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- - ..,. lıir ,...,, lllicı 
_, - ••• • .... ii il .,. 6ir,,... ,_.ile,,,__ tl..W .. ilıi ...,. 
,lıoi ......., ........... -· Wifl .. 
eııWen.7 .. ,_ ,._,, jMın 6ir 
...,,ilı ,.,, .. .,,.,.. 

J'a. *' WJrliıil .... ,,_., .. 
, .. ""'"' --'"#il• ,,,,,...,, .,. .... • .ı;,: .,,.,_lir Ae..W. 
llr 71ltl11 6ir ........ ,.,.,ffliı fa 
,., ................ ;6ıi)ıiii6ir 
... ~ ,,, ite• "' lttqotın 
ı,a ........... . 

y..ı ,, .... rftlft ..... --CI 
... , •• ., ... -- .,_,.,,.,, ii; 
,_,., Aan uı. im .,,,,,.,.,, .. .C-
,... ""'" .............. ,.. 'YO -
'follanltı -- ,,.,,, ,,,, • .,,.,.._ ....... ,...,., ........... 
,,,.., neılir 1 

Ba yem; iman alıi _,., telıli
.. ,... ,.... .. ........ ftra • 
- JııynJGIJI ,,. H .. ...,.,. 

1-itMIM~: 

llmıh~lt itiiDde ,.pluMD basların 
tudllluda Jrammil .... flatı, )ııeDI ka· 
._ yüıtlrlqe prmeden, kilo bqma al· 
ti lmnaftu. JlemJekct içiDCle tmuD ... 
tip tetit altında olmadılmdan, tu.ıı.
-- alman tulu, tedmer ve euıaf 
tarafında her tarafta ffteaildlfl ıibi 
tatdmaktadır. 

Y..ı telıılt ,._ ... tu •bf fiatm
.. waıwwaıata 1aMn wrmemek ve 
llat1an ...... • * .... ,. ........ 
lala -1rıyıı..ıa-. • ırmı ar
... pbl, demlrJıolu Jl•e•leırlyle 
r-Pblı ............ iltaqOD ...... 

.... • Wr •a ·11~• bıphfmda, tu 
•bpsıcla balıamktad . 

Tellit Jll 111111 &dum her Jerc1e 

'** ıar kJ•11 
~ blJeee, Mclenis biJ&ıeel • 
•11e aymD&f w bu balpleria her bi· 
riDc1e flatlan lllrlettl1111lttk. KaradcDb 
Mlceliııdekl ......._ 9dlf ftatı ldJo 
...... 7 Jnmlt, Marmara bal,_mde 
l,90, .A.Weniz 111Jce8fnde de ? bl'Uf9 
......................... flatı 
8.75 lnanapr. ............... tlldt,.. .... 
illa memJebt itinde blrplr ........ 
..... Ylaı.. ...... •• sh1ııi .. 
... .... •bpal fJatlan toptan .... 
... 7115 ....... perüende •bt-

Ju.la 71J5 - llllbJuak 12.5 -. 
...... çıkpelıbMID: 

Sam ...... Fi be.. flatlan ..., .... : 
ISlla'llNftlll..,_,_.lface,ı. 

.... ..., ..... a-s-ln .......... 

.............. trtuln ·--t .................. ___ 

... ••öt• .,, ,,,,. .--.... 'J1 
JPI \I _,]'ı-. ~l15!pı .,.-.qmr MI ..... ~~-.... ,., 

ba,.anlara a lindc 30 ..- - ve -
ri1me1i .Jlsm ohlalana &öre bu suretle 
bir ... ,.....k nida ı.,..nJnm 
llUIS.410 ldlo .. yolaltmaları aere .. 
... h11nlarla ......... tua ,. -
taJtaaı 120 .. 125 mi)Jon kilo oldujma 
&öre yüm ...,....._ 116 kllMr mil
yon tilo tua 7opltmalarına ma\tdıi ba
bndan imkln ,.. •• 

Bir çok Yilayetlerden gelen haber -
lerde tu ~ ... , .. JUkan üç 
bupk ""fa dertte bir miWımnm 1111 -

c:ak ...,......_ ıanfmd.. yopltıkhtı 

1Dlaphnamıa g&re baynnlann yolal • 
umaun en 90k 35 milyon kilo oldap 
.-..~. ·~da, pjet açık 0-

ı.rü hayvanlara ihti)'llÇUID u tuz ft -

nldiiinl anlatmaktadır. Ancak; hay • 
vanlara ebilr tuz vıerildip apaç* ol .. 
malda beraber, topraldanmu tun bol 

lrir memleket oldul9. ve biT çok ıcrler
de tula IU bulundup ft hele 0ıtaa • 
1'8clolada tamm toprak Uattinde bit. 
olduğu göz önüne alınına hayvanlara 

ilıtiykıDclm p .. tus 1'erilmediii -
lafıbt. 'MeeeJI; hayvanları çok bol b -

im l':.il iıtnde ldSUD ' 1nll'Uftaıl 3 b
ruta dtifmeaine karpn yoğakımm yUz-
de yırmi bet arttıi• g6rillmüttür. 

2 - EndUıtride kullanılan tuz mik
dan da Jreain olarak bilinememektedir. 
Hele aepecilikte, baltrukçrhkta pey
nir, ft')'tin. balık salamura yat gıbi 
dladdeJerde dokamaalıkta. boyacılıkta 

ta a çok b11anııa.ktadır tntanlann 
.. baynnlena JOialttıp tu çıbrıbr· 
sa endilıt:ric1e kuJlmulan tuun 15 • 20 

tan oldatu li,lenebDlr 

Tu /laıllınnın indirllmea ,.,,,,,.,.., 
llemlcı.otimiadc tusun kanwui sa

tıt fiatları yoğaltunın einaine göre de • 
iifmemektedir. imanların y.yeceği 

mala JaaJVU)ar için alman tuz aynı fi.. 

atla l8tdmaktacbr Yalnız, yabancı mem ....... ,..... ~~ 
•ytiJı için 1518 numaralı kanun gere • 
iinoe kiloda bq kurut prim verilmek
tedir. B• suretle verilen prim. mlW.. 
n 1132 __. .. 28.117 lira, ım • • 
neainde 39.259 lirayı tatmıaktamr ki IOO 
bhı kilo tuu ~ır. 

Tana .... 61111 tberiBde ... 
mem.lelletJerde, yobltamm cimine f6-
n. .... .-- ftrthr • ..,, .... 
lsJD denatilN edilerek ucu ffatla tu ................................ 
.ımaa. ........... ftNlr. llemll • 
~ cndUetri için .... 11CllS tus 

ftl'Dmlll llteklerl yeter deNoe .. pllt
•••llde ......,, ...,..._ isle ta. 
nakllır aı11ım..-..u..ı,. 
...... % ............. . ................ , ..... ; .... ,. " ........ , ................ ,. 
llllr acu flat1arla .-.. _. jıerltil
-*ldk 

Tftlt ylaetıuiain ha~ı en bol 
idr ........ ,aptslı deneç)erin IOllllCU 

f\I oJıDuttur 
Jratumaa. Kalp. Olta. Narman, Sa· 

tsrtıa,a l"retlacte ,.,..... ba deoece 

lire 1931 Jıhada ba çewede tlUUD tu 

Jaı.dıin ... ftab (6) lam1f ...... 
.... tutan 4.46UIO ldlo ..... hı• 
aeffr de MMI in WL 1111 7111Dda 
..., flatı Is ...... rllıllll 
.... tatarı ........ 
da ...... miWan 17;5 .. .. 
,...... .. &da ........... .. 
mat. ,....... ..a-ı ,. M7 ..,. ..... ,... ,..... ......... --
........ ı ... ~ .......... . 
bd ,.. ... "" ~ lserlM ..... 
ıİllWlnam ..... - .,._,... 
iı... ...... f[l911• , ..... . 
~ lar.n lılr 'H 'Jqm ... e • 
do.811 .. ..._ M ır• flilW m 
~~-.. -~~,. 

;.~·~tliMt:.:lM.._~ ,_. ...... •~ldk···l...tı.. .-.:ı•M~• 
1'1M--~ 
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B ERL 
am kamarasında türlü işi hakkında 

önemli söylevler 
Denia anlafmcua .,. Fraıua 
Londra. 12 (A.A.) - Slr Slmllel 

Hor diin uma bmarMmda incfliz dıı 
llJllUI bükmda wrdili dlJn*, J4. 
gUterc ile Almanya arallndlı ima1aMn 
deDis anlapnaPDın franm de!nis lrav
fttlerine blyik harpten 8neeki an. 
m\Pldan dMa UatUa ft daha aallam bıı 
yer aailadıimı 18ylemfttir Ba anlat
ma. framu den~ Gsnetlerine aım~n 
deniz kuvvetlerine &8rc ytlsde 43 dere
ceaınde bir UatilnlUk •ermelrte6. H•t
bv1d ı 914 yılmda fraıwz filosu ÜlWl 

filosundan yüzde 30 ni.t>etinde daha H~ 
Jlf bulunmakta idi. 

