJe fafs ve masrafa dair olan ld: 

b 
1 

nrakt mtısbitelerile 20 glhı içinde daltembe bildfrmelen = Aksi takdirde haklan tapa llclliyle ublt olnwbkça aa-
bed:.İnin paylqtrnlmasından hartı tataJacaklmbr. 

bf 10 _ Artırmaya fttidk edecekler 1.8.1935 tarihinde 933/403 nu-
_.. ile dairemizdeki yerinde ı.eHne aGık bahmclmahm ~-
mmıf.ıi obyabilirler. l--3002 

Nafıa Vekiletinden: 
. • hattmm 421+591 inci kilometresinden 

Fevzipap - Dıyarbe~r antıian makas battmm 30 000 lira tah-
..,rılar.ak Ergani .madenıne bkla mUnakıuya ironuJmuıtur: 
ıain edilen ikmaJ.i ne..ıa- paar pil uat 00 bette wkllet de

l - Puarlrk 31: 7. 93~nakua komisyonunda 'yapdaeaktır• 
lllıiryollar inpat daıreain 20 inci maddesi mucibince bu itin 

2 _ 2490 numralr kanunun 
at'i teminatı 4500 liradır. esi, nafıa ifleri umumi 

3 - Mukavele projffi, ~arlık ~ müre)ııkep bir 
prtnamc&i. \rahidi fiat cetvtlı. feımlkabilhıde demiıyollar inpat da
tabm pazarlık evrakı 150 kunl! mu 
İlftinden alınabilir. ı kanun mucibince 

4 - Ba ite girmek istiyenler 2490 nu:ı• ~mnde yazılı 
llasırlayacaldan teklif ı:~: .:;-evveline kadar me&ldlr dai-
.Uier evrakı pazarlık uatiD (l700) ı-2987 
Hye tevdi etmit bulunmalıdırlar. 

smbat ve İçtimai Muavenet V~e~~ 
kara Mmtakası Srtma Mücadele Reisligın .. 
daı: 
Açık eksiltme ile aluıacak (30) ton ~t 

• .,, __ ,_. pıJacalı ilan edilen fakat 
ı - Teaamun (15) ınde llliP'I'~ ya _:..a- tbil- ko-

. i • b••••rılndeıı iQbarCD JCll&- -ı-
iatekliai çıkmachtı suı ... - aılcaclcleai için muhammen bedeli 
...ıan Ankara mmtalmsr artma 00 bqer kiloluk taüe 
(4.545) lira olan enafı ~ ~tme De ~lmvıktır. blaJesl 
bblar içinde (30) ton muot '-- artma mlcldele ri· 
aiuatolwı birinci perpmbe ,ana sut 00 -r-

ıwti biMl!Dda yapılacaktır· ol ..... 
2 11:.....-Lkat teminat --- (340) lira (87) kurut Olup - .. ,,._ r;-- banka mektublarım ihale uatm· 

ll1eria 1lu parayı veya bu miWlr mahuibllliae wıme-
m bir uat &ıce uypn anrette utma oıeaul 
ini lhımcbr. prtnameti • itmek w antamak içia 

.t- Almaw.ımsotuıı~li~ (17'9) ı-2909 
tıtalt mUcMe.Je. HJ.-tiae ~ 

İstanbul: Deniz Levazım satınalma 
komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 58500 lira olan 4500 ton Rekom· 
poze kömUr 29 temmuz 1935 pazartesi günü saat 1 S de 
Kasnnpaşada komisyon binasında kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 292 lira 50 kuruş mu
kabilinde her gün komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
4175 liradan ibaret muvakkat teminat makbuz veya ban· 
ka mektubunu ve kanuni belgeleri havi teklif mektupları
nın eksiltme saatından bir saat evveline komisyon baş-
kanlığına vermeleri. (3880-1722) 1-2934 

SuJtansuyu Harası 
Direktö,-liiğiinden: 

2?-6-935 Tarihinde eksiltmeye konulan Yulaf, Keten tohumu ve 
balaya talip zuhur etmediği cihetle müzayedenin on giln daha ma
tılmasına karar verilmiı olduğundan talip olanların 22-7-935 tari
hine rastlayan puarteai günü saat onbete kadar Hara merkezinde
ki komisyonu mahsusuna müracaat etme!eri itan olunur. (1764) 

1-2997 ---

Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde 
ceman 45a13,3250 metre.Q1urabbaı arazi üzerinde kain Bel· 
çika fabrikası namile ~: . . . 

