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Giinclelili 

KURAKI..IK .... 
k sar duşun-

Son yağmurlar arım . .. 
) d berı goz-

celeri dağıttı. Ay ar ~klerde si-
ler ufukta kalmıştı. l den 

. çe\l're er 
yah hır bulut arıyor, A b kli-

. · · ·· garlar e yağmur getırıcı ruz b' güneş 
B kı akıcı ır 

yorduk. oz r' Y .. klerde· 
altında kavruldukia, ~reyılların 
ki sızı artıyordu ... ura tmamış-

1 henuz unu 
acı anıt arını b. k yurd-
tık, toprakta ç~lışan ra~çoüstünde 
daşlar yanık hır .top koldu-

k k bırer yapra 
cılız ve avru .. .. b" yıl ne "' .. .. t'" Butun ır 
gunu gormuş u. . · 1 ekti yen-

. k e gıyı ec · yemlece ve n ı k ürü-varsa ge ece 
meye yarar ~e 1· .d. Erkeklerin 

k d etı""me ı ı ı. 
ne a ar y. ~ r atlık yapma· 
şehirlere gıdere~; g cıkarılarak 
sı hayvanların e en : kt'ı , k . 1 sı gere . 
yoğaltanların e ~ı d'ew"ldi Ancak 
Kimse aç kalaca egı . . ft . ye 
t .. k'" el açmamak ırası, çı. ~ı l 
ur un . h tedbırı a -

kendi çevresınde er . . d ki 
B d aı;ama ıçın e 

dırmıştı. u ar Y ~ d t' o-- it m ku re ı ne 
insanların yoga 1 • d 
labilirdi. Artık hepsi de bıraz a-
ha eski giymek, biraz daha yoksul 

k Bu yandan pazarlar dar
yaşama . r ri de azalmıştı. 
laşmış, dev~et g~ ı defi de büd-

Kuraklıgm bır he .. d vi 
d . Onun geliri azalırken o e 

ce ır. l da soysal yar· 
artarsa bu zaman ar . 1. ı'd' H r c:.eyı e ın· dım genişleme ı ır · e ~ 

'f · · t hum vere-den çıkaran çı tçıyı, o .. en 
rek, hayvan alarak gene uretm 

yapmalıdır. . t 
Bütün bu acı deneçlerı ta mış 

b. estin son yağmurlardan aldı-
ır n 1 k .. d 

ğı büyük sevinci ö çme guç e-
ğildir. Ancak tabiatin acı oyunu 
karşısında nasıl ağır ba§h kaldık
sa, sevinç verici günlerde de bun-
dan ayrılmadık. 

Kuraklığın acı ihtimalleri k~r· 
§ısında yalnız ağır başlı kaldıgı
rnızı söylemek doğru olmaz. 

Hepimiz içit rimizde geçmiş de
virlerin sa vsalC".rma derin bir hınç 
duymakla beraber gelecek bayın· 
dırlık yıllarının ateşini yaşadık. 
Yurdun tabiat önünde kıvranmı
yacağı günler uzak değildir. Yer 
altında bizden kaçan sular bet~n 
içinde tarlalarımıza akacak. Şım 
d. b. ..ı··m kaynağı olan ırmaklar 

ı ır o u k N .... 
bahçelerimizi sulayaca . aturun 
en kuru rüzgarı bile or~a Ana~o
lu' da yeşil tarlalar üzerınde serın· 
1. k ecek· bunlar kuraklık 
ıyere es , d v'ld' .. 1 . • bir serabı egı ır. 
gun ennın .1 d d ha 
Y · · ·1ın· ve ı er e a er yer gırışı ış b.. ..k 

• v• • uyu 
geniş olarak gırecegıınız . 

. 1 · • el bır sonu-
bayındırlık ış erının re dd 
cudur. Büyük Başbakan, yur ~-
ki kuraklık korkusu kalm~~~.gı .. ı . .. v• derken bulun gun erı gorecegız . 
ınemleket buna inanmış ve ~N~t 
ne güc almıştı. Kemal 

Yeni bir tip harh 
.... 

uçagı 

Seattle, 17 (A.A.) - Bir uçal
fabrikası ordu için yapılan yen 
b. ' v nın uçus 
ır bombardıman uçagı. . ek: 

denemesi hazırlıklarını bıtırm 
tedir. . I 

Hakikiğ bir hava kalesi 0 a: 
bu uçak, Amerika' da yapılan uJa ·· 
ların en büyüğüdür. 15 ton agır -

1 " da ve lığında, 21 metre ~;:un u~n Ka ~ 
4,5 etre yükseklıgındedır. • 
nadlarının uzunluğu 32 metredbı" 

Beş makineli tiifek taşıyan .. ku 
yeni harb ucağı, 7.500 metre yu~.
sekliğe cıkabilecek. saatte 402 1~ lometre1ik bir çabıklıkla 6 ve 
saat k~rlar dev~mlı bir uçuş yapa-

bilecektir. , b' 
Yeni ucağın, Amerika da ır 

yenilik olan sıkııtırılmıt hava 
(r'"'"~Q,.; olacaktır. 

Ulusun özvel"iliği 

Bugüne kadar Hava 
Kurumuna verilen pa

ra 1.174.669 lirayı 

buldu 
İstanbul, 17 (A.A.) -Türk 

hava kurumu başkanlığından: 
Büyük ve benzersiz türk ulu .. 
sunun hava tehlikesini yoket -
mek için giriştiği savaşın bir 
buçuk aylık verimini, türk ha
va kurumu, minnet ve gurur 
duyaa·ak bütün ulusa ilan eder 
ve hedefe çabuk varmak için 
başta Türkiye basını olmak 
üzere, bütün kurumların ve 
yurddaşların her gün biraz da· 
ha artan ilgisine ayrı ayrı te -
sekkür eder. 
~ 15 temmuz 935 durumu: 

Hava tehlikesini bilen üye 
sayısı: 19.802 

Yüken tutan: 897.576 lira 
Yardımcı üye sayısı: 82.477 
Yüken tutarı: 277 .093 lira 
Genel tutarı: 1.174.669 lira 
"İşyarların her ay verdik -

Jeri yüzde iki, bu hesaba katil 

Atatürk 
istanlltıla döııdü 
İstanbul, 17 (A.A.) - Cumur 

Başkanı Atatürk bugün saat 16 da 
Bursa' dan hareket ederek Mudan
ya yoluyle saat 23,30 da şehrimize 
dönmüşlerdir. ---.. ·----

Ekmek 
Bir ı~uruş ucuzladı 

yaz başlanğıcınm yağmur
suz geçmesi, bu yıl, kuraklık ola· 
cağı ihtimalini doğurmuş ve bu 
sebeble Anadolu' dan Ankara' ya 
gelen un ~e buğday mikdarı aza -
larak ihtiyacı karşılıyamamıştı. Bu 
durum karşısında uray, Ankara ~ 
nın günlük ihtiyacı olan 50 ton 
buğdayın silodan kilosunun ( 6) 
kuruştan satılması için Tarını Ba
kanlığı ile anlaşmış ve böylelikle 
ekmek fiatlarmm yükselmesinin 
önüne geçmişti. 

Çok yerinde olan bu hareketi· 
ni daha verimli bir sonuca eriştir· 
mek için, Tanm Bakanlığiyle An
kara urayı gene uygun kalarak 
buğdaym kilosu ( 5) kuruşa indi -
rilmiş ve bu suretle, ( 11) kuruşa 
satılnıukta olan birinci ekmek ( 1 O: 
ve (10) kuruşa satılan ikinci ek -
nıek de (9) kuruşa düşürülmüştür. 
: 7,25 kuruşa satılan francala da 
(16) ya indiril~iştir. 

Adımız, amlıımzdır 

l~os l rı ııeles. I 7 ( A. 1.) - . ı merilro· 
nm ~iirw.\· btttısuuln lmıııwtli sıcltl.·lar vm· .. 
rlır. Scldz kişi ~u·nhtan ölmiiştifr. Diinya
mn c11 ~ıcal.. yeri olan Kalifonıiya'dcı 0-
liim ı·a<li ... itıtlt• ~•c"ldı I.· J 2 (, /alır''" lw~ Itır. 

Heı· }Cr<le 5 kuru~ 

iÇ BAl(ANLIGININ SEl(iZ YILLll( iŞ BiLANÇOSlJ 
•• • 

ünümüzdeki dört yıl için 
bakanlığın Öıiemli • • proJe erı 

931 - 935 cumuriyet tarihinin; 
en çok devrim hareketlerini içine 
almış dört yılıdır. Bu dört yıl için
de; güvenlik, jandarma, genel ve 
lokal il yönetimi, basın, nüfus ve 
yurdlandırma gibi çok önemli iş 
şuğbelerini toplayan lç Bakanlığı 
geçen dört yılda günlük hayatımı
za giren 61 kanun çıkarmıştır. Her 
biri büyük bir ihtiyacı karşılayan 
bu kanunlarla; gelecek dört yıl 
içinde bakanlığın kamulaya öner
gelemeyi düşündüğü kanunları a
larak okurlarımıza İç Bakanlığı
nın geçen dört yıl ve gelecek dört 
yıl içindeki sekiz yıllık çalışma 
bilançosunu sunuyoruz: 

GEÇEN DÖRT YIL: Geçen dört 
yılda İç Bakanlığı Kamtuaydan 
61 kanun çıkartmıştır. Her biri 

Çoruh saylavı Bay 
l\lelımed Ali Okarı 

k~aybettil{ 
Kamutay kestörlerinden ve 

Çoruh saylavı Bay Mehmed Ati 
ötey aEY:e evindeyken birden1'in 

ı; .:mıh ~ıcrvr n. Mehmed Ali C)kcJ, 

kalb durmasından ölmüştür. Ken 
disini tanıyanlar ve daha bir gün 
önce hiç bir şeyi olmadığım bi -
lenler için bu ölüm haberi umul -
madık bir acı olmuştur. Bay Meh 
met Ali, devrimin temiz, açık alın 
lı ve çalışkan emekçilerindendi. 

Kendisi 1296 tarihinde Sela . 
nik'te dünyaya gelmiş ve 1318 de 
Harbiye mektebinden çıkmıştır. 
Doğruca alev içerısinde bulunan 

(Sonu 3 üncü sayıfada) 

başlıbaşına bir devrim davasını 
gerçekleştiren bu kanunlar ara
sında: 

Köylü kadınına muhtar ve ü
ye olmak hakkını veren hükümle
ri taşıyan 422 sayılı köy kanunu· 

ğünden bütün muhtarlık işlerini 
uraylara devreden kanun. 

lç güvenlik ve baysalhğın cu
muriyetin istediği gibi geniş ölçü
de korunması için polisin modern 
bir şekilde örgütlenmesini sağla 

ı 4 i i i 

ı a ~ 

_, 
lllerevi ve (köşede) Iç Bakanımı?. Bay Şükrü Kaya 

nun 20 ve 30 uncu maddelerini de
ğiştiren kanun. 

502 Uray'daki şehir ve kent 
kurağlariyle yollar için önce yeri
tilmekte bulunan 24 birinci le§· 
rin 1298 tarihli yapı kanununu bü
tün ihtiyaçları karşılayacak şekil
de değiştiren ve (yapı ve yollar) 
adını taşıyan kanun. 

En son ilmiğ esaslara göre ha
zırlanmış olan uray kanuniyle 
dünyanın hiç bir tarafmda bulun
mıyan uram muhtarlarmm kaldı
rılmasına kesin bir zorağ görüldü-

yan 2049 numaralı kanun. 
. Memleketimizde işçiyi koru

mak, onun geçinme yollarım ge

nişletmek ve ekonomi bakımından 
genliğini yükseltmek için yaban
cı kimselerin yurdumuzda çalrı
masım yasak eden 2007 numaralı 
kanun. 

"lller yönetimi,, kanuniyle il
baylara veriken yetkilerin etkin 
olabilmesi için, işyarlara işten el 
çektirmek hakkını veren 1851 nu
marah kanun. 

(Sonu 5 inci sayıfada) 

EmJal{ Baul\:ası Ankarada ve yurdun bir 
çol{ yerlerinde llayın dırlıl{ lıarel{etlerini 

hızlandıracalc tedbirler alıyor 
Büyük parti kurultayından 

sonra ''Emlak ve Eytam Bankası,. 
çalışmasını kurultayda ileri sürü 
len dileklere uydurmuş ve Banka 
ye. aldığı tedbirlerle memlekeh.. 
daha faydalı bir duruma girmiş -
tir. Bankanın bugünkü çalışması 
şu iki esasa dayanmaktadır: 

A - Ev yapacaklara tüzt.: : -: 
verdiği imkan nisbetinde yardım 
etm3k ve her kolaylığı göstermek, 

B - Elinde taşıtsız malı olan 
ların, bu mallarına karşılık para 
vermek. .. 

Bu iki mesele üzerinde eskisi
ne göre farklı olan şey; taşıt 

mallara karşılık para veren ban 
kanın diğer borç verme şartla: 

arasında borçludan bu para ile ye 
niden «akar» yapılmamasını şart 
koşmasıdır. Bankadan para ala 
cak kimse aldığı parayı nerey 
harcayacağını bildirmekte ve • ·.ı 
para ile gelir getirecek ve kiraya 
veril ecek kinci bir yapıya başla
mıyacağı, ödünç verme sözbağm 
daki bir m ddeyi imzalıyarak yü
kenmektedir. 

yapacak olanlar, ellerindeki plan
la bankaya başvurduklarında, 
plan incelenmekte ve isteğin ger, 

Bug11ndf!n ba§lıyarak f!~mt!ll lrrk para ucuz .-racak lırmıaraan oırı 

Oturmak üzere ev yapacak~ 
ra banka, durumu ve isteği nomal 
bulursa, yüzde elliye ·tadar yar -
dım vapmaktadır. Oturacak ev 

'Emltık Banlrnsınrn merkez kuralı 

çekten otru için olduğuna kanaat 
getirilince hemen para verilme~.' 
tedir. 

(Sonu S inci sayıl ada) 



.SAYIFA 2 

lavacılık balıUleri 

Yakacaklar meselesi . 
Bugün ta§ın araçlariyle beraber harb araçları da günden gü

ne artan bir hızla motörl~tikçe yakacaklar meselesinin önemi 
de bütün dünya için her gün biraz daha artmaktadır. Petrolun, 
~ok eski zamandanberi emperyalist iştahları nasıl kendine çek
miş olduğu ve bu yağlı maddeye sahih seyrek yerleri ele geçir
mek için ne kadar insan kanı akmış olduğunu düşünürsek, ya
kacaklara olan ihtiyaçlar fazlalaştıkça b1ı meselenin ulusları 
ne kadar daha çok düşündürdüğü kendiliğinden meydana çıkar. 
Barış devirleri için yakacak kaygusu o kadar büyük değildir. 
asli tehlike sınırlar kapandığı, denizler abloka edildiği zaman, 
eğer memlekette yakacak yoksa bütün motörlerin kötürümleş
mesinde ve hiç bir işe yaramaz hale gelişindedir. Bu sebeble
dir ki, harb kaygusu büyüdükçe, uluslar daha büyük bir çalış· 
mayla ulusal yakacaklar bulmuş ve bulmak çarelerini aramak 
yoluna girmişlerdir. Aşağıda Fransa'da çıkan "Les Ailes = 
Kanatlar,. dergisinden aldığımız yazı Fransa'da yakacaklar 
meselesini incelemektedir. 