.4.,rupa 11ü.,.nlfii rneaeleti 
Sır Samtıel Hor buıldan aonra, Av

rupanm bırge ıiıtemi ile ilgili mesele
leri incetemif ve lnglltere hUılrGmetinın 
dolu endlapnaıı ile Tuna uldıl'lflllBIM 
pakt nı bır an önce ıima edilmlt gör
meli çok ıstedilini .&ylemittir. 

lngUi.1 dq bakanı hele AlmanJayı 
bµ- anlaplalan imzaya çalırarak, bu bU
kUmetiıl böyle bir hareketle Avrupa ba· 
rpt davasına büyuk bir yardunda bu· 
lunmUf olacağını kaydetmittir. Dolu 
andlapnaaile Tuna paktnım imzuı, bir 
han andlaşmaıı yapılmHmı kolaylat
tıracatrr 

.-4 "uııurya meael.eti 
Avusturya Avrupada ekonomi w 

strateji bakmundaıı en 8nem1i bir yer 
11181 etmekte oldufundan. Avustmya· 
da ,apılacak bir delf Pktit AYmpa bll
nımr tutan direkleri IU'lllU1 olacak· 
tır. Bundan dolayıdır kf, ermneınlilderi· 
nı kunetlendlnnek •e tronnnak baki· 
mmdan Avaaturya ula ve lalldlme -
thlf·~, .............. ~ ...... ~illfi~t 
derece ilgi göstermeğe devam edecegiz. 

Sir SmıOcl Hor ıe9Diı samanlar
da bu gibi mlqmubk1arm lrotarılmlf 
oldutunu ve ttal,ayı ablob etmek ve
,. ltaıyaya brp baaJa olabilecek ber • 
hangi bir ekonomik teAir almak bere 
lncUtucnin Pranıadıa el Wrlili llte· 
dili laMkmdalrf IOD yaymtdan ,..... 
ı.ıt ve "İtalya bizim doltuma.ldm ı. 
ctemiplr • 

.Fraw - ,,..,,. .ıo.duiu 
Bundan IODl'8 Sir Samiiel Hor Jl"raa 

• ile ı.tJtereyi biribirinc bailayan 
~ U.11111 uacbJa ft ....,.ti ile 
Mlilletııiılllt w........ ile Praa•n-. 
1919 clBi ndlapsdıntan ~ oıaıi 
bqlıca iki bati cleYled olth ! T 1111 ..... 

tırlatarak fUll)an 18ylemiftlr: 
• - Bu 1Ddlepmlarda yapılacak ba

tla 4elitP.Jiklerde İngiltere ile Pran
am ılgiıi var4lır.,, 

lnıiliz dıı lNaboı Fransa ile lngil
terenin Stre• konferauında ve 3 tu• 
bat tarihli karana almdıiı toplantılu
daki içtem el birlitlni batır.._.. n
ki dolttakların yeni cto.tlaklar karma
n engel olmadığını lcaydetmİftir. 

l,.,,UU - Japon ilsileri 
Sir SamUel Hor en HDra inplis • Ja-
pon doltJulandaD lrallletmit ....... . 
renin, bu Dikenin bUttln alanlarda elde 
ettiii blyik Uerlemelenten dolayı duy· d. bayraahtmı lly .... teft IODH ........... , ..... 

••- KGAJ ÇhlbMleld lildllelft lia 
dastlapa biru balanclnmııtı. Pabt •· 
manm ki bu, seçici bir buluttur. Çini
le Japonya aramdlıld aon llldilelerla 
bltblltlln kotanlmall, hlclHs • Japon 

......... t , -

. .. 
ltalyan - luıbef onlafnunlıiı ,,,.,...,. .......... ,,,,,_, 
Sır lamlel Bor, ltalJ*ı • habet me- .,..... 12 (AA.) - lir 8-lel ~ 

eelffini inceliyerek tunlan MSylemlt· run IBylnl Mhln psetelcrl ..,.._ ft. 
tit: aüftlr. 

- ltaınyapnı •niflrmı •auluuu Piti PariaJen dl,er ld: "lir 81 1 ......... .,. .... 
her sam111 en ıenif bir tanda anı.tık. UWlllwe' ..,.._ ... .., • F • 'p Is ı. 
lncUme lalklmeti büet lllklmeda• ,ı ..._,.. '"'' 1 ar •rı • • ... 
lrar:fı yapılan bası tenkitlerin dofnda· rea na1lllt w ..ı '* • ..._ ... ı. 
im lrüul etmeılııeedir. hat !talya- ..._. • flllllllt _.... ......_ w 
ma l&DlrplercSe calt'_. unsa U. atre.ma.,...... isine,_... pı. Habe,...... brp ileri drdlNG ,anılar ,_ .. bfftt wdcl '* ..,..,. 
bir barb ~ yeter 1ebebler delildir. llr S-1 Bor, lllldla ,_.....,. ,...... ... .., ..... , ........ 
ten artma matı ,aa as .ım. bli bir tnllde lllailfs. frm ._dal~ 
nllbetia bltb ..-ıtJlıette ._.._,,,. claa Wtınalp,.. 
....... olmıJacaiı tabüi'lir· ~ ..... a,.. ld: 
....... Kari ft ~ ~ -~. •• lleraa .... \* l'ldJio 
yf1a elH ucaıJadmen• 1liWUı Tlrki • de Ahmftyayı tutar n Cf01a p.w.rmi 
Jede JCri ...... balinde IOQ&l.COll~,Jle lmsaya ~ fnmıs WB PH'thila 

o18cals tulial~W:: ıklflerine iyice aypndar. Ba Pim 
fllda 125 '~i:,C. kilo tu yOplbl. Pnnlada laopatlukla ~ .. 

tDlktaclır. Ambar ve letaqonlanlaa P- HIWltitt9 J'8Dllin JMIJCli": 
fec.ek u lılnMI tanla Wllılcak chr· "'Slr 8-uet ~ b11P111' blllws 
-. ba •.- exııs.,000,000==7......., elclalunu 11yiemeırtte 1UhıbT. JPabt 
linldr lmil8iilt ehle edilmekte defert olan ICY IB.1ler detıJ. huelret-
clir. Satpt Batı (3) )narup~ it terdir. B"'llflevle iqilblerfn Habetitt
milyon JeC1i ,es elli bin Ura ah-.ır tan awteltlt lsla tlt taraflı Wr lııarafe. 
demektir. Jl"!yat:m indinlmeıinden attl ranaa daha pbuk varmap 'Wldplrlen 

r8 yopltım mılrtnı .da ôitabıma- bir açılrbt Herhalde bu IByln, Almaa1•· 
ltelapla ,e.- on 'llef .. .........,. bba1 nın dlı da lıılr teWW. Usili balaacal\ 
Henek 1nı uı11..ttn _,. lirm m. ll)'aUJ &6rlttmtl,rfn ~ lplvak ..,,,. 
pı.mu yanrlak bir hÔllp1a (1) Dilt .-nme mutlu bir •ııl .. ıa.. 
)'OD HralıJı; bir gelir ulıiı meı,._ Flpro dqor ld 
pJmektedir. ~ iri bla llflni .. ~ lra-

R.a.a.et tm utıt fiyatuu tada- rarıan bUı W~ c1alıtmala " AY. 
... (t) -... as .. lacllrwk rapa ..... ...... .... ,..., Jani 
;lmHIHlr .. balwrllea tua1111 MjU&- P,fll1-ll \oHelrdf ft prpJaa ,..ICI 
lan ,....._. ..,. • .,a..t W bir )'Ola ~ ftrdaD edecektir .. 

t1J•rau .. 1ıı11e. _...,......, NJaımt,....... ..,,.,_.,,.~ele 
.... ............ .,, ........ .,.. ..,,_,iyi .... h ... 
.... ıılı; ...._ n il&;•• lhtl)kam PUit. 13- (A.A) - l'lplırrtllı se • 
8)'D ............. -Jatma tarafım veaıer lir ._... ~.llJJniDI. Jae. 
&it•ftlr· aa,teHlde tu1ID ucalatd- re .,.. lftlnin ........ -·- s il· Cm deYlet aramada,...._ ıcNkqi 

hakkmdlıld 1111111111 iJi .......... 
dırlar. 

