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- Adana' dan devlet fabrikaları 
iti- 50,000 balya pamuk isterim. 

- Bölpaizde petrol hulun -
:llluttur. 

- Adana •u itlerinin yılda 2 
milyon lira ~erilerek, parça parça, 
Yapılmaıı imkim varmıdır? 

Bunlar Batbakanın adanalıla
ra söylemi, olduklarıdır. Sonra 
batka bir ha.her: Sümer Bank dev
let fabrikaları maliyet fiatJarını 
•on yıllarda yüzde 25, 30 nisbetin
cle düşümıüıtür. 

Arkasından gene gazetelerde 
Patabahçesindeki şişe ve cam, 
Zonguldak'taki sömi-kok fabri -
kalarınm işlemek üzere oldukları
ıu okuyoruz. 

Gene bu son iki üç yd içinde 
hatı Anadolusumın bütün demir -
Yollarr devlet tarafından satın 
alınmışhr 

Orduhluzun kadro ve cihazla
r~?• .. pekitmekte, teknik ve gereç 
gucuııü artırmakta devam etmek
teyiz. Havamız için bin yeni kanad 
hazırlıyoruz. Devlet ve özel ku -
runılar, isyarlarma ve işçilerine 
avlık ve gündeliklerini vermekte .. 
dirler. 

Türkiyenin hiç bir arı, hiç bir 
Yab.ancı para piyasasında ödünç 
Peşınde değildir. 

Yakıp yıkıcı kriz ortas111da 
böyle bir t§ memleketi, içinde ya~ 
fanıakta olanlar için bahtiyarlık
trr. Böyle bir iş memleketinde 
itsiz demek, becerihBiz demek -
tir. l ş için yetiımek istemiyen .. 
ler, kabukları içine kıvrılıp ağız • 
larına ekmek bekliyenler her za .. 
nıan ve her yerde sıkmlı içinde ka· 
lacaklardır. 
. Bütün yapılan :şeylerin ş~vki 
ıle, eksiklerim:zin ve yapılacak 
0 1anlarm çok~ ığunu unutmayo· 
ruz. Bu memlelrnt bizim gibi da • 
ha bir iki nesli papuç gibi eskite • 
cekti~ .• ilerleyişimiz, henüz yeti§
İek ıçınJir. Kültürce, bayındır -

1 
ıkça, endüstrice, iç ve dıt piyasa • 

bardaki <lavalarırnızla an kay· 
etrneksizin, veni unsurlar yara • 

tarak ve eski kadroları yenileşti -
r~rek, çalışmak zorundayız. Bizim 
a nnnızdaki ter kurumıyacaktır. 

~er şeyde kendi kendimize yet
~e ı Yani dar bir otarşi hapsi içine 
gınn1 ek hevesinde değiliz. Arsıulu-
sa dew• h d h .. g 1 § ayatmda her gün 
~ a yuksek bir değer almağa 

l~ra~ıyoruz. Y apıcdığımız, sabcı
dgıını:l ve alıcılığımızla, hep bir • 
yen ~ toptan yükselmek yolund:ı-
ızk ncak kendi kendimize yet
~e zorunda bulunduğumuz işle
:n .;.alnız hu~day, şeker ve pa • 

· u u olmadığını da şimdiden se
zuunekteyiz. 

l k B~ iş memleketine ve bu mem· 
ke dtın başbakanrndan çobanına 

na a.rhhepsi ifçİ olan yurddaşları -
ara at .. l'k l z d ve guven 1 vermek a . 
ını ır Rahat .. ı· w• · ve guven ıgı.ı es&s 

knsurlan vatanın kendi emeği ve 
yaynaklarc ile sağlanabilmelidir. 
le ~rd~ deniz, kara ve ha va tehli
.._ e erıne karşı olduğu kadar ablo 
11Ca telıHkeı • k ' 
.... w ıne arşı da hazırlaya· 
-gız. 

Yurd aa vgaıında • 
ıudur: Türki e il .ana prensıp 
ve .. y e bır lıarb ancak 

yalnız turk uıleri il b•t b'l' B . h Ik e ı e t ır. 
d u prensıp a ta şuurlandığı ka-

ar, memlekette onun nıadd" ..... 
~ l l ıg ım
an arr e de edildiği vakit .ft . 

tarl d . . • çı cı 
a.sın a, ıc:çı tezgahında, iş ad~-

mı hızmeti başında, başhalc:an ma
"as da büsbütün rahat çalışacak
tır. 

a· !.em p o nedir? Ne kadar 
ıd .,,P ne harcıyacağız? 

Ri7. bövle bir soruya en kısa. 

C. H.P. 
Genvönkurulunda .. 

Bil diriğ 
Genyönkurul dün notnal top_ 

lanhtuu yaparak bazı ilyönkurul 
üye ue başkanlarile ilçe b~kan -
lcıruun ödevlerini onaylam'§ ve 
Partinin iç çalışma.sına ait ve iller~ 
den gelen işlel' iiz.:rinde görüfüler

de bulunmuştur . 

Bay an İsmet İnönü 
İstanbula gitti 

Bayan lsmet fnönü dün ak -
şamki trenle lstanbul'a gitmiş ve 
durakta Bakanlarla bayan1arı ve 
hükümet merkezinin yüksek çe • 
venlerinden bayanlar tarafından 

uğurlanmıştır. ----·---
En büyül~ tenis maçı 

Londra, 4 (A.A.) - Vimbl -
don' da tek erkek yarıson madarı
nm sonuçları .swılardır; 

~ 

Yakatda: l>'errl 

Aşağıda: Fon Kram 

I' 

Perri, Kravford'u 6/2, 3/6, 6/ 4 
6/4 yenmitşir. Ab!ıan Fon Kram 
amerikalr Vudge'yi 4/ 6, 6/ A, 6/ 3, 
6/ 2 yenmiştir. 