Ulusal yakacaklar meselesi ulusal 
oruma bakımından en önemlilerinden 
ridir. Hatırlamalıyız ki 1917 de, de-

1 zaltı harbmın son derece fazlalaştığı 
ve bağlaşnk devletlerin bütün tecim fi. 
lolarını yok etmek tehlikesini göster· 
diği zaman taşıt işleri ve uçaklar için 
yakacak yokluğundan dolayı bağlaşık
larm Almanyadan barış dilemek zorun
da kalmasından bile korkuluyordu. 

Mazotla işliyen binlerce uçak ve 
tank, yüz binlerce top, motosikletler ve 
kamyonlar, denizaltılar, kruvazörler, 
eğer mazot bulunamazsa ne işe yarıya

caktı? 

Halbukı Fransa, bu son günlere ka· 
dar bütün yoğalttığı yakacakları dısar· 

dan getirmek zorundaydı. Gerçi, yedek 
olarak büyilık mikdarda yakacak top· 
lanmıştı; fakat, harbın ilk aylarında bu 
depoların düşman uçaklar tarafından 

lbombalanıp yakılmaktan kurtuldukları

nı kabul etsek bile bütün bu depolar 
ancak harbrn ilk aylarına yetebilecekti. 
Çünkü bu yeni barbta yakacak yoğaltt· 
mı eskisinden birkaç kat fazla olacaktı, 

Bu yüzden fransız topraklarındaki 
yakaca;k kaynaklarını bulup işletmek 

birinci şarttı. İşletilecek baş.lıca kay
naklar şunlardır: 

1 - Petrol mağdenleri 
2 - İspirto 
3 - Mağden kömüründen ç11karılan 

benzol 
4 - Sentezle elde edikn yaka • 

caklar. 

J>ETROL MAGDENLERİ : 

Fransada ve kuzay Afrikas.mda ya
pılan araştırmalar ancak Fas'ta iyi so
nuç \"ermi§tir. Fas'ta kazılar 1912 de 

başlamıs ve 1928 e kadar başarısız ola
rak devam etmiştir. Bu zaman içinde 
beş bin metre kuyu açılmış ve 16 mil· 
yon frank boşuna harcanmıştır. 1928 de 
arayıcı sosyeteler bir tek kuvvetli sos
yete halinde birleştirilmiş ve kazılara 
yeniden başlanmıştır. Beş yıl Fas'ın 

birçok taraflarında jeolojik araştırma· 
Jar yapılmış ve binlerce kuyu kazılmış· 
tır. Bütün bu cnc:ü araştırmalar en faz
la petrol bulunmak ihtimali olan böl
genin belitilmesine yaramıştır. Bundan 
eonra Pötijan'ın ıkuzayındaki bölgede 
'toptan 30 bin metre derinliğin'<ie kuyu
lar kazılmı,tır. İ§te 8 mart 934 de La· 
bor kuyusu burada fışkırmaya başla

mıştır. Başlangıçta çııkan petrolun bol· 
Juğu mağdenin önemini göstumekte
dir. Kazı işlerine şimdi kınavla devam 
edilmekte, ve 1936 sonunda, kurulacak 
()]an büyük rafineriye yetecek kadar 
petrol bulunacağı umuluyor. 

Budra dağındaki diğer kazılar da 
175 metre derinliğinde günde 20 ton 
~~ren petrol bulunmuştur. 

Onlarca milyona malolan bu çalış· 
maıar en sonra Fransamn ulusal korun
ı&ıasr için çok önemli bir aonuu var
mıştır. Geri kalan iş, harb zamanında 
F.aa'tan Fransa'ya taşım işlerini güven 
altına almaıktır. 

iSPİRTO 
1934 d~ otomobillerin kullandığı ben 

sine 2.'470.000 hektolitre ispirto katıl· 
euştır. Bu ispirto, onu elmadan, şarab
tan veya pancardan çıkaran köylüler
deıt hükümetc;e satın altnmı§tir. Benzin 
satıcılar 1935 de benzinlerine 4.500.000 

hektolitre ispirto karıştırmak zorunda 
tutulmaktadır . Bu ispirto katılması, 

endüstriciler için karlı olmadığından 

onların protestolarına sebeb olacaktır. 
Bu ispirtolar hüıkümet tarafından hek
to1itresi 250 franga alınmakta 113 le 
205 frank arasında bir Hatla verilmek
tedir. Hükümetin buradaki ziyanı da 
petrol giretlerine hektolitre başına ek
lenen 10 frank fazla gümrükle kapatıl
maktadır. Şurası da kaydedilmelidir ki 
petrol Fransa'ya hektolitresi 24 franga 
gelir ve gümrükten çrktığı zaman hek
tolitresi 180 franktır. 

Bundan başka harb zamanında ispir
todan barut yapılmıya yarıyacağı düşü
nülmektedir. 1918 de barut yapmak için 
gernkcn ispirto yrlda 300.000 hektolit
re idi Yeni harbta ihtiyacın üç katma 
Çıkacağını kabul edersek bunun için 
gerekecek ispirto 1 milyon hektolitreyi 
geçmiyecektir. Şu halde harb zamanın· 
da bile geriye 3.500.000 hektolitre ispir· 
to kalacaktır. Bu hesab ispirto üretimi
nin artmıyacağı düşünülerek yapılmış
tır. Halbuki görüyoruz ki hükümet ta
rafından 1934 de alınan 2.500.000 hekto· 
litre 1935 de 4,500.000 litreye çıkmıştır. 

Şu halde, c!evlet köylülerden alına
cak ispirtonun fiatını iyi değerlendirir
se, şekerli maddeleri pek bol olan fran
stz sömürgelerinin de bu yolda çalışma· 
lariyle ispirto üretimi çok daha artırı
labilecektir. 

Artık iyice anlaşılmıştır ki iyi ka· 
nalize edilmek şar.Uyle ispirto kaynak
ları pek bol ve herbalde csentenik ben· 
zol,, dan ucuz olacaktır. 

Fakat, deniliyor ki, ispirto uçakta 
kullanılamaz. Bu da pek belli değil... 

Bunu ileri sürenler ispirtonun bir
çok kusurlarım, en •başta benzinden da
ha az olan ısıtma kapasitesini gösteri· 
yorlar. Yeni çalışmalardan anlaşılıyor 
ki ispirto iyi ve usulle karıştmlırs:t 

benzinin kalitesini hi~ bir zaman dü
şürmiyecektir. 

BENZOL 
Fakat bundan başka usuller de var

dır. Benzcnik kalburleri (benzen, tolü
en, naftalin) alkollü veya alkolsüz ben
zine karı~tırarak daha kuvvetli yaka
caklar elde etmek imkanı vardır. 

Denelbilir ki ·bugün lüks arabalarla 
uçaklarda kullanılan üstün • yaıkacak· 
Jar için benzol Fransa'da en fazla kul
lanılan maddedir. Ne yazık ki benzol 
üretimi Fransada yılda 90.000 tonu 
geçmemektedir. Bu benzolları hava ga
zı fabrikalariyle kok kömürü fabrika
ları çıkarmaktadırlar. Fakat benzolla 
bundan çıkan diğer maddelerin hepsi 
hanb zamanında patlayıcı maddeler ya· 
pılınasında kullanılacağı için gene is· 
pirto üretiminden faydalanmaya önem 
vermek şarttır. 

SENTEZ YOLİLE ELDE EDİLEN 
YAKACAKLAR 

Bitümlü şist mağdenlerini hidojene 
ederek sun'i petrol yapmak yolunda 
çalışan fabrikalar vardır. Birkaç ay 
önce kapanmış olan bir fabrika ya.kın
da yeniden §iahşmaya başlıyacağı gibi, 
diğer bir fabrika da kurulmak üzeredir. 

Bu hareket daha kımıldama halin
dedir ve ürkek adımlarla ilerlemekte
dir. Fakat en sonra doğmuş olmasın· 

dan sevinelim ve hükümet tarafından 

korunaraık kısa zamanda ilerliyeıbilece
ğini umalım. İşin önemini anlamak için 
İngiltere ve Almanyanın bu alanda 
büyük çalışmalar yaptııklannr ve iPs· 
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DIŞ HABERL-=-R 
INGlLTERE'DEt 

lngili:ıs kral& donanmayı 
kontrol eııi 

Londra, 17 (A.A.) - İngiltere kralı 

dün ingiliz kıyısı ile Vight adası ara· 
sındaki Solent boğazında toplanmış bu
lunan 160 parçadan katınç ingiliz filosu
nu kontrol etmiştir. Bu tören, kralın 

tahta çıkmasının 25 inci yıldönümü do· 
layısile yapılmıştır. 

lngilıerenirı lıava büdcesi 
Londra, 17 (A.A.) - Hava bakanlı

ğı, büdcesine yeniden katılan krediler, 
S.335.000 sterlindir. 

Bu suretle ulusal savga servislerine 
katılan kredilerin tutan 11.750.000 Jira
yr bulmaktadır. 

Bir se,;inule işçiler kazandı 
Londra, 17 (A.A.) - Vesttokstetde 

yapılan seçimde işçi Gibbins 14.908 rey 
alaraık seçilmişt ir. Muhafaz<hkar Krem
Jin 9.565 rey kazanmıstır. 

Loyd CfJrc .<ceçimde aday 
gösterecek 

Londra, 17 (A .A.) - (Niyu - Dil) 
için girişeceği savaşta B . Loyd Corcun 
yar<lımc ısız kalmryacağı sanılmaktrıclır. 

Sıyasal çevenlerde dolaşan ve Eve
ning Standard gazetesi tarafından ber· 
kititen yayıntılara göre, B . Loyd Corc, 
gelecek seçimlerde, kendi progra.mile 
seçime girmeleri için birkaç aday gös
terecektir. 

Öte yandan, buhrandan ço'.c zarar gör· 
müş olan seçim bülgelednin b.:ızı mu
hafazakar saylavları Loyd Corc'un 
pro~rammdaki bazı maddeleri, h ükü· 
mete karşr savgamak niyetindedirler. 

AVI STfTRYA'DA: ------
B. Suşnitı işe başlcıdı 

Viyana, 17 (A.A.) - B. Şuşnig bu-

gün başbakanlığa gelerek işine başla

mıştır. 

Madam ·~U4nigin ölü töreni 
Viyana, 17 (A.A.) - Aşağı Avustur· 

yada Obelsbergdeki otomobil kaza
sında ölen Madam Şuşnigin ölü töreni 
dün öğleden sonra yapdmıştrr. Kardi· 
hal İnnitzer, törende hazır bulunmuş

tur. 

B. Su~nigin oğlu.nrın sıhhiğ 
durumu 

Viyana, 17 (A.A.) - Başbakanın oğ

lu B. Kurt Von Şuşnig'in sıhhiğ duru -
mu çabuk iyileşmiştir. Bugün Linz has
ta yurdundan çıkabilecektir. 
Şoförün hali· ağırlaşmaktadır. Doktor

lar kendisini kurtarabileceklerini um
maktadrr1ar. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

Amerika lıava ordusu için 
Vaşington, 17 (A.A.) - Parlamen· 

to ordu komisyonu, 600 yahud 800 yeni 
süel uçağın yapılmasr için 400 milyon 
dolarlık bir kredinin açılmasını kon
greye kabul ettirmek için uğraşmağa 

başlamıştır. 

Sil bakanlığı, ülkenin yeniden 710 

uçağa ihtiyacı olduğunu komisyona bil
dirmiştir. 

yanın da Baku'daki petrol mağdenlerf. 
ne rağmen iki büyük sentetik petrol 
fabrikası kurmakU olduğunu göz önün. 
de tutmak yeter. Bu fabri<kalardan Ker· 
meroro'da kurulan biri yılda 200.000 ton 
çıkaracaktır. 

Eks • an - Provans'daki linyit mağ. 
denlerinden mayi yakacak elde etmek 
için hükümete bir önergede bulunul· 
muştur. Gilnde 100 ton yapabilecek bir 
fabrika 70,80 milyon franga malolacak • 
tır. 

Şurası da unutulmamalıdır ki sentetik 
petrol drşardan getirilen petroldan al
tı kat pahalıya malolmaktadır. Şu hal
de bu yoldan petrol elde etmenin an
cak harb ıamanlarında bir değeri ~Ja• 
caktrr. 

Af rikadaki İtalyan 
aslieri arasında 

ölenler 
Aden, 17 (A.A) - Röyter ajansı 

aytarı bildiriyor ; 
Cibutiden gelen 49 İtalyan a.ylesi 

bir ltalyan vapuru ile italyaya hare
ket etmiştir. Bundan sonra gelecekler 
için bir italyan harp gemisi hazır bu
lundurulmaktadır. Eritrede havaların 

çok sıcak gittiği ve bu yüzden italyan 
askerlerinden hergün onlcrca kişinin 
öldüğü bildirilmektedir. Mogadisoio 
vı:ıpuruna hindirilmij olan hasta ital
yan askerleri italyaıJa doğru dün bura
dangeçmişlerdir. 

Uluslar Sosyetesi 
toplanıyor 

Londra, 17 (A.A) - Uluslar konse 
yi 25 temmuzda muhakkak surette 
toplanacaktır. İngiltereyi Baıy Eden 
orun tayacaktrr. 

Japonya; ita/ya - lwbeş işine 
karışmıyor 

Roma, 17 (A.A) - B. Mussoliniyi 
görete gelen j apon büyük elçisi, Ha
bc§İstanda hiç bir asığı olma.yan Japon
yanm, İtalyan • Habeş anlaşmazlrğma 
karı§mak niyetinde olmadığı hakkmcla 
kendiı;.ine inanca vermiştir. 

Doğu Afrilt·asmn giden 
I talyan uçakları 

Napoli, 17 ( A.A.) - Miraglio adın· 
daki uçak taşıma gemisi içinde 24 u

çaklık iki filo ve bu filonun uçmanla· 
rı bulunduğu halde doğu Afrikasına 

hareket etmiştir. 

Roma, 17 (A.A) - Röyter ayata
rmdan : 

Yeniden 300 bombardıman uçağı, ya~ 

kında Doğu aferikaya doğru yola çıka
caklardır. 

ltalya l1 unanistandan gemi 
satın alıyor 

Atina, 17 (A.A.) - Gazetelerin ver
diği bir habere göre, italyan gemi sosye
teleri oruntakları Pire'ye gelmişlerdit-. 

İtalya'nm doğu Afrikasma yapmakta ol
duğu taşın işlerinde kutıanmak Uzere, 
Yunanistan'dan gemi satın almak için 
görüşeceklerdir. 

FRANSA'DA: 

Fransa' da finansal t~d~irler 
Paris, 17 (A.A.) - Dün sabah baş~ 

layarak saat 23.45 de dağılan kabine top
!aı tısından sonra öğrenildiğine gör'!, 
bütün devlet ödemelerinden yüzde 10, 

ve kiralardan yüzde onar dü§ürülecek; 
ekmek, gaz, elektrik ve kömür fiyatları 
da indirilecektir. 

80.000 franktan fazla kazançlardan 
yüzde elli bir üsnomal vergi alınacak· 
tır. Bu suretle devlet artırımlarının 

yedi milyara ve departman ve komun 
artırımlarının da 3 milyan bulacağı an
laşılmaktadır. 

Fransada hayal ucuzluğu için 
Paris, 17 (A.A.) - Kabine diln sa· 

bahtan gece yarısına kadar yalnız ye
mek zamanları çalışmasına ara vererek 
toplanmıştır. Bakanlar, yemeklerini de 
toplantının yapıldığı dış bakmhkta ye· 
mişlerdir. 