B• euretle ,alnıs ıki 4"1ct ansın· 
cla)'C.aibir-and .... , ......... ~ 
oıtadaD bllımıf bulun ı .. tackr 

fi 'm6er alaa~ ~ ja 
ret ha .._...in ~ler ~ 

Kır al 
Pole şölen verdi 

(B .. ı 1. el sqılada) 
··- Anruluaal durum, t mdıy~ ka

dar ıktlçOk anlapna ve balkan anlqmaıı 
taraflarından güdülen ıyuanJn yer .. 
de oJduiunu her amın•fnden çok tabet 
etmektedar 

Bu aıyasa bu dd anlatmayı meydana 
getırcn devletler aruıada tam b uy t
ini ile, ayni '>larak kalacaktır 

B. Tittılnko•aun dıyevı Prenı Po
ltln linaya geaisi dolayısıyle bazı çe
YCnler tarafından trilçilk anlatma uıt· 
larma uygunsuz olarak ortaya çıkarılan 
lrıtlnttrcr yalrr1-nı son •e~kt dir 

Ge,..ral Kandfll. B. Mıuolinj 
ile •öriifdi 

Rokfeller ölmemiştir 
Ankara. 12 (AA.) - 1ki pn önce. 

cHinyanm en aengia adama olan Rokfel
leri aldllren bir tel,W ntfretmiftik. Jı. 
kikatte Roltfeller il__,. Mlprfı Del' 
rettiiimls JÜD 96 J&llM rirmittir. 

Telli.I emıayonlarmm panaftleria 
etkisi altmda blarü tok bnpk bil 
feldJcle allllllllf ...... D doillll ba 

llJtereain birp barlf llJBUllDB .arka 
olmak arsuMlncla bal_..... Plafd • 
maktlldlr. ........... ,.. .... 
nm itaııaa - Ubef anlapHbiı ...... ...... .,... ................. , .... 
,.,. ........ -.t .. durum al -t 

makta oWa .. pir ... alriJ.wkte&. 
8eenfl .....-. 1aprlmakta oı.. 

........ ıll'' .... ilm1ı ... 
'frtıdu. ..... ............ ,. ..... .... . ..... 

lı•-.U(A.A.)-...._.,p 

...a.riM &in IUr ltAJlll ...... 

...._ ...... _,, anı-ı..,.._. 
' ısn•m• 1ldlsc1 nls h8'Jlıt• :'a 
....,.._....,"'• 'b& ...... 
pi 1llr ,.ww. ............. .....,_ 
.. ısı W. iN sa•ıı 'r rl 11 .. • 

............... ferclllltd .... 

........... .,... ~ 1la ... ... .. 
Bdea ....... ,..... ~ 
.... .tNlil flkrlmWlrler. Ba ı& 
"'. ıır 't~ ..... ....,.. .. 
~ c1ataa ~.. ..... aı....-
111* ecler iade ,ora•-·•r.clat. 

Londn. 190& tarlbll ..... , -· 
herhanci bir kotarma JOlu -bulmak ise-

• ....,. .... Wt - Gaili1r' .. 
rBlınedllW ..,. ....... •. ......,. ., ... 
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}'arı - Si) (lSUl 

ino·i te .. ~ ıin dıs 
r.'."" ' 

sı)asası . 
Sabırsızlıkla beklenen ingiliz 

parlamentosundaki ~ı~ sıyasa 
görüşmesi yapıldı. !ngılız .?'~ ba
kam Sir Samuel H oare, hukume
tinin görüşünü bildirdi. Baka~rn 
uzun ve çok hesaplı olan bu soy
levi en önemli arsmlusal işlerde, 
lngiltercnin ne ve nasıl. düşün
mekte olduğunu toplu bır hald~ 
bize göstermektedir. Söylevde, ı
rili uf aklı Avrupa devletlerini il
gilendiren bütün meselelere do
kunulmuştur. Hem de tabya bil
gisinin en ince kurallaTina uyula
rak. Sir Samuel Hoare, daha doğ
rusu Britanya imparatorluğunun 
muhafazakarlar hükümeti, buse
fer Almanyayı ikinci planda bıra
karak Fransa ve ltalyayı önplana 
almayı gerekli görmüştür . . 

Hele Fransaya karşı, eskı dost
luk eski sevgiden dem vuran söz
ler 'kullanrlması, Paris'in pek ho
şuna gitmiştir. Yaln~z ~ö~d.en ka
'ırmamak ~erek.İT kı, ıngılız dış 
bakanı bu sozlerın hemen arkasın
dan. "Bizler Versailles barışın
dan .en çok ;oruk ol~n iki devle
tiz. Demek oluyor kı, onda yap~
Jacak değişikliklerin ucu en çok 1• 

kimize dokunur,, demektedir. Bu
nun türkçeye çevril1!}işi,. şu d~
mektir: "Versail/es uzerın~e bu
yük değişiklikler rspm_,ak zıyade
sile gerekmektedır. Eger Fransa 
bu lüzumu anlamağa başlarsa, ln
giltere onun yanında yürümekte 
hiç bir sıkıntı çekmiyecektir. Fa-
kat anlamazsa ... ,. . . . 

Fransaya yapılan ıkıncı avans, 
Tuna ve doğu paktlarının gerçek
leşmesi ile hava anlaşmasının ko
laylaşacağını söylem.ek ve Al
manyayı bu iki paktı ımzalamaya 
davet eylemektir. Şunu da geçer
ken söyliyelim ki Hoare'un arka
sından söz alan Eden, hava anl.a~
ması ile bu iki pakt srssı.ndakı !1-
giyi çok daha gevşek göstermış-

tir. . .. 
ltalyaya karşı, Habeşısta'! ışı1?-

de, savaştan kaçınmak ~artı~~ bır 
cok kolaylık/ar yapılabılecegı '!-<r 
kundurulmuştur. ikinci avs1?s ıse, 
Avusturya etkinliğinin lng~ltere-

d " soylen-ce de gerekli ol ugunun 
ml'sidir. • da 

Japonya için kullanılan a.gız. 
k "benım 

çok enteresan olm~ ve 
Çindeki mcnfaatlerıme dokunma-
mak şartile onunla tJ_ostu~,. demek 
ic;temeklc beraber, soylevın A~ru
pa işlerine do~~n~n bölümlerı ka-
dar önemli degıldır. .. .. 

Avrupa işlerinde, çunku, ln-
giltere, Almanya ile yaptığı ve 
yapacağı yaklaşmaları yadrsa"!ı· 
yor. Daha ileri gitmek ~e revız
yon işine Versailles yanı genel sa
vaş andlaşmalarının en kodaı:z .. ~n: 
tarı ile işe başlamak gerektıgını 
söylemekten ~~ çekin'?1iyor.. Fa
kat şunu da ılave edıyoc kı, in-

i/tere, bütün bu i~leri Fransa ve 
ftalys ile birlikte kotarmayı.barış 
sıyasasımn bugün de temelr say-

maktadır. . 
Sir Samuel Hoare'un söylevı 

bir mea culpa değildir. Fakat, :s
ki dostlara karşı epiyce yarenlık-
Ierle doldurulmuştur. 

Burhan BELGE 

1-. ,on yağınurla .. 
Temmuzun yağış 

bilançosu 
ilkbahardan sonra Orta Ana -

doluya uzun bir zaman yağmur 
yağmadı ve kurak geçen günler 
kuşku doğuracak kadar uzun sür
dü. Yer yer buğday fiatları yükse
liyor. hayvanlar ucuzluyordu. Ku
raklık korkusunun acı bir umut 
suzluğa çevrileceği günlerde ha -
valar bulutlandı. Hafif serpinti -
ler başladı ve son günlerde özliye. 
rek beklediğimiz bol yağmurlara 
kavuştuk. 

Bu verimli yağışlar için Mete • 
oroloji enstitüsünden aldığımız 
haberlere göre; temmuz ayının 

başından bugüne kadar geçen on 
iki gün içinde yurdun hemen he . 
men her tarafına azçok yağmur 
düsmüştür. 

Bu yağışlar Edirne'de dört gün 
içinde metre murabbaına 12 kilo
gram, Bursa'da iki günde üç kilo
gram, Kastamonu' da 2 günde iki; 
Ankarada iki günde 19, lspartada 
bir günde dokuz, Eskişehir' de bir 
günde üç, Konya'da iki günde 10. 
Sivas'ta 2 günde 12, Kırşehir'de 
iki günde on bir, Erzurum' da iki 
günde dokuz, Kars'ta beş günde 
21, Trabzon'da dört günde 68, 
Samsun'da 3 günde 6 kilogram ol
mak üzere yağışlar ölçülmüştür. 

Son yağışlar; yağış mikdarına 
ve toprakta ekili olan üriine göre 
azçok f aydah olmuştur. Öteyan · 
dan havanın azçok bulutlu ve se -
rin gitmesi yüzünden de toprak -
larm az su kaybetmesi yağışlardan 
daha çok faydalanmayı sağlamı'
tır. 

Yurdun türlü yerlerinde yağış· 
lar eksik değildir. Dün de lstan · 
bul'da, Kastamonu' da ve Karade
niz kıyılarında metre murabbaına 
dört kilogram kadar su bırakan 
yağışlar olmuştur. 

Yağmurların gecikmesi ile kış 
hk ekim biraz eksik olmuştur. An
cak yazlık ekim ile meyvalar, seb
zeler, ve otlaklar için son yağmur
lar çok faydalı olmuftur. Bunun 
üzerinde tek bir örnek vermekle 
kalacağız: Karacabey harası şu 

birkaç gün içindeki yağmurlarla 

·zarardan çıktıktan başka - yirmi 
bin liralık gelir elde edebilecek bir 
durum sağlamıştır. 