Makine dairelİ; milben'it daıresı. kuan daıresi, ıskarta 
dairdi, wçır ve teuıizleme .~~ .. ~eme dairesi, hallaç 
dairesi, aulama ve paçal daİ!esı, çıgıt anhan, koza mağa· 
zası. prese dairesi, koza magazası malzeme anhan, petrol 
ve benzin mağazası, ~telyeler: hali, otomobil garajı ve 
atelyeai, miidüriyet binaSlt mısafirhane, uatabap binası, 
mildtiriyet ikamet binM, ~uhuebeci binasından ibaret 
ve içinde bir adet 350 beygır kuvvetinde bollincik marka 
bubat makinesi ve i1d adet kazanı, bir adet 285 beygir kuv
vetinde Williams marbh buhar makinesi. bir adet 50 bey
gir kuvvetinde WUliaml markalı buharlı kurup alektrojen. 
bir adet 20 befglr Jmvvetinde kamyon motarii ve o kudret
te ~di Cereyanlı dinamo, benzin cihan, nıtubetlen
dirme tesisat1, bilBmmn transmisyon, çırçır makineleri. 
tifleme makineleri ve elyafm tozlarını almak için makine· 
ter, vantilatörler, su cihazlan, yangın tesisatı, çenber kes
me ve delme aletleri, tozlan nakiJ vantalan, bil6mum ırial
zeme ve yedekler ve sair alatı edevatı bttlmıan ve pamuk 
ve nebati yağlar sanayii Türk Anonim Şirketinin malı 
olan: 

iki numarah çırçır fabrikası 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

senetle borçlu bulunan Pamuk ve Nebatf Yağfar Sanayii 
Türk Anonim Şirketine bu borcu ödemesi için yazılan ve 
gönderildiği kayden mls~t 10. 4. 935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmemıf olduianclaıı işbu borcun ihale 
tarihine kadar % 9 fais ve % 3 kmalisYoD, sigorta. ücreti. 
muamele verıisi, avukat ücreti ve aair bil6mum maadfi
le birlikte tahaili için bu ta:ç mukaltiliade Bankannza ipo
tekli olup yulranta hucb:ıt. cına Ye sair evaal.ı ve mqtemi
litı ve Adana TllPll lllkfirlüfi.tnUa Dia8a 930 tarik 13-7 na. 
marah tapu 1e11eclile P.ketin tuarrufu altmda bulunan ve 
2280 numaralı k.81JWJ mucibince iç yeminli ehli vukuf ta
rafmtlan cem'a 107.SOO lira kıymeı takdir olunan mez
ktr fabrika US97 ıwmaralı Ziraat Benbw lr.anunmwıı hü
lrlmleri dairesinde ıo. 7. 935 tarihiatlen itibaren bir buçuk 
ay .müddetle çk wttwmaya çık••'"'ltır. lluvakkat iha· 
lesi 26. 8 9S5 tariliine mlisadif pazartesi günü saat 2 de İ• 
tanbu1 Ziraat Bankamda yapılacaktır. 

Tenrinat akçesi% 7,5 dur. 
lratname Galatada kiin Banllaaiuz, Ankara Merein, 

Adana Ziraat Bankalan kaPdanna asılımJm. (ı5ş.) 
J~ 

tıs fil G !& 
S.YIFA"l 
& il 

Sablık fabrika 
İstanbul Ziraat Bı ıılia ından: 
Adaııada yeni istasyon ciYannda Narlıca mevkiinde 

bulunan ve ceınan 57915 metro muraDbaı arazi kerinde 
kSiıı ve Şinaailer Fabrikası namile ~: 