Perri ile Fon Kı·am cumartesi 
günü yapılacak son maçta karşıla
şacaklardır. 

~~~~~~~~~~~!!!!!!! 

ve doğru cevab vermesini biliriz: 
yurd tehlike içinde iken, ne ka -
dar didinip ne harcıyacaksak, 
onun onda biri, yirmide biri, belki 
ellide biri! herşey yerine birşey ! 

Başbakan adanalılara: 

- Ben sizin 70,000 liranızdan 
fazla, 70,000 adanalınm hava teh
likesini anlamış olmasına değer 
veririm, diyor. 

Türkiyedeki halk milyonlarcı 
tek bir İ§ ve hizmet bloku haline 
gelecektir. Bu blok, ana iş ve hiz
met davalarında, tek kalp gibi 
çaı·pacak, tek kafa gibi düşüne • 
cek, iki kol gibi hareket edecektir. 
Bu şuur disiplini ile, şuursuz poli· 
tika anarşilerini dizginlemeğe ça
lışan diktatür arasındaki ay · 
rımm ne olduğunu Atafü.rk'ten de 
geçenle!'de dinledik. 

Ad rmız., andmuzdn· 

B. Bek Berlinde 
B. Bitlerle görüştü 

Bertin, 4 (A.A.) - Polonya 
dış bakanı Bay Bek buraya gel -
miş ve alman dış bakanı B. Baron 
Fon Noyrat ile içtem bir konutma 
yapmıştır. 

Akşam Bay Hitler polonyalı 
konuğun şerefine büyük bir şölen 
vermiştir. 

Varşova, 4 (A.A.) - Bay Bek 
BerHnde alman dış bakam Bav 

B . Hitler 

Baron Fon Noyrat ile görüştükten 
sonra öğleden sonra tekrar B. H;t. 
ler'le iki buçuk saat konuşmuştur. 

Almmr:nt - lel~ dostluğu 

Vaı·ıova, 4 (A.A.) - Gazeta 
Polska'nın Berlin aytarmdan al -
mış olduğu habere göre: 

(Sonu 2 inci sayrfada) 

Halleş ıneselesinde 
İogiliz - i tal yan gergin -

liği devam ediyor 
Roma, 4 (A.A.) - Bay Ed:m

in Avam kamarasmdaki diyevi 
üzerine alevlenen İtalyan - İngiliz 
aytışması gittikçe siddetlenmektc· 
dir. Bir takım İngiliz gazetelerinin 
yazdıklarına bakarak, italyan ba
sını, lngilterenin İtalyayı eko - . 
mik bakımdan bovkotlamaya ger
çekten niyetli olduğunu söyle . 
metkedir. Amiraller komitesinin 
üsnomal toplantıya çağrılması • 
nm ayrıca bir anlamı vardır. Bu_ 
nun . İtalyan - Habeş meselesi ve 
arsıulusal durumla ilgili olduğu 
söyleniyor. Deniz yüce kurulu, İn
giliz - alman deniz anlaşmasından 
doğan durumu incelemeğe ve bir 
yandan da Habeşistanla bir harb 
başlarsa Akdeniz meselesini göz
den geçirmek ödevini alacaktır. 

(Sonu 2 incı' sa.vrfada) 

Romanyada il<lnci
maç yaıJılamadı 
Bükreş, 4 (A.A.) - Fenerbah

çe - Güneş karışık takımının bu • 
gün C. F. R. takımı ile yapacağı 
ikinci maç son dakikaya kadar ta
rafunızdan gösterilen bütün ko
laylıklara karşın oynanmamışbr. 

Romen takımı bu maçın tüzü . 
ğe uygun olmıyan alanda oynan . 
masmda ayak diremiş, türk ekipi
nin eşfi ise her halde tüzüğe uy . 
gun alanda oynanmasını ve bu 
yüzden, romen kulühü111ün uğrıya
cağı .söylenilen zararlara karşılık 
sözhağına göre bize verilecek pa . 
ı·adan vaz geçtiğini bildirmiştfr. 
Romenler ona da yanaşmamıştrr. 

Takımımız cumartesi günü sa· 
at 1 l de dönecektir. 

5. TEM:\IUZ l93;i (.l M \ 

Pm·i:; . ./ ( A. 4.) - l'ra11:<u'rı11ı Ronıa 
nii)iili· El(•i:ti Kont dii Scmıbı-iirı'iirı V(ı

~ington Riişii"· f:tçiliğiıre gönderileceği 

hlik·k·miüd,·i lwln•ri '•esin olarak '}·aronla
mcıl,·taclıı·. 

Heı· yeı·dc 5 kuru~ 

Ulusal bir kurumumuzun verimli çalışmaları 

Adapazarı bankası, çalış
masından iyi sonuç alıyor 

Bir milyon 
iki yüz bin lira ~ 
olan kapitaline, 
başta hükümet ,, 
olmak üzere İş 
Tarım, Banka . 
lariyle S ü m e r :ti:T•••~ 
Bankın bir mil-
yon lira ilave ' 
etmeleri üzerine 
finansal duru -
mu düzelen ve 
böylece kapita -
li iki milyon iki 
yüzbin liraya çı-

Gerıel diTektor 

B. S.ıid 

kan Adapazarı türk tecim ban 
kas1. yeni ve verimli bi.r ça hş -
ma devresine girmi,tir: 

Eski he•abla.rcn düzeltilmesi: 
Bankanın yönetim kurulu Mer

kez Bankası yönetim kurulundan 
üç, ve öteki bankalarnan da b.irer 
delege ile geniş-

'ı "'-

kaya 50, 100, 15!), 200, 250 gibi 
?O ~e~ olarak para yatıranlara, 
ıçerısınde aylara bölünmüt kupon 
bulunan bir cüzdan verilmektedir. 
Bu kuponlarla her ay yatırılan pa
ranın üremi bankadan almabil • 
mektedir. Mesela; temmuzun yir
mi doku7.unda para yatıranlar ara
dan geçen iki gün olmasına karşın 
bankadan üremini gene alabil -
mektedir. Banka, bu konumlara 
·üzde altı ür~m vermektedir. 

Banka, bu gibi cüzdan aalıib -
terinden günü gelince parasını al • . 
mıvanların haklarının ıaklı olma
sı, her zaman pa,.a yatırmanın ve 
almanın imkanh bulunmau, kar -
neyi kaybedenlerden Bankaya hiç 
sorav yüklemiyeceklerini bildiren 
bir belgit vereu!n cü2danııu kolay· 
lıkla yenileyebilmesi, karnelerinde 
mühürlü fotoua.flv• bulıman pa 

Maı>aıan O.!.m · "mil : 
letilmiştir. Ban · 
kanın işleri, es • 
ki hesahları arıt
mak ve onları 
sağlam esasla -

TÜRK TİCARET BANKASI 

ı·a bağlamak su
retiyle düzgün 
bir yola girmiş 
ve böylelikle şu. 
beler de verimli 
bir hale sokul -
muştur. Banka 
iş alanı daralan 
bazı şubelerini 
kapamıştn. 

Bankaya borç 
lu olan şahıs Vf. • 

l l.f.1• ' ı 

Lira 

7 r k 1ı ı"' Bil ıi sın.:ı 

il ( 'lftıl ı 

t 
t' t .. 

firmalardan iyi 
niyet gösteren -

lurıtı:.:lnm 11tdı ~ı pauy& kar~ı ver.ceti aylık ilrMJ ı..,,__ 

lere ödel verilmiş ve alacaklar bö
lüye bağlanmıştır. Böylelikle Ban
kanın eski alacaklılarından imkan 
nisbetinde faydalanması sağlan -
mı~trr. 

Konumlara yeni bir ürem formülü: 

Banka ödelli konumlar için 
pratik ve pa-ra sahihlerinin işine 
gelen bir formül bulmuştur. Ban -

Hava 

tehlike i 

al\.lıınızda 

oldul\.ça 

lıava 

sınırlarımız 

tehlikeden 

u zak: 

l\.alacakhr. 

ra sahihlerinin diledikleri tubeden 
para alabilmeleri, bu para ıahible
rinin kendileri ve başkaları adma 
gönderecekleri paralardan gönder
me parası almmaması gibi birçok 
yeni ve güzel tedbirler almı!bl'. 
Bankanın elindeki fabrikalar: 

Bankanın elinde büyük harb • 
tan kalma bir demir ve marangoz

(Sonrr 3 üncü sayıfadı) 
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• k ... aeun e onomısının 
iki büyük derdi 

yabancı gazetelerde okuduklarımız 1 1 
Bu akşamki görqler 

__ __ _ _.,1, Bu aktam Halkevincle Anka • 

DR. ORHA "'1 CONKER 

Son baftalardaıki aıyaaal badi.leler 
Wac ekonomi alanmdaki ukmtıları bir 
• unutturur ıibi olmUftu. Fakat eko· 
llGIDI meeelelcri ıene bütibı hiiıkümet· 
ini tMalandıracak derecede kötület
-*te dev1m etmeetcdir. Bu meeelc

B. Franklen Ruzveltin yeni projeleri 
Gepen Cl)'lll haımJa, Amaika'Jalıi yüce luıkyerinin hir lcarariyle, ulusal kalkın • 

ma oli.i irin yapılan ian anlann l.alıiimJen Jiiftüfiinii f< '~al ltaheri olarak yazmlf 
ve Maten •aetainden türlçeye seoirtliğimü bir yazı ile de Cumar llatlı11111 B. Rus· 
velt'in ha 7Ut/en lıarplGftıfı ,.açliilderi ve afratlıfı Aiicamlan anlalmııtılı. 

lerin bqlıcaları ıunlardır: 
1 - Acwı teciminin daralmuı, 
2 - İteialijin deffllll ve artmuJ. 

ACUN TBChltNtN DARALMASI: 

Aradan bir ay lıotlar bir mman geçtikten •nra B. Raso-elt, aanii yüce laalcyeri 
böyle bir lıarar vermemif ai6i, tlefifilrlik plônlan yap"""• Jeuom etmelde, ltılıal bir fa -
raltan da lıon.,etlelıi sol JIGrfilerine Jalta ro' yaldapnalı i.lefirule •örünmelıtetlir. 

lngilü, amerilıan H olman •aelelnintlen alaralt llfGitıl'G lıoydufrunas yazJcır, 
AmerilWia ~ iefiı"lılilıl., yapocalı ol1m 6a prornımların neln oliufarwı wö• -
termelıfellir. 

UJualar araunda mal abm utaı 
iıın &ia claba sodqmakta ve clelerlcr 
.a.mc1stedir. Acun tecfmi 1929 da yUz 
lmk ml1)'81' Ura1a kadar yöbelmitkcn 
ıtSS de kuık milyara clilflDllttur. Bu
.... ber hflldimet yalıu.s kendi elr.ooo
mili için kotarma çareleri aramakla ut· 
-.,or. "Uluaı.r eruı tecim komitai., 
edmclaki kurum her G)hde tecimin a
ı.aUqtrnlmuınm önüne geçmek ve 
•""fUUI inc:ekl tecim metotlarına dan· 
-.k çarelerini &rafUnnak için durma· 
... çallflDaktadıl'. Herkcain ~orktuiu 
.., INbran dolaywyle uabnlt olan 
teoirDwl al• veriflere kartı konulan 
w abdcn ıflne arttınJan kayadlarm 
..... n1ri HID'ndaki ilkel alış ftrİf 
...Uerlne c16ndiirmnldir. 

Ubuml• olan pyleri ucmca dıprr 
m alacalım. her ne pahuma oluna 
olna, kendi tllkeai içinde yapmaia 
1ralkıpn birçok devletler, dıprıya ka
pılarını kapllD&kta ve böylece genel o
im bir dertten lrurtulacaldannı aan
..,+t.tıdar. Halbuki, bu derdin tek 
lllcı, fimdilr.i halde, uluclar arasındaki 
tecime aıılmu birer engel olan güm· 
rlik duvat'larmın ylllnknaaıdır. 

ııstzLlOlN DEVAMI 

VE .llRTM"I: 
Acun. kruinin belli başlı ölçüsü o

Juı ipizler aayıaı 1931 denbcri bet mil· 
JOD daha artarak otus bet milyona çık-
11Ufbr. 

Almanya'da, İngiltere'de, Belçika'· 
da w Amerika birıepk devletlerinde 
ltlbHll azaltmak için bafvurulmacbk 
PN blmamıttır. Bunlardan bilbaaa 
Almenyanın ,erittili unller çok in· 
atlNwsııeğe deler. Bitler hiHriimeti 31. 
Dclnd Unun 1933 de iktidarı ele almca 
proarammm bqlıca noktMı olan işıtiz
lilf ortadan kaldırmak için dddiğ ted
WrJer aldı. Genel aavqta tUrl6 alanlar
da erkeklerin yerlerini doldurmuş olan 
Wmların çolu •"9 bittikten eonra 
da phfllMlğ• devam etmitlerdir. Savaf 
....,.., acununu arkan ipiz.liğin tıe· 

betllerinden biri de bu idi. Hitler ev
•necek her alman ~ftine, kadmm işi· 
ili INnılmıaaı prtiyle, 1.000 ınukh~r bir 

B. Ruwlı yeniden "dı.6'nleri,, 
ele alıyor 

J7 mayıata, AmeriWaki yticc uk· 
yeri. Şebter me1elfti hlıkkında karar· 
lar verirkerl' N. a. A. DID kuralını bat
WD apiı yrkmıttı. Pllıat B. Ruzvelt, 
koncrenin uatından hemen bem ' bir 
ay önce, biç beklcnmiyen bir tavur ~ 
kınmqtır. Cumur batkanı, y\ice bakye· 
riDin verdiii büküm bu yıl için ıib 

önlnde tutulan aoayal kalkınma tedbir· 
)erini biç de tchl;keye ko)'IDUUf &ibi. 
koncre üzerinde açıktan açıia bakı 

,.,...Uta. 8elldikalbmle endüatriel .,. 
11iları batdayacak olan V aper kanır 
nuna bütün kuvvetile yardım etmektt· 
dir. B. Ruzvclt, kendi varlıklarının Jiı· 
zumlu olduklarını iapat edemeden ka· 
muğ hizmetlerini ellerinde tutan büyük 
özel kumpanyal.ıra karıı inadla karıı 

durmakta. sosyal sigorta kanununu ko
ruınaılctadır. Patlak vermek ibere olan 