Bakanlar saat 24 te Eli:ıeye giderek 
yeni ekonomik kararnameleri imza e· 
dilmek üzere cumur başkanına ıunmuı· 
!ardır. 

Sanıldığına göre, alınan tedbirlerde 
§Unlar vardır: 

"Devletin ödiyeceğl aylıklarla, e· 
mekli paralarından, bayındırlık işleri 

bedellerinden satın alınan malların tu· 
tarından yüzde on kesilecek ve ayrıca 
işyarların aylıkları da azaltılacaktır. 

Bundan başka kira bedelleri yüzde 
on indirilecek, e-kmek fiyatı da kilo ba
şına on santim azaltılacaktır. 

ALMANYA'D.\: 

Almanyada yahudi dii.~nımıhğı 
Berlin, 17 (A.A) - Havas aytarm

dan: Dün Berlinde yeniden yahuıii dil~ 
manlığı yüzünden karışıklıklar olmnş .. 
tur. Öte yandan Kurfürstendam'da no

male yakın bir durum vardı. 

B. Rudolf 1le!f.~·iıı sılıuti 
Bertin, 17 (A.A.) - B. Hitlerin yar• 

dımcısı B. Rudolf Hes'in sıhati hak

kında Berlinde dola§aıl kaygılı haber
ler asılsız görünmektedir. 

Bir kayak yarışında omuzundan in· 
cinmiş bulum.n B Hess, şimdi Hohen
lichen'de kür yapmaktadır. 

B. Hess', eski savaşçılar tarafından 
hazırlanan son gösterilerde lıazır hu· 
Junmuştur. 

Dağınık duyuklar 

IJ. J' edat Nedim 1'iiı-e 

§Ölen t:flrildi. 
Roma, 17 (A.A.) - Yabancı basın 

gene] direktörü, Türkiye basın genel 
direktörü B. Nedim Tör şerefine bir şö· 
len vermiş ve bunda drşa rı işleri bakan• 
hğmın ileri gelenkri ile basın oruntakla .. 
rı ve İstefani ajansı ile başlıca gazetele· 
rin direktörleri hazrr bulunmuslardır. 

Cfmeral Kondilis, Balkarı paktı 
sryasasmda değişiklik olrnıya

calt. diyol". 

Belgrad, 17 (A.A) - Genera1 Kon .. 
dilis, Belgraddan ayrılmazdan önce, 
Balkan paktının ~izdiğı sıyasada deği 
şiklik olacağı hakkındaki bütün haber 
!erin asılsız olduğunu söylemiş ve: 

" - Balkanlardaki statükoyu kor" 
mak isteriz.,, demiştir. 

Atina şurbayı eski lrr(dlu 
sörüşmeğe gitti 

Atina, 17 (A.A.) - Atina tartbayı 
B. Cotzias, eski kral Jorjla görüımek U· 
zere Londraya hareket etmiş• ir. 

Kendisi, resmiğ hiçbir ödevi bulun• 
mamakla beraber, eski krala Ytınanis. 

tanın rejim meselesi karşısında gerçelC 
durumunu, kendi görii§Une göre .ınlata• 
caktır. 

Moskova - Saıı Fran:.isko 
hava yolu 

Moskova, 17 (A.A.) - Kuzay deniz 
yolu merkez yönetgesi Moskova • San 
Fransisko arasında kuzay kutbu yolu l• 
le duraksız bir hava servisi hazırlıkla· 
rında bulunuyor. Uçağın tayfaları il9 

kişi olacaktır. Birinci pilot Sovyetler 
birliği kahramanı Levanevskidir. 

Dış komiserliği, Kanaua üzerinden 
uçuş için İngilterenin ve Amerika üze· 
rinden uçuş için ve San Fransiskoda ka
raya iniş için de Amerikanın iınini is. 
temiştir. Amerika müsıbet cevap vermit 
tir. Jngilterenin cevabr da yakında bek· 
lenmektedir. 

Bir petı·ol tlepo.'4und<t JHJtlama 

Bal, 17 (A.A) - Bir petrol depo • 
sunda büyük bir yangın çıkmıştır. Yan
gının alanı 10.000 metre murabbaı ka~ 
dar tutmaktadrı. Ardı kesilmeden pat .. 
lamalar olmaktadır. İki yaralı vardır. 

Gece yarısı verilen tehlike işareti ü 
zerine halk, felaket yerine oğru akın et 
meğe başlamrştır. Rir cok evler boşal· 
tılmıştn . 

Bel/aHtta lwnşıklılı-lw· ılflram 
ediyor 

Belfast, 17 (A.A) - Sıkı yas-av ted· 
birleri alındığı halde, önceki hadisele • 
rin olduğu York- Streette yeni ka'rışık
hklar çıkması tehJikeşi baş göstermiş • 
tir. 

Bu karı~ıkhklarda ôldürülen bir a

damın ölü töreni geçerken tabutun ar • 
• 

kasından giden halka bir el tabanca a-

tılmıştır. Halk, penc~resinden ı;ilah a
tılan eve hücum etmiştir. Polis. kurağı 

korumak için süel kuvvetlerden yardım 
istemek zorunda kalmıstır. 
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• 
Bir haber· 

Dünkü 1 tanbul ga -
zetelerinin başyazı -

)arından Özetler 
iÇ HABERLER 

• L .. c: hBVB· Avrupa üzerınden ,_rı,. . 
"bi Bır

!H, aylar var ki esmiyor gı -~. . 
b. iki e;ıu.ımış 

k-ag güzel söylev, ır riJkJediği 
k-urumun sokaklarda si k 1 aansız gösterişler kıyıda bıra 1;1~ 
sa ortada şaha kalkan şu ya u 

' hesabi arı 
bu devletin silahlanma . "t kı'n 

d vletın o e • yahut şu yahut bu e 
. ed' - . raklardır. den ıst ıgı top . 

Arsıulusal bit takım işlerın r;· 
luna konması değil de hakla.tın a 

haberlerm ve-
yürekleri avutucu .. 
rilmesi bile, şimdilik mihverını .~-
ramaktadır Bundan beş adltı aBy on-

. ibvet var ı. - azı 
ce, böyle bır m uk lngiltere
"emrivaki,, Jer old ç~, 

F lta/ya'nın bır araya ge-
ransa - bl Ju sıkıya mektu a-

lerelı yahut sı · 
kadar ve kaç zaman ışe 

şarak (n~ ek belli olmasa bile) 
yarıyacagı P h t b · 
b. bildiri çıkarmaları ya u ır 
ır ruznamesi basmaları 

konferans · k .. 
. d' Bugün buna da ım an 

beklenır. ı· ' 
yoktur. 

B havası bu kadar az eser-
arı~ . .. 

Jcen, ltalya'dan Habeşıstana g~n-
d ilen süet kuvvetler, yahut Çın
,:~ orduların şimdi kendi ar~la
rında az sonra japon ordularıyle 
a ıkları çarpışmalar hakkında 
~geçmez ki, yeni bir haber gel

. Şako maçı artık sonuna er
mesın. 

di; lakat Bellast'taki sokak kav_ı~-
h - dinmemiştir· Bunun gıbı, 

sı enuz k la 
. 'zl"k ekonomik sıkıntı onu -
ışsı ı , ... k a 
rı için de haberler, biribırını ov -

lamaktadır. 
lngiliz - alman deniz anlaşma-
n uyandırdığı bulantılar yatı§· 

:::ı;,enemez. Fakat lngilter~ ~ıra
lı şu sıralarda, bütün aylesını de 
y~aa alarak, Akdeni~ ~e. Ana•· 
da donanmalarının geçıdını sey
retmektedir. "Rüle Britannia,, pa
rolasını, şimdi Manş ve Atlanti~ 
balıklarına bando mızıkalar yenı· 
den öğretmektedir. 

Bütün bu hiçte gönül açmayan 
haberler arasmda, bir tanesi var 
ki Amerikadan gelmiş olduğu ka
d~r tuhaltır: Bir amerikalı, bir fi
lin sırtına binerek Sen - Gotar ge
çidini geçmeğe bazırlanıyormu!. 

B . bunda barış kokusu var. Bır 
ır 'h 

bu, şimdi çok arkada ka!°?ış tar~ 
bölümlerinde olduğu gibı, te~ız
dir, rahattır, suçsuzdur ve bıraz 
1a ~ülünçtür. 

Burhan BELGE 

-------·-·-------
Bay Mehmed Ali Okarı 

~umhuriyel deki başyazmn • 
da Bay Yunüs Na-

di ita/yan - Habeş işi etrafında şırnu ya.. 

zryor : 
"İtalya sankı ne olursa olsun sava5a 

girişecekmiş gibi yürünmekte siırüniıp 
gitmesini imkan oldugu kadar fazla 
menfaat koparmak kaygusiyle yapıl
makta olan hareketler diye almak mu
vafıktır. İtalya Habeşistana karşı bir 
savaşa giriştiginde elde t:debileceg.jni 
savaş yapmadan elde etmek istiyor gibi 
görünüyor. Ortada bir milleti savaşa 
sürükliyecek ciddiğ bir sebeb yoktur. 
Savaş milletlerin hayatında manasız 

yere ileri götüriılür işlerden sayılmaz. 
İşin daha ciddiğ diğer bir iç ytlzti 

de avrupalı bir millete. göre hattı iıstÜ· 
va ç.cvresinde yap ılacak savaşın güçlu
ğiıdür. 

T A ~ ct.a aynı mesele et
...... raında yazdığı baş 

yazıda Bay Ş. Esmer diyor ki: 

Habet itinin uluslar kurumuna getiri
lerek; ta§rada ilgili devletler arasında 
halledilmesini tavsiye eden kurum ge
nel sekreteri Avenol olmuş, B. Aveno
lun Mançurya meselesi gibi, lbu mese
lenin de uluslar derneğini zor bir du
rumda bırakacağını ve kurumun zayıf
lamasına sebeb olacağını dtlfünerek 
böyle ıbir hal çaresine taraftar oldu
ğunu bildiriyor. Genel Sekreter taraf
tar olmasa da Habeşistan meselesi enin
de sonunda bu ülkenin bir veya diğer 
şekilde paylaşması ile netileceleneock
tir. Fakat şaşılacak olan nokta genel 
sekreterin, derneği zorluktan kurtar
mak için derneğin varlığı ile hiç bir va
kit tt'if edilmiyecek bir yol takibini 
teşvik etmesidir.,, . 

da B. Asım Us 
ıunları yazıyor: KURUN 

"Eğer sivrisinek savaşına devam et
mek sadece lbir para işi ise bu iş ve bu 

it için bir para ayrılmıyorsa bunun 
masrafı savq bölıesinde oturanlar ilze· 
rine sağrtılabilir. Sözün kısası bu u
vaşın parası eksinlik gösterilecek bir 

ağırlık değildir. Onun için arka11 kesi
len sivrisinek savaıınm yeniden can
landırılması çaresine bakmak gerektir.n 

da Zaman imzalı 

ZAMJlN yazıda deniliyor 

le/: 
.. Fransızlar İtalyayı habeş işine b~ 

kadar teşvik etmekte muhakkak dost
larına hiyan:!t etmektedirler. Hatta 
fransızların bunu kasten yapmak zayıf
latmak için bile bile bir gaileye sokmak 
istemedikleri bile malU.m degildir. 

Akvam cemiyeti, bugün vazifesini 
yapmıyacak olursa dünyada bir mede
niyet mevcud olduğuna inanan millet
ler nazarında filen değilse bile manen 
dagılmış addedilmekten kurtulamaz,, 

--------·-.-------
Çukurova fabrikasının 

özveriliği 

llhaylık içinde 
Bu yıl yapılacak yollar 

llbayhk bayıındırlak direktör
lüğünün ıehir içinde ve dıtındakt 
yol yapma çalııması cıevam etmek 
tedir. Şehir içinde Taıhan - Sıh 
hiye bakanlığı arası, Orduevi ar -
kasından Dikmen'e giden yol Taş 
han - istasyon ve istiklal caddele 
ri asfalt olacaktır . 

Şehir dı.,mda Ankara - lshıı 
bul yolundan Beypazarına kadar 
95 kilometrelik kıımın yapısına 
başlanılmıtlır. Önümüzde-ki yıl b1 
yol NaH1han'a kadar bitmit ola 
caktır. Bayındırlık bakanlğının 
kararına göre Ankara - lıtanbul 
yolundan her vilayete düten kısın 
o ill:>S\vhk tarafından vapılacaktır 

Ankara - Kırıebir yolundan 
Rilava kadar olan k11mm eaaılı 
düzeltilmesine bazı yerlerin yeni -
den yapılması iki üç gün içind" 
üstenecektir. Kırtehir yolunun An 
kara ilbaylıiı ımınna airen kıımı 
2 • 3 aene içinde bitmit olacaktır. 

Ankara - Kızılcahamam yolu
nun i.timesudtan ayrılan kıs1J11 -
nın toprak teıviyeıine bqlanıl 
mıttır. Ovaçay üzerindeki 85 met
relik büyük köprüyü Bayındırlık 
Bakanlığı yaptırmaktadır. Di&er 
30 kadar köprünün de ilbaylık ta 
rafından yapılmasına batlanılmıf
tır. 

Kontenjan listeleri 
dağıtıldı 

19 ıubat 1935 tarihli çe 2/ 2004 
sayılı kararın kontenjan liıtesile 
verilen ayrımdan ajuıtoı ve ey -
lul aylan hakkında olanlan tüm· 
rük ve inhiaarlar bakanlığınca 
dün ilgililere gümrük ve merkez 
bat direktörlüklerine dairtdnutbr. 

Kursu bitiren gümrük 
işyarları 

Gümrük ve tekitler bakanlı . 
ğının gümrük iıyarları için a ~ : 
kuraun süreıi bitmit ve 31 itya-r 
diploma almıttır. Bu kursta güm 
rük itleri öğretilmektedir. Yeni 
kura tetrinievelde ders vermeye 
batlıyacaktır. 

Okul yapıları için köy
lülere para 

Ankara kültür direktörlüğiı 
köy kanununa göre köylerinde ilk 
okul yapısı kuran köylere P- .• 
yardımı yapmaktadır. Bunun için 
il genel kurulu 1935 kültür büdce 
ıine 5000 lira koymuttu. Köylüle· 
rin harman sonu yapılara batlama 
ları için paralar dağıtılmağa bat 

Kaybettik Ankara, 17 (A.A.) - Aylıkları yükseltilen 
(Ba:;ı ı. cı sayıfada) Çukurova fabrikası hava teh -

• lanmıftır. 

likesini önlemek için kurumumu öğretmenler 
Makedonya'ya giderek bütün azı za on bin lira vermif, ayrıca yılda 
bastırma hareketlerine katılmı~ ve Ankara ilk okullar öğretmen -500 lira vermeyi kabul etmittir. .k. • • l 
özveriyle çahıarak büyük yarar - lerinden otuz ı ııının 1934 yı ı ey-t::.. göstermiıtir. Balkan har · lt11 ayından baıhyarak aylıkları 
'le .._~arp ordusunda (fiyeri) her iki devrede de. Kamutay kes nın artması lizımgelirken ayrım 
lur ~ sonuna kadar bulunmuı- törlüğüne seçilmiıtır. olduğundan artan kııımlar verile-

Çok yüksek ve iyi bir kalbe sa- memitti. Yeni yıl büdceıiy)e ay 
re =-~ 'j:"Pta Y eıilköy tayya- hib olduğu için bütün tanıdıkları rım kabul edildiğinden bu ayr1 · 
-ra1c lıt.a"_L~~nlığında bulu. nın sevgi ve saygısını kaz~,?.an Bay rın ödenmeaine ha,lanmıttır. 25 

ı ·~un düı ta Mehmet Ali Okar askerhgı s. öjretmen 16 liradan 17,5 liraya, 
yare enne ~ ha ınan Y - kul 4 ögr"' etmen 17 ,5 liradan 20 lira}~. 
.... itinin ~ .. _•adan korun . sında ödevle gittiği yerlerde o • . 