Kom anban, çevirme ve buhar dai~si. kazan dairesı, 
3 nmnaralı dizel motör dairesi, şifleme dairesi, çırçır dai
resi, platforma 1-2 dizel motörler dairesı. buhar ka~anı 
dairesi, biderlik çiğit anhan, çiğit anhan. balye anhan, 
temizleme paçel ve prese daireleri, mabeme anharı ıbil 
anban, otomobil garajı, kütlü anhan. müberrit su depos~ 
müberrit kuyusu. tamirhaneler, 4ienber anhan. tahta kurut 
ma dairesi, yazıhaneler, 1 No. pavyon .(fen müdürü h~ne
si), Z No. pavyon (sevk memuru han~sı). 3 No. pavyon 
(tamirat amiri hanesi). 4 No. pavyon (Ustabası hanesi), 
amele helası, su motörü dairesi. su deposu b'nalarından 
müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanm ku\ vei muh rri 
kesini teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas mcrkah beheri 150 
beygirlik üç adet dizel motörü, <;ırçır rna ineleri. &ıfleme 
makineleri, temizleme ve prese makinPler1. vantT't .. ler, 
umumi transmisvon, kırıcı makineler, pamuk presesi nem 
leme aleti, kantar, kütlü kırması. iı deposu, buhar 
kazanı, demirhane makineleri, marangozhane. makineleri 
plat. cm~ırlan, pHit cırcır12rınrrl u ve1 muh rre 
kesi. lokomobil, Roller gin atelvesi. \•eclek alat ed vat an 
ibaret ve Pamuk ve Nebati ya~lar S rn ıi Turk An mm 
Şirketinin: 

Bir nnmar11l1 rı ... rır r--Jhrik!l--1 
İstanbul 6 mcı Noterliğince tasdik e ıım·ş 30 11. 931 

tarih ve 15142 numaralı muk vele iltt Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Sirket nm Bankamı a olan 
mikdarı maJum borcunnu 10. 4. 935 tar"hinde :önder tdiği 
kayden müspet ihbarname üzerine de t~svı e etmemiş ol 
duğundan işbu borcun ihale tarihıne kadar 9 faiz ve % 
3 komüsyon. sigorta ücreti. hesap masrafı. nakh nukut 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sa·r hiliimum masrafta 
birlikte tahsili için bu borç muk~bilinde 8 nkamrza ıpo
tekli olup yukarda hudut cins ve sair ,.v ve mu temi
litı yazılı Adana Taou Müdürlütün' n 22 9. 929 tarih 64 
numaralı tapu senedil~ sirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üc veminli ehli vukuf 
tarafından cem'an 12.000 lira kıymet ta dir olunan me%
k6r fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde ıo. 7. 935 tarihinden ttibaren bir buçuk 
ay müddetle açık artırmaya çıkarrfm trr Muvakkat ihale
si 26. 8. 935 tarihine miisadif pazarte$l giınu sa.at 2 de İs 
tanbul Ziraat Bankasında vapılacakttr. 

Teminat akçesi o/tı 7,5 dir. 
~ Gaıatada kAin Bank- Adana; ilenin, 

Ankara Ziraat Bankalan lrapdarma Mılmıştır. (1584) 
1-27~ 

Kırşehir tlbayl~ndan: 
Kırşehir ili resmi daireleri için 150 adedı Yerköy ve 25 

adedi Himmetdede istasyonlannda lteslim etmek iisere 
170 adet Linyit kömürü yakacak demir soba a1mecaktır. 
Satmak istiyenlerin bu sobalarm eı.ı, e'988f ve • .,.. B
atlarmı 20 temmuz 935 tarihine kadar 'Klqehir Dwblı-
aa bildirmeleri ilan olunur (1703) 1-2811 

Askeri Fabrikala 

18 Ton Karboaat dö aut 
., tt lili Glherçileai. 
25 Temmm 9.15 peqem• glDI l8at 14 tle pawhkla 

aatm alm.alrtlr. İsteklilerin gelmeleri 
tartnameyi girmek istiyenler her gin Ticaret Kaı. 

mine gelebilirler. 