bir endüıtriel harb tehlikesi karfıamda, 
Amerikanın en anarfik endüstrilain
de ~sallık kurmak için atılganca ça
Iıımalar yapmakt~dır. Kanunların bü
kumden düıürülmeıi, kömür mağden

lerinde, 450.000 mağden işçisini içine 
alabilecek bir grev telıliketi doğunmıı
tu. Bu felaket, B. Ruzveltin ite karıf· 
masiyle ortadan kaldırılabildi ve CU· 

mur bafkanmın "mağdenlerde barıt,. 

proJe~ Guffey kanuniyle anlatılmıt ol
du. Bu kanan, ulusal bir kontrol komi• 
yonunun kurulmasını göz önünde tut- 1 
makta ve hilkümete, üretimden dıprı 

tutmak için, kömür havzaları satın al
mak iznini vermektedir. Yüce bakyeri
nin kararına güvenen 8zel asığlar, dev· 
Jetlerin aytıtlannı mcrkeziğ hükümete 
kartı korumak istiyeceklerdir. Penıil· 
vanya'dan Kolorado'ya kadar olan kCS
mür mağdenleri, bir o kadar barb al• 
nı deırdtir. Eğer Vaşington bu iti ya
tı1tırabiHne büyük bir utku lruanmıt 
olacaktır. 

Kongrede gerçekten bir parti tefli· 
gi veya ayrıfık grup yoktur. Onun için 
böyle agır bir zamanda. gidilecek yönü 
ancak B. Ru.ıvelt glSateftbilir. 

N~w Statenwn and Nation - Londra 

..,. kredi9i açtırdı. Bu auretle şimdi· • .4 merlkatla '' •Rffİnlilderin da
Jıe bdar 300.000 ipbe it ttrmek bbiJ 
........ Diler taraftan ipizler İf ta· iatdmuına,, doiru 
•Iih halinde birlettirilenıık diliplin- B. Runelt kongreye yudıp ve as 
B bir hayat geçirmeleri aağlanmıştır. çok fıltlnnbk uyandıran bir mektal>ta 
Bmalara as bir Ucretle bataklıkları ku- yeni verciler konulmuını öner~k-
natmak. Nehir akalılarını dlbeltmek tedir. Bu da, Nev Dil ile, yapılacağma 
ı& bayındırlık işleri g8rdürülmelt --uzun zamandanberi IÖz verilen, zen· 
'-tJandı. Son iki yıl içinde Almanyarn:ı ginliklerin yeniden paylaıılması eae-
laemll merkezleri araunda yapılmat• rinde ilk tedbir olarak göribunelrıtedir. 
'-tlanan bctonanne otoatratlar da ge- Parlamento iyeleri böyle bir pllnr 
alt llc;Gde işçi kullanılmn için düşü- hiç beklemedikleri içia. konırede bu· 
llllmilt çarelerdendir. nun uyandırdıiı etkiler oldukça U. 

Amcrikada Rw:•elt dort milyar do- rıtıktır. Demokratlarla aol partileri 
lubk bir bayındırlık programı yapa· pliıu onamakta, cumuriyctçilerle kon· 
nk itakliii ualtmaia 9&11f11Utbr. aervatkler iae buna kartı olduklarmı 

Be1çlb'da da bükümet itsizlere it aöylemekıffirler. 
...... k pyesi ile bir milyar fraı*Jık Cumur bafbnmm projeli. pb.a• 
bir plan yapmıftır. rm veya aoayetelerin oJaun, ufak ge-

1'akat bUtiln bu çabpnalara r.pnen lidere dokunmaktadır. Bu gibi gelir· 
"91ıli.k bir tiirlil ,enllcmemitw tamter- ler. fimdiki wrgilerin bir knmmdaa 
il utanıtır. Bir ipiz.in ortalama ola· kurtulacaklardır bilf, Palrat, yılbk ıe· '* Is kitiye baktıtı da ek aa0ne ıe· lirleri Wr milyondan fula olan bir
tlrOlnc bugtln acundaki 35 milyon if. kaç bin pllll ftJa aosycteye, yeni b-
.W. 140 milyonluk bir yıtm meydana nwı epi alır ıelecektir. 
llllrdill wı.,c. Mlaphr. Ba 140 miJ- 1934 de nu 46 kiti bir milyOD ,_ima balla ,_ 1a1ı1tt1met1erb w dolardan fUJa Jran-elftır. Bunlar, 
-- .. lsel kana1ann ,.._ ile 11.558.911 dolar plir tberinc1en 
~· Ramn imam ....,.ta- 2J.841.076 dolar werp vermiflerdlr. 1929 
~ ...... , ... ve baclal•"" it- c1ald ekonomik u,..-ııklarclan aoara 

.._ yıfmmı pp..,..ta olan ,ar
lZ,-qlllluıa ne wJrta b1ar drlp pteW

de herllalde kaygı ile brpla-

-- lla11rııa 1llr lpir. 

Bac8D - ,... 1ııi - lllme .... 
'W•ınllJ dunm•aH ... ~ 

billbMtlD a,n glrliyOI' ki, bu' çok ba· 
tabchr. Annduaal tedrni c1aıaltan •· 
selleri P'tllfan kaldmW için b6t8a 
mılar INmnda içten Q'"r çalqma bir· 
lltlnden bqka çare olamu. 

513 lrıiti 1 milyon dolarl* 1ra.uııc: yap
t*larmı bildirmif)H ve 1.212.098.748 
dolu üurlnden 191.054.006 dolar ttrıf 
ftftDiflerdi. 

B. Rw:velt'in bu programına göre, 
miraalarla veritler lberine çok yüksek 
wrciler konW&caktır; çok blyWıt kel 
plirler, bir takım vergilerlele ualtıla· 
caktır; ıoeyetelerden. etıdriden yuvar
lak heub oleralr ylzde 13.3/4 vergi a
lınırken timdi ylzde 10.3/4 den UU/4 
lmırlren timdi yiizde 10.3/4 den 16.3/ 4 e 
bdar wrgi almacaktır. 

B8ylecıe Nev Dil radikal deliflklHl· 
lere dotru yeni bir adım daha atmıı o
luyor. Yeni kanunun, lronııervat8rleri 
cumuriyetçilerle bir koalisyon yapma
fa ııevkederek bunlarla, Nev Dil'den 
yana olan demokratlarm arasını daha 
çok açacağı ~imdiden bitirilebilir. 

NIJyorlc Herald 

Milyarderluin aonu 
Mira/ar üzerinden a/ınacü ,.,. 

nı vergiler haklıında Berliner Ta -
geblat gaz~tesiM 25 tarihiyle Lon
dradan bildiriliyor: 

Ruzveltin hazırlamakta olduğu mi· 

raa vergi programı gerçekleşince, &n· 

oeleri amerikan e-konomisinin haklkil 

ıbir sembolü olan Birletik Amerlk. bU

ktimetlerindeki milyarlık servetler de 
sona erecektir. 

Ru.ıveltin gudduğü vergi sıyasası · 

nın bütün gayelerini göateren bu ha· 

beri, 'Deyli Telgraf" gazetbi yönetim 

çevenlerinden almıftır. Gazete aynı 

kaynaklardan, miras vergiainin 50.000 

dolardan bqlamakta olduğunu ve mi· 

ru tut.lrı yükseldikçe verginin de kat 

kat çoğaldığını, kesin ve son sınınrm 

on mılyon dolarda durduğunu da haber 
almıttır. 

Bu ııy.aunın doıtları ve hele bun· 
larm araunda bulunan senatör Borah 
bu vergi sisteminin bir alanç demek oı. 
duğunu keain surette reddetmektedir· 
Ju. Borab, bu hareketin, Birlqik Amr.. 
rika hükilmetlerindeki servetin payla· 
plmaaı değil, hüktimet prognımmm 

berkeac yilklediii yOki1n daptılmaaı 
demek oldutunu aöyllyor. Zeqinlerla 
art* cmileceli akleri de dojna delil· 
dir. Bütün bir kıt yopltım verpıl 

yokaulları l&nürmilftUr. Borah'ın bu 

ilkleri Runeltin vergi programiyle 

,udmek iatedlii gayenin aebebledni 

göatermektedir. Deyli telgraf ıueteai. 

Ruzveltin, Huey Loq cibi radikallerin 

kı9kırtmaları IODUCUDda güçlflldcrle 

lrarplqtıimı yuıyor. RacliMller, Ruz. 

veltin, 1ıtına kup içtem davl'UllllMh· 
Cmı. bakikii bir demokrat gibi dilfla· 
mediğini, yani it yapmaya kartı tavur
takındığım llyliyorlar. Runelt 1&.e. 
timinin yeniden IWkmma iti için bar· 
cadılı çok büyük tutardaki paranm, hiç 
bir uman, lngilfzlerla veya bqka Av· 
rupa bGlrilmetlerinin yaptıklan gibi e
ıub bir vefli reformu yapılmadan 
toplanamıyacatınm • kaydedilmeıi 
lbımchr. 

.4Merilcada -.yal sigortalar 

Parlmaentoca oaaylaDan ve aoayal 
stıortaıarı lrgldeJa kananda, ...... 
dakl bBk&aler bu1-1dıldu: 

YAŞLILAltA AYLIK - 65 Jlfl8I 
bulan ve yobW olan khmeler, bu a. 
nunu bbal edecek clnletlerbı toprak· 
larmü. a,da 15 .,_.balsak olu Wr 
arlık aı.ap bak •u-acaktarcbr. B• 
para, fecleral ....... prcblial De, 

dnlet tanfmda• ~-

YAŞLILIK SİGORTASI - 1'42 
den bqlıyarak, 65 JlflDI buları bitin 
iKiler, çabftlldan yıllar içinde plk· 
leri üzerinden verdikleri versi,e ıare, 
52.50 dolarla 85 dolar araunda clelifea 
bir aylık alacaklardır. Bu aylıkların ve
rilmeli için lüzumlu olan para, patron· 
larla iKiierin cellrleri Unrinden ver
dikleri •ergiye yibde 1 u....ı,ıe elcle 
edilecektir. Bu ilavıe 1949 da yGacle S 8 
bulacak ve o yıldan aonra patroelu· 
elan, ilk 3000 dolar &zerinden e1maclk· 
tır. 

tşstZLERE YARDIM - 10 veya 
daha çok iKi bllanan her kurumun 

verdili vergi 1936 da yüzde 1, 1937 ele 
yU.ıde 2 ve 1938 den aonra da yisde 3 
niabetinde arttırılacaktır. Bu paralar 
federal bükümete, itsizlere yapılacak 
yardımın aaypalannı karıılamak fn*t. 
nını verecektir. 

ÇOCUKLARA YARDIM - Fede
ral hüldimetten istekte bulunan ber 
devlet, çocuklara yapılan yardımın iç
te birini bulan paralar alabilecektir. 

ANNELERE YARDIM - Pedera1 
bükümet devletlere, amıcJerle yeni dol· 
muı çocuklara yardıar için ftrdikleri 
paralarm yarısını geri verecektir. 

KAMUSAL SIHAT - Federal htl
kümet bu İl için ayrıca para verecektir. 

SOSYAL GUVENLIK BUROSU 
- S iyeli olan fıedera1 bk b8ro. ba 
progratnm yeritllmnlnl kontrol ede& 
cektir. 

Nayorll He,.ld 

Huey Lo"ll B. Ruwlı'in 
pefinden Pflyor 

Oepalertl• llatea 6ueteıillll•a 
çevirdilimis tir yuzda •na l,ai 
Haey Loacaıı B. Rıın•lt'ia pllf
malarına 11aıl karp cfurda,,,.a •• 
latmııtık. Bu adam tavrını bimnbi
re değiıtirerelı ıimdi B. Ruzveltin 
"'zenginliğin paylafılması" pro/•ıini 

tutm1ğa b•fl•mııtır. Zaten bu pro. 
je, gene lcendiıiatlen bah.settiğimi• 

.en• iyesi ı.. 'oln'I• tapa .., ... 
adamlarım çok ~mıd n,,.lrtedir. 

Sena Uyeai Huey Long, fl'UllU clev· 

l rimiden kalma klpdlar aramda itine 
yarayan bir metin bularak, B. Runıe1t 

bu iti timdit1d toplantı devresinde yap

mayı arzu etsin veya etmeıin, zeng.in

Hk1erin hemen pa.ylaplmMım ekle et

Dlek için bir Nnf& girifmiftir. Huey 

Long, kendiaine pertlzanlar da bul· 

111Uf, bunlar projenin koqreden 

çıkman için gerelrine bUtiin JU ıire

ıince ant yapnwaaya hazır oldukta • 

nnı eBJlemltlerdlr. 

Long, •nada verdiii bir tayinde, 

B Runeltln, seaglllkferin pa.ylaplrDt· 

11 itinde aonuna kadar dayanacaimcln 

fllpbe ettllinl 18y1emltw ve fakat Ba1 

Runelt aola dolna pttiqe, kendiıialn 
ele Cumur Bapanıpm pefiura pdece
iini ilan etmiftlr. 

öte taNftan da Huey Long Cumur 

Blfkannut Z.000 kelimelik bir melıtab 

Yuarak. zenginlliin pay18plmMı için 

kendiaiae ,ardım etmeli 6aerpmlftlr. 

Sena fl,eli, Cumur B ...... ı proan
ımm çabü yerltmek istene, bnmn 
bir haftada kOfll'Men pbbllecelini. 
bnan pktıktaa soma da keadiliain 
aya• bayatındAa çekilecethd llyle
mektedlr. 

B• llzler, B. Ruveltin tı Mtıu 

gellfİJlde• beri ·- e,ninin blldbnet· 
- ,.... 16ylediif ilk lklerdir. ,,,.,,,,..,., 

ra bölgeıi Güret kartıla..-ları J• 
pdacaktır. Bu kartd&flllalara An
kara Gücünden 15, Demirapordan 
17, Altınordudan 2, Gençler Bir • 
liğinden 3 güretçi girecektir. Mu
hafız Gücü askerlik duTU1Dlan do· 
layııUe kartrlaflll&)ara ıiremiye • 
celctir. Ankara Gücü ha brtılat • 
malar için 6 aycbr. çallflll&kta "ar. 

56 kiloya: Demirspordan Şe • 
fık, Esat, Mahmut, Veli sihi 11' 
ıfiretçiler Tardır. Mahmut ıepn 