Erkinlik.._..._ ~~Ullaıuft-Jr. k f le memlc _ 2 ö"'retmen 20 liradan 22 liraya ve 
larına raimen ..... ~~~biitün arzu. lar yaptırma sure ıy b 1 bir öğretmen de 22 liradan 25 lira 

l h ba-P ır... ku"ltu"ru"ne de hizmetlerde u un 1 "k lt'I • t' yısiy e ar ~··dola ay 1ğa yu se ı mıt ır. 

ltatürk'ün ~- .A,...__.:· fakat muıtur. bu Aydında spor ı· c::len· 
Jük dava uğnmcla =~ela bu- Eyilik yapmağı çok ıeven ~ 

ICurtulut harhaıctaa ~ deierli yurddaıın memlekete da- Aydın, t7 (A.A.) _ Aydm 
. , de Buca f&l'HYlıiına •• ı.. ha fazla hizmetlerde bulunacai• bölgesi yıllık kurultayı mer . 

mırArtvin saylavlıima •• ea. ~ aıralarda böyle ansızın ölmesi, ;::r futbol ve atletizm kuruUarın1 
;ç~::ın:d:e:..:.de_,,,Ç:o~ru~h;aa;y~la~··~·"-;~:~~:ıı..._.~~elcet=::iç:in!:b~ü~yük~" !b:ir:k~a:yı:p:tı:"!!!!l·.!.~..,:e:rek daiı1mıtbr . .., 4.yleainin kederini paylaşırı::- -.,. 

Hava tehlikesine 
kaı·şı çalışmalar 

Toıya, 14 (Özel) - Her ta -
rafta olduğu gibi burada da yur -
dun hava tehlikesini önlemek üze
re Hava kurumuna yükenler, ve -
ritler devam etmektedir. Dün bu 
uğurda cumuriyet alanında bir 
toplantı yapılmıf, toplantıda köy 
muhtarlan ve köy yönkurulları da 
bulunmuıtur. 

Saylav Bay Sıtkı Eken, hava 
tehlikesini ve bu tehlikeyi önle -
mek için yurddaşlara düşen büyük 
ödevi anlatmış, herkesi yardıma 
çağırmıttır. Bundan sonra bükü -
men Bay Avni Üstel de, yurdu ko
rumak için yapılacak yardımların 
dinsel erdemlerini İ7.ah eylemittir. 
Bunun üzerine, orada bulunan bü
tün köylüler köy sınırları içinde 
yetişen ver ürünlerinin vüzde üçü
nü hu tehHkeyi önle'Plek üzere ha
va kurumuna vermeğe söz•ermlt 
ler ve yüken kaeıt•arı.,ı kunım tu! 
besine göndermiKlerdir. 

Cömerd kövlülerimizin bu öz 
verisi öv;:l,.,P.ğe dPcıier. 

Trabwnda Hava Kuru -
munayardun 

Trabzon, 17 (A.A.) - Dün ha· 
va tehlikeaini anlatmak için bir 
miting yapılmıtbr. Mitingde bin
lerce halk bulunmuttur. Hava teh
likesini önlemenin bir ödev oldu 
ğunu daha iyi kavrayan trabzon · 
lular hava kurumuna veritte bu· 
lunmaktadırlar. 

Aydın sanat okulunu 
bitirenler 

Aydın, 17 (A.A.) - Sanal o -
kulundan bu yıl 11 teıviyeci •e 
tornacı, 11 aiaç iKİii, 2 yapıcı we 
5 demirci çıkmqtır. Endüstri M· 
yatımıza yeni kablan bu gençler 
okul bahçesinde güzel bir ayrılık 
ıöleni verdiler. 

Damga resmi işleri 
İtyarların yazdıkları k&iıd -

lardaki pulların damga kanunun 111 

uygunsuz bir şekilde battal edil -
mesinden dolayı alınacak dar- ' 
reıminin isvarlardan alrnmuı la -
zrrn qeld;oi Finans Bakanlığınca 
ilgililere ~;1 ,ı:""""'"'t1r. ···--RADYOLAR 

ANKARA 
19.30 - Sıhhıye veklletı saati 
19.40 • Muııki; 

Macar halk prkdarı 
Keman. Necdet Remzi 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

20. • Sporcu konu,uyor 
20.10 - Musiki: 

B. Bartock: Macar halk prkıları 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

20.30 • Dans musikısı 
20.50 - Haberler 

ISTANBl L 
18.30 Yüzme dersleri. Bayan Azad~ 

Tarcan 
18.50 Almanca ders. 

19.10 Dana musikısı ve hafif musiki 
(plak> 

20. Turan cu. 
20.30 Stüdyo orkestrası 
21. Radyo caz ve tango orlcestra 

ları ve Avni. Tiirkç.c sözlii e
serler. 

21.30 Son haberler - borsalar. 
21.40 Mayiatro Goldenberg idaresin

de koro heyeti 
22.10 Viyolonael ve piyano (profe

ıtar Muhittin Sadık ve Ferdi 
Ştatser : Sonat: Riprd Stranu 

B. Celal Bayarın 
etüdleri 

Moıkova, 17 (A.A.) - Bay Ce
lil Bayar'la yanındakiler ve BJ -
yük Elçi 8. Zekai Apaydın, dün 
Stalin otomobil fabrikasını sez -
mitlerdir. 

Banka direktörleri BB. Muam
mer Erit ile Nurulla t, Si;!"";ler, deY
let bankRsı yönet;"ll 1 uruf.ı bafka
nı Bay Mariasini ,.,.örete varmqlar
dır. 

Yeni Maraş ilbay~ 
Maraı ilbayhğına atanan An -

kara aaprbayı Bay Mustafa Adli. 
yeni ödevine batlamak üzere dün. 
Tora. ekspreıiyle ıehrimizden aı· 
rdmıfbr. B. Muıtafa Adll'yi da .. 
rakta Ankara Uf&rbayı Bay Tah -
sinle i)bayhk Ye prbayhk İleri S8 
lenleri, iıyarlar ve doatlan uimla
mqtrr. 

Sıvas - Erzurum ödün 
cünün tahvilleri 

Sivu - Erzurum öclüncüaia 
ikinci kıımı 4 milyonluk ctahril -
leri» birinci t91rinde l&tlfa çıbn
lacaktır. 

Hasta işyarlamı redavi 
harca lan 

Finanı Bakanlığı baata tfpr
larm tedavi harcaları hakkında L.ı. 
kanlddara bir ıenelıe ıönd--• 
tedavi altına almmuı fennii m -
rette belli olan iıyarlum ı.i&Yi 
edilmek üzere ııhii 1mnım1ana 
parua kıınnlanna gönderilme .. 
ıini; para bulunmadıkça hasta if. 
yarlann, haıtayurdlarmm paralı 
kııımlannda tedavileri için ,GUta 
altına shilmeawinin s...+amle -
re k•in olarak bildirilme.ini ...._ 
mittir. 

Yurdda hava durumu· 
Meteoroloji enıtitüaünden ha

ber verildiğine göre, en fazla • .. 
cakhk Diyarbekirde 41 derece ol
mak üzere Malatya ve Maraı'ta :s, 
Nazillide 37, Maniaa, İzmir n A
danada 36, Ankarada 31 derece • 
dir. 

Zeytincilik için 
incelemeler 

Zeytinciliğin en ziyade aelitti
ği Franaa, ispanya ve ltalyt.• .!a 
zeytinyağı tuirbanelerinde ince -
lemelerde bulunmak üzere Tarım 
Bankaaı yönetim kurulu üyeıi Ba~ 
lhıan Abidin, Finans danıtmanı 
~ay. ~azd ve Tarım Bakanlığı Zt:J'• 

lıncılık uzmanı Bay Nizamettia 
Avrupaya gitmiılerdir. Bu incele
me ~eziıi iki ay kadar sürecek:" .• 

Çocuk Esirgeme Kuru -
munun yardnnlan 

Çocuk Eıirgeme kurumu gen t 
merkezi 1 temmuz 935 den 16 
temmuz 935 tarihine kadar 1 .. ı 
çocuja yardım etmiıtir. Bunlar .. 
dan 241 basta çocuk ve anne _ .. 
nel merkezin polikıliniklerind; ba
k~lmıt ve aağıtdmıştır. Dit baknae
vınde de 297 çocugun difierine :..a
kılmıı ve aağıtılmıttır. 692 çoc~!t 
ve anne genel merkezin banyola 
randa yıkanmıttır. Süt damlaam. 
dan her gün 127 çocuğa aüt V".İI· 
mit ve 15 günde 1018 çocufa be • 
dava aiit dağıblmıttır. YarJım ·n 
baıvuran 47 yobul çocuğa para 
yardımı yapılmıttır. 

__ u __ ..ı •n)ik her zaman neşe ve sıhh8t verir. 
~8 seri ' (Y eni§ehirde Orduevi bahçesinde ve Orduevi karşısmda mühendisler birliği 

---~~-------~--~---~~!!!i!~~~l~a...:.rd-=--==8==D=---İ8==-te::...::...yiniz. ıo&cantasmda huıuıt tertibat ve teşld1a tımıı herkesi memnun eder.) 



IFA4 

8ibl.iyogra/ya --
Sambni saadet 

Rua klaaık edebiyatının en iınlü çeh

aeıerinaen bin olan Toltttoıy memleke -

lilPir4e de lıılısı e1tdtıc91e t~ıştıt. 
Pe&at itiraf eclelim ki, fimdiye kacı. 

,apılü11f.... • ·-·~ bu büyük ~ 
biyat durumu.na layık olacak önemde 
..... T._ Sj1e tılt 1ajaııtir ki 

-.. W.. 8Wl'lefi, w • "l!ejwU a "' 
lııııkılcıAe • ...,... i ~ ,__ ,.... 
dllüt Wıawahydt; 

Bay AlipazacW ı.-ı Ha'IW.t ToJaô. 
_...... 4-!W ~ taimti l=aerinl 
... zıe çe•irmit ft ('D'üa 'ft pnn) 
~ldftlift U ıacı eseti cıiarak neptmi;. 

• 'Y.Zatın en büy&k aerlerinclea o~ 
..,.,.lda beraber ldlçök eserleri 8-Ud 
a .p ,.. 'İelle ..-.11ı111n ı... Ci.tWb türl 
etmrlannı UgUiyece1Wr. 142 aayıfaldc 
.. ra-., l.ıiıltM •?lwtı .... 

a. !1-. ..ı...-....: 
ftUG~~ 

..... ........... fr•ı•-ed~ 
Mfd'Cl'M ;pw' hrdı i9i1e m t daut 

...... -.1 J#ı74' 'J •iall ie~ 
lılıri•-.Aı•' ............. ~it 
.,. ·~ ~ IWlb ... ım!Q 
olm «Aile çemberi> Bay Ali§8Ddlle t .. 
mril l:WW tarafıadae tilimise iCldle• 
nlt.111ıı ve yarın seriainin ikincl eseri 
olara a e ıı •1H1:.. • -.yıfa, 100 
lnınlttur. 

VARLIK 
o.-.cü*Wr~ .. uutve 

fikir dergisinin 15 temmus -- -49 
.uncu 1&)'181 çıkmıştır. :S. sayıda Sılieri 
.., .............. MtMl', Olhit' 
Sıtkı, Halit F*i. .üllillıbak Şinasi, 

Kenan Hulbi. Sadri Ertem, Bürban 
.... -. 8-.t •al' ıı ,...ıarı var

•ı 1' ' .._.,. iliild ,..,e-
8iııııia ._._ 11 ıı •Mr. .._.IS ..... ,....aMradlr. 

lstik1a1 Postası 
h ±ul )ıtiıkW lıiwi ~ ..ı.-

- ~ ............ Çek ..... 
Cll'lNt'mWf~ ~ ...... • 'Ede hli • 
Jalllık lıetl J --....... + I° 1 H 

Slll'11'9 ,ekium. ijıe• Mi. is we ...... ._.ri ... •"'sck~ ...... 
IOft sınıf talebelerinin yudıkitn l;ıir

çok yazılar verilmektedir. MektebİA de

~-t•H n .... her 
llıitmndan entereaandiı. 

Poik1inik 
.. arhk ~ odeıalıiit&hır haziraJı ta

nwı W ._. _,.. çdtsaafttr. 9u 'll!FJ-
• Dr • .._ llild "Pehıdla: Wl&Jl ııJl. 

........ beealılalw,. l>r. &. l!afi "f.a
• "Sinir bnfrklılı:larmm hormonla te
•Yili. •· IHeflr Ahmed .. "Kaim 
buaa1r tı:.ıaennin taksim ft marazı tet, 
lliai. Dr. tlwl ?Öı -.ebiyab tlb

w,.ıe ismi p,sen -••n.ı:. l>r. ı. 
... ~ı.emım~ .. Dr. 0-1"• 
1D mua.ı ~Jdm11,pnis, wd ,._ 
.ıat.Dr. 1-efadn .. .._ M...,.,. 
......... • lıirp bı•ıdlr. ııı., .... 
tar v.L vudır. TaDlllll 10 ~ 

trtkkler 
haihae 'çıkan bu fikir ve eğitim da' 

1f1i*ı ın im:taaym çı1 ım:.. Bu sayı
da 1ta1m:d Bata'ban•m cen deierli bir it> 
.Ahınct. l'uma ch-p Wfsisi kw •._ 
B. Han,aı Akman caerbes( çalııınalan 
Jfalm1,. :ıtMlllrl~...._ebet· 
ı. F. Dolear «çocuk ve kame> ltehmi 
Mu:t.arı dtiçe> ltemal ttıtün Mene w• hnılreı. A ~ -.köy1erae yol 
~ --.a ~ fMı'leitn bu saym 
u ll _,.,,.. llir Y-ı ~ tılVflhl 
lhe -... vat ipiı. • ~oşlı&t .... *' ...... jE ............ 

-'eld ~r .taıola 11J1 

Silah altında bulunan 

ULUS 

y ba cı gaze elercle okudaklanmız 

Sir Samuel Horon di~vi etrafında 
lııgitiz. D4 Bakanı 6ir Sınınıel ffor'mt, telaral haberi ola ralr yazdığımız. diyevi, ln

gil'1termi.n .tiirlil an;ıulusal mı ı !feleıftlri -..ı ... ~ ve ie sin olarak saptadılı 1'in bü
ti.ia Anv.pa l"UtMerinl.e .,.. ,...,.,. yel açuqta. Aşağ ıiald yazılar, 1nı l.iyav hai
kmrl• lki 6iQr.ü i.,,pıiıı ıu etasile Mı Anstwı'J8 peet&iwia f iJıince1erini anlatmaitadır. 

,,..... ....... ,..... jı sabai,,..lvm in&ili&leree tem,pati ... RIAfts ,,W.:Ud •hl _,.,... fÜ-
9T s 1 re1 Rw fia ...... ....._.. w kar11ı.ı1jıaı ıö1'1emiı, t~ter. ü-. ,-.. .. _. tlairille flılfttea .,.ı. 