Ankara Hukuk Fakülte.Sinden: 
Cinsi llikata Tahmini fıatı Tutan Eğreti tata1i' 
Odun 30,000 1,75 525 39,38 

Kek kömür 85 ton 31 2635 197.U 
Ankara Hukuk Fakültesi için alınacak ola om. ve 

kok kömiiril açık eksiltmeye konm~. 1ate1dileria 22-7· 
935 pazartesi ginii mt 12 de~ (1638) ı 2116 

'lollat tebıinde yaptmlacak. m tesiaatı Ba)'llUllrbh Ba
bnlrğmca aaayh projesi ve şartnamesi geretince ~ 
gtinüne rutlapn pazar ginü ihale ~ Gaere ..-.. 
terle ilan edilmişti. Bu kere tesilamı tehis pklıt9iae alt 
olan kısmmda Font borular kulln•'1mı de. kale ...... 
bu hUSUI için esas proje. ve şartnameye eklemeler ,.pı1. 
mq oldalandan ihale giinii 26-8-935 giDlemecİlle rastta
yu. pazartesi günü saat on dörde ha•lnw•f'Ur. 

Biltün tesisatın Çelik bonı ile..~.becleli (lttt12) 11-
ra (il) karat. isale yataimm Çelik~ pbeklli Pmt 
~ ile kepi bedeli: (1U881)'. ~ ~) Jaaraıtaır. ı.t411.. !::e bu yoldaki proje ve ın~ bitifHr fena& ,.. ek· 

prtnamelerile elderiıü yecli ı..ıı Hta bMel .... 
hfmda Tokat. Şarbaybğmdan edinebİlecellle. fMM) 

1-281~ 



SAYIFA8 

Ankara Iıdvuım Amiır.liği Sa-tın 

.ABfta ~İsyoı;ı.w il~Rlar-ı 

İLAN 
Ankara merkez hastanesi kosum hayvanlarından 4 

tırnak numaralı doru beygir 22 temmuz 935 tarihine müsa
d if pazartesi günü saat altıda Akköprü at pazarında mü
zayede ile satılacaktır. Tafımin edilen kıymet 800 kuruş
tw\ Talihlerin mezkur günde pazar yerinde bulunmaları. 
(1645) 1 - 2825 

İLA1' 

Muhafız alayına ait 201 tırnak numaralı açık demirkır 
beygir 22 temmuz 935 tarihine müsadif pazartesi günü sa
at altıda Akköprüde at pazarında müzayede ile satılacak
tır. Tahmin edilen kıymeti 500 kuruştur. Talihlerin mez
~ur gün ve saatte pazar mahallinde bulunmaları. (1653) 

1 - 2826 

t LAN 
Tümen Bayramiç garnizonunun senelik ihtiyacı olan 

400.000 kilo yulaf kapalı zarf usuli ile münakasaya konul
muştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş 50 san
tim olup 31-7-935 tarih çarşamba günü saat 15 de Bayra
miç tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin verecekleri yulafın şe
rait ve evsafının bulunduğu mahallin satın alma komis
yonuna müracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - İstekliler münakasa kanununun 2. 3. üncü madde· 
terine göre istenilen \resaik ile muvakkat teminat tutan 
olan 1350 liranın ihaleden bir saat evel tümen muhasebe
sine tevdi ile mukabilinde alacakları makbuzla komisyon-
da hazır bulunmaları. (1694) 1-2912 

İLAN 
1 - 715,000 kilo arpanın kapalı zarfla eksiltmesi 5 ağustos 935 

pazartesi saat 15 de Selimiye askeri satm alma komisyonunda ya· 
pdacaktır. 

2 - Arpanın tahmin fiatı 35750 lira muvakkat teminatr 2681 li-
ra 25 kuruştur. . 

3 - Teminatların ihaleden önce muhasebecfük veznesine yatc
rdması ve teklif mektuplarının ihaleden ibir saat evet komisyona 
verilmesi mecburidir. 

4 - Başka malsaııdmklarına yatırdmrş olan teminat makbuzları 
veya banka teminat mektupları ve kanunun istediği diğer belgele· 
rin usulüne göre teklif mektı,ıplan içine konulması lazımdır. 