eenenin Türkiye ikineiıidir. Bu kl
loJU Deminponm kasanman ke -
ıin ıihidir. 

81 kilo: Bu kiloda Ankara ait· 
IG Hahib'in birinci ıelecell _... 
maktadır. 

88 kilocla en çetin lrartdatma 
olacaktır. Bu kiloda Anlrara Glç
lülerden ıeçen Yıl Tiirlme ikincisi 
olan 0-.lnporlu Halda $lnul 
kolaylıkla Mrincilili alam.,a • 
ealdır. 

72 ldlo: Eald Ye hilsiH 111 ııtl 
Demlnporlu Raif' Anlrara Glcll 
Faruk. MuhAJTmn araW11da pay -
laplaMlir. Fanık'an bnwatı 
amalmaktadır. 

79 kilo: iki ,.ldır T8rld,. JUi 
aıtr hirincial olan Demlnporla 
Mimi ha kiloya lmnlftlr. Birinci 
olman kesindir. 

Yan alır, Ankara Gilçlllerla 
birinci olması amulmaktaclır. 

Alır, Necmi w Nunk Ddsi de 
çok çal11m .. olduklarından ha Jrar. 
tılaıma çok zorla olaealdır. 

Ankara Güresi tründen süne 
hızla il~rlemektedir TiirkiTe hi • 
rinr.mk kanıl-.malannda h61"9 
yl daha iyi twımtaya1"1me1E için 
........_ _ ,....., HNlllU çoli 
canlr eahıı..tar. 

DP.Jerli şrii~ilerfm'- ..... 
rılar dil•riz. 

Atletizm antrenöril 
geliyor 

latanbal'da ............... 
h atletbm antnm6rll .-...-. 
,apd•c•k atJethm ,............_ • 
da hami' haJ11nnwlr tbere -.... 

·--pleceldir. 
Atletizm yanpnalan 
Anhra Ademm IC.1ii'8ntl.,.ı 
8 temmas cwrteli .. 7 .... 

mu puar alal-laat 18 da Gul 
T erhiye Enstitüsü ıpor al•nmda 
Japdae.ak Mmtaka 1935 atletimn 
birincilikleri .,.......... apiıJa J&• 
mlmqtır. Saha eerheettlr, herk .. 
ıeHp tlrehllir. 

' fentlllllS etrll ...... ..., '' ,. 
400 Metre -niah .... 
200 ,, eeçme 
Smkla J6laek atlama 
800 metre kota 
Gülle at.a 
200 metre final kota 
Oc adnn atlama 
5000metrebtu 
4 x 400 metre bayrak 

'/ temmas pasar giinll ıaat 11 • 
1 JO metre manlah bta 
400 ,, seçme 
100 " eeçme 

l!ICOO " ·~ Ttdce am atlama 
C1rfd abna 
lM metre final 
.tno ,. finlll 

1noM • "°"' 
Vn~"ek atlama 
Diık Atm& 

4' 1nn "'me bawa.1r 

Ankara bisiklet·~ .... Bur
sadaki yanşl • ~ 

zarıdilar 
Buna, 4 (A.A.) .-118,ulfba. 

ra plran Ankara lrial1delçil.;1 dün 
Atatürk ltadmda lra'b·•·• hir .. 
Jİrcİ önünde Buna yarqlanm ,.. 
blar. Birinci, ikinci Ye iiçüncülüii 
Aakaradan BB. Orhan, Gahp Ye 
E;n&o dördiincüllil de- 11ar1a• -
dan B. Bekir aldı 

Fethiye hiaildetçilerinden t1ç 
genç ele d8n- Y aloft berhideo 
Buna'ya aelmitlellclir. 
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Şimdiye kadar çıkan beş kelimelerin dilzelmiş ve tek lis!~si 
::J . k A t a'- Mufsit - Bozutçu Tadıl etmek - l. Dei!'ıŞRemek, 2. A Hıtab etme - Y am "'" A 

1 
k 

- - Mahrum - Yoksun za tma Hitab - Ayta H • 1 

Alcylıı - Karşı er gun Mahrum etmek - Yoksundurmak Tadil - Değişke Hatib - Ayta~ 
Aleyhte olmak - Kartı olmak Önaezl Mahrum olmak _ Yoıksunma.k Terbiye etmek - Eğitmek Hissi kablelvuku ~ 
Aleyhinde söylemek - Ku.şı 9Ö1'lııt- d . B k ı e M,.,.smuat _ Duyuk Terbiye (eduoation) - Eğitim Havale - Gön en " 
mek Hurafe - 1 - Urasa, 2 - (E.vbam n eş e ıır e Muhatalb - Aytıç Teminat - İnanca 
Aleyhdar - Karıtın < 1 Temin etmek: ı . lnançlamak, inan hayalat) sanıka <; Menfaatperest - Asığcı 
Azm - Dölcn j S k vermek 

Hassasiyet - Duyganlrk ş· d" k d Mahmi - Korunuı 
Azmetmek - Dölenme"lı l.m lye a ar gazete - Mahzur _ Çekinek 2 • Sağlamak 
Arz ve talep - Sunum ve t.tem - 1 - }erde ÇikmIŞ olan beşer Menşe - 1 • Çıkağ, 2 . Köken 3 • Elde etmek 
Au - Eksinlik Musahhih _ Düzcltiç Tarif etmek - Tanımlamak Ac.ı du ......... k. lciı kalmak - liiM6n· lztırar - Sıkınç kelı"me ı· b gwı·· 

r·- ~ı Y U Maznun - Sanıık Teşettüt - Ayrılışma lllC'k Islah, Islahat - 1 - Ye~rlutn, 2 - A· 
Müşt.aık olmak - Göresi ıeım.., Tamir - Onarım tekrarlıyoruz Acb - Elcain 

Abide - Anıt 
·.A.akerf - Süel (Mttkalre) 
Aayi! " emniyet - OUvealft 
Amerikayı cenubi - Gluy h•" 
mı 

Asri - Modern 
Asrı hasır - Yenitat 
Amil (MUeafr) - Etb 

-B
Bnirct - ÖtıglSrtl 
Banliyö - Yöre 
~net - t>fy.v 

-C-
CebM - Y4>ney 
Cinayet - Kıya 

Cani - Kıyan, ~ 
Cihet - Yön 
Cemi~, Şiııket - So&;yett 
Cenubu tarkt - Dofu gilne,. 
Cenubu garbi - Batı~ 
C~n up - Güney 

-Ç-
~·J be1 - Ç5rge, kotanm -

-D
Davet- Çağrı 

Davetname - ç.trrh1t 

-E-
Ema.net - inam 
Emanet etmek - lnamıamat 

Efkarı umumiye - Kamo~ ~ 
oy' dan) 

Enır.ivaki - Olut 
Ehemmiyet - Önem . 
Ehemmiyet vermek - Onem ...mıe.k 
Ekseriyet - Çoğunluk 

Ekaltiyet - Azınlık 

Ekseriya - Çoğun, çok vakit 
Emvali gayri menkule - Tqrtaıı 

mallar 
Emvali menkule - T8Jlh mallar 

-F-
Feragat - Özgeçi 
Faik, Mütcfevvik - Uat, Urrttın 
Fikri takip - Güderge 
Fıkra - 1 • Böl~, 2 • Anlatllk 
Fesat - Bozut 

Facia - Acın 
Fi•kri muzmar - GUtgr 

-G-
Gıda - Besin 
Gıpta - imren 
Güzergah - Geçek 
Gafil - Aymaz, boş, dalgH', 

Garp - Batı 

Güzide - Seçkin 

-H-
Hakikat (T. Kö.) - 1 Gerçe.k, ger· 
sekliı'k - Verite 2 • (Terim) Gerçe, 
gerçelik - Realite 
Hasret - Özlem 

Halletmek - 1 • Eritmek 2 - Açmak. 
çözmek, 3 - Kotarmak 
Huzur ve sükun - Baysallık 

Hür (T. Kö.) - Özgen 

HOrriyet (T. Kö) - Özgenliık 

Hakim (Souveraine) - Egemen 
Hakimiyet - Egemenlik 
Hayal - Hayal (T. Kö.) 

Hakiki - ı - Gerçek, bakikiğ - V-6-
ritable, 2 • Gerçel (Terim) - Rffl 

Havali - Dolay 

Havayici nruriye - Yqatı1ıı 

Hi1caye - Öykll 

Haset - Günü 
Havadis - Bilget 
Haber - Haber (T. Ka.) 
Hasılatı safiye ~ Özürüt 

Hasılatı gayri safi~ - HmnllrBt 

Hillba - 0•1 

rıtım 

Islah t"tme-lc - Ytğritmek, 2 • Arıt-

mak 

-1-
ldare etmek - Yönetmek 
İnkırnb - Devrim 
İstikamet .:.... Yönet 

İstihlak etmek - Yoğaltmak 
İstihsal etmek - Üretmek 
ft.imad - Güven 

İtimad etmek - Güvenmek 

İnkişaf ettirmek - Geliıtirmetı 
İnkişa.f etmek - Gelif!1tclr 

İstiklal - Erkinliık, Bağın.uhl& 
İlktifa etmek - İzdemelr 
İhmal - Savsa 
İsraf - Savurganlrk 
İ:htiyat - Saknı 
İhtiyat etmek - Saknnnak 
İılunal etmedt -. Savsamaık 
İfşaat - Gizaçı 

İfşa etmek - Giz açmak 
İmtihan - Sın.aç 
İktidar - Erk (Puissance), 
İıktisab - Edinç 
İktis~ etmek - Edinmek 
İktifa etmek - Yeter bulmail, Yet· 
ıinmek 

İntihap etmek - Seçmelc 

İntihap - Seçint 
İhtisas - Uzuğ 

İhtimam etmek - KayıtlanmaJ 
itina etmek - Özenmek 

İtina - Özen 

İkametgah - Konut 
istintak - Sorgu 

İaşe - Beslev 
Jbda - Yaratr 
İddia - Sava 

İddia etmek - Savamak 
İntiba - Duyuş 

İhale etmek - Ostermek 

İhale - Usterim 
İştiyak - Göresi 
İhtikar - Vurgunculuk 

-K-
Kıdem - Öncülük 
Katı - Ölüt 

Katil - Öldüren, ölütçii 
Kurunu Ola - İlkçağ 

Kurunu vusta - Ortaçağ 

Kurunu ahire - Sonçağ 

Kaide - 1 - Kural, 2 • Duratı 
Kuvvci inbatiye - Bitelge 

-L-
Lehte, lehinde - Yana 

Lehte olmaık - Yana olma.Gr 
Lehinde söylemek - İyiliğini IÖJ· 
lem ek 

Lehdar - Yanat 
Lütfü ihsan - Kayra 

-M-
Muvafık - 1· Oydaşrk, 2 - Onu. 
3 • Yerinde, uygun 

Muvafakat etmek - Oydapıak 

Muhalif - Ayrı§ık 

Muhalefet etmek - Ayrışma• 

Müteahhit - Üstenci 
Malzeme - Gereç 
Mesken - Otru 

Münavebe - Sıralaşma 

Müşahede - Görüm 
Mecmua - Dergi 
Mazannei ı{t - Karalı 
Muaf - Bağışık 

Muafiyet - Bağıtıkhlr 
Muayene - Baıkr 
Muhabir - Aytar 

Muhbir - Duymaç 
Mukavemet - DayanrJr. dayamm 
Müve.zzi - Dağıtmaç 

Mecra - 1 • Yatak, ı . Akalı 
Makıale - Betke 
Mania ~ Engel 

Türk Dili Tedkik 
den: 

c~miyetin ~ 

Şimdiye kadar gönderiletn ~ ta

ne beşer kelimelik listenin basılma. 

~ sr yolundaki çalışmalannrza teşelr • 
kür ederiz, Kılavuz komisyonunun 
bu listeler hakkındaki en son karan 

şudur: 

1 - Kılavuz tamaınlanrp basıhncı

ya kadar gazete ve mecmunlara yeni 

liste vcrilmiyecektir. Bundan erge
miz 48 listedeki kanjllıklarrn iyice 
ku11anılmasına ''e bellenİlmesine u-
man bırakm~ktrr. ~ 

2 - Gazete ve mecmualar 48 in -
ci liste çıktıktan sonra bu listelerde

ki biitün kelime ve karplıkları ör • 
neksiı. bir tek liste olarak basacaklar 
ve bu kl'lz'melerin artık osmanlıcsla -

ıınm gazete ve mecmuaların biç bir 
yerinde kır!Janrlmamasını sağlıyacak

lardrr. 

J - Re:.nıig bildiriğlerde ve dev-

~ 
Jet adamlarının söylev ve diyevle -
rin<leki kelimeler olduğu gibi basılır. 

4 - Anadolu Ajansı da telgraf 

çevirmelerinde bu esaslara göre ha • 
reket eder. 

48 inci listenin çrktığmdan son -
rakı' ilk basında bu karar ile birlikte 

bütün kelimeler listesinin basllma • 
smı ve ondan sonra da bu kararlara 

göre Jıareket edilmesini diler, saygı -

Mani - Önge 
Mahre~ - 1 • Çıkıt. 2 - Sürnt 
Müstehlik - Yoğaltman 

Mahsul (genel olarak) - Orüt, ürün 

Miistahsil - Üretmen 

Merhale - Yüğrüm 

MUhirn - önemli 
Merasim - Tören 

Miisavi - E ıt 

Müsavat - Eşitlik 

Mürcıbbi - Eğibnen 

Mektep - Okul (Okula) 
Muallim - Öğretmen 
Mütehassıs - Uzman 
Muhtelif - Türlü 
Müteferriık - Ayrık 

Muhit - 1 - Çevre. 2 • yeveıı 
MüstaceJ - Evgin 
Mülki - Sivil 

Mamur - Bayındır 

a) Maınuriyet - Bayınaırııııı: 

b) Nafıa 

Müstakil - Er.kin. Bagınsı;, 

Mevsuk - Doğru, belgin 

Mukallid - Benzetçi 

Musibet - Sınat 

Mesahai sathiye - YüzöJv 

Münevver - Aydın 

Müessir - Etkin, dokunaıklı 

Meyl, temayül - Eğlim, Eğginlik 
Mütemayil - Eğgin 

Mevkii iktidar - Erke (Pouvoir) 
Müktesebat - Edinçler 

Mi.ikteseb - Edinek 

Muhayyele - Sanay 

Müdevven - Dergin 

Mesuliyet - Sorav 

Matbuat - Basın 

Maksat - Erge 

Manzara - 1- Görey (payaage), ı. 
Görlinlim, g8rlln ( aspect) 

Milntehib - Seçmen 
Müntehab, pide - Se9kin 

Mütevazin - Denk, dengqill 
Muvazene - Denge 
Memzi ıiıklet - Dengey 
Mütelrıaddim - Önceki, iSngclea. 
Mesele ..:.. Mesele (T.' ·Ka.) 
lled'u - Çajrık, çatrıb 

göresimek. Tamim - Genelge 
Muvafık, Mutabık - Uygun Timsal - Sembol 
Muntabık - Uyuk 

Müeyyide - Berkite 
Mükafat - Öden 
Muvakkat - Süre1öiz, geçeteıa 
Mülahaza - Düşün 

Muhtekir - Vurguncu 
Müsadere - Alanç 
Müsadere etmek - Alıanutmeılt 

Müsrif - Savurgan 
Mana - Anlam 
Müzakere - Görüşme, glrÜfÖ 
Milnakaşa - Aytışma 

-N-
Nezaret - Görü 
Nezaret - Gözet 
Nailiyet, Mazhariyet - Erci 
Nekahat - Eyiselik 
Namzet - Aday 
Nasihat - Öğüt 
Nasih - Öğütçen 
Nutuk - Söylev 
Nümayiş - Gösterit 