........... q Bgikıt 'ha'lılan• Din Tuna paıik.t~ ile orta Avrapada .. ~ -wK kıun'.,;ı, ~'il ..ad 1-1~ 

• gek ,__. Wb- a,ate 1tutanea. S-oa dırmuhk ve anımazhk •aktlaruııa me' U lir. 
ww•olna 6f Mınllın ayı..1aıut J19ılmaamı diledilfn.i seyJeaıiltir. a. 96J&•• .. "*-..._. - al-
aorduğu sorulara cevab ollıı9't parla• 1n&iJtere. .bir •tu p11k•wn llitjriJ..:. - ..._ ntaı ••n. P ) ıda.1'\ 
mentcıCla .... dly"1er .. tıltJle.W ver- mıesiııi ae bopudta*la Jı:arpkpCllktır. -.rüılım "' ........ ... ........ 
ınl~ıctiY. !'6lt ilk Me ohır6 Sir S. .A-.. ~ -'tir..._ ..Wr.tam%- ._.mws A Adam., • ••• 'ı ve 
1hı" .._ -mmuı 'her ~ u- .... t. .-ı dMda la • dw .. .., -~ tk ~)14 ı•la •e lkolnplarnç •• 
!atan 4erB top'lu. bir d'ıync1e bulundu. _. 1lı: k ....,..._ akılJCi a, ı ' s k Wnma lapotJia 111ıur Lı &41; • 

Drı 'baba~ bu 6lertD8e aıtdc ber• ~leoe Wltt•l n'1f'•'-~ 
bal bıkıp uunuan ~BJ1:leri. aTUD'l t- ,aı ; ek WM&nm ...... ..., Wll\no 
A>J'•ıılarım ~ .da 1ıiaçınmış~ WRE -.._. ~ 1m'tın aytltıbttir. 

tır. ...._ •ay 1fillet: .ateıd ~lar. 
'Bakan. .bu aöylenade Oarlf •e .cbır~ .... r..ı. hrplt ~ \ta yap111ar, 

hik 1'ill lı:ollektif ,Pvenlik sinombJiıt 6'111 p'kt1n& ~~nı 'StTela9ya 
•reldi oWu,iuay • bualul da lllualu Wlfimiit bul'lfll'U,_. 
~teai maldnaaı ile if)i_yece,ii19i söy • ...etle, ~ tek blıttna ll'Blmıf 
lemiJtir. ~ \ir .-.lıeM:\lle, ..- "8 ....emle• 

'Sir S. B.t, '-1 sistımnia ve Ulutlaıı ._, ,.-lıaRıe,ı.-•.swia ise, wğ· 
~eadıe mjkllila • _ya1a1s bir tek ,.,, • I• ._.mrya.oattw. 
hi11rllmet tanlmün .FQJW• ip 78f8" Her lllllıle •ı lR:lıaecAWt ~ )'Ü· 
mnacatını anlatmıttrr. Bir memleket. mı-. ela• -.ca erifthme't içi• 
....._ lıu M-Alri peaıillllıı1* Mmni wle ıe-. lırt .._ g&ııucq -g&ı 

üzerine alamaz.,. :itııli,.r tlli ba lıbi tıı..-a fte«lc ~it 

Dlf bakanı buudan sonra atılacak 

8"nnm ban pa'ktıru 1~ ve bunu 
yeı;itme1k .olacagını ve 'bunun "kollcxtif 
~tem lfin güzel bir .önıeC -1acağuıı 

siJlem11t pı..aı .ihtimali ola ae'blilse
TC 'kartı 'ko.YJDlllc 9a m ..;,tam çaı-e· 
nıa kunetli •e bir.ıe bk yone1 kuıırak 
olauğunu biJöırmiıtır. 

Bakan bundan sonra bava paktı ko 

ı t 'at giıieliijü ...... kolay 
olaımyacağını da anlatnıııtır. 

Bu, F- ile te iMeki ilgili dev
Jıetlede 1>ir 4C- ~tw ,...ja da 

•tw& 
ııc- llf'rı oı.tak ıBir bava paıktı tı:o-

.rıpnlı d w JQl1 1nWel--•-n 
lılr tlılum .. 1 • 8'aili*r ._. ev· 
... aıti;4-.. ,... ......... i 
için artık barıı için tmk liu • •n 
öteki pakt.larla fazla uğraşmıyaçaklar
dır diJe .....,._ <ue tııup.Meı,.orlar. 

Dl baimnı ...... de •• ,..b ~ 
• ....,.... -- ~ Q' 6 
~i .... h tllilrılJll .... ... 
dinmııliilai ....... ~ ....... ı 
lliUR& - bitıla ........ 'içia. Wrtıt lıir 
ııırijhtCle öu aeaelemi t.._ anlatam 
ğı ve aydınlatmalı gerekli bal• p•. 

19• aadbed yapılan harblarda B 
Litvino"- ba .. ~enmit de
lildir ve elan, bir uluıun kendi asığı 

kendisini iDAM ı ~ bir harıba a-

tıldığı ....... 1 
1 

1 -
Ne de ola, Sir S. S., banpa bö

lünmez bir ...,..... 4' r, ı.tıtereyi 

dünyanın M twafn•• .Jwtı .. e ıeçi
tecejini .._,..eaık hı ı e•;•*· 

Avuatul'J'Mlll ...- Widlıs.Uiğü •h
ainde clıt bakanı, bu lelıet llıtllıımm 

eridalik w i:lc.rJc7it ~·- J6sterdi-

~ir. 
B'irçek oln:adu, Sir'S. ~ '8yte· 

ftade tabieti ite ftabqinatı m1aşmaz 
lığı hakkında neler söylediğini c&riip 
olmmak istemişlerdi~. Fakat fıaerhalde. 

bugün'lrii nnftr zammaa ingniz dış ba
kanının bu mnde lasine söyliyeceği 
sözlerin pek aaknıb olacağı tabiri idi. 
O 4a h .-epıe, ta 11erlmagl Wr buh· 
w 6na. p;at.lL içi" ~şaak "1-
..._.,.,_ dedi. 

1Jidlll btr ll'tahr afiz:ti:ıutb: vardır: Bit 
\ııe•ltlın &rceden amme ppaek 9011-.................. ,, . 
t1W dtı babnmm ~nd~ çııkan an· 
ı.. da cN8a olsa ıu °'8oak · "Zorla ted
'birtn 1l~sa atploması yapm•k 
yeğdir.,, 

Dıı bakanı italyan durumunu tam ve 
.._ ._patft M!' tı!la.rrşla ~1g1nı 
getstıemiltir.. 

.Şu tıklerinııle w n-..lllf _._ Çlll'· 

~: 

•fta.ı,.... .. ••ıh•ıe ......... 
da old.ulıtlaua. kalıul _.. • 

"Habeş hükümetine ... ı q ·-~· 
ta olan bir takım tenkidlerin dojnılu· 
ğ.aa tıabıll'I eılerU.. 

Yalnız bunlara ıöyle iııİt" cümle de 
katıyor: 

"Gep,,ifte bk aıUn ~arın, 
••pna•Ws:lsaı Jaldl ... ti 1 ........ 

mabızm .JııDanlmulM imWaWrbta 
juau .ciSmalfbliir. 

Denlia ... ,.., ••• ti ........ 
~ -ıaa•ıi•'ı .ıw•ı ;'llltw ı... .. 
714 dqllMla .... ol•• ... .. 1 
yor. 8-e'!M! ...... m' . u·-· ... 
yü.lc bir diplomasi kuancı a.' e••, 

Dıt bakanının söylevine •in • .inri· 
liz "M:••eıd Mil, bu i;a ya ,__ an· 

-1• 12· •. 
ııı. cıiilAcıt ..e ..-ı tilwlııli •lmua 

a.ı buçuk bpılganhk huyu _... "8a 
......... •if91e harellet •. it 
......, 'lalr. lh1tiıullıl Wln .. u .. 
larnt [ellılrıılt w . 2 

• • ,.,, 
1 

n He 

-a jçia .U • b a W .... Wrid 
.. nıllk ....... .-; .... ptıl«jl 
....... n.,-. Lsal1a , U. 1. 9§ 

s.....ı• ....... , ........... 
hlıwa•a...,,. ~ 
11ehn '9&Jltvi 'lltdae paıtawento

h. atari!ar arnrnda ll:ıera1 .. Yrıt '8n
*"i HedJeıt Smmet. Dkhcc 1lıltUa 
ptıltthrrm e,tıı nmtndıa yap11mnı pte• 

'llpme ~ '" Mi ki: • A"ft'llJ>8 kıta· 
.,.cılllri t&tlnee,i beAba \:ataA bil· 
th nıeletelerin ayın ıamımc1ıt fizel'lll
memnl Jdtcmete 1'tram yo'ttar. Tapı· 
tabl'lecek 1ıer ~ hmalaabmT. Hor
'111' tta:ı,.,a ,_.. ~aLtı tin 1lıDk 
ftl yerinte .değıl'Mtr. 9q 1fln babnı, 
lngUterenin barba rm o1nnyatafnu 
açıkça w&y~mefidir • ., 

andlaşmaaı bizi Fransa'daıı uzaklqtır· 
dı. Ratbaki Prananm doatlutu bbim 
~in bayatil 'bir metıeleclir: hele Alman· 
yanm 1ls\tiıı bir aurumda bulunauıu 

1-va ınınetlerimizin zayıflığı lcal'f&'llında 
bugün lN aostluk bizim içln c1aha çok 

1Snmeliair. Habeıicma ...... JllPd· 
m11 olan donanma andlapnuı ile, t.. 
gilterenin, Uluslar Soayeteaine karır 

takm&jl yabam:ıbia acı bir karpbk
tıt. Eler lta1yan1arm ıözleriue bakılır
sa, yafmur mevıimi geçince barb bat
hyacaktır._ 

B. ÇCSr~ • .Ozü yeniden dooaama aad· 
laımaama ıetirue~ ben bu andlqma
mn faydab olacaaını aanmqorwQ, de
aı. 

'Loyd Cotc, Habe)iltaa ınhpazla. 
tına triôltere yabm .ba§ıaa an--la 
bulunamıyacaJuu 18yledi ve sörine 
töyle devam etti: ".Peki ama, neden dıı 
il1w 1 ' ı, ..... rellin, Mr uı... 
larla birlilıa faaJ.ıqa Jrarp harekete 
ıeçeceğinda, cesa tedblderi alınaca

ğından bıhaeı fil Bia rüm Ulua
W &As tmi pM.tı ile ctetı-ı, lftdJıl§ma· 
an .,.....,,. Ulılaada w1n1u ""iiM
.mm - ~ «e Redde amllq
matan ....... -- teablderi al
-- J*' " ·ıne •e Wee atanı babı 
ıaavor.u. qer ttlılpaa -.da -
dıklarmdan .,.. _..... ..... • 
niyora, ...... ... ... laatlan 7 

llsta ...... ... .. ,. Mil • 
~- .,. • lııldi .-ib; taktik 
tir. B. •r•• eler lalia bag&siea • 
his Wr 19Ja ~yoceli ... ,,. 
~ banpa kon1•bi1eoeji,M .,. 
tılc 8Dllld kelmwı11t de->elrtir, Bat ıı. 
tan anlapnuhğı bugGnden diHki• 
mesae, uluslar 109.Jleteaiaia lıılır ~ 

~ olan IOD otoritmii AJe evi'i19 
ıtaeçektlr. Buadiln iki yıl &ıce deniz. 
~ 1anıada, lıaıftaa yap.._k olan ıe· 
ati -tık ~1111"N6m \ab.aulyor
cla. Baaln he •ila1a1-ıma yuıpmn 
en ~ b a!mif bir noktumaa bulu 
Bl)OllZ. 11&, 'Venay ancllqmaemcla 

wı:diiimi.r Udi tal * f 1k &i« Wt* 
1Rr .,. ~ ae.rncllya, hflkflmet, 

ı.r-.. .. •ıltı ....... h"••k 
'-til preler fttlnmelidfr, 

Loyd Corc'la O•ı.n Çemfler
lııyn'ua ~ı 

Bunun uzrinc söz alan Oıten Çem· 
berlayn Loyd Corc'a çatmış ve araların .. 
da sert bil' .en dtiefton ~: 

ÇemlRc'ıa,.t - Y.ı.na l&llaec:le 
- ... w.rmete .... Ha .... ,... ... 
.. _ .. w 4-ku•DC&kt• wur--ud 

Loyd Corc: - Uedaaı.. bal. iti lıig 
bir zaman bu clueceye ptirmesdia. 

Çem. - Bari, Almanyaıun ıllahhn .. 
c1ifı bar ahnmca, Yyte tıılr lwıeede 
bulu__,_. l'ıansılya, #dmanyWj& u
br •• 1 'al tini ........ deha 
i.ri daWıS 4 r 'si> 

O *edtp. t k _.. •ınırıik 
caa teAirJedehn Alı.....-. 

L. C. - :Bundan • -117onamaa 1 
Çem. - Her flclmbin ae 'harbta 151 

ftllaitfmb gl;t, tir htıı'b 1mebdmlen 
..... tlir"' ..,.a,,_ aMdıırJc Wkıt.-.. 

ı.. c. - Y_... nr1ı rı, ı uz, 
bıı daı&~.W.JNı .. taif WrtcY 
aalamıyoraımm • 

Çem. - Saym cloltwnun aı .uiJc 
11&.leılut teteftlr eaeftm. ttt tafTn • 
... - ... " ılwa: 

.....Cila; , , 6da;ın•- B 
ğıer benim aaym dostwn •'wwde 
aa7,1w•hJr laiaelli,_.., clMa ... dideı 
beni bajıJlamımaı dim.ia Oılhdia bf, 

rinde~ --olur- o lnını 

ç-. - Q6 "'' .. eck'iim • 
C)ei'-rı.,. .... - • • ,, .. 

.. 

1

1§ 'j 
1 

•••eıdi· 
Jd: .,,..._ '•••alklJllell .-le· 
nm. •dece flalıefl.aaa • ı..,. ..... 
smclald bir mlqeulık mneleaıi alda· 
tunu tBylemelr çok l>ot bir pyclir.. BU· 
tlıl "1rıe glheaftk te1ıtlbye CIUJmlt-
*~o.. -- t ""'. pre ....... 
vır " s ' 1891 dlı• bt.., 
Noye Fraye Pren, VJ,,_ - ta. f. til 

Dlf l T ., .-,et tein 'ftt ... 

il 0-.. ... llir 1111111sr .., Attl 
liıı n I, biule r .,.ait...._.,, iM 1ei w 

--- dıln....ıert ............. ' ... 
W.atnden birilin.l ~ ~ Jar. 
pamda lıelmcfıfnu bildircli. 

Bu 'ltSzler anımda ıu varaır: 
"Ortada ettiJi bir llhıwlar WW)eteıl 

... blltktif ... <Allik .... mı w..kk-
p w.. lrmdi ...,.... .... WleltH 
... , .imliye ... ,. .,,. .... .... 
edeceiU.. 

Bu pe'k bejftilecek bk deyiatılt. ılir 
ısı parıiai clıt bakıanı da bundan bat• 
b tttıestlnl tlSjftyemesal. 

8w c&,w, PNMifl olu* ahııuu ço-

...,_ .,.. llft*n ' ........ . 
trakat uıl can alacatr _.., lılllrll

elda aıla Glalak ortaya attlkJan de
ğil, it .... ~ 

Lafla peynir gmıiat yUriimes ve du. 

dalrtan 9k1a hK w • ,..,.tlliia ve 
pynlıiın ta badisi dejildir. 

tugln ..... Uıe 'll*fiatan ar&• 

amda barqı :mu!aafua otlıııWJmek gibi 
önemli bir it ve &dev kartısmda --.. _,ora . 