~~----·-·-----

Likmacı 
> 

il n lmr<• A ~'lılaoım Kurulun
dan: 

Çankaya - Gençler birliği tik maçı 

14.7.1935 pazar günü saat 17 de Muha
fız Gilcü İstiklal alanında yapılacak

tır. 

---·---
Kayıb çocuklarımı 

arıyorum 

Sıvas vilayetinin Karaönek kö
yünden Kula oğullarından Mah
mudun çocuktan Emin ve Nuriyi 
arıyorum. Gören ve bilenlerin An
karada Bend deresinde Abıhayat 
sokağında bekçi Mucurlu Hasan 
Hüseyin vasıtasile valideleri (Se
nem) e haber vermeleri insaniyet 
namına rica olunur. 

11ürlik.uşu üyelerine: 
()ıı üç tcmnıuz cumartesi günü genel 

hir toplantı yapılacab•ından şimdiye ka -
dar vazılınış olan lliitün üyelerin ve yeni -
den· yazılmak istiyenlerin saat on beşte 
Hava Kurumu kuı·ağında ha7.ar htıluııma -
l•) ?·ı. 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLAR/ 

B. Vehbi Demirel 
İstanbulda 

İstanbul, 12 - lç bakanlığı yö 
nctgesi B. Vehbi Demirel bugün 
lstanbula geldi. İ Jbaylrkta ilgili 
işyar/arla Trakyaya yerleştirile
cek göçmenler işini konuştu. Ken
di~i lstanbulda pazartesi gününe 
kadar kalacak ve göçmen i~lerini 
gözden geçirecek, sonra B. lbra
him Tali'e vekillik etmek icin 
Trakyaya gidecektir. • 

Kadınlar uçak mitingi 
yapıyorlar 

lstanbul, 12 - Yarın kadınlar 
Taksim meydanında bir uçak mi
tingi yapacaklar ve anıta ·çelenk 
koyacaklar, ~öylevler verecekler
dir. Sonra da Fatihe giderek ora
daki uçak ölüleri amtma celcnk-
ler koyacaklardır. , 

İlk okul çağındaki 
çocuklar 

lscanbul, 12 - lstanbulda ilk 
okul çağrndaki çocuklarrn sapta
mlmasma bas.Tandı. Bunların ha
kikiğ sayısı öğrenildikten sonra 
okul ihtiyacı icin tedbirler alma-
caktrr. · 

Bir adam metresini 
öldürdü 

_ lstanbul, 12 - Mecidiye kö
yundc lsmai! admda biri, kıskanç
lık dolayrsile metresini öldürmüş 
ve polisçe yakalanmıştır. 

Uçak piyangosu 
lstanbul, 12 - Uçak piyango

sunun 50.000 liralık büyük ikra
miyesini Rami krşlasmda edirne
H Mehmed o.~lıı Hasan ka?.andr. 

Bir ay hapis otuz lira ceza 
lstanbul, 12 - Polise sövmek

ten suçlu Servet adlı biri bugün i. 
kinci cezada bir ay hapis ve otuz 
lira para ce?.ası giydi. 

Döviz işi hakkında 
Türkofisten bildirilmiştir: 
'' 11 temmu~ 1935 tarihli Ulub 

gazetesinin üçüncü sayıfasmm son 
sütununda döviz alamıyacalc hii 
kümetler ba'\lığı altındaki ya?:ıdn 
bazı yanlışlıklar görülmü§tÜr. Te . 
cimerlerimiz muhtelif memleket 
lerden getirecekleri esvaya ait öde 
me şekilleri hakkında Türkofia su
belerine. Maliye Vekaleti Kamb;. 
yo teşkilatına ve gümri;klere mü . 
racaat ederek doV-U maluml\t ata
hiH .. t"'r ... 

Finans Bakanlığında 
Finanı Bakanlığı Zat isleri di · 

rektörü B. Yuauf Kemal k~ndi is -
teğiyle emekliye ay.rrlmıthr . 

• • 
Araştırma 

dördüncü yı -
lına girerken 

Cumur Başkanı Kama! A
tatürk, Türk Dili Araştırma 
Kurumunu, üç yıl önce, bugün 
Yalovada kurmuşlardı. 

Bu mutlu günün yıl dönü
mü dolayısiyle Türk Dili A
rastırma Kurumu Genel Sek
reteri B. İbrahim Necmi Dil· 
men, Yalovada bulunan Ata
türke aşağıdaki telyazısım 
çekmiştir: 

Kamiıl Atatürk 
Tiirkiye Cumur Ba::;kam 

- Yalova · 
Her yaratışı türklüğe yeni 

ilerleme ufukları açan kutsal 
elinizle üç yıl önce bugün Ya
lovada kurduğunuz Türk Dili 
Araştırma Kurumu, o günden 
bugüne hep yüce korumanız 
ve yaltmk saçan ışıklandırrna
larmızla atabildiği adnnlarm 
genişliğini de siz en büyüğü
müze borçlu olduğumuzu bile
rek, bu sevinç gilnünde yaratı
cı ve yükseltici ellerinizi iç
tem saygılar ve tükenmez 
duygularla öper. 

Türk Dili Araştırma Ku
rumu Genel Sekreteri 
İbrahim Necmi Dilmen 

Cumur Başkanımız şu kar
ştlığr göndermislerdir: 

Türk Dili A;a.ştırma Kuru
mu Genel Sekreterliğine; 

Türk Dili Araştırma Ku
~u~unun üç sene içinde yaptı
gı ışler çok büyüktür Kurum 
içinde çalışan arkadaşlar bu
nunla öğünebilirler. Kamunu· 
z~ kutlular tam başarılar dile-
rım. Reisicumhur 

K. Atatürk 
wwwvvvvvvvv VVVVVVVVvvvvvvv 

RADYOLAR 
ANKARA 

19 30 - Musiki : 
Bcethoven: Conccrto 
Keman : Necdet Remzi 
Piyano : Ulvi Cemal 

19.50 • Matbuat raporu 
20.20 • Musiki: 

Kreisler: 3 Viyana halk türküsU 
Keman: Necdet R emzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.40 • Haberler 

tST \.1'4Blfl. 
18.30 Ytizmı- der~leri. Bayan Azade 

Tarcan 
18.SO 
19.10 

20. 
20.30 

Zl.30 
21.40 

22. 

Fransızca ders. 
Dans musikisi (plak) 
Spor, konuşmaları. Salt Çelebi 
Radyo caz ve tango orkestra 
ları. Bayan Bedriye Tüziin. 
TUrkçe sözlü eserler 
Son haberler . borsalar 
Bayan Babikyan (Şan) 
Pltk neşriyatı. 

SAYIF,\ 

Y apr kooperatifi yönetinı 
kurulunun toplantısı 
_Ankara Yapı Kooperatifi yö -

netım kurulu bugün ondörtte Ta. 
nm Bankasında arsa komitesiJ'I : 
birlikte bir toplantı yapacaktır. 
Komite şehrin birkaç yöresinde 
yapılacak evlere yetecek genitlik
te dört yeri befenmiştir. Toplana· 
cak kurul bunlardan birini seçe 
cektir. 

Gümrükler ba~ ispekteri 
Samsuna gitti 

Gümrükler genel direktörlüğu 
vekilliğinde bulunan bat isp~ 
B. Mahmud tefti§ yapmak üzere 
dün Samsun'a hareket etmiştir. B 
Mahmud Karadeniz gümrükleri . 
ni tefti, ettikten sonra lstanbut•a 
gidecektir. 

Amerika malları da ek -
siltmelere sokulacak 
Amerika çıkrtlı mal aatıcılan · 

nın da eksiltmelere girebilmeleri 
kararlaımış ve keyfiyet ilgililse 
bil dirilmiştir. 

Türkiye - Suriye mülk
ler anlaşması 

Türkiye - Suriye mülkler an
laşmasının yürürlük süresi iki ta • 
raf arasında alınıp verilen mek -
tublarla 11 - 7 - 935 den başlıya • 
rak üç ay daha uzatılmıştır. 

Komünistlerin duruşması 
Dün Ağır ceza hakyerinde ko

münistlerin duruımaaına gizli ola· 
rak devam edilmittir. Geçen otu
rumda özgür bırakılan ıuçlular 
"gayri mevkuf,, olarak, Ru,en Ze
ki, Huan izzettin, Eyüp, Baha n 
Muzaffer de "mevkuf,, olarak du
rutmada bulunmuılardrr. 

Öğleden önce ve ıonra den..m 
eden duruşma bitmİ! ve karann 
bugün bildirilmesi kararlaşhrd • 
mıştır. 