Nakliyat - Taşın 

Nesriyat - Yayın 

-P-
Paye - Aşama 

-R-
Rekabet etmek - Önilraepne• 
Rekabet - Önürdeşme 
Rakip - Önürdeş 

Rükn - Örkün 
Rivayet - Söylenti 
Rutubet - Yaşlık 

Rütbe - Erece 
Ratib - Yaş 

Reyiam - Geno;-
Refah - Genlik 

-S-
Saye - GüzeJ 
Sevk (T. K.) 

.. 

Sevk w idare - CiUdUm, gUdem 

Sevk ve idare etmek - Güdemck 

Sevki tabii - İçgüdü 
Safha - Evre 
Seciye - Ira 
Sonuç - Netice 
Serbest - Özgür 
Sınai - Endüstriel 

Sanayi - Endüstri 
Suhunet - Isığ 

Sebat - Dura 
Salah - Yeğrim 

Salih - Yarar, Elverişll 
Salah bulmak - Yeğrimek 

Sahibi iktidar - Etıkmen (PtÜllant) 
Seviye - Düzey 
Suuktu hayal - Umuea 

Sukutu hayale uğramak - UJDUll. 
mak 
Sadık - Bayrı 

Sadakat - Bayrılık 

Sual - Soru 
Seyyah - Gezen 
Seyahat - Gezim 
Satıh - Yüzey 
Sulhperver - Barışçıl 

-Ş-

Şahit - Tanık 

Şayanı dikkat - Dikkatdefer 
Şayia - Yayıntı 

Şarık - Doğu 
Şarkı şimaıt - Kuzay dofala 

Şimal - Kuzay 
Şimali şarki - Doğu kuzayı 

Şimali garbi - Batı kuzayı 

-T-
Tayin - ı. Belit, 2. Atamı 
Tekamül - Evrim 
Tekamül etmek - Evrinmek 
Tayin etmek - 1. Belitmek, Z. AU.. 
mak 

Takdir etmek - Deift'lemelı 

Teberru - Verit 

Tamir etmek - Onarma1ı 

Taklid etmek - Benzetmek 
Taıklid - Benzet 
Tefrika - Bölem - Feui.Jleton 
Tefrika (nifak anlamma) - Ayırat 

Tesir etmek - Etkimek 
Tesir - Etki 
Tezahür - Gösteri, gösterim 
Tes'id etmek - Bayramaık 

Tilmiz, şaıkirdimarifet - bdemen 
Tedvin etmek - Dergimek 
Tefevvuk etmek - Uagıelmeet, u ... 
olmaık 

Tefevvuk - Üııgelme, UetoJma, O• 
tünlük 

Tekaddüm etmek - Öngelmek 

Tahtı himayede olan - Xoruneali 
Tarzı rüyet - Görüş 

Tevzi - Dağıtım, dağıtma 

Teatiyi efkar etmek - Oylapnak 

Teatii efkir - Oylaşrna 

Tecrübe - Deneç 
Tecrübe etme•k - DcnemcGı: 

Tahlil etmek - Çözelemek 
Tahlil - Çöze 
Tahlili - Çözel 

Tarzı hal, sureti tesviye - All1atd 
Tesanüt - Dayanışma 

Teva.ıün - Denklik 
Tarzı rüyet - GörÜJ 
Ticaret -Tecim 

Tüccar - Tecimer 
Tfoad - Tecimel 

Tevzin etmek - Denkleıtlrmek, Ckı» 

geştirmek 

Tezat - Karşıtlık 

Telif etmek - Bağdamak 

Tasvib etmek - Onamak 

Tasdik etmek - Onaylamak 

Tasdik - Onaylama 

Taziyet - Başsağlığı 

Taziyet etmek - Başsağlama'k, bat
sağhğı dileğinde bulunmak, baısağ• 
lığı dilemek 

Tahkiık etmeık - Gerçinlemek 
Tahkik, tahkikat - Gerçin 
Teahhüt - Ustenciliık 
Taahhüt - Yüken 
Taahhüt etmek - 1 • YUkenmeJi, 2 • 
Üstenmek 

Tahakkuk etmeık - 1 . Gerçeklet
mek, gerçeleşmek, 2 • Kesinlenmek 
Tahakkuık ettirmc-k - 1 • Gerçelet
tirmek, gerçekleştirmek, 2 • Kesin• 
temek 

-V-
Viche (direktif) - Yönerıe 

Vad - Adanç 

Vadetmek - Adamalr 

V'ecibe - Düşerge 

Vesajti nakliye - Taşıt (taşınma •· 
raçlan) 

Vasıta - Ara~ 

Vazife - Ödev 

-Y-
Yevmi mahsus - BayragUn 

-Z-
Zıt - Karşıt 

Zelzele - Teprem 
Zaruret - Zorağ, Krsta1" 
Ziyafet - Şölen 

Zühul etmek - Unutsamak 
Zühul - Unutsa 
Zan - Sanr 

Zayi 
Arap burufatiyle (Ziya Ece) yazılı 

mlihürümil kaybettim Hükmii yoktur. 
Yusuf Ziya Er.t' 



Satılık fabrika 
~Ziraat Banka ından: 

· Adanada eski istaayon civarında Zincirli mevkiinae 
oemea 45013,3250 metre murabbaı arazi üzerinde kiin Bel
fiire febrikası nam ile maruf: 

Makine dairesi, müberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta 
dair.oei, çırçır ve temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç 
dei.-i, ıYhuna ve paçal dairesL çiğit anbarı, koza mağ·a
zası, preae dairesi, koza mağazası malzeme anbarı, petrol 
ve bettz-Mt mağazası, atelyeler. hala, otomobil garajı ve 
atelyesi, müdüriyet binasr, misaf ırhane, ustabaşı binası, 
müdüriyet ikamet binası, başmuhasebeci binasından ibaret 
ve içinde bir adet 350 beygir kuvvetinde bollincik marka 
buhar makinesi ve iki adet kazam, bir adet 285 beygir kuv
vetinde Williams markalı buhar makinesi, bir adet 50 bey
gir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup alektrojen, 
bir adet 20 beygir kuvvetinde kamyon motörü ve o kudret
te mütemadi cereyanlı dinamo, benzin cihazı, rutubetlen
dirme tesisatı, bilumum transmisyon, çırçır makineleri, 
şifleme makineleri ve elyaf m tozlarını almak için makine
ler, vantilatörler. su cihazları, yangın tesisatı, çenber kes
me ve delme aletleri, tozları nakil vasıtaları, bilfımum mal
zeme ve yedekler ve sair atatı edevatı bulunan ve pamuk 
ve nebati yağlar sanayii Türk Anonim Şirketinin malt 
olan: 

iki ııunıaralı cıreır fallrİl\:a. ı 
" 

Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 
senetle borçlu bulunan Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirketine bu borcu ödemesı için yazılan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10. 4. 935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale 
tarihine kadar o/c 9 faiz ve % 3 komüsyon, sigorta ücreti, 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilfimum masarifi
le birlikte tahsili için bu borç mukabilinde Bankamıza ipo
tekli olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı ve müştemi
latı ve Adana Tapu Müdürlüğünün nisan 930 tarih 137 nu
maralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan ve 
2280 numaralı kanun mucibince üc yeminli ehli vukuf ta
rafından cem'an 107.500 lira kıymet takdir olunan mez
kur fabrika 1697 numarah Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bucuk 
ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıstrr. Muvakkat iha
lesi 26. 8 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi% 7,5 dur. 
Sratname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 

Adana Ziraat Bankalan kapılarına asılmıştır. (1584) 
1-2726 

T. B ... I. Meclisi tdareHeyetindeıı: 
1 - Eksiltmeye konulan it {Ankarada T. B. M. M. bi-

nasının vantilasiyon tesisatı). 
Tesisatın ketif bedeli 50000 liradır. 
2 - Bu ite ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a: Eksiltme şartnamesi 
b: Mukavele projesi 
c: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
e: Hususi fartname 
f: Ketif cedveli 
g: Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (250) kurut bedel 

mukabilinde T. B. M. M. ldar~ Heyetinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 12-8-1935 pazartesi günü saat 15. te T. 

B. M. M. idare Heyetinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarfuıulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3750) lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan ba!ka aşağıdaki vesi
kalan haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazım· 
dır: 

Eksiltmeye en azı, bir parçada (20000) liralık vantila
ıiyon tesisatı yapmış olduğuna dair Nafıa Vekaletinden 
vesika alanlar girebilir. 

6 - Teklif mektupları yukarda (3) ncü maddede ya· 
zılı saattan bir saat evveline kadar T. B. M. M. idare He
yetine getirilerek eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet (3) ncü maddede yazılı saata kadar gelmit 
olması ve dıt zarfın mühür mumu ile eyice kaptılmıt olma· 
ıı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1540) 1-2660 

Çankın. Belediyesinden: 
Seksen lira ücretli fen memurluğu açıktır. lstiyenlerin 

evrakı müsbiteleriyle Belediyemize müracaatları. 
(3610-1567) 1-2718 

Kiralrk apartıman 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Işıklar caddesinde, Su, Elektrik ve hava gazını havi 
oda bir hala, bir banyodan ibaret müstakil bir daire 
artırma ile kiraya verilecektir. 

· halesi, 8-7-935 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
1steklil~rin, ihale güni.ıne kadar yüz lira dipozito para

siyle bankamız muamelat müdürlüğüne ve daireyi görmek 
için de ap1rtıman kapıcısma müracaatları. (1570) 1-2716 

ULUS 
1 == 

Sultansuyu Harası 
l Direl\:tÖrlüğüııden: 

Kurumumuzun 935 senesi Hayvan yemleri ihtiyacı olan 
80,000 - 100,000 kilo yulaf 1500 - 2000 kilo bakla Soo - looo 
kilo keten tohumunun 27-6-935 tarihinden itibaren ve on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş olduğundan. 
talip olanların 11-7-935 tarihine tesadüf eden perşembe 
gününe kadar Hara merkezindeki komisyonu mahsusuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. (1574) 1-2712 

llize ş~~rhayh ";:ından. 
' 1 - Rize sehrinin yapıyollar kanunu mucibince l 500, 

1 1000, 1 2000 mikyasmda haritasının yapılma işi, i~n 
her yüz hektarı 2500 lira yüz hektardan fazla 250 hektara 
kadar beher 50 hekta .. ı için 1000 lira üzerinden aıhrma 
ve eksiltme kanunu h';kmüne tevfikan 20-6-935 den 8-7-93fi 
pazartesi günü sa.at 16 ya kadar açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Bu ise talip ohcnkların tahmin edilen 4250 liranın 
% 7,5 temin~t mektubu veya banka mektubu ve iş yapa 
cak mütehassıs olduğunu ispat eder vesikasını göııterme
ğe mecburdur. 

3 - Bu işde kt•lla.nılacak ali\t ve edevat şartr.amede 
yazılı olduğu cins ve nevide olmasını müteahhid kabul 
edecel.."tir. 

4 - Bu iş iç.in vapacak mukavele harcı dellaliye resmi 
ve sair yol masrafları müteahhide aid olacaktır. 

5 - Daha fazla mal•"ımat istiyenlere bir lira mukabi. 
lind~ şartnamesi gönderirecektir. . 

6 - Verilecek bedel haddi layık görülürse derhal ıha· 
le yapılacak ve iı:ıe b.-~lanma zamanivle_ bitme zamanı bir 
mukavele ile tes~it edaecektir. (1532) 1-2658 

Kapalı zarf usuliylf eksiltme ilanı 

af ıa \7 ekal~tinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Samsun vilayetinde Baf-

ra - Alaçam yolunda) il 

(Betonarme Bafra köprüsü inıaatı) dır 
İnşaatın ketif bedeli 225.000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ıunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa i~leri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fen

ni şartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şart-

name, 
f) Keşif hulasası cetve1i 
g) Proje. 
fstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 1125 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti şoseler reisliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 10. 7. 935 tarihinde çarşamba günü 
saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti binasında şoseler re
isliği dai ·esinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (12500) li

ra muvakkat teminat vermesi, bundan başka atağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika. 
2 - istekliler yapmış oldukları işlere ait vesikaları 

göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekaletinden 
ehliyet ves~kası alacaklardır. 

6 - Teklif mektubları yukarda üçüncü maddede ya. 
zıh saatten bir saat eveline kadar şoseler reisliği dairesi
ne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu -
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmit olma· 
sı ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmıt olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ü 

(1464) 1 - 2557 

İstatistik unıum müdürl~öii 
Sabnalrn::- Komisyonundan: 

1935 senesi umumi nüfus sayımı için satın alınacak o· 
lan 17-20 milyon Powers istatistik makine fişleri eksilt
meye çıkarılmıştı. Acılan eksiltmede teklif edilen fiatlar 
haddi Iayikinde görülmediği için tekrar kapalı zarf usuli 
ile eksiltme açrlması takarrür etmiştir. Bu fislere ait güm
rük resmi ve sair bilcümle masraflar müteahhide ait ol
mak üzere daireye teslim edilecek, bu baptaki tahmin o
lunan bedel 49 bin liradır. 

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

İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat teklif mek
tuplariyle diğer vesikalarım açılma saatinden bir saat e· 
veline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

(1307) 1-2322 ________ , ____ ....;. __ ....;.... __ _ 
Anl\:ara Valiliğinden: 
Baytar direktörlüğünün icarı altında iken bu kez boşal

tılan Necatibey mektebi bitişiğindeki hususi idareye aid 
ev mayıs 936 sonuna kadar kiraya verilecektir. 

İhale 8 temmuz 935 pazartesi günü saat 15 de vitayet 
daimi encümeninde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 
Aylık muhammen kira bedeli 35 liradır. 

İsteklilerin 30 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubla ihale gününde daimi encümene gelm•eri. Şera· 
iti anlamak istiyenlerin her glin muhasebei hususiyeye 
müracaatları ilan ol11nur. (1561) 1- 2695 

5 TEMMUZ 19J5 CUMA 

Aııkara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Relctörlüğün den 

Yüksek Ziraat Enstitüsü kalöriferli binalarının Ka-
löriferle ve kalörifer tesisatı olmıyan diğer binalarının k<* 
kömürü sobasiyle ı T. sani 935 den 15 nisan 936 tarihine 
kadar 165 gün için teshini kapalı zarf usuliyl eeksiltme
ye konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenler Yük
sek Ziraat Enstitüsü idare Müdürlüğüne ve 8. 7. 935 ta· 
rihine müsadif pazartesi günil saat 15 de ihalesi yapıl -
mak üzere 2025 liralık teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarının Yüksek Enstitü idare ve ihale komisyonuna 
müracaatları. {1418) 1-2482 

Evkaf l\lüdürlüğüııden: 
Madde 

l - Bursanm lamel Paıa caddesinde Evkafa ait 101 
103 105 107 109 numaralı arsaya yapılacak otel ve ga
raj yapısı kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. Keıif bed& 
li 19079 lira 39 kuruttur. 

2 - Bu ife ait tartname ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme !artnamesi 
B - Mukavele sureti 
C - Şeraiti umumiye 
D - Fenni tartname 
E · Keşif cedveli ve resim 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 95 kurut bedel mu

kabilinde Bursa Evkaf Müdüriyeti ile İstanbul ve Ankara 
Evkaf Hey'eti fenniyeıinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-6-935 tarihinden 18-7-935 partembe 
gününe kadar olup 18-7-935 günü saat IS de Bursa Evkaf 
idaresinde eksiltme komisyonunda ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 1431 lira muvakkat le· 

minat vermesi bundan ba~ka atağıdaki vesikaları haiz o
lup göstermesi lazımdır. 

A • En atağı 20000 liralık yapı iti yaptığına dair Ev
kaf Hey'eti fenniyesinden veya Nafıa Başmühendiıliğin
den tasdikli vesika 

B - istekli mimar veya mühendis olmadığı takdirde mii
teahhid ile beraber her suretle feriki mesulü olmak üzere 
mesuliyeti fenniyeye deruhte eyliyecek diplomalı mimnr 
veya Mühendis göstermesi 

C - Artırma ve eksiltme kanununun 3 üncü maddesi
nin {A) ve (B) fıkralarında yazılı vasıfları haiz ise buna 
dair vesika 

Teklif mektubları yukarda 3 üncü maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar Bursa Evkaf Müdüriyetinde 
komisyona getirerek makbuz mukabilinde eksiltme komi1-
yon reisine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmit ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmıf olması 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Madde 

6 - Bu iş için evvelce müracaat denler ve eksiltmeye 
girebilmek için yukarda ikinci maddede yazılı evrakı ket-
fiye ve saireyi yeniden alacaklardır. (1596) 1-2748 

Nafıa· Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 Ton Kreozot 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 15. Ağustos. 935 tarihine rastlayan perşembe 

günü saat 15 de Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğün
de yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 6250 
liralık muvakkat teminat lan ile birlikte 15 ağustos 935 
perşembe günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tev· 
di etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki sartnameleri 5 lira mukabilin
de Ankarada Bakanhk mal;,eme müdürlüğünden atabilir-
ler. (1547) 1-2689 · 

imar l\lüdürlüğünden: 
Kimden istimlak Muhammen bedel 
edildiği Mahallesi Sokağı Ada Parsel Lira 

No. No. 
Bay Münip İmam Yusuf 191 2 5 

Bay Esat ,, Ak dibek 191 12 ıe 
Bayan Melek Leblebici ,. 191 13 220 
Evkaf Müdilrltiğü Yenice Namazgah 210 ı 200 

.. Bahriye cad 210 5 ıs 

Yukarda kaydı çıkarılan hanelerin enkazları 10 tem
muz 935 çarşamba günü saat on beşte blmüzayede satıla
cağından taliplerin İmar müdürlüğünde müteşekkil ko-
misyona müracaatları. 1-2606 

Ankara Cümhuriyet müddei 
Umumiliğinden· 

1 - 2187 lira 20 kuruş keşif paralı. 
Ankara ceza evi elektrik tesisatının yeni baştan ıslah 

ve tamiri açık eksiltmeğe konmuştur. 
2 - Artırma 17-7-935 çarşamba günü saat 15 de Anka-

ra Müddei umumiliğinde yapılacaktır. . 
3 - Muvakkat teminat miktarı 164 lira 4 kuruştur. 
4 - İsteklilerin A. Teminat makquzu B. İkinci sınıf 

montörlük. Ehliyetnamesini haiz olması veya bu ehliyet 
nameli bir montör çalıştıracağını teahhüt etmesi C. Cari 
seneye ait Ticaret odası vesikası göstennesi laznndır. 

5 - Şartnameler müddei umumilikten parasız olarak 
verilir. (lj.13) 1-2686 
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Alma Komisyonu iliınları 1 
!LAN 

Bayramiç gamizonunun senelik ihtiyacı olan 629,000 
kilo un kapalı zarfla münakasaya kon_ulmuştur. 

ı - Beher kilosunun muhammen fıatı 9 kuruş 25 san-
tümen satın alma komisyonunda yapılac~tır. . 

3 - Münakasaya girecekler verecekten unun şeraıt ve 
evsafını öğ·renmeleri için bulunduğu mahallin satın alma 
komisyon~na müracaat etmeleri. 

4 - Münakasaya girecekler 4159 lira 12 kuruş muvak-
kat teminatı ile miinakasa kanununun 2. 3. üncü maddele
rine göre istenilen vesikalarla birlikte ihaleden bir saat 
e'•eJ komisvonda hazır bulunmalarI. (1424) 1-2507 

İLAN 

ı _Kirazlı garnizonunun senelik ihtiyacı olan 578t000 
kilo un kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen fiau 9 kuruş 25 san
tim olup ihalesi 10-7-935 tarih ve çarşamba günü saat 15 
de Bayramiç tümen satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

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

İLAN 
Kayserideki kıtaat aratının "222000'' kilo ekmeği ka

palı zarf usuli ile münaka.3aya konulmustur. İhalesi 12 
temmuz 1935 tarihine müsadif cuma günü saat 16 dadır. 
Tahmin bedeli 15318 liradır. Teminatı muvakkate mikta~ 
n 1149 liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her 
gün müracaat edebilirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 
de teklif mektuplanm ihale saatinden bir saat evel mak· 
buz mukabilinde Kayserideki askeri artırma, eksiltme ko-
misyonuna vermeleri. (1487) 1-2583 

İLAN 

İstanbul Levazım amirlğine bağlı kttaat ve müessesat 
için 543.000 kilo kuru ot 11.7.1935 perşembe günü saat 15. 
30 da kapalı zarfla alınacaktır. Beher kilosunu tahmht be
deli üç buçuk kuruştur. Şartnamesi her gün ko?nisyrı- 1la 
görülebilir. İsteklilerin 1425 füa 38 kuruş ;ık teminat 
mektup veya makbuzları ile tekliflerini belli gün saat on 
dört otuza kadar Tophanede satın alma komisyonuna ver-
meleri. (1485) 1-2585 

İLAN 
1 - Niğd garnizonunda bulunan kıta hayvanlarının 

ihtiyacı olan 365.000 kilo kuru ot kapalı zarf usuli ile ek
tıiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 18250 liradır. 

2 - t'stekliler şartnamesini her gün komisyonumuzda 
görür ve bedelsiz alabilirler. 

3 - İhalesi 22 temmuz 1935 pazartesi şaat 15 Niğde 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupları 
ihale günü saat 14 de kadar verilmiş bulunmalıdır. 

4- Muvakkat teminat mikdan 1368 lira 75 kuruştur. 
(1590) 1~2772 

İLAN 

A - T~abzon kıtaatı .için kapalı zarfla eksiltmeye ko. 
nulan takrıben 28412,5 lıralık 255,000 kilo ikinci nevi un 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

B - Şartnamesi talep vukuunda komisyondan parasız 
olarak gönderilir. 

C - Artırma eksiltme Trabzonda kalede satın alma 
~omisyonunda 22 temmuz 1935 pazartesi günü saat 16 da
dır. 

D - Artırma ve eksiltme kapalı zarfladır. 
E - Muvakkat teminatı 2131 liradır. 
G - İsteklilerin 22 temmuz 1935 pazartesi günü saat 

15 den evet teklif mektupları ile Trabzon satın alma ko-
misyonuna müracatları. (1623) 1-2790 

Ankara valiliğinden: 
Vilayet daimi encümeni riyaset odası için alınacak 

mo~_ilya ~5.7.1?35 p~zartesi günü saat 15 de vilayet daimi 