S - Şartname her gün komisyonda görülebileceği gibi suretle
ri de tahmin fiatmın yüz binde beşi nisbetinde bir bedel ile komis-
yondan alınabilir. (1768) 1-2993 

İLAN 

İstanıbul kumandanhğma bağlı birlikler hayvanatı ihtiyacı olan 
979 ton saman 1 ağustos 1935 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf
la eksiltmeye rkonulmuştur. Beher kilosuna tahmin edilen fiat 2 
kuruş 50 santim olup Hk teminatı 1836 liradır ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin vakti muayyeninde ihale 
saatinden bir saat evetine !kadar teminat mektubu veya makbuzu ile 
birlikte teklif mektuptarmı Fındıklıda satın alma komisyonuna ver-
meleri. ( 1788) 1-3006 

İL AN 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Hk teminatc 
kilo lira lira ku. 

IDkmek 80,000 8000 600 
Kok kömürü 30,000 1050 78 75 
Kırıkkale askeri unat mektepleri için yukarda yazılı eıkmek ile 

kok ~ömürü iki şartnamede ekmeık kapalı zarf diğeri açık eksiltme 
turetıle 5 ağustos 1935 pazartesi günü kapalı zarf tam saat 14 de 
diğeri 15-17 ye kadar satın almaca.ktır. Muhammen fiatları ile ilk 
~emİnat akçeleri ayrı ayrı cinslerin hizalarında gösterilmiştir. ts
t~~lj~er teminat akçclerini Kırıkkale askeri fabrikalar mu'hasebe
cıhgıne yatrrararak vaktinde mektep satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (1789) 1-3007 

İLAN 

Kırıkkale askeri sanat 
mektebleri atölyesi için lü -
zum olan 56 kalem saraciye 
malzemesi 22 temmuz 935 
pazartesi günü saat 14 : l 7 
ye kadar açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. Ta
lipler muhammen bedeli o -
lan 500 liraya mukabil 37 li
ra 50 kuruş teminatı eveli -
yesini Kırıkkale askeri fab
rikalar muhasebeciliğine 
yatırarak vaktinde mekt~b 
satın alma komisyonıma mü 
racaatlan. (1576) 1-2720 

ZAYİ 
İşlemeıkte olduğum 1024 nu-

maralı arabamın numara plaka
sını kaybettim. Yenistni alaca
ğrmdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hüseyin oğlu Ali 
1 1-2983 

Yazı ve tercüme 
Yazı ve tercüme işlerini

zi, doğru ve çabuk yaptıc
mak istiyorsanız Anafarta
lar caddesinde Zincirli cami 
karşısında İş bürosuna veri-
niz. Telefon: 2037 

Güvenç Spor Kulübü Baş
kahlığmdan: 

Yıllık genel kongre 17.7.1935 
çarşamba günü saat 17.30 da Ku· 
lüb binasında yapılacaktrr. Aza
ların gelmesi. 

1-3001 

Aile yanında 
Temiz, döşeli ve ucuz bir o

da. Yenişehir · Tİ.ana cadde.si Yi· 
ğitkoşun sokağı No. 11 A 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Çoğul Tuzlasının İdare evinin tamiri keşfi mucibince 703 lira 
biçilmiştir. 

Bu iş 15 temmuzdan itibaren yirmi gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. İhale ağustosun 6 er salı günü saat 15 de Baş 
Müdürlükte yapılacaktır.% 7,5 yedi buçuk teminatı muvakkate pa
rası verenler ve eksiltme artırma ı!ı:anununda gösterildiği üzere ka
jıtlarmı getirenler eksiltmeye girişebilirler. Şartlan öğrenmek: 
istiyenlerin komisyona; müracaatları. (1766) 1--2996 

ULUS 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ~ 
:;; 

Satuı Alma Komisyonu ilanları ! 
§ 
;: 
ii 

İLAN 
Silah Faorikasmda halen mevcud 500 kilq ve 31 rı._ . .1 ıs 

935 Tarihine kadar yevmiye enaz 100 ve en çok 300 kilo 
ceviz ağacı talaşı satışı. 

Beher kilosuna tahmin edilen 25 kuruş fiat ile yukarda 
cins ve mikdarı yazılı talaş askeri fabrikalar satınalma 
komisyonunca 29 temmuz .935 tarihinde pazartesi günü 
saat 14 de acık artırma ile satılacaktır. 