Esnaf cemiyetlerinin 
eğlencesi 

Ankara esnaf mdan çahf&llU -

yacak hale gelmi' olanlara bir yat' 

dım olmak üzere Esnaf Cemiyet -
!eri tarafmdan Parti ile yönkunal 
başkanı Bay Rifat Börekçi'nin 
baıkanlrğı altında aym 20 inci cu· 
marteai akşamı Şehir Bançe11ne1e 
bir eğlence hazarlandığmı yaz . 
mışhk. Haber aldığımıza göre bu 
eğlencelerin menimin en güzel 
toplantılarından birisi olabilmesi 
için esaslı hazırlıklar yapılmakta
dır. Toplantının orijinalliğini sal
lamak için bir çok yenilikler var -
dır. 

f)üııkü İstanf,ul ga/'J Ateleriniıı başyazıları özetleri 

. deki bai yazısında 
Cumhurıyel B. Yunüs Nadi 
hava yollarımızın kurulmasrnda göz ö • 
nüne alınması gerekli işleri ileri süre • 
rek diyor ki: 

"Hava yollarımızın kurulma ında a· 
tınacak tedbirler~n en önemli iki tane
si şunlardır: Uçak tarın geçecekleri 
yollar tasarlandıktan sonra bu geçitler 
boyunca yer yer uçak alanları yapıltnll· 
stdır, bir de hava rasad merkezlerinin 
kurulması. Her ikisi teknik bilylik te· 
mellere dayanan bu iki tedbirin hele İ· 
kincisi tayyareciliğin can damarı sa
yılsa yeridir. Hava akıntılarının bilin
mesi slirekli sınamalarla ancak kural-

• laştmlabitir. Bu iş üzerinde uzun ve 

çok önemli çalışmak ister. Ancak böy
lc-Hkledir ki yavaş yavaş memleketin 
bir de bava hartasını elde etmit olabi

liriz.,, 

KUR 
da Bay Asım Us 

UN şunu yazıyor : 
"Emniyet tedbirleri, en kilçUk bir 

tecrübe hareketinde haydutları il!b 

ile karşılıyabilecek, silah ile bir ulus 

ilzerine saldınnak istiyenleri daha ön

cedan silahla zararlandırabileoek şekil

de olursa kötlilük eğilimleri daha bat

langıcında durdurulmuş olur. Onun l· 

çin hava hilcfimlarrna karşı hazırlık ya
par.kcn bu önemli noktayı hiç gözden 
uzak tutmamak laznndır ... 

=== 

ZJlMAN da, Zaman imzalı 
ki: yazıda denilıyol 

"İspanyollarla mimasebetlcrimizın 
inkıtaı uğramasından dolayı zerre ka· 

dar kabahatimiz yoktur. Kabahatimiz 
yoktur ama, bu inkıtaın, lspanyollan ot. 
duğu kadar bize de zararı dokunacagı 

muhakkaktır. Çünkü onlar bizden yu
mu rta almıyacaklar, biz de onlara zey-

tin yağı satmıyacağız, bu da tabii ki iki 

tarafın tacirlerini yeniden yeniye sıkın 
tıya uğratacaktır. Bunun en ~abi"ğ ve 

Cn açık neticesi de dünya b\1hl"dRlntn 

biraz daha artmasından başka bir şey 
değ.ildir.,, 

Tanda bas vazı yoktur. 

s 

her zaıııan 

Bütiin gaziuo, batçe ve lokantalardaıı isteyiniz. 

neşe ve ·ılıhat verir. 

1 
(Yenişehirde O~duev~ bahçesinde ve Orduevi karşısında mühendisler btrre-· 

okantas1nda hususı tcrtıbat ve teşkila tmırz herkesi memnun eder.) 
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ANKARA BiRASI: ıcaklarda seriıılik"' 



Ekonomi balaWeri: 

Alman ekonomisi
nin zorluklan 

Dr. ORdAN CONKER 
Her yd n önce endüatriel bir Wke 

er- A manya, hemen hemen bittin de•· 
Jetlerin 11nırlarım yatmıcı ürilnlere 
Jrarıı &ibmUk duYUlari)'le bpAttııkları 
p. unda pek narik bir dnre ıeçirmek· 
teclir. 

TidriJıemiaiıı de en önemli alıcısı 
olan bu tMlyik de•ledn dıt tecimi bu 
.ııJm ilk Us aymda Jlla kırk doılN.s mil· 
JOD maıt1ııbk bir mçllı: ,a.termiıtir. At· 
manyama AYrUpa Wkelerine çıkatı ıe· 
sen eewün ilk iç 91Dda Ud :yib kın 

,.. ..,.. -.dJa aktif ·- '* yıl 
....-nı 28.000.000 markla pasif ohDUf-
tu. a. Jd WıtoJt atYlltler Almuap· 
... ,.......,, pmıerilli ıeait alçtW• 
.............. Gepa yıla aw.tıc Ruı-

,. • SS, hlıDla 9' 90, Rolllftda " 32. •lla• • ., BeJsbra ~ 24. ~ 
•ııMau._-ai ....... 

lht •ehin Y,h lfMlf Wr W. pl-
...a A1mma .............. 1111Lıa ... 
..... lain cbprdm .......... Ftttk· 
.. ............... Allılla ........ . 
.............. 5 ... -.lrlçia ... 
...... 1 .,.. .. lılt ...... 
.. ...,__ ileri lllrmebedlr ..... 
........ AlmanJa ....... prt1ar 
tillllle a-. ,.,,M'snaln'1 fiitlMla 
llllrl•I'"'..., ..... ~· 1 

.... 

... ..,. ..... t1elerl .....,... ..... 
ır.a.t Almıia ............,,." diktat&rl 

myılan Dr ..... ..,.. wt .. ye ,.. 
=·pnak inmniyor. Her tlrlil ........ 
,_. .... ...__ Dr. llht patlan 
fllll9detJe fOlahnU tanftuıdlr. • .. 
..,.,ıe ,.. .. 1tlr ...... iç paara mal 
.. 7 •llltrltenlea ~ 2-S lir telku 
... ... ... .... flbt ,.,... -
....ırna. ~ Dr. labt bu 
..-etle Aım.ft , .. cm. 708 mll)'OG 
marldds bir yardlmcla IMllUllGllM:almı 

• kwhr. 
Çllrat J8PIDl7U eadtl9trl ileri •lea

led bu ,. .. ..,_ kup a.etmektıe ile· 
iti'..,~ .............. ,.. 
........... ._. ...,._ bll ....... 
.......... WM"-.fislrl-12 n'ınlla 

....... lllrlan Diri ........ -u .. ,....... .. , ..... . 
..... Dr ..... w..ı a1tmda 

....,_ pJIDb 'e ........... Ülleri 

tlrtl endlltrtler ....... llelablı 
tir -•tte dal•llll4a plı .... tlldu. 

H• •dde dlrhlı bil.._. mdeD ...... , ...... w.oı_.__. Çla-
ılı• ••• ., .... d ........ 

............ )wdal tatacak wqlerla 
lıldannwer ı&ldlr· Arımdan madenler 
w .................. ..., .. 
.............. ,. ..... •1'••••• ....,. ... 11a.,.... ..... 
w ta mı lı a1al •'MP4111..,. diler 
........... pek..,.. bir ........ ........... 

Dil il 1 .......... Hace, ... . 
.., - .... ,.. ..... zndl ..... .... 
...... , ...... goll • o,.,, ol· 
......... ~illr ... ~ •Ne 
.....,.,.~ ...... .. ................ ,.... .... . 
... pmc-..11ntet fflil -- ..,. 
.-e ,.,.. .......... WIRmeltl •• 
Diler ..,._ f.ildraJarr ....... . 
dnepnlııen..-la .... fula-.. 
,oı. Oe Btestr,8 ,.. .,._Y,eaea al· 

..ıtadır. (Gefea -- ilk ili .,.. 

.. AlmmlJa bWea 2.MO kentalbt pa· 
-* ....... Tın ba 9IDe bunu 59.00f> 
..... çııa.1111,br.) 

AJiaaajaam ftna1wa1 daramuna ... 
Wmca -- da iyi olmaktan ... 
... olc1ula aMıer. Dalph bofcllr al
ta q ince t. milyar amk İbn ba&ln 

..,.. fırlaauttır. Dnlet ...... ,. 
..ı.rmı bflılqabl1mek isin JMa ,ıı as 
... Jlldlmtıel ~ bq 'laf• 

• 'star. Blratfrme 11ndltalarma w 11-
111'111 ~-er mllfOlllak 
~ ..... ..,. ..... ettlrnı.lfdr. .... ~ .... ....,.. .... 
......... AJl'ica Gohl ...._ a-.. 
• .. lllpltaH - mfl,.a ,..._ltttmlt ........ ~--- ... J"Gll1a dmet obliplJona • ._.. 

Aa lr iN a.Airler ılH1inde aJ. 
... fi Dil ~ı,. ~ 

9llttk d 1d altı ayda ~ıkatler 
9E~.rı1H:11p we ...,.,ıe eadlltrlnin 

IU'J-.ı?a:mıcaiı Ullllllmaktadu. Diler 
Mmımalya ..... 