Jlh1' 1'n ~e biraz c1a1aa a.Çtk 

bir .. ~ ..... ~ 1d -· 
ımdmfua etmenin te"k çaresi uluılw 

IOl1 mtain yetkiıiııi lnrnetJi bit .., 
mte n1atalbihnektir. 

Bunun bir tek elle blfanlaJ1U7ac • 
lılll ba,tyorua. ltone~ pvealiğüa 

esası da ko'Dektif llarekettir. 
~lqae •tnrtın.et. 6tcki cle•Jetleri 

bu 'kollelrtlf mteme ejiltıiitlr içm ae 
yap11Dfbr? 

bqist.aana .ı. ... 11t .......... 
ne ayrılmalQll lti,rea HOi ~
amdan da 4ean .aa,....tur. 

(iesea baftıt da....., aalll•lda• 
mu, bize"*• ... Wt ,.. ...., 

~--P1 ........... .. 



tarihinde türklerin 
~~r:"':1•...,.1rnetleri 

tlWS'un rom.IJIU 
Tefrib: 125 

San Michelenin kitr bı 
TiJrirçeye çevıren: Nasulıı BAYDAR 

V.ezan: Aksel MUNT 

içiJı büyük bir özverilikti, çiin· 
· gün, kilisede minberin te
canlı veya ölü protestanları, 

le. toptan cehenneme 
..-ıa işle,rindendi. 

ı biraz sarsilim§
aiJyfiyeceklerini 

Jw&. can kurtaran 
p-otestanlara 

(Bqı I. cı ayı/ada) 
~mır kavgalarmm önüne geçmek 

için çıkarıJmıı V'f bupne kadar günn· 
lik ve bayaallıi b.rcımmdaıt b6y6.k fay· 
daları gör61muş olan 2311 numaralı ia
aun. 

S11uf •Jrımının lrir diyemi olan ve 
devrim prensiplerimize karııt bulunan 
efcadi. bey. lleyetddi. pata. paıa baz· 
retleri cibi tabirleri kal.Uran 2590 n~ 
maralı kaaun. 

Dinsel llplD l&raamda p]Jilcn k.ılü
lprın yalnızca ~da pyilaleaini 
sağlayan 2569 •ıwlllı kanun. 

UJ:llJ! .,... ki~ iflqiad&kl idcvin6 u

mudılln ~ bk bapcr Ue ıaapae tiirk 
lahnma sayı. Olmak heJr)uaı Veftlt 

2599 °nıaralı ..... 
Bet ayle n m fudin. 9is _,.

tıı•muı uluaa) bie tee t n 0Wa1•11-
M meGaıt lub__.25. 26, 153, 159 1111-

ca aacNtltrik WWi=fter lo~ lclJ· 
admt Wr ,nDıft ....... )Na ...... 

. . ~eledl7elerin tli'Jtl baymdttblı i"'"' 
n ıçın yaptıklan:t.= ,,,,,.,1,. Jaqı-

la*rak '• •u iti ili t' k _..... 
ı.5W nlimahıı be iye kanununun 31 

i"1 •••liae d Wr belediye-
~ ~ ~uru sı ha.krfuadaid ka.-
,au. 

Hefta naeım bir buçuk giine Çl-

kartan ve cumayı 8 ~n Jraa.a. •r llid 'end ~ bfx illrf. 
yacı karıüa,an 6 bnuıda is ~bnhtı 
~~n dr,t yıı içi de ,F.ıel ı.a.1~ _. 
dıpnde llfltlu aon çı.-J'afttacall bir b6 
•n elde e~i Gelecek' din yılm 
,pr•gaınıa.dan bu ~m bntndatı 
.Jriç kaybetıhe- ~evam ~ıni an-
lıy1.ruz: 

1 - Caııitiyetl r AnMPY ile, Leua 
anla§DUlaı &öz önU de tutllJUü eBl:i 

mulı İmpatatorlu~ -mJlda. bagi: 
lılt lranblaı-ımka kar!it elni frWP 
larta ftrllftıir * naAJ kanıuı_;11cun 
tlinle diaya ?Jfetiai ~ıran hülmJiine ., .. 
hn bahmmL1f bıdklğlann ttird dunı-

muna laıt L"" pbnlııcalı-
2 - C(t1 f ve dliftd' a1hDa J• 

hlıirmlı 9'c kara yellarmnı korunması 
hakk nda bay ndırlık bakanlıp üe bir
&e- o arak bir kanırlıun yüriirlitje 'rme-
11 sağlmacaktır et 

3 - Ura,~ ve Pe1Mmİerinin a
raylara verilen ödevleri yerine ,etire
ceic 1>ir tekilde ve ekonomi ıı.t.zmmda.n 
yurddatlara ağırlıl ~ bir 
lril6 çotaltrlması haldaada hiLA-~ 
ı..necatırm. --er-

4- iç bakanbiın meTktt ireütün 
...waai ... tiftTfe bqtlnıı:a rı~ıin ;. 
lu • e gidebilmeli 'in t14ra öqlit ı.a.-. 

de aıkerlik) aclh .-::· ·,. blrllbt 
...-. ba Jiaclar -..;o.... * 

atllıi ...... ..tliı acım tari • 

WB* .,. - Yf' almütada. .aıcaJıı . 
• wr'Pt ;.lmz Jcalw ı ·r.ııJı hika 

,.... 
1~ ~samanda Beri : 1 

..._ Jaaeu Htillje yandıinu. bu izatı-

1-mıa ~ '1ıir 

nunun ,,&rUrlüle &inncaine ~lıtrlM'lk· 
tır. 

S - HeırgliB artan. ve meclaıi ihtiyaç
lu.. &öre Difdettirilmeai llzım ~e
~ pon.in MS}ere er.arı eıbil:Jerini 
t .... ra;ı ar~ prü:tiren cklfl 
w.;. Pl•ı1*att& 

d - C> 1 Jhetplc""' unn dene~
lerle el& ifen IO'llUÇkra g&e, daha 
verimli it ar~l>Umüerini tailaaıü f-

~ J kuuau. ,UriirJqe eirme-
aine up itır. 

1 - Bu ıılcU yeni ör.aütleri de iQi
ne almak ere ve Jeni çılıanfan •cen 
uauW muh emeleri., bımnu ile bqa. 
bat Wtmek jüzere i§Y8rlarm cfurupnafa
rı muiiui ~akkındald taııunun ytlr6r-
151e lf~i •lflnıcaktu. 

8 - Is tı.nnldt itY'rlarmm ytllael
me ve sicilJerinfn tehtl eaulıra bağ:

!annuaa ,içi• kanun çıl:arrfacaitır. 
9 - 'Oraylamı plln. su. elektrilı: gibi 

lramupaı ile ffgflf tıfeıinln düzenft, e· 
konomlık •• hızlı olarak bat1nrılmaıı i
çin lbnn ••en lift&mteri bp.-ya 
btıuır pıo.ifSi ~ haalaalrıı. 

ro - M'pdeat biinm lilllm1eıt ~· 
riıintt. •u.ımı fııi1isi1• &llUHt. tep-
nık bnmu n çiftçUeri11 ~mı 
inılHleri i9n daha verimli bir ftaJe P· 
tUaıae• aıaytaiyle ve toprak lllhiplıuile 

.. ıanndald ~~ı::••Jettirmek; on
Jan palllC! "'*tu liflet .. 
... .... , ... Jrtır. 

U-Y_..k okullardan çıı1raut il· 
willik ı,,a.ıan Jetildımek isia tin 
faldlknlıide güvenlik clirekt8rlfllU he
aabma talebela .. at.., • .._. iÇilt Wr 
kanun yapılacaktır . 

12 - Uray İ§yarlan için bir •ora
ma sandığı kurulacaktır. 

•. 13 - ••cemi iau11ba nr•esi.., 1ı.. 
bi esti • lfugUnktl prensiplere uyma
yan bnunhyrt *fift'fren htndltuler ~ 
u.caktır. 

~ta.y~k türe itleri dlftitör1iikle· 

rinfn cfJrdUiii itlere gfft ı.,dalanıu 
gellişletmek için kadroları büyütülecek 

~f~·~~~ -- ..., ... , .... ~ .. ,~ 
"-ha ...tini çalıfllllluma yaraaycalr 
tekilde genitletilmeaini haznk;a lılft. 
lrilmler kon~caıkt11". 

Emlak Bankası Ankarada 
ve yurdun bir çok yerle
rinde bayındırlık hare • 
ketJaini bızlandKacak 

tedbirler alıyor. 
....,,,, ..... ,, i) 

Büyük gardenparti 



SAYIFA 6 

(Müfettiş namzedliği ve şef namzed

liği için müsabaka imtihanı) 

Tiirl~.iYt~ ZiraHl Banl,asın<hın: 
l - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiş namzedi ve 

(5) $ef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5. 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 

Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Talı· 
riri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları veril· 
nıek suretiyle Ankraya getirllerek sifahl bir imtihana tabi 
tutulurlar. Bu imtihanda da kazananlardan besi 140 lira 
aylıkla Miifettis namzedliğine ve diğer hesi de (130) lir~ 
aylıkla sef namzedliğine tavin olunurlar. 

3 - Miifettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Müfet 
tişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 17 5 lira 
aylıkla müfettişliğe gecirilecek1erdir. 

Ankarada Umum Müdürliik servislerinde cahştırılacai.; 
olan s.ef namzedleri ise bir senelik stajlarının sonunda eh
liyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfi ettfrile· 
ceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek i~in (Srvasal bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve İktısat) okulasmdan ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veva hun1arm vab;mçı memleket. 
!erindeki ben7.erler1nden ciiplomalı bulunmak gerektir. 

5 - İmtihan programını ve sair sartla·~ı gösteren izah 
nameler Ankara. İstanbul ve İzmir Zir2at Bankalarından 
elde edilebilir. 

6 - İstekliler. aranılan belgeleri bir mektupla birlikte 
en son 26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat 
Bankası teftiş heyeti Müdürlüğüne göndermek veya ver
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (1702) 

1-2893 

Yolcu uçağı alınacal{ 
Hava Yolları Devlet İsletme İdaresi için birkaç yolcu uçağı 

alınacaktır; Uçaklarda şu vastflar olmalıdır: 
1 - Emniyet 
2 - İktısad 
3 - Yedeklerinin kolay bulunabilmesi v~ tamirlerinin. kullanıl-

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

nabilmesi 
Bu vasıflarda uçak satanların idaremize gönderecekleri teklifler 

tetıkik olunur. 
Teklifnamelerde şunlar da yazılmalıdır: 
a; Uçağın İstanbul veya Ankarada bedeli (Türk lirası olarak) 
b. Fenni ve havacılık vasıfları 
c. Ne gibi sartlar altında ne kadar bir zaman icin garanti edi-

lebileceği 
d. Siparişten en geç kaç gün sonra İstanbul veya Ankarada tes-

lim edilebileceği 
e. Bu uçaklardan hangi hatlarda ve ne gibi işlerde kullanılmak

ta olduğu 
f. Uçağın diğer uçaklardan üstün olan cihetleri 
g. Hatlarımızda yalnız bu uçaklardan kullandığımız müddetçe 

fabrikanın bize ne gibi kolayltklar ve istifadeler gösterebile-
ceği 

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

1-2984 

1 
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1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 
• 1 

1 Sat1n A lmrı Komi~vonu Hanları i 
i 1 

1000 - 2000 TON MAZOT 
Tahmin edilen bedeli 70,000 - 140,000 lira olan yukarda mikdarı 

ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satın
alma komisyonunca 2 ağustos 935 tarihinde cuma günü saat 15 de 
kapah zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Yedi) lira mukabilin
de komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (8250) 
lirayı havi teklif mektuplarrnı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sşatta komisyona miira· 
caatları. (1791) 1-3012 

Ankara hel~rlive re1q!jği ilanları 

t LAN 
Temizlik çöp arabaları için 23 kalem hlırdavat bir kalem kömür 

3 kalem parmak ok çam tahta.;;iyle S kalemden muhtelif demir mal
zeme 25-7-935 perşembe günü saat on beşte levazım direktörlük da
iresinde pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin komisyonumuza müra-
caatları:. 1-3005 

Ankara Belediye riyasetinden: 
~18.7.19~5. pe;şembe ~ guniinden itibaren francala ya 16, birinci eık

mege 10, ıkıncı ekmege 9 kurus azami fiat konulmuştur (1802) 
1-3030 

İmar 1\f üdürlii~nden: . 
Musa bey mahallesinde Şehit Murat sokağmda 246 ada 

15 parsel numaralı yüz lira kıymeti muhammeneli hane
nin enkazı 28-7-935 pazar günü saat on beşde ihale edil
mek üzere artırmaya çıkarrlmrştır. 

Taliplerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
müracaatları. (1577) 1-2728 

Harita Umıım l\Jüdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedel (2480) lira olan (12000} metre 

beyaz bezin eksiltmesinde fiat pahalı gıörüldüğünden iş
bu bez pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin öe 261 lira teminat makbuzlarile 
25. 7. 935 perşembe- günü saat (14} te Cebecide harita 
umum müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(1750) l - 2953 

. 

ULUS 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 1 
~ 

Komisyonu ilanları 1 
;e 

BiLiT 
Midyattaki erat içın 9000 kilo sade yağı ilk inanç ak

çesi 434 lira ihalesi 1. 8. 935 perşembe günü saat 15 te, 
25,200 kilo pilavlık pirinç inanç akçesi 378 lira ihalesi 
1. 8. 935 persembe günü saat (9) da açık eksiltme ile ve 
296 bin kilo ekmeklik un inanç akçesi 1998 lira ihalesi 
3. 8. 935 cumartesi saat (9) da kapalı zarfla eksiltmeğe 
konulmuştur. Şartnameler Diyarbekirde Kor. Siirtte Tü
men ve Midyatta As. Satmalma komisyonlarında alına
bilir. Eksiltmeye girecekler yukarda ya.;ı;ılı ihale günle
rinde inanç akçeleriyle birlikte Midrat'ta satınalma ko-
misyonunda bulunmaları. (1743) 1 -2947 

BİLİT 
Lüleb~rgaz garnizonu için 4~,300 kilo sadeyağı kapalı 

zarfta eksıltmeye konulmu~tur. !halesi 30 temmuz 935 sa
lı günü saat 16,20 dedir. Bir kilosuna bicilen ecler 75 ku
ruştur. flk inanç parası 2605 liradır. Sartnamesini almak 
istiyenler her gün ve eksiltmeye gire~ekler ilk inanc ak
çesi makbuz veya mektublariyle kanunun 2 ve 3 Üncü 
maddelerinde vazıh vesikalarla birlikte teklif mektubla· 
rım ihale saatinden bir saat evel Lüleburgazda As. Sa· 
tmalma komisyonuna vermeleri. (1744) 1 - 2948 

İLAN 
1 - 49,225 lira karsılrğmda 

kamyon karisörüsü kapalr zarfla 
yaptırılacaktır. 

2 - İhaleai 20-V II-935 cumar· 
tesi günü sr.at 11 dcd ir. 