encumenınde ıhalesı yapılmak üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli (2219) liradır. 

Eksiltmeye. girmek istiy~nler (166) lira ( 43) kuruşluk 
mu':'akkat temınat vermelerı laznndtr. 

Isteklilcrin ihale günü vilayet daimi encümen· ı~ 
l 

. tn . .. k ıne ge 
~e en.~~~ .~~eyı g.~rme istiyenlerin muhasebei husu-
11ye mudurlugune muracaatlan ilan olunur. (1620) 

1-2788 

Jandarma Genel Komutanlığı. 
J. U.K. Ankara satın alma 

komisyonundan: 
Elde bulunan nümune ve evsafına uygun olarak (203) 

çağ torbası 16-7·935 salı ~ün~ saat on ?örtte Ankarada Jan· 
darına genel komutanlıgI bınasrndakı komisyonumuzdan 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bir tanesi için (135) kuruş fiat biçilen çağ torbası pa
zarlığına ginnek için (2056) kuruşluk ilk teminatın mal
sandığına yatırıldığına dair karştlık veya banka mektubu
nu almış olmak gerektir. Şartname istiyenlere parasız ko-
misyondan verileceği (1544) 1-2690 

1 
Ankara belediye reisliği ilanları 

İLAN 
Mevkii Nr: Bir senelik kira :2. Mu •akkat teminatı 

Lira K. Lira K. 
Hal 2911 1200 90 
A tpazan 29 112 8 40 

,, 33 51 20 3 84 d'epo 
1 - Yukarda y~ılı iki dükkan ile bir depo 31-5-936 gü· 

nüne kadar a~ artmna ile kiraya verilecektir. 
2 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün muhase· 

beye gelebilirler. 
3 - İhale 11-7-935 perşembe günü saat on beşde artır· 

ma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (1518) 2629 

İLAN 
1 - Belediye için şartnamesine göre 42 parça mobitye 

1 
r~~::;;a Vekaleti Satın Aı:ıa El 
1 Komisyonu ilanları 
5 

tLA N 
Ordu ihtiyacı için 7 kalem malzemei !Jaytariyr açıla. 

eksiltme suretiyle alınacaktır. Tahmin edilen fiat (2i50) 
liradır. İhalesi 12.7.1935 cuma günü saat 14 .jcdir. tstek
liler şartnamesini görmek ve alm-ik istiyenler hel!eLi2 O· 

larak M.M. V. satın alma komisJ onundan ..ıer:Jt"cr:ktiı. 

Eksiltmeye girec~klerin belli gün ve saatinde (2490'\ No.. 
lu kanunda gösterilen vesaikle ve (206) lira {25) ktt1"Uf

luk teminat mek-tııbu ile birlikte M.M.V. satm ~lm;,ı ko-
misyonuna gelmeleri (1492) l-25Q7 

İLAN Kurmay daire MlidUrliığiıne 

Milli Müdafaa Vekaleti müracat. edebilirler. Satışa 
yaptırılacak ve 6 parça tamir ettirilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 2700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 202,5 liradır. 
4 - İstekli olanlar ihale günü olan 12-7-935 cuma gü

nü saat on beşte k()misyona. gelmelidirler. (1517) 1-2628 

lnsaat Şubesinde ke§if. et>
' ğaltma, kopya, dakttlo isle

rinden anhyan ve bu gibi iş

leri bir sene müddetle hece-

gireceklerin belli giin 'e sa· 
atında parasiylc birlikte M. 
M. V. Satmalma Komisy" 
nuna müracaatları. {1604) 

l-Z-71 

İLAN 
Cezalanan esnaf 

Atpa.zarında çeşme karşısında 13 numaralı dükkanda ,, 
bakkal Mehmet ile Bozkurt mahallesinde telgrafhane so
kak 60 numaralı dükkancla bakkal Süleyman bozuk sucuk 
sattıklanndan üçer, Yenişehirde mimarlar caddesinde 16 
numaralı dükkanda bakkal Süleyman un ile karısık hel
va sattığından on, halde 15 numaralı dükkanda bakkal Ab
dullah karışık kırmızı biber sattığından üç, Yenisehirde 
mimarlar caddesinde 10 numaralı dükkanda hakkal Ali 
ile yeni halde 20 numaralı diıkkanda yao·cı İsmail 
bozuk yağ sattıklarından bes ve on Nilüfer ~addesinde 
İbrahim apartmanr altında 1 i numa~alı dükkanda bakkal 
Ke~al _patikadan yapılmış helva sattığından üc lira para 
cezası ıle cezalandırılmışlardır. (1626) 1-2721 

İLAN 

1 - Atpazarıncla çayha· 
nenin altında 27 ve 28 nu· 
maralı ufak dükkanlar 31-5· 

936 gününe kadar açtk artır· 
ma ile kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen bir sene· 
tik kira bedeli (50) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
(3,75) liradrr. 

4 - Şart11amesini görmek 
istiyenler her gün mnhase· 
beye gelebilirler. 

5 - İhale 9.7.935 günü 
saat on beşdc artmna ve ek· 
siltme komisyonunda yapı
lacaktır. (1458) 1-2549 

İLAN 
l - İtfaiye memur ve 

müstahdemini için (66) çift 
çizme aleni eksiltmeye çı · 
karılmıştır. 

2 - Muhammen hedet1 
,880) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
, 66) liradır. 

4 - İhale 14 - 7 - 935 
~arsamba günü saat onda 
Belediye Levazım Direktör
lüğü odasında yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek 
istiyenler her gün LevaLım 
Direktörlüğüne müracaat e-
debilirler. (l 465) 

ı - 2565 
~~----~ ~-----~~ ....................... ..-.- ~ .l ........................ ~ ...... ::.."".A.'-"..--:aı.;' ~ 1 
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Zehra Hakkı Biçki yur- 1 
·Orta mekteh 
Kız ve erkek talebe 

velilerine 

dunwı ışıklar caddesinde 
~ Necati Bey mektebinde 6 ~ 

Temmuz cumartesi günü ~ 
sergisi açılacaktır. Sergi 
iki gün devam edecektir. 

1-2747 Riyaziye, fransızca ve i 
türkçe derslerinden ikmale w.,~.-~[Al~•mıM,..~~-ma•••~ll 
kalan kız ve oğullarınıza mü
sait şeraitte evinizde ders 
verilir, ve programlar mu. 
cibince ikmal imtihanlan
na muvaffakıyetle yetiştiri

lir. 
E. S. 1şaretile gazetemi-

ze müracat. 1-2767 

İlan 
Şimdiye kadar şöhretim Or· 

ban nele Osman ve mağazamm 
ismi de Suhulet olarak anılmak· 
ta ise de bundan sonra soy adını 
ve mağazamın ismi Osman Er
daş konulmuş olduğunu ilan e. 

derim. 1-2761 

Ankara Nafıa Baş 
l\tlühentlisliği11deıı: 

Bedeli muhammenesi 3.000 lira olan 100 ton Zongul
dak blok maden kömürü açık eksiltme i1e 15.7.1935 pazar
tesi günü saat 15 de satın alınacaktır. 

İsteklilerin 225 liralık muvakkat teminat makbuzu ve· 
ya banka mektubu ile ayni günde encümeni daimiye gel
meleri. 

Buna ait şartn~meyi anlamak için her gün Nafıa ~ 
mühendisliğine muracaat edebilirler. (1609) 1-2778 

Türl{ Hava Kurumu 
Geııel j}f erliez Başkanlığından: 
929 modeli Buyik marka bir binek otomobili satılıktır. 

Satın almak istiycnl~iı1 6:7-935 cumartesi günü saat 10 da 
~urum ~.uhasebc Şugbesıne, otomobili görmek istiyenle
nn her gun kurum veznedarına başvurmaları ilan olunur. 

1-2756 

Harita Uınnm l\lüdürlüğünden: 
4.7.1935 tarihinde çıkan ULUS g<l2etesinde 12000 met

re beyaz bezin eksiltme günü sah olmayıp persembe gü-
nü olduğu ilan olunur. (1618) 1-:_2786 

rebilecek kimselerin ehliye

tini tesbit ettirmek Ü?.ere 
mezkur ~ube nıüdürlüğ·ünc 

müracaatları. (1611) 
1-2780 

İLA1'1 

1 - 1.600 Ton 73 oktanlı 
Benıin kapalı :zarfla eksilt 
meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel: 
528.000 liradır. 

3 - Fenni ı-;artnamesi: 26 
iira 40 kuruş mukabilinde 
verilmektedir. 

4 - Eksiltme günü: 22· 
S-935 perşeınhe ~aat 11 de
dir. 

5 - Taliplerin l490 ::sayı· 
lı kanunun 2 ve J madrlele
rinde yazılı vesikaları ve 
muayyen saattan bir saat 
evvel 39.600 liralık teminat 
ve teklif mektuplarım M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
vermeJeri. (1580) 1-2773 

İLAN 
Genel Kurmay Daire Mü

dürlüğünde mevcud (184?) 
çift köhne fotin satılacak
tır. Beher çiftin muhammen 
bedeli (2) kuruştur. Satış 
günü 6-7-935 cumartesi sa
at (11) dedr. istekliler Po
tinleri görmek üzere genel 

ILAN 
l - 600 Ton 87 oktan de 

receli Benzin kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen hede). 
258.000 liradır. 

3 - Şartnamesi: 12 lira 90 
kuru~ mukabilinde verilmek· 
tedir. 

4 - Eksıltme: 24-8-035 
cuma günii saat ı l dedir. 

5 - Taliplenn 2490 sayı
lı kanunda yazılı vesikalar
la ve muan en saattan bir 
saat evvel 19.350 liralık te
minat mektubu ve teklifle
rjyle M. M. V . Satmalma 
komisy~nuna ermeleri. 

(1581) 1-2774 
lLAN 

Biüis knaau ıçin 85,000 
kilo sığu ~-ti kapalı zarfJa 
ek~iltmeye konulmuştur. 
Tahmin cdil~n fiatı l 1050 
liradır. İlk teminat 828 lira 
75 kuruştur. İhalesi 12 tem· 
muz 935 cuma günü Biuis 
alay satın alma komisyo
nunda yaprlacaktır. Şartna
mesini almak istiyenler her 
giin eksiltmeye girecekler 
teminatlariyle birlikte tek
lif mektuplarım ihale saatm· 
dan bir saat evvel Bitlis'de 
satın alma komisyonuna ve• 
meleri. (1441) ı-2523 

Ankara Emr·azı zühre ri e hastaıı s 
Baştabipliğinden: · 

2 temmuz 1935 de açık eksiluneyo konan aşağıda müf. 
redatı yazılı emrazı zühreviye hastanesinin ecza ihtiyacı 
ihale edilemiyerek artırma ve eksiltme kanWlunun 43 ün· 
cü maddesi mucibince on gün daha uzatdmıştır. 

İhale 12 temmuz 1935 perşembe güı:ıti saat on beşte 
yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminau olan 7 s lira· 
yı vilayet muhasebesine yatmnalan ve belli günde sair 
y~saiklerile birlikte komisyona ve şartnameleri görmek 
ıcm hastaneye baş vurmalarr. (1621) 

Lysole sehulke ma)•er 
Permanganate de pota~se 
Rivanol bayer 
Vitallinae, argent 
Proteinate d'argent 
Oxyeyanure de mercure 
Extrait fluide hydrastis 
Candensise 
Tint dppinrn 
Ichyol hermany a co 
Glycrine 30 N o. kesafeti 
Acideoxalique 
Aspin kenan tabltte 
Chlorhy de Quinin comprime 
Gazli bez 
Gonokok aşısı İhsan Sami 
Pamuk AAA 
Esu oxygenee merci 
Band muhtelif büyük 
Talc 
Meta·vaccin 
Aıı ti-v irus 
Bougie au pellidol 4:.i 
xylol merek 
Aceton merek 
Eau distillee 
Huile de cecler 
Tbtette pyramidone 
İade pur 
Papier filtre yü2lük 
Blen methlene merek 
Fuchsne merek 
Eosine merek 

kilo 
kilo 
gıram 

70 
30 

400 
500 
sod 

gıram 

gıram 

ı kilo 
500 gıra.ın 

!50 gıram 
6 kilo 

30 kilo 
10 kilo 
ı kilo 

500 gıram 
200 gıram 

1000 G.C. 
200 kilo 

5 kilo 
~o adet 

2 kilo 
5 tüp 
5 iİ§e 

10 tüp 
!GD gıram 

50 kilo 
50 kilo 

200 gıram 

-005 tüp 
300 grram 

200 adet 
25 gıram 
16 grram 
30 gıram 

l-278" 
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ekil e 
ı - Pa:larhga konulan i~ (Maliye V kaleti Maliye 

Muhasebe Müdürlük odasile kalem odalarındaki pençero-
e ikinci bir çerçeve i!llali işi) 
Keşif bedeli (362) lira 80 kuru~tuı 
2 - Bu işe ait sartname ve ovrak unlar4ır: 

A) Şartname 
B) Keşif cetveli 
C) Proje 
İstiyenler bu şartname ve ke~ıf cetveli ve projeyi gör-

1ek ve tafsilat almak icin Milli Emlak Müdür~yetine mü