ULUS 
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Yabancı gazetelerde okuduklarımızl 
n birıbarleriyle çok iyı karplqtuma
ıını da bildi. Gunün birinde baraj ya· 
pısının bir Amerika firmaum ftrildi
ği ögrenildi 
Aynı amanda Japonya da ııyaaal 

sahneye çııktL İmparatorun yepnlerın• 
den biri Japonyaya yaptıjı geaimdert 
ıeri diinmüı ve amucaema çok -&lemli 
haberler getİrmifti. Uaaıt clojucla iJer .. 
ledikçe ilerliyen endüatri 4evledni öve 
öve bitiremiyordu. Bunları anlatırken 

japon kadınlarının cuıellipi de kat· 
map unutmıyordu. Vakıt pçinneclen 
babet prenai Lic Araya•ya Japoayadan 
bir eı bulmak isin Tokyo'cla 'bir a'IUka• 
ta emirler •erildi. Adiubeba'ya yisler· 
ce fotoiraf ıeldi. Prem, banıarm ara· 
suıdan Vikont Kurade'nin kwm ~ 
lendi. Artık dilin huırlrklan 111pıb· 
yordu. 

Gene İtalya ve Habeşistan meseles 
ltalya ile HaM§İıtan arasındaki anlaşmazlık ıittikçe alevlenıyor ve Avrupa kamoyu

nu il6ilendirmekte devam ediyor. lngiltetellln. ita/yanın Doğu Alrikasında harb etmesi
ni hOf ı~ımemesi. B. Maısoliniyi kızdırmıı ve bu iıten geri dönmiyeceğini açıktan açııa 
söylemefe sevketmi§tir. Fransızlar da inıilizlerin iıewıımalarım bo§ BÖrmemeite ve 
Loadta. denh anl&flllUlm yaparken kendilerine dam§ mayan lnBilrerenin §İmdi ltalyaya 
karp tedbir almal< için Fransadan yardım aramasına §llfmaktadıdar. A§8fıdaii yazılar 
•n dıırum balıkında lransız ve ingilis 6Örii.şlenle. Hate,istan hakkında yeni bazı şeyleri 
anlatmaktadır. 

TernJM ..,,.ı.lnln bir ymu1 

t._ws 4iplom..tlllnin, iıa11ua • ba
bq •1...-•hjım ko&aımak lçiD. .... 
aaı.t-•hlı hı .. adlulok wrici Mı 
tarzda kotanmma ....._. "81i18e M· 
Je çok stlç oJacaiı bir ..._ ptirmek· 
k JaPtıll ,..... 'CD'den bellımele 
bafhyor. B. lluaoHaiDin Bboli'de do
P Afrllllımaa sidea IOOO milia uke· 
dae wrclili ~imle -1Wiii ekler 
ea P, ı.,u...nmn, Jtaıya Ulullr 
.., .... bnrma -~ ..... 
till ....._ Wrs• .ıaraıı •lroaoımilı tecı-'** alm* ........... ona,. atmak 
mntlJ.lıe ,.,..._ .... &tiii tıebdide tlir 
bqaJık oJmlılr .... 8'7lelmitdr· 

......... kal,ua latlkBmetiain ..,. 

•"'-· Mr M olana ollaD IODUU 
War~olmalıb ...... pr· 
dDderini IÖJleİDifdl'· ........ .... 
Hni'Dia itıedaberi lnllmdıtı tana ısy 
padur. çtlnkG t.pkan, bltiln italyln 
uJmunun blmmuabk " tehlllıeyi, 
faydwsCI nlaat ppmaktln daha iyi 
buldupdu bildiımittir. llueolininin 
Eboli'cle tayledili bu 16zler, İtalya'nın 
Mtladıp iti eoallftl vardırmak istedl
linl. llteklerinl batta çarelerle elde e
dtmate harim aılrilmei• bile dölenli 
olduiunu ..-ımı•.m. ••bilir 

Buı ldmlelerin Rcıma büOmeti t-: 
serfade ppmak iatedikleri bakının 

ltllyaa a...o,unu liairlendirdili ve 
bayJece ele, hine pçilmek iaencn teh 
ilkeyi artudılı 11tıktır. B. Edea'isa Ro
.. ,.. Pcblıt Jhd ..... 
haf BaerıeaJn n İtalya Uluılar Soaye
tffhWı iıaraırmı dinleme:ne ona karp 
almaclık ebnomik tedbirlerden ,... 
fnclJterecJe bellnneie bqhpn •ilimin 
fqilt .....,._ Japtıll tepkiyi llr· 
mek, bu llJWDID, ualqmuhtıa bak· 
pi bir tuS4la lrotanlmauu kola11-ttr· 
racak yerde Uluelar Sosyeteaini auik 
bir darama 10bcalau ve euundan 
yenel olma bu anllflDUbiı ıenlflete
eelini a..ı.m.k lglıı yeter. Londra luı
biwinia 8needeD blhla upu c1evıet-
1ere dampnadın yapmak ietediif lir· 
llJn brpllllda ea blylk ukmyı ıet· 
tıermek ,..,-ılr. Bu, haaüterenia Al· 
_,. •1111111111 Jllllalertal boarlren 
~ ....... Cenefte lna-
nllan 8.erltMlt ....... 11rar etmNinia 
~ .,..rıca Wr "' o~ 
c1o1ayı clelil, ıtaı,... telrJlmeliJle 

lldtlrlc8 bir •Jlflıla ···- ... 
U111111r l•SJ•lllinla ftl'IJlı ..... ........ 

-~ ı' tiki.._.. ıın ... 
.. ,..... .... u. ........ aramda 

dır; ......... ~ ... bltmit 
delildir .. ...... cliplomlltik lllılnm-

dn, olclup Plııi dmm9ktadlr. Briyln· 
Kelloı paktından babledea Hlbet im· 
parato,ruqa Awrika hlhft. t&i•• ,,... 
dili Ce'lllb c1a, v.,m,tonua ba itte bl
,.. 1llr abı ile ı.tftltt «mlk llee-
tllllai " ............ ı.aırW. .. 
auclaruu llçn ~idari llir ee-

ri'lene katılmalı niyetiDcle °'•••·· 
&l*rlr. X.• Aamilra Ml6mti 
ltaı,mı • Ubet ıa•..,..sbfllu Jrom
mak isin Briyu • 1Ce1Joc fBtım .... 
..Jıyu de'lletleria bantsıl ...,.. ... 
relere ~ hot &lmnmdrle 
beıtıber, Uta.le Sosyeteamm mellleyi 
J'llllft....,. fmı lfSNrelr hot-

lıındi bulmels ıuı ••fa" amaıw 

da --· deliJdlr .............. 
ele bir Hollanda cnapu Almm,.,a ao 
mlljoa madı:lılr bfao lrNdi &ıerrell ,.,.. ..,_ 

u..- ld AlmlnJw, lpnde ...... 
....... 111111m ,....,.. aomal ... 
aomilr hayata ...... ÇllM U,le ola 
- - ..,,... ... lltia ..... ...,. 
~ ...... •pmur .. AH ... ld brıpk 

bir ............... ..,. 
ol• ımm W.. ..Uı S,111• 

nud oldujwıu ve bu it ıçin kurulan 
yarcıc komieyonunun. iki tarafı ehi 
bofnud edecek bir •lafma semini bu· 
lacafı umuduada eldujuau bildirmek
le yetıinıneoktedir. Bu da Aıs1erikanın 
bu ite ~ arauıunda elmadığmr 
ptermektetlir. Btttiln uyupna çarelen 
kullanıldıktan eonn 1talya Habep8ta· 
ne kartı harbe batlaraa '9u lllldlmete, 
krtı almacalr ekonomik tedblrlere A
merlkanm prmeai ı..-.ında. bu cnab
taa 80ftn, lncfltcrede pek de umud be•· ......... 

limdilik it bu kerteye varmaauıtır . 
Fabt itlerin kiStillqmnt için, i8"1i• 
diplomaıinin yaptıp yanlıtlar &lbı bir
çok Jinllfl• ..._ yapılmur ilamı de· 
iildir. lnpıb kamoyu B. Eden'in Ro
ır.ada girittiii işlerin ıuya düpıesin
dea tpi karıpnıı gtirünlyor. Ve ıun· 
anı da kaycledellnı ld, ingilia lramoyu 
· ndi her ft)'İA JPruıunın alacalı ta 

'llta ballı olclalunu dilfGnecek bir et 
llmdeclir. Suaday Taym1 Pnnaa iyice 
ıtbirliği yapmana, baprı ihtimaliyle 
biç bir tedbir alınamıyacağı clütiince· 
aindedir. lngilb dottlanmız btrdenbi· 
re Almanya He ıld taraflı bir denis •· 
ıa,maaı yaparken ve 8nceden bbe da 
mpnadan ıtoma'... ucu bblm doit• 
Afrlknmdaki mtlanmısa da dokunan 
Wr enerıede bulunurlarken, Franta ile 
iyice ifbirllll yapmaya o kadar defer 
vermiyorlarclL Oblerver pıeteünde. 