3 - Şartnamesi 247 kuruşa 

almak istiyenlcr her gün komis
yona uğrayabilirler. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte 3691 lira 88 kuruşluk 
muvakkat teminat mektup veya 
makbuzlarını havi teklif mektup
larını ihale saatından bir saat 
evvel M. M. V . Satınalma ko
misyonuna vermeleri. (1772) 

1-3013 
İLAN 

Mükahhidin nam ve hesabına 
(728) ade::t muhtelif oksijen cİ· 
hazlarının açık eksiltme günün· 
de verilen fiat pahah görülmüş· 
tür. Bu defa ihalesi 26-7-935 cu 
ma günü saat 14 dedir. Bedeli 
(66499) liradır. Evsaf ve şartna· 
mesini almak ve görmek üzen: 
(333) kuruş mukabilinde M. ,. l. 
V. Satmalma komisyonundan 
verilecektir. Eksiltmeye girecek· 
!erin 2490 No. lr kanunda gös
terilen vesaikle ve (4574) lira 
(95) kuru~luk teminat mekttıp
lariyle birlikte belli gün ve sa· 
atında satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (1797) 1-3014 

İLAN 
15 Kalem Dizel Motör parça

ları açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Bedeli (1653) lira 
(75) kurustur. İhalesi 5-8-935 
pazartesi günü saat 14 dedir. İs· 
teklilcr evsaf ve sartnamesini 
görmek ve almak İi7.

0

ere bedelsiz 
olarak M. M. V . Satınalma ko
misyonundan verilecektir. Ek
siltmeye gireceklerin (2490) No. 
1r kanunda gösterilen vesaikle 
ve (124) lira 3 kuruşluk temi· 
nat mektubiyle birlikte belli 
gün ve saatta satınalma komis
yonuna gelmeleri. (1798) 

1-3015 

ZAYİ 
262 No. lu yi.ik arabamın nu

marasını zayi ettim. Yenisini ala
cağımdıın eskisinin hiikmü yok-

tur. Arabacı Sadullah 

Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Y azr ve tercüme 
Yazı ve tercüme işlerini

zi, doğru ve çabuk yaptır

mak istiyorsanız Anafarta
lar caddesinde Zincirli cami 
kar~ısında 1 ş bürosuna veri-
niz. Telefon: 2037 

Satılrk 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 

Aile yanında 
Temiz, döşeli ve ucuz bir o

da. Yenişehir Tuna caddesi Yi
ğitkoşun sokağ'1 No. t 1 A 

l(iralık ev 
Yenişehir Paşalartepesi 

Gülistan sokak No: 3 
1 - 2978 

Memur aranıyor 

Bir müessesenin devair~ 
deki işlerine bakmak ve Al-
manca muhaberat ve tercü
melerini yapmak suretiyle 
daimi bir vazife almak isti
yenlerin ANKARA'da (184) 
numaralı posta kutusuna 
mi.iracaat eylemeleri lazım-
dır. 1-3011 

Oahiliv~ Vek.aletinden: 
Y enişehirde Vilayetler evinin bulunduğu sahadaki 

11914,240 metre mikabı toprağın tesviyesi bermucibi keşif 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin buna dair olan fenni ve mali şartnameyi 
almak üzere Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında müte
şekkil eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Eksiltme 25-7-935 per~embe günü saat 15 de Yenişehir. 
deki Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak eksiltme ko
misyonunca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 4855 lira 70 kurustur. Muvakkat te· 
minat 365 liradrr. , 

İsteklilerin 25-7-935 perşembe günü saat 14 de kadar 
icabeden vesaikle birlikte teklif mektuplarım Dahiliye Ve
kaleti Eksiltme Komisyonuna vermi~ olmaları lazımdır. 

(1704) 1-2911 

Eskişehir Şarhaylığından: 
Akarbaşı istasyon caddesindeki Ahşap köprünün 5244 , 

lira 76 kuruş muhammen bedelle Betonarmeye çevrilmesi 
işi 1-8-935 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat on 
beşe kadar açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin Bele-
diyeye müracaatları ilan olunur. (175~) 1-2965 

18 TEMMUZ 1935 PERŞEMBE 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

! LAN 

1 - ''125040" kilo un satın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedel 15005 liradır. 

2 - Şartnamesi hergün Edirnede Tuğay satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - Eksiltme 30 temmuz 1935 salı günü saat 16 da E-
dirnede tuğay satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - Muvakkat teminatı 1126 liradır. 
6 -Teklif mektupları veya icap eden vesaik münakasa 

saatinden bir saat evel Edirnede tuğay satın alma komis
yonu başkanlrğına verileceği ilan olunur. ( 1 738) 1-2940 

İLAN 
160 bin kilo sığır etinin ilan gazeteleri muayyen günde 

gelmediğinden tehir erlilmiştir. Kapalı zarfla eksiltmesi 
20 temmuz 1935 cumartesi günü saat onda yapılacaktır. İs
teklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzu olan 1800 
liralık teminatları ile komisyonumuza tatil günlerinden 
maada her gün müracaatlarr. (1591) 1-2739 

t LAN 
1 - Tümen kıtaatmm senelik ihtiyacı olaıı. 424000 ki

lo yulaf kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş 50 san

tim olup ihalesi 2-8-935 tarih cuma günü saat 15 de Bayra· 
miç tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin verecekleri yulafın şera· 
it ve evsafını bulunduğu m'ahallin satın alma komisyo
nuna müracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - İsteklilerin münakasa kanunun 2. 3. üncü madde
lerine göre istenilen vesaikle muvakkat teminat tutarı e>

lan 1431 liranın ihaleden bir saat evet tümen muhasebe
sine tevdi'i ile alacakları makbuzla komisyonda hazır bu-
lunmaları. (1697) 1-2920 

t LAN 
1 - 240 ton unun kapalı zarfla eksiltmesi 31 temmuz 935 <{ar· 

~amba günü saat 15 de Selimiye askeri cıatın alma komisyonoında 
y:ıpılacaktıı. 

2 - Unun tahmin bedeli 29712 lira muvakkat teminatı 221.S 

lira 50 kurustur. 
3 - Teminatların ihaleden iki saat önce muhasebecilik vezne-

sine yatırdması zaruridir. 
4 - Başka malsandıklarma yatırılmı§ olan teminat makbuzları 

veya banka teminat mektuplarının teklif mektupları içine konma· 
sı lazımdır. 

5 - Şartname her gün komisyonda görülebileceği gibi şartna
me sureti kanunun beşinci maddesi mucibince muhammen fiyatııt 
yüz binde beşi nisbetinde bir bedel mukabilinde komisyondan alı~ 
nabilir. (1801) 1-3024 

Devlet Demiryolları ve l)manları Umum 1 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
Muhammen bedeli 13785 lira olan (7 SU) ton yerli kok kömUril 

31. 7. 35 çarşamba günü ııaat 15,30 da kapa'ı zarf usulü ile Ankara· 
da idare binasında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1040,63 liraltk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun dördüncü maddesi 
mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyan· 
nameyi havi tekliflerini aynr gün saat 14,30 a kadar komisyon rei&
Hğine vermeleri lil'7ırndır. 
. Buna dair şartnameler paıasız olarak Ankarada malzeme daire

sınden, Haydarpaşada tesellüm v~ .-nvk müdürlüğünden alınabilir. 
(1754) 1-2971 

1 LAN 
Muhammen. bedeli 23595 lira olan muhtelif eb'atta 786,500 m3 

çıralı çam kalas ı ağustos 1935 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1770 lirah;.c muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibin· 
ce işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair. beyanname ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 kadar komisyon reisliğine vermele
ri tazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olaıak Ankarada Malzeme daire
sinden Haydarpaşa<la Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmak-
tadır. ( 17 65) 1-3022 

İstanh11I Cumhuri yet müddei 
umumili~nden: 

İstanbul ceza ve tevkif evlerine 31. S. 936 gününe ka· 
dar tazım olan ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu-
lan ve 478080 kilodan ibaret ve beher çifti 960 gramdan 
498000 çift birinci nevi ekmeğin 8. 7. 935 gününde yapı
lan eksiltmesinde isteklilerin verdiği teklif mektuhunun 
şekli kauna uygun olmamasından kabul edilmiyerek sö-
7.Ü geçen ekmek yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmmştur. Ekmeğin muhammen kıymeti belediyen=n 
bugünkü kabul ettiği narh fiatı göz önünde tutular.: k 
52588 lira 80 kuruş olup muvakkat teminatı 3944 lira 16 
kurustur. İstekliler bu baptaki şartnameyi tatil günler·n-
den maada her gün postane binasında İstanbul müddei 
umumiliği levazım dairesinde görebilirler Eksiltn e 
31.7.935 çarşamba günü saat 15te tstanbul adliye levazım ';ı. 
iresinde yapılacaktır. Eksıltmeve o·ireceklerin zarflar ı ı 
eksiltme saatinden bir saat evetin~ .... vani saat 14 e kad r 
İstanbul adliye levazım dairesinde toplanacak koıııis'''">
nun reisliğine bizzat veya vekili ile ve yahLlt dış zarfı ınJ. 
hür mumu ile mühürlü ve ismiyle açık adresinin ve tekı;f 
mektubunun hangi işe ait olduğunun yazılması sarti··ıe 
aynı saate kadar iadeli taahhütlü olmak üzere pn~ta ile 
göndermeleri ilan olunur. (3916 11741) 1 - 2954 



• 
1 

Müdürlüğünden: 

ULUS 

Türkiye Bankası 1 tanbul 
tnbesinden: 
D~a Cemiyeti uaamiyeli tahvilat piyangoawıun 

15 temmuz 1935 gününde yapdan 58 inci keıidesinde ik· 
ramiye ve amerti isabet ean tahvil numaralarmı göate- . 
rir cetveldir. 

BU KBŞİDEDE lTPA. OLUNAN TERTİP 
NUMARALARI 

1172. 1477. 2840. 2894. 34A. 3725. 4098. 5063. 5439. 7693. 
9513- 6341. 

Jlljıd fabrikası önünde yap~lacak betcm-
1 - t ·illl•etı vahidi fiat esasile ek~tmeye cıkanl· 

ame ~ ~ edilen bedeli 119.713.SO lıradır. 
mıştır. T İte aıt evrak şunlardır: 

2 - B1I prtnamesi 
a) ~e propjesi 
b) 'f#JI şartname ,., 
~ fteıraj cetveli 

•
1
> ~elerbu evra}u 6.- lira mukabilinde Sumer Bank 
1uycıuer .. 

1 kara şubesinden alabılır er. .. .. 
Al' Eksiltme ı ağustos 1935 perşembe gunu saat 17 
~da ziraat bankası binası içinde S\llQI' Bank 

::erkezindeki komisyonda yapıla~aktır. 
Ek "ltme kapalı zarf uaqlile yapdacaktır. 4 - Ek 

1~ıtmeye girebilmek için ~teklilerin 7.235.80 
5 -

81 
kkat teminat göstennelen, bundan ~ka bu 

~ muva ffakiyetle bitirmiş olduklannı ıebat et• 
cıbı ınşaatı muva 
aıeleri lazımdır. dd "'ı gun· ve saat.. 

6 Teklif mektublan yukarda yaz ıg " .. d .. l .. - ı· kadar Sumer Bank umumı mu ur U• 
tııa bir saat eve me . p il ··nde-
pne makbuz mukabilinde verilecektır: ost~ ego 
. k mektublann nihayet ihale saatinden bır saat eve-

İKRAMİYE iSABET EDEN NUMARALAR 
İkramiye TL. Tertip No. Sıra No. 

1000 5'39 34 
100 H'72 74 
50 4098 9'7 
10 2894 91 
1(} 1172 69 
10 1172 73 
ıo 5439 28 
10 2894 10 
s 3458 71 
s 2149 44 
5 )477 7 
s 1513 22 
5 4098 92 
5 5439 95 
s 9513 19 
5 1513 45 
5 1417 84 
5 &aıll 58 

Bl!Adaki tertiplerin hialamıda g8sterilen ara numa
ralarından mütebaki ayni tertiplerin diğer ıma numarala
rına ve 2840. 3725. 5063. 7693. No. lu dört tertibe kimilen a· 
morti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amoriti bedeli 22 temmuz 1935 tarihinden 
itibaren tediye edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil için 
bir türle lirası on kuruıtur. 1-3025 

:;!~c~adar gelmis ve zarfın kanuni şekilde kap~~~ıs~· 
ması lazımdır. 

Erzurum aliliğinden: 
Ankara Şehri imar Müdürlüğün

den: 
ı - Trabzon Ağrı transit yolunun Erzurum vilayeti ı. - Eksiltmeye konulan it Ankara mezarlığı duvan 

dahilinde Horasan köyü ile Saçtepe arasında yapıla~ tesisatmm keşif bedeli 56671lira50 kmqtm. 
mnal iımlat ve ~ lm8 lnpatı ile V 2. - Bu i§e ait ııartamneler ve evnk pnlanbr: 
Saztepe aramda .elds adet mltermdl ~t -. ,. • Eksiltme §al'tDame8i. 
• inpatı ebiltmeye konulm~. Ba IP,lrilt' b. Mukavele projeli. •li (181108) lira (52) kuruftUI'. ak ı-...a-1 N f • 1 • • • • • 

2 _Bu işe ait prtnamel~r ve evı fUD°"'"• c • a ıa ış en teraıti umumıyesı. 
_ Ekliltm~-~e~~~ e ·Hususi~ 

----~~~ll~i.FoJfRR Xe'tif cednlL 
C = Nafıa itleri ..;mti umumiye ve hususiye ~ • • Proje: 

İlltiyenler bu prtnameleri ve evrakı Uç lira bedel mtı-
mes; _ K if hulisa cetveli ve aUailei ~t cetveli kabilinde Ankara İmar lllldiirlOftinden alacaklardır. 

et !--•At t vı·ye ve •ftlllll ırafil 3 r ·ı ,,. 9" it ..n-u be B - sınat lllliUil el -~r;kı binaları projesi ve • - . .<sı tme '-V temmuz. .,., cmna 5"'" saat OD ıte 
H _ Tat ve kum ve ıu 5....... el~ ve evraltr 906 ku· Ankara İmar Müdürllğlnde yapılacaktır. 