acaat edebilirler. 

3 - Pazarlık 22 temmuz 1935 tarihnc müsadif pazar
si günü saat on be ·te Maliye Vekaleti Milli Emlak Mü

uriyetinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usulile yapılacaktır. 
S - Pazarlığa girebilmek için itseklinin (27) lira 21 

tUruş muvakkat teminat vennesi ve Nafıa Baı? mühen
lisliğinden verilmiş fenni ehliyet vesikasını haiz olması 
tarttır. (1600) 1-2770-

ııl ara ,arllaylığındaıı: 
Hamım pınarı motor dairesinde mevcut 30 tane gaz 

re 32 tane boş yağ tenekesi artırma yöndemi ile satda-
ktır. İsteklilerin 20. vıı. 1935 cumartesi günü saat 15 de 

tfaiye meydanında Bel. Su. 1~. direktörlüğü eksiltme ko-
pisyoııuna gelmeleri. ( 1627) 1-2792 
ı..rıiıı:ı::ı~~::ı:.ıı--,__,.-r:ıııwııımımuaııııın~-" ıı=tllll 

l!lbrikalar Uml.Hll Müdürlüğü 1 
*1lıMtf.:l Alma Komisyonu ilanları 1 

456 TON KOKKÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli (10944) lira olan yukarda mikda
ı ve cinsi yazıh malzeme askeri fabrikalar umum müdür
ıüğü satm alma komisyonunca 18 temmuz 935 tarihinde 
•er;?embe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
;artname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
nuvakkat teminat olan (793) lira (80) kuruşu havi teklif 
nektuplanm mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
ermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
,, maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo-
ıa müracaatları. (1585) 1-273i 

200 TON DÖKÜM KOKU 

Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan yukarda mikdarc 
ıe cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

tm alma komisyonunca 18 temmuz 935 tarihinde perşem
ıe günü saat 15 de kapalı zarI ile ihale edilecektir. Şartna
ııe parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvak-
3t teminat olan ( 405) lirayı havi teklif mektuplarını mez
ur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
ileriniu de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
esaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1586) 1~2?38 

650 KİLO YUMUSAK 
KÖSELE ~ 

Tahmin edilen bedeli 
1240) lira olan yukarda 
tikdan ve cinsi yazılı mat
eme askeri fabrikalar u-
um müdürlüğü satmalma 

omisyonunca 22 temmuz 
35 tarihinde pazartesi gü
u saat 15 de açık eksiltme 
e ihale edilecektir. Şartna-
1e parasız olarak komis
ondan verilir. Taliplerin 
uvakkat teminat olan (93) 
ra ve 2490 numaralı kanu
un 2 ve 3. maddelerindeki 
esaikle mezkur gün ve sa
tta komisyona müracaat-
ın. (1613) 1-2782 

4786 TON LAV AMARİN 
KÖMÜRÜ 

ı 78,5 TON KRİPLE KÖ
MÜRÜ 

1'ahmin edilen bedeli 
54717) lira olan yukarda 
(lkdarı ve cinsi yazılı mat
eme askeri fabrikalar u
ıum müdürlüğü satmalma 
omisyonunca 16 temmuz 
35 tarihinde sah günü saat 
5 de kapalı zarf ile ihale 
Hlecektir. Şartname (3) li-

ŞEHİR 

ra (24) kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat o
lan ( 4485) lira (85) kuruşu 
havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezktlr 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (1555) 1-2692 

3200 KİLO BEY AZ 
SABUN 

2800 KİLO ARAP 
SABUNU 

Tahmin edilen bedeli (1920) 
lira olan yukarda mikdarı 
ve cinsi yazılı malzeme as
keri fabriaklar umum mü
dürlüğü satın alma komis
yonunca 22 temmuz 935 ta
rihinde pazartesi günü saat 
1-4 de açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname pa-

. rasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (144) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatta 
komisyona müracaatları. 

(1612) 1-2781 

BAHÇESt 
• zan opere ı 

__ f 

MİLLİ OPERET - 3 PERDE 

1 

ULUS 5 TEMMUZ 1935 CUMA 

IG.ı,alıl ev 
Yeni şehirde Menekşe so

kağında tekmil konforlu dört 
oda bir holü olan 3 numara
lı ev kiralıktır. 1stiyenter 
içindekilere sorabilirler. 

1-2701 

Satılık evi olanlar 
Evkaf Apartımanı, kapı 

3, daire 3 A. E. N. adresine 
mektupla bildirsinler. 

1-2766 
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~ 1ili:tarı az <lalıi oJ-a -
~ -~ Parasının kendisine ne getireceğini bilecek ve: 

-

===_=_s Bu geliri 
Her ay muntazaman alacaktır. 
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= - ---__ M_u_h_as_e_b_e_c_i _v,_e __ i HüKül\IETt T '7F DöRT l\ftl.,Li BANKA
NIN iŞTtRAKiLE 1'Al\1AMl öDEN1'1i ~ 

SERl\ılA YESi 

-----------mütercim ~ ------ARANIYOR ~ 
Posta kutusu (509) Anka· s = --2.200.000 Türk lirasına arttırılmış olan ---ra, müracaat. 1-2760 EE ·--= --= ADAPAZARI 

Dr. CE,1S'irı 

Nasır ilacı 

-------------
-
-------------
----

Türk ticaret bankası 
Merkez ve bütün şubelerinde 

irada •t e 
Vadeli her türlü mevduatınııı kabul edecek ve 

Heı~ 3)' başında faiz.ni 
Size ödeyecektir. 

~ ---------= = § ------------§ 
--

I~"'azla tafsilat için şubelerimiz~ müı·acaat. Mer- ~ 
k:ez şııbesi Anlcara: Işıklar caddesi ınuamelat ~ 

En eski nasırları bile pek = 
kısa biı zamanda tamamen ve = 
kökünden çıkarır. = 

Umumi deposu: İngiliz Kan- = 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 

Telefo ı:2316 ~ 
00111111111111111111ın111111111111111111111111111111lf11111111111111111111111 il il l l l l l l l l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mi lunur, Ciddi ve mliessir bir na· 

sır ilacıdır. 

Kanzuk öksilrük ııurubu: Öksürüğü 
kati şekilde durdurur. 

Lüks mobilye 
Antika oymalı Avrupa ma. 

muliitı yemek salonu, yazıhane 

tesisatı, salon, piyano. fevkalade 
elbise ve çamaşır dolapları satı· 
lıktır. Telefon: 3947 1-2620 

Ankara Tapu Müdürlü
ğünden: 

Erzurum mahallesinden göz-
süz oğlu Demirci f smailin deli
ler tepesi mevkiindc şarkan Se
yit Mehmet garben kestane oğlu 
kızı simalen Tarik cenuben boz 
ile mahdut senetsiz harap bağın 
vereresi tzrafından inükali iste
nilmiştir. Tapu kütüğünde kaydı 
bulunamayan bu bağın tahkik 
ve tesbiti için 18.7.1935 günü sa
at dokuzda mahalline gidilece
ğinden tasarrufu ile alakası o
lanların evrakı miısbitesile ma
hallinde bulunacak tapu memu
runa ve yahut vilayet tapu mü
diirlüğiıne müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 1-2775 

----------------------

Üstünlük Zeis çerçeve ve 
punktal camları ite Revü ve 
Omega saatlarıdır. Bankalar 
caddesi 
RIZA GÖZLÜKÇÜ 

1-2702 Tel: 3025 

Doktor 
Ali laruf Unver 

DERl, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalarım her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

--
İmtıyaz sahibi ve Baş.mu 

harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çpnk111 caddesi civarında 

Ulus Basımevind• buıln11ş· 1 
ur. 

\ı,i (i 

İstanbul Levaıım amirli
ğine bağh kıtaat için 3500 
ton Lavamarin kömürü 23 
temmuz 935 sah günü saat 
15,30 da kapalı .zarfla alına
caktır. Tahmin bedelit beher 
tonu 14 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi 254 kuruş muka
bilinde alınır. Eksiltmesine 

P.T.1,. Başmüdürlüğündeıı: 
Telsiz irsal istasyonunda bulunan 6-8 metrelik 487 di

rek buradan alınarak şimendifer istasyonuna açık eksilt
me ile naklettirilecektir. Muvakkat teminat 11 liradır. İs
teklilerin artırma eksiltme kanununda yazılı belgelerle 19 
temmuz 1935 cuma günü saat 15 de komisy0onumuza mü-
racaatları. (1610) 1-2779 

{(alecili helediyesibaşlcanlığından: 
Kalecik belediyesince 'ınüceddeden yaptırılacak (10) 

dükkan ve bir furunun ihalesi 7.7.1935 tarihine kadar tem
dit edilmiştir. İsteklilerin yevmi mezkfrrda saat (15) e ka
dar Kalecik belediyesinde müteşekkil komisyona müra-
caatları (1615) · 1-2783 

gireceklerin şartnamesi veç- ---....-------------------
hile teklif ve vesikalariyle 
3787 lira 50 kuruş ilk temi 
natlarmı belli günde saat 
14,30 a kadar Tophanede 
satmalma komisyonuna ver 
meleri. (52-3716/ 1614) 

1-2784 

CİFCİ ÜRÜNLERİ .... .... 
SATIŞ SALONU 
Etlikte eski Etlik palasın al

tındaki mermer havuz salonun
da y.a~h kutu ve süzme torba yo
ğurtları tere yağı peynir, çifçi
nin başarabildiği tarla bahçe ü
rünleri yiyecek, içecek her şey 
satılır. Pazar günleri ve istenil
diği çağda eski türklerden kal
ma Ankarada görülmiyen ku
zudan yapılır (kuzu beyranı) 

da vardır. Bu salon bugünden 
itibaren açıktır. Çay, kahve ve 
ba ·ka neseneler hepsi ucuzdur. 
Geliniz görünüz. 1-2734 

iNGiLiZCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

An:lcara şarbaylığı odan: 
Belediye hududu dahilinde bütün binalarla sokaklara 

takılan levhaların bir kısım halk tarafından yerlerinden 
çıkarıldığı veya tahrip olunduğu görülmüştür. Bu gibi ha· 
reketlere cür'et edenlerle binalarında numara levhası bu
lunmadığı halde Belediyeye haber vermiyenlerin tecziye 
edilecekleri ilan olunur. (1569) 1-2717 

Anlcara Valiliğinden : 
Şehir lokantası altında hususi idareye aid bir bodrum 

mayıs 1936 son~na kadar kiraya verilecektir. 
Tahmin edilen aylık kirası 25 liradır. 
İhale 11 tem·muz 1935 perşembe günü saat 15 de açık 

artırma suretile vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
İsteklilerin yüzde yedi buçuğu olan 18 lira 75 kuruş 

teminat makbuzu veya mektuplarile ihale günü daimi en· 
cümene gelmeleri şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün 
hususi muhasebeye gelmeleri ilan olunur. (1619) 

1-2787 

Basın Genel Direlitörlüğünden: 
Basın Genel Direktörlüğünün her gUn ba!itırmakta olduğu bet .. 

keler açrk eksiltmeye konmu§tur. 5000 lira umulan bu işi üzerine 
almak istiyen basıncıların şartlarımızı öğrenmek Uzere basın genel 
direktörlüğünün viHiyetler evindeki eksiltme komisyonuna 15 gün 
içinde, her gün 9 dan 18 e kadar baş vurmaları, 

Muvakkat teminat 375 liradır. ı-2765 

Öksürenlere KATRAN HAiil{] El{REM 

1 - --·SİNEMALAR ı 
' YENi 1 BU GECE BU GECF 1 KULÜP J 

BİTMEMİŞ SENFONi ÖLÜM KERVANI 
Martha Eggert - Hans Jara) 

Gündüzleri iki filim 
1 - Stüdyo Eğlenceleri 
2 - Sevda gecesi 

GECELERİ VAT .. NIZ 

Gündüzleri iki filim 
J - Hint Esrarı 

,2 - Ölüm Kervanı 

BiR FfT.M GÖSTERtT.tR 