blklmetinla Jmllandllı ura• içisa çok 
•rt dnıaaaa B Glnia. İacflterenin. 

liyle ltalyıya artı tedbirler almak Ü· 

MN laarekete cetirmek imktaım bula· 
mıracaimı, çinlril onud' oiddil oı.ü 
yapacafr b8y1e bir ıtrıhün. Uluıllr 
lolyetftlnl dalıtmak •• laıtltıerenin 
lllDcli llendlslnl JalDIS blra'*M rlbi '* telalMse ........ ,. • ettedir. 
Ba yuar diy• lııl: ""Blslm ,.,._,. 

preken te1• ba lfl brqmunak ve t 
tllyan ulUll,S. olaa u,uertmill büa
blltln boamalmaın bir fmat beklemek 
tir .. 811. aldu111aun Ueuudır. Bilin 
111111 &erebn nokta bu lhJerin. A•ru
pan111 b8tb ny.ual bratnının bu ,es. 
dea unıhnlll pahM1DI da ol•. hllrl
metleriai prenılp adına ileriye c1oin 
iten htlfllsler tanfmdln ltltillp iti
tllndyeceffdir Tffll,_. Parh • 1. 1. IJS 

StatMy r.,.,.·. ,.,,. 
• Olrliotfe ~ B. llu19Jı1Di'nln. Ha· 
beii-* _... ,...,...~ ~ er-
teler ~n J$ bir N ~ 
memit ve bunlara er@ibnek lçla harbi 
ciripnclıc bile aüe aı ........ 

JiaJle bic çat.,w!'m. inine ppnek 
I~ B. Edeıl'lil eoa Roma ıantiade 
yapmıı oldula bitin sirFJer batui· 
la&bia utr-ıtn. Fakat •eW•n1a -
1eleyi olclulu Jftde bırakamk dilelia· 
• olmwhiJ da ..,1rım-.Ur • 

ta,ııı.n lllLU eti. böyle bir patır
dmm &ılDe l't'Dek için elinden plen 
ller ..,ı Japmaktaill " , .... tu. 

Onllrı iyi ....,...ıarca .... ~. 
ilare ltaı.,a Ue e.bctistua arumdl 
bqhyacıılr " ılrecek olD bir l[ll'laJU 
italyaallr pek kolayca utkuya uı....,.,, 
cakJar w IMp ytltdea belld de Afrilsa.
am ltekl tUa&rmda aaldi " laen 
wrld hadleeter bq ,a.teıeeelıctlr. 

9a Jbden faiau Afrlbaaı baa1 
.. ımries titmlliıadl ,.,u ... an.... ...,.,..~ ..... 
(lflllllıda~Amapeclntetllrlnf9 

... ftl'Cllr) .... --- Mltlil Mrl1ra ..... • .., ... ..,._reeekdr 
... ............... ller· ..... * ........ •• lnıttlnl ... itti 

1ılr .... - ,... ....... 11111r11, ... 

dUfUfUDU, pok cüzcl, deppebilic. 
Ba eebeblerden dolayı lncUtere btl

ldlmeti bu alandaki yikenlerinclen ay· 
rılmak taurında delildir. 

Fakat lqilterenln Ululllr ao.,.te-
11 dolayıaiyle herifte alımt ol41uiu yl
kenler kollektif şeylerdir; ferdfl ,ti· 
kealeı delildir. Bwılann oraya ballı 
badin ltelıi memleketlerle birp olarü 
p~rllmeai pnılımektedir. 

Budan ~ 1aerJMmci Wr tedbir 
aknafa blkıphnadan IAee m...ı.r loe
yeteai paktına imzalarını ..... om 
ateki devletlerin ergeleri ne oldufunu 
ketdnnelıc ltı:ımdır. 

Hele l'ranunm takınae1lı durıam 
ne olacaktır? Bunu bfJmU ıertelrten 
8nemlidlr. Ç&nlttl ite doneyjn elblrHll 
olmadıkça İtllyama Habetlatana kartı 
harekete ceçmetinf durdurmak imhan 
a!tına ıtremeı. 

Pran• htlklmeti, lnctıterentn eon 
samanlarda Almanya ile ,.pauf olclu
tu clenlı anlqmumdan pek lıOfll1ld ol
madı. Sonra pae l'rananm Bay Bden 
tanfmdan yapılan Habe:tfltlm toprak 
vermek &lergHlftin kendime claJlıpl· 
madan yapılmasını da hot g8rmemlt· 
tir 

Pakat bitin tM 4llflaleda letlade 
ldfırlaueô ......... .....,. lıl, • 4laı 

~n ikinci tepin IJlnda ltalya De 
JPnnaa aruında bir anlqma yapılmq 
n bunun ltalyaya Afrl•da hgtlr dl'I· 
ruunü: yetkisini wımlt o........,. 

V-am ı_.,.,. "~tanda 

yaln" ekonomik alanlar için midir, 
yaba del hareketleıe de lıcaplal mıdır? 
Bucfln buraaı aytıplmaktadır. 

Bundan dolayıdır M IPranmlnm ba· 
rumı 9Çtkça ortaya h,muı aıetelanft· 
tedtr 

z- 1a1a1.,.... ı...,.... ....... 
eter prttkletdnllllirlene 1111 ill lnl
nril&de atbden 1Ga1a,a 1m 9 ı ıtar. 

lngiltere. Afdra w Awapa n V
lualar S.,etalnin aeleceli için bu ltia 
tez elden kotan1mHı, bir bale yolı 

konmuı 8nemll bir me1tledir. 

Avrupa diplomaııai bunu haber a· 
br almu nr lmnetiyle barekete ,ıeçtl. 
Hele ı,eoo,ooo hektar yerin ~ eki
mi ~ U1ID alre ile japoD kolonhı· 
terlerine kiralanae1iı ,,. .Japon1ac1a bil· 
yük aJçOde 'bir clJa»n lrrtfdl kurul· 
clulu ltitiliaee hepli iılrdea ite karıt
maya kanır nrdller. ltlılya rir lnane
dyle pNtettolar yafdıfllllia INlfla& • 
....... 1Mı lfletclen hotlt""*'•lını 
ili Jt;k ıilltl• ~ ..... Haile 
Set.M •enffll ilitl iifl ._. sorunda 
kaldı. 

Habq imparatoru, herban&i bir A•· 
rupa de'lletl ile bir al..,..-blaa U\Ul .......... ~~
beri WWlll isin 1ıılJ1e Wr Qaft ı U &Is 
.... ttltarak his ftldt b1bwden 
... .. ı ... ..,.... .... UIUllar ..,.. 
tniM llrmek olcla. Ondm IODta, , •• 

ama batıda ......._ aetWf. Ce
neneMI dip...., lf1erl Jjm, p ta
DllDll bir tlred oln merlblı profe. 
11r Bnlftt Vork'u ,anma altlı. Profe. 
.ar Vork Habefl9taD itlerlnl Vlaelar 
Soeye:eıı'wll ~ ... ...._111r m
...... , , 

1 § ıbs. '1lllllıM itleri ....... 
.. Mı ..nblı felirlldili ciW iç lflet 
bakanlılı -...Wi .. • bir lnlW• 
llfl1dl. aa,.clıtl* ' 1 .......... ...... .. '* ,,_,dit ltleıl ...... ..... 

..... ela .. ~······ ıh...,. 1 o ... 

ve lutıa1uı , malli'alı 
tlfelderle ala' tıapJlrla w 11 n'dıtla il• 
Jblmdınllalr ltlai tberlerlne üldlr. 
Mwh•ı• ,.........._ tlllek n 

Cllbe 111ıınılnc'lr. Pıw. .....ı w 
,....ır lllnla bl'>ı 'su M Afl6a 
tllpnMeiiıll ,.. ıt ..... ......... 
........ tlllb ...... ~ .. .. demi,,.._ ... -... ala Ci-
bati 1imam e.l'incl9 ~ • ,..... ......... , .......... ,.... 
... •ısa- .... ,1ua .. , ..... ,... 
llcalıollnaMrlı ..... ......... ....... ~ ........ ... 