Buna aid şartname parasız olara komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 1285 kurus ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazıh ;esaikle mez
kur gün ve saatta komisyona müracaatlarr. (1734) 1-2933 

KİMYA MALZEMESİ 
Evvelcede ilan edilip pazarlığa tehir edilen ve tahmin 

edilen bedeli (100,000) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 12 ağustos 935 tarihinde pazartesi 
günü saat 15 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname beş 
lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan (6250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komis· 
yona müracaatları. (1749) 1-2967 

60 TON DEVRİ DAİM YAGI 

Tahmin edilen bedeli (22800) lira olan yukarda mik
darı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü satm alma komisyonunca 30 temmuz 935 tarihin
de salı günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talipler 
muvakkat teminat olan (1710) lirayı havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralI kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezıkil.r gün ve saatta komisyona mü-
racaatlan. (1748) 1-2968 

İLAN 
Si1ah fabrikasında hıucrt mevcud 560 kıto ve 31 mayıs 936 tari

hine kadar yevmiye enaz 100 ve en çok 300 kilo ceviz ağacı talaşı 
satışı 

Beher 25 kilosuna tahmin edilen beş kuruş fiat ile yukarda cins 
ve miktarı yazılı . talaş Askeri fabrikalar satınalma komisyonunca 
31 temmuz 935 tarihinde çarşamba günü saat 14 de açık artırma ile 
satılacaktır. Buna aid şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talipleri11 muvakkat teminat otan (1285) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı ves.aikle mezkur gUn ve saat· 
ta komisyona müracaatları. (1770) 1-2988 

İLAN 
1 Adet Şaşeli Kamyon 

Tahmin edilen bedeli (2050) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazdı Kamyon As~ri fabrikalar umum MüdürlliğU aatmalma ko
misyonunca 1 ağustos 935 tarihinde perşemoe günü saat 14 de açtk 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (153) lira (75) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müracaatları. (1782) 1-2989 

İLAN 

Kırıkkalede istihdam e
dilmek üzere 10 tanesi birin
ci sınıf olmak üzere 75 Tor
nacıya ve beş Mastar Tor
nacısı ile 4 Mastar Tesviye
cisine ve bir iyi Frezeciye 
ihtiyaç vardır. İsteklilerin 
istidalariyle Umum Müdür. 
lüğe Müracaatları. (1685) 

1-2879 

Doktor 

Ali l\'laruf Ünver 
DERl, FlRENGl VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
A ltmtaş sakak N o. t 7 
Hastalarını heı gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

Satılık arsalar 
Yenişehir ve Sıhhiye ve

kaleti yanında, Mimar Ke
mal mektebi, Bomonti civa
rında arsa almak istiyenle- · 
rin Anafartalar caddesinde 
İş bürosuna baş vurmaları. 

Telefon 2037 1-3003 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 

Umum'i deposu: İngiliz Kan. 

zuk eczanesi, her eczanede bu· 

lunur, Ciddi ve müessir bir na· 
sır ilacıdır. 

Kanzuk öksürük şurubu: Öksürüğü 
kati şekilde durdurur. 

iNGtLiZCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

17 TEMMUZ ı~•.> ~A~o'.?AMB ~. 

Askeri Lise ve Orta 
lV ektepler:e San' at 
Gediklisine talebe 

alınıyor 
1 -- 935 - 936 ders senesi için İstanbulda bulunan Ku

leli, Maltepe liselerile Bursada bulunan Bursa askeri lisesi
ne ve Kırıkkaledeki askeri sanat lisesile Konya ve Erzincan 
Askeri Orta Mekteplerine ve Krrıkkaledeki sanat gedikli 
erbaş mektebine talebe alınacaktır. 

Liselerin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 sınıflarına sanat 
ıisesm;n· 9 smıfiyle sanat gediklisinin birinci sınıfına tale
be alınacaktır. 

2 - Tafobe askeri lise ve orta mektepler talimatiyle 
sanat gedikli erbaş talimatma göre kaydü kabul olunur. 
Bu talimat talebe alacak mekteplerde ve askerlik şubele
rinde görülebilir. 