1-11• çetveli iatiyenler ~ prtnamam nafıa mlldUrlqtlnden a- 4. - Eksiltme kapab Ari ll80lfl ile yapılacaktır • 
..... becle1 muüNHnde a&iW ---s.. Glm" .... e 5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4084 til'a 
-:-. ~ A ıbra ve fltallbul, .Lnu»on, uv-• ' muvakkat teminat vermesi bundan bqka aşağıdaki veai-c: •:U.yetleri nafıa dairelerinden okuyabilir- kalan haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi 11.zmı· 

dır: 
• 3 _ Bbiltme 29. 7. 935 tarihinde pazartesi günil aaat Eksiltmeye en azı bir parçada !l(JO liralık temiz dunr 
bette Bnmum vilayeti nafıa dairellnde yapılacaktır. iti yapmış oldufuna dair veaika olmİİar glretn1ir. 

on 4 - Bbiltme kapah zarf ~· yapıla~. 6. - Teklif mektuplan JQkan1a lçllncB maddede yuıh 
ı - Bkailtmeye girebilmek JÇlll !-teklilenn (I0305) aaatten bir saat evveline kadar Ankara tmar MftdUrltlflne 

._ ıcw lira 43 kurut muvakkat temmat vermesi ve bun· ıetirilerek eksiltme komlayonu reisliğine makbuz muka-
dan bafka ticaret odası veaikasmı haiz olup ghtermeai bilinde verilecektir. Posta ile g8nderllecek mektup1ann 

ilamdır. dded nihayet UçUncU maddede 7blb uate kadar gelmi• olmam 
a _ Teklif mektablan yukanda llçünc\l ~ • e yazı· ve dq mfm. mUhUr muma l1e iyice kapatdmq olmam 11-

la ... tten bir uat ~eline ka~ E~ vilayeti .:ı: .mnc:br. P01tadan olacak ıecikmeler bbal ednmez. (1125) 
midürlüğüne getinlerek eksiltme k~onu!!-~-ıı -'- 1-2832 

iimkabilinde verilecektir. POlta ile ıuuu.uec.:a ı·--------------------· -:arın nihayet iiçtincU maddede Y~ 1Mte kadar 
~~olması ve dış zarfın mühür mumu ~e eyice kapa
:;;. 'olması lizımdır. Postada olacak gec~l~ kabul 
edilmez. (1731) 

~ara llbaylıWndan: 
odell elektriksis ROTO T• 

ı - ilk okullar için bir adet 9 m do marka hesap ve cetftl ... 
makinesiyle 1 adet Şary8Je Torpe 

1dnni açık eksiltme ile alınacaktır. . 575 liradır. 
2 - Bu makinelerin oranlanan d~ğuer~ 15 de A•ara Villyet 
3 - ihale 25.7.1935 peqembe gün 

lmda ilıüret komisyonunda.yapıla~ buçuiu olan 43 lira 
Talipler oranlanan bedehn yilade ye ösel utıf di-
tıeaaktab muvakkateyi bir gilıı evel Ankara 

weanine yatınnış bulunacaklardır. nJrar Jtilltiir di· 
iartlı-yı gCSrmek iıtiyenler her gUn A t~ 

"1ıllılNcai edebilirler. (1803) 

me • • 

Karahasainh Gabiyesi eaki llildüril Bay Fahri adma 
yuıh D snufmdan bir hiaetik 21212 lllllllUa1ı eau hisse 
senedi kaybolduğundan bu ....U. M1lk lıfikmi kalmadı
ğı ve başka sayı ile Siy Pabriye yediden aeaed verildiği 
ilin olunur. 1-3027 

imar üdürlüğiinden: 
teri imar Jlldiir Qüqde bulunan muhtelif tevumu 

Şar~ 5 tariJainc!e eksiltme ile alı acütır. 2490 -.ıı 
fenniye .. 7~ ..... olanlar~ 7~ nmnkbt teminat ne ı.... 
kammclald ~-&.: JNmiqona ceJmelerL (1780) 1-3021 
mü4ürlüğüıı--

.. 

ı , s··m r ank U 
Müdür uğiınde 
7934.,7935 Lise e Ticaret m~LID 
lan na: 

iisabaka ile memur alı ca b 
Bankanın dahili teşkiıatında, fabrikalannda ve diğeı 

:U:iieaeselerinde istihdam edilme~ üzere müsabaka ile 
"25" memur almacaktır. 

Müsabaka imtihanında muvaft,k olanlara baştangıç 
maaşı olmak ilzere, kazanacaklan derecelere göre 50 60--
70 lira verilecektir. 

Bu memurlar aynlacaklan t*kkülün idan, ticari. te 
nik it bölümlerinde muayyen devrelerle c;ab tmlarak ye 
tiştirildikten ıt>nra ehliyet ve liyakatleriyle temayüz ed 
Jeri bir seçim imtihanına tibi tutularak tecnibe ve bil 
lerini tekemmül ettirmek mere Baka hes bma ecaebf 
memleketlerde fabrika ve ticaret miiesseselerine gon~ 
leceklerdir. 

Müsabaka imtihanına kabul şartlan: 
ı - Türk olmak, 
2 - Liseden veya Ankara. İstanbul. İzmir Ticaret 

mekteplerinin birinden veya lise muadili ecnebi muıep
lerden PEK İYİ, İYİ derece ile 1934-1935 ders senesi me 
zunu olmak, 

3 - 18 yaşından aşağı 2S yaşmdan yukan olmamak, 
4 - Sıhhati tam olmak, 
İmtihana gireceklerin nihayet 2o agustoa U~35 tanhine 

kadar aşağJdald vesaiki Ankarada Sümer Bank McmW'lll 
MUdUrliiğUne ve İstanburda Slmer Bank İstanbul sutıleıli 
müdürlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi, 
2 - Mektep şehadetnamesi ve ahut ekt p tarafıl' 

dan verilmiş muvakkat tasdiknanıe, 
3 - Resmi bir hastaneden almmış sıhhat raporu. 
4 - 3 Adet vesika fotoğrafı, 

Müsabaka imthiam 26 ağustos günü saat 3 de başlıya-: 
tak, ve Ankarada Sümer Bank Umum Mddiirlüpade 
tanbulda Sümer Bank Ş tbesinde ,Y.apdac:aktır. 

20 Ağustos tarihinden eonra Vak' olacak müracaatlar 
nazarı itlbare alımmyacaktlr. (1711 1-2991 

Dahilive Ve aletinden: 
aJO Tma Veldlet dairelerine ıoq Tema .._.,.et 

İfleri Umum Müdtlrltifine aid ôimak &ere 300 T• kok 
kömUriinün mübayauı kapalı ari1a eksiltme)'e lamal-ı
muştur. 

lıteklilerin buna dair olan şartnameyi almak 8aere 
Ankarada Yenişehirde Dahillye Veklleti binaamda lilae
tekkil eksiltme komisyonmıa müracpt etmeleri 1imntİlı 

Eksiltme 2-8-935 tarihinde perşembe günB uat 15 ete 
Yenipbirdeki DabiHye Veklleti binumda toplanacak ~ 
ailtme komisyonunca yapılacaktır. 

Muhammen becleti (9000) doku bin llradlr. 
Muvakkat temiaat ('575) altı YAi- yetmit bet llndlr. 
tıteklilerin 2-8-tu tadhiade pellelDbe - IMt ~de 

bc1ar lcabeden veuilr•• blrllbi tı6lif melct1qlaw Da 
hDiye Vekaleti ebiltme kOmfayoliw ....ı. ..._ 
llaaııııdır. (1729) l-2924 

" mumı 

t - Oclarede mlnha1 OD llıl1et otuar ra maqb mliımeJJlz. 
ldlr IDllllll1lal\ı ve mlfettlf .....muırıer.m. halnalr, ,.._. ti 
"..,..ı bftciler ohlluı ~ abrllWeıüif,..... 
mü prtlyle mam almmktlr. 

2 - lateıdilerla otu 78flll._ yubrı olmunelan mqrattur. 
3 - ltteklflerla _,. onu geçene aralarından Pramıscac1lıll 

mllabab lmtlUm ıapdacaktu. llUuhaka ,apılmaa lcab ettllf tak 
dirde lla8 w Jerl ayrıca ilan olumcaktir. 

4 - Kemariyeee abmcaldaıdan latldat ve U,alratl ~eı 
Derde Wance taJla ümaaık IDll4clet U4ar poMacıhkta lht&m 
J&pmak here AnapaJ8 aladerlleceklerdlr. 

1 - Buna &Bıe hıtelrHJer Temmuz 935 sonuna kadar P. T. T . 
Umumi lllcllr111Bne hth1a De ve 788 numaralı Memurin kanu· 
nuauo d6rdlncl madıdnlade vazıh veaialari yle müracaat etmeli· 
=~=ı "9Ylet ldanettftde bulunan lltelclilerln yalnız aaker· 

e memarluk hhlyet nn1aa'ların1 vermeleri klfldir. 
(176ll 1--2973 

dliye vekaletinden: 



PARANIZI~ 
-

HükUmetin ve dört milli 
Bankanın 1 milyon lira ile 
sermayesine iştirak ettiği 

DAP Z RI 

Ticaret Bankası'na 
TIR iZ •• 

li dua f ••• e me bnızın aızını 

başında 
nnz. 

• • • 
iZ ın 

büma şubele rinde 
sizleri her ar bqmda kuponla 
öclenerı heslb,. açılnuşt ır. -

Merkez §Ubesi, Ankara ip Mar caddesi. MuamelitTelefon: 231E 

YtıDl ..... r lelADlk ••tra 
...... .,ıaYJ B. llullı :.,itin 
........ -U•I ce•bnlM•· 

il .. metre .......... 

~lbld-. htekllleria Pmta .,. 

bati,.. ....... ...., 
krlrl Pallla aıfla A Y 
u....ı fttlliJat• ....... 

Yin }fltd lllilrl N...ı.I 
MYD 

Ç,U,,, .-14••1 clvılladı 
flliıa ••-W• ,,.,,,.,,,. 

Hava Müsteprhğı inşaat şubesi için bir inşaat mühen
disine ihtiyaç vardır. Talip olacağa bidayette 126 lira ÜC· 
ret verilecektir. İsteklilerin lıtida, Bonaervia, Mektep te
badetnameai, aıbhat raporu, ntlfus tezkeresi sureti ve hU.. 
nühal mazbataaiyle bal tercllmelerini leffederek Hava 
llu.teprhğma milracaat etmeleri. Fula talip çıktılı tak· 
dinle millabaka imtihanı yapılacaktır. (1666) 1-2861 

Ankara Va~de : 
Kqif tutan 1567 lira 73 kuruftan ibaret olan Necati 

bey caddesindeki tehir lokantası tamiratı 25-7-935 ~ 
be gllnil saat 15 de vitlyet daimi encllmeninde ibal6ai 1• 
prlmak &zere açık eksiltmeye çıkanlmqtır. ibareye gir
mek için t 17 lira 58 kurutluk muvakkat teminat verilecek
tir. 

İsteklilerin ihale günU daimi enctimene gelmeleri prt· 
nameyi g&mek latiyenlerin busust muhasebeye milraca-
atlan nan olunur. (1710) 1-2910 

............. ....... il zeıtin,............ .............. 
............ ~ .......... aatildıiı ha .... alm•lffn'• 

Aldtinmagınızl 
Mil_.• YA cı..™' oo ratiften a1nm ,.1aut 

tekrar ........... 

Çok dile 

18 TEMMUZ 1935 PERŞEMBt: 

Ankara ~aylığından: 
1 - Kızılcahamam yatı okulası için 31 Mayıs 935 gününe kadar merbut cetvelde 

mikdan yazılı 48 kalem ekmek, erzak, ve sebze ile Gaz, udun açık eksiltme ile ayn, ayn 
alınacaktır. 

2 - İstekliler ayn ayn şartnamelerinde yazılı muhammen parasmm o 7 ,5 ğu nisbe-
tinde para ve tabvitat ve esham ve banka makbuzu ile eksiltmeye gelebilecektir. 

3 - Eksiltmeye ginnek için Tecim odası belgesi lizımdır. 
4 - İhale 22-7-935 pazartesi günü saat 15 de ilk sürel komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnameyi gönnek için her gün An kara kültür direktörlüfüne baş vurmalıdır. 

En En En çoğu üzerinden En azı üzerinden 
Adr azı çogu Fiyatı oranlanan tutan oranlanan tutan 

kuruş Lira kurut Lıra KU 
Süt 100 200 20 40 00 20 00 
Yeğun 400 500 15 75 08 60 00 
Ymnurta 2500 5509 l 55 00 25 00 
Limon 500 1000 3 30 00 15 00 
T.üzüm 400 750 10 75 00 40 00 
Pekmez 100 150 20 30 00 20 00 
Elma 100 150 10 15 00 10 00 
Annut 100 150 ıs 22 50 15 00 
T. Kayısı 50 100 15 ıs 00 7 50 
T. Fuulye 300 500 8 40 00 24 00 
T.kabak 100 200 5 10 00 5 00 
T. Biber • .. 10 30 00 20 00 
Patlıcan 300 600 15 go 00 45 08 
Domates 200 300 10 30 Ol 20 00 
tapanak 300 600 10 60 00 30 00 
Prua 200 350 6 21 00 12 • Lah•• 200 350 6 21 00 11 00 
Taze aofan , .. 150 5 7 51 5 00 
Ekmek 12000 15000 11 1650 00 13!0 eo 
Et 3000 3500 25 875 00 750 00 

Sade ailzülmiit 
Yaf 1000 1400 90- 1260 00 900 00 
Ze,tinyağı 200 300 60 180 00 120 00 
Pirinç 1500 2500 20 500 co 300 00 
F..tye 750 1800 15 150 00 112 58 
Bulpr 200 300 10 30 00 20 00 
Mercimek ıoo 150 ş 12 00 8 00 
Un 3$0 450 15 67 50 52 ~ 
trmik = iOO 40 40 00 82 09 
Şehriye 100 40 40 00 20 00 

Makama , 350 50 175 qo 150 00... 
Bamya 50 60 so 00 18 = Patates ısqq • 2000 3 60 00 45 
Nohut . 30q 400 7 28 00 21 OQ 
Keame teker 150 250 35 87 50 52 sa 
İnce ., 20.P 300 2J 84 00 56 00 

= " - ,. 100 • 80 • 
~ 100 4q 40 00 32 00 

Soğara ~ 600 5 30 00 25 00 
Sirke 5tt 75 25 18 75 12 50 

Tuz 250 350 10 as 00 25 00 
Zcsytin tanesi J.QQ 200 40 80 QO 40 00 
Sa1ga ~~ tSQ 4Q 60 00 40 00 
Peyair 400 60 240 00 150 00. 

Sarmaaak 25 50 15 7 50 3 75 
Sabm zS(j 300 45 135 00 112 50 
Soda 200 250 ıs 37 50 30 00 

.... - -
6719 75 ... 7S 

• Be En çoğa ... 
Adı azı ~ Fiyatı üzerinden ma- tkirWea mu-

hammen tutan hammen tutatı 
Lin 

Odun 1'50000 kilo 20000 kilo 0,50 Sa. 1000 
Guyağı 1200 litre 1500 litre 35 ku; 525 

1 - Şehirler arası telefon konupnam ıçm atm alınma· 
aı ve tesiı ettirilmesi lt'tenilen dört tane baş kuranportör 
cihan ile bet tane mliieddide, yedi tane filtre, bir tane te· 
bit er ar~ masası, dqkuz takım muhtelif volt ve amper· 
saatlik ak1dl bataryası ile iki ~ elektrojen grubmıun 
feanS prtlan c;1ahilinde 21. 8. 935 tarihinde saat on bette 
kapah ıarf1a ebiltmeaj yapılacaktır. 

2 - Cihazlarm heyeti umumj.yeai ile mahalleriAde te
ıialerinin muhammen bedeli (150.000) liradır. tıtelıilerin 
(8750) Unhk kanunen mute~ muvakkat teaıinatlarile 
istenilen veaikalan lauiunl taıifat dahllinde zarflayarak 
Ye mühürleyerek m~ tUibe rastlayan çarpmba günü 
saat (14)e kadar .Ankarada P. T. T. U. )füdürlüğü bina· 
1111da utm atma lrıOmiıyonuna müracaat etmeleri. 

S - t~ fenni prtnameler her pn levumı milclilİ'· 
lilfünden bedellfz olarak verilir (16UI) J - 2814 

Lira 
750 
420 

(17271 t-2930 

Doktôr 
•Mamfo er 

DBRt, FIRBNGt VB 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
ll'OTBHASSISI 

Tabakhane caddesi bafmda 
Altmtq aokak No. 17 
e..talanm her gibi 9-11 

ve 15-20 ve kadar kabal ed•. 
Sablılc arsa 
Yenifehir Pp1ar Tepeliade 

GWiltuı loblmda 700 metre 

...W.mda • tellaCa mwcut ................. ~ 
Rtfat'a mlracut. 1- ZOOI 

ı .----· SiNEMALAR 
YENi f 

1 
BUGON BUGED: 

DaDiel Duims ' Albert Prej...a 
tarafmclaa temail edilen 

DCD'E ·----... ~---
(iiuLOPl BUGON BUGE.CE 

Be7azpenleaia ~ 
Grelıl Gado 

KIRM,~ UlllrllN 
fi ............ ~ ...... 