3 - Atideki hususlarm göz önünde bulundurulması 
ta.zrmdır. 

A - AJmanca okuyanlar tercih edilir. 
B - Bütün mekteplerde kaydü kabul 1 temmuz 935 de 

başlaı. J 5 ağustosta biter müsabaka imtihanı lazımgelirse 
15 ağustos: 1 eylUl arasında yapılır. Bununla beraber kad
roda yer kalırsa ders senesinin devamı müddetince sivil 
Lise ve Orta mekteplerden nakil suretiyle talebe alınına
ğa devam olunur. 

C - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki yerler
den Askeri Lise ve Orta mekteplere kaydedilmek istiyen
ler 1 temmuz 935 den 31 temmuz 935 tarihine kadar bu
lunduktan yerlerin askerlik şubelerine müracaat edebilir .. 
ler. 

D - Mektebe girmek için yaşını büyütüp küçültenler 
mektebe alınmazlar. 

E - İstekliler evrakını tamalilllatıp istekli bulundukları 
mekteplere askerlik şubeleri vasıtasiyle veya doğrudan 
doğruya gönderirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça 
hiç bir istekli mektebe gitmiyecektir. 

F - Müsabaka imtihanına mecburiyet hasıl olursa mü
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gitme ve imtihat11 
kazanamayınca geri dönmek için ihtiyar edilecek masraf 
istekliye aid olup mektebe kabul edilmediğinden dolayı 
hiç bir hak iddia edilemez. Onun için geliş gidiş masrafı
nın beraber götürülmesi lazımdır. 

4 - Mektepler leyU ve meccanidir. Talebenin iaşesin .. 
den başka giydirilmesi techizat ve kitapları hükümete ai<i 
olduğu gibi aynca her ay bir miktar maaş da verilir. 

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenlerin mü
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Askeri 
Mühendis ve fen mem~ yetiştirilmek üzere bir kısım 
Avrupaya tahsile gönderilir. 

5 - Bir seneden fazla terki tahsili olanlar bir evelkl 
sene derslerinin hepsinden imtihan vermeğe mecburdur-
lar. (1550) 1-2691 

İL AN 

Nüfus sicilinde adı Mustafa Hayrettin olarak yazılan Matbuat 
Umum Müdürlük memleket işleri müşaviri Sadri Ethemin nüfus 
kaydında da adının Sadri Ethem olarak yazılmasına Ankara Asli· 
ye birinci Hukuk mahkemesinin 27.5.1935 tarih ve 377/421 No. lu 
ilamt ile "karar verildiği Uan olunur. 1-3004 

Devlet Demiryolları ve L1manlan Umum 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 

Muhammen bedii 59280 lira olan ilaç ve tıbbi malzeme 
25 temmuz 1935 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4214 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 295 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (1658) 1-2860 

İLAN 

Sekili istasiyonundan Haydarpaşa, IJeunce ve Izmit istasiyon• 
larına taşınacaık kaya tuzlarına mahsus olan 1 temmuz 931 tarih ve 
D. D. 31 numaralı tarife 1. 8. 935 tarihinden itibaren lağvedilerek 
yerine aynı numara altında ve herhangi iki istasiyon arasında ya
pılacak tam vagon yükii halindeki tuz nakliyatına şamil bir tarife 
çııkarılınıştır. · 

Fazla izahat için istasyon ve ticari eşya ambar şefliklerine mü .. 
racaat edilmek gerektir. (1762) 1-2985 

lmtiyaı sahibi ve Ba~u ~ 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı işleri MildUrU Nasuhi 
BAYDAR 

1 i 

SİNEMALAR o 1 

Çankm caddtsi civarında 

1 
Uluı Basımıvind• basılmış· 
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1 YENL BUGÜN BUGECE 

Daniel Darieux - Albert Prej-n 
tarafından temsil edilen 

DEDE 
Fnnıraca sizlü büyük operet 

BU GECE f KULOP) 
Beyaz perdenin kıraliçeıi 

Greta Garbo 

Kl~LIÇE ~lSTlN 
Fraıumca aözlü filminde 