Bırlıaç balcımdan llabefillan ..... - tld Wta ....... ... 
Afrikanın 10n qemıea dnle1ıi olaıa 4lll'a tlM W • 'ıeeh ..,. ... ailllt-

Habetiatan lnuaydan italJUI ellallrp· lanaut IODOOO 11111 tar'ı ''beMle. 
ti ~tre. cGDCJdea de pnc ltalJua ID- IWı ı .. 11 .._ b•ftdlıll 1 t.lpn· 
maHıi ite çevrllmlttlr; bir at l&Dlrp- da &lrllll bir lllln .... ..,...ı mrlk 
.ı t81 halinde oJ4u1mM1ua A+ıılı1ıl Wqln RJn nhds. Bit JEi' a.i 
ma verimli •e senp., JUbM ,.,1a 11W.-ıı 11t.lıa 111r 
topraklanna ltaı,a ta eüidenberi ,a- ...,. ......... '* ............ . 
sGaü dfılımiı. beklemelıctedlr. Dota ft IUoJU inil-- ,.,u ....... ..,. 
llatı ............... Bri•,. topNkla- .., ...... --·-······· n bal-..J•; ..... ..-. batıda JPalıll& l..ı,.m • Mllaw ....... 
Brituıya Somallid ftrcbr. itte ba be- ,.U bMJeiıedtı.. AJ11r41 ı• .... M 
lamd8D .. ~ Bıleaya içiD lapdnlsl lloJmillM .e.111ııuine • 
biJ1k anea YUdsr; hele llm Hll'dl ltu .,. 1IPlr JıiafVllar: .......... Wr 
Habqiltuam Jilllü ,., .......... ı.a, 1Jim •a •ırdw aplı ..-.ı-. 
......a.ta .......... - ,.... .. ı.a,.a ................... ... 
terine IJçtl JOktur. - - ..... ._ 1ıılda meliıleketl 

Sadan'm, ..... .,.... - ....... ... ..... ·-- --- - .... 
:payılauf .. ,__ ....... ... ...,_..... ptlbilecıefi ..., ....... 
,...., llni JUJ1D. B .. •11•• ·• ,.... bir yol da yaptılllr ........ "* ,.ı 1a-
1ek yaylltlarmdeD ••• ,illi .. ........ ... .,... ....... blylk olan bir ital-
11 .... J •• ..,...... ,..... s8lllnl yan -- bllra4I Jdl1mlttl; ltilly8 
clolapn buı A'll'Upl mibendisleri pp- •a Wtbk ....._ ua•c •.- An· 
tıkları araıtırmalar eonucunda ba akıp cü. buc8a Nıı.cd olan bir ltalpn 
ptleD s-una ı.raj lmra'9k --,1e ......... • - ......,. ..... , R 
Billl8'ıft lf1nc1e ahko,mü n lmomal w...et .,..ıresf olMa Adi....,.'J\m 
blltıede ,_.. ,.dftbmü wk' 'mrı -. ... '- ..,_.. ,_,,,.. 
oldufimu 18yldiJer. B•ua lserine mi- 1d _,...... olmıyacalrtır. Benim bildilhi 
1*dillerlewa.....,_,...._ ... wMld.r._ .. .__ ........ ; 
,...._, T.._ ,sJI JUllDda ,.,._ ~ ........ ~ala ..... ~-
.ollll bir lıuaJ-. llari.-n'.ia ~ 1 - .................. ,,.. ... ,,.,. .... , •• 

11111• ollil ladan'm pmaukçWanm eko- dır HD.f ..... btUr8-t ~ 
..a •• ·-............ 11111 r'mllaraadlıld ..... ttMltftk. 
llfMllıal aalaclı. fıaaaulum Rifte .....,..ldtırmdım 

Bri-,.nm HartmadUI .,,_mı da çolr c1llla Ptıla bir daJantıl "* 
tlla Mlrldl. Bit 9*lt .. ,....D rebileceklenHr Bu m•lelıın ....... 
..... lllr laatlli ,.;ı- fldb ... yaptl· 111r Cltlllô& Pi L;ı dolllPf.-.ma1i· 
nb ı·• ~1r IPI "':' ,,.,._ i* .._.... w ..,_ 
.............. ,.... - -= ::ıedttl J .... k ... CWıtJ ... 
........................ ,.. ri.Jl ~.. ,..rltldlı 
'8ncıdulll ......._, fmp11ratar lNaJa. ~• 
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Gazi s 
•• de s 

Gazi Eğitim Enstitüsünde fizik 'lter:. s uu ve talebe için kimya çalrşma saronu 

(Bsşr ı. ci sayı/ada) . . 
· · d de şımdıye El işi kısmı sergısın e 

d h. bir okulumuzda rastlamamış 
ka ar ıç k T h 
oldugumuz usta işlerle karşılaştı . a. -

ta demir teneke, bronz, alçı, bakır, pı· 
• ' "nko gibi maddelerden · ,., ,mukavva, çı 

rın:r .. 1.. eşyaların 
iı§lenerek elde edilmiş tur u 

. u birinci dereotde bir aanat kıy· 
birçoğ . . l san bunları seyreder· 
metine aahiptı. n ı 

un bir ertik hayatı olan dcneçl 
ilen uz. a karşısın· 
ustaların elinden çıkmış eşy 
da bulunduğunu sanıyor. 

B 
bu •ubeden çıkacak resim 

u sene :r e 
1 
• • '"ğre.....,enleri, memlekete yepy -

ve c ışı o .... · "'k 
ni bir görüş ve duyu§ kapuitesıle !u . 

... 1 klardır. Bu kalıtede 
Jü olaraık dagı aca 

1 . memlekete yavaş yava§ 
öğretmen erın b" .. 

kültür hayatımızda ıç şup· 
yayılması d f dalı et 
h 

. 1...: yakın bir zaman a ay -
~z~ T .. ~ 

kilerini gösterecektir. Modem ur. y~ 
. . tik yükseltecek olan yenı ne-

yı gıt çe d l•w• 
bö. J enstitülerde mo ern ıgın 

aillcr, y e ld w 

i kültürün ne dernek o ugu· 
ve meden ,.w tm len'n • • 1 an genç ogre en 
mı ıyıce an ayı --'·tır En fazla ihtiya· 

11 ·ı ogru a~ • e erı e Y k kalite ya· ... duyu zev ve 
cımız ol n sag ' . .. .. 

. f b 'ka gibi Gazi enstıtüsu, ya-
pan ıbır a rı • 

b
.. ilk T-Orkiyesi için ıkendı payı· 

nnrn uy b akt . i hakkiyle aşarm a-
na düşen ödev 

dır. aı· d nı 'ınarı Kem ın a 1 
B' iık turk mı 

uy :~~ 1 apıdan ayrılır-
almezleştiren bu g.ı.u.e y d 

. . k e içimiz umu kcn gönüllerımız ışı v 
. . T li sağlam atılan her §ey 

dolu ıdi. eme 
başarılacaktır. 

Enstitii hakkında bilgeler 
da ki . .. il kurağı Ankara 

Gazi Enstıtus . 'd' B 
wlarından bırı ır. u 

dem okul acurag 
en mo t .. rik :mimarlarından 
kurağın planlarını u Yapısına 8 ağus· 
J[eınSlettin .y~pını:rianmıştır. Kurağ 
~os 1927 tarıhınde ş . ·ık "ğ· 

b . bulunacak bır ı o 
500 yatı talc esı S 

k yaptırılmı~tı. on-
retmen okulu otara . . E 

..... ne verilmıştır. ns-
ğ'tiın enstıtusu 1 re e ı 130 odası vardır, bun a· 

titil kurağının -'"h ne yemekhane, la-
b. oğu yat<fl' a • 

rın ır ç .. dersane olarak yapıl· 
boratuvar. atolye, 
mı• büyük salonlardır. w da ·ı 

'1 ti'tU için &fagı gösterı en 
Bu ens 

harcalar yapılmıştır: Lira 

Kurag yapısı 

:Kalorifer dayresl .. 
Mimar Kemal'e pHinlar açın 

1,352,000 

14,329 

10,000 

Kalorifer, sıcak 6U, çarnaıırane 
Eleıktrik konulması 
Rasat kubbesi, terası 

Su tesisatı 
f ns salonu Laboratuvar, kon era 

ve dersanelerin tesisatı 

Ders aletleri d 
w · · salonu ve sta Beden egıt1m 

eşyMI 

şose (yol) ve bahçe 

130,000 

22,900 

3,424 

14,000 

50,000 

35,000 

100,000 

5,000 

1,746,753 

Gazi eğitim Enstitüsünün labora-

tuvar, atölye ve özel dersaneleri ve aı
nrflarında modern bütün ders araçları 

vardır. 

Ders yaraçları iki nevidir; 1) Öğ
retmenin işine yarıyan deneç yaraçları, 
2) ~alebenin dene~ler yapmasına ıyara

yan yaraçlar. 

Her laboratuvarda beş kısım vardır: 
ı) Öğretmenin ders verme1li iç;n ha

zırlanan kısım, 2) Öğretmenin çalıpna
sma özgü oda, 3) Ders yaraçları muha
faza edilecek oda, 4) Talebenin deneç

ler yapması için hazırlanmış oda, 5) Ta
lebe deneçlerine özgü yaraçları muha
f ;u:a etmeılr için ayrı oda. 

nema ve Epidiaskop makıneleri de var
dır. Salon gUzel ve tükel bir tekilde dö

§enilmiştir. 

Okulun 360.000 M. murabbaında bü
yük bir arsası vardır. Bu arsanın yarı
sına yakın kısmı bahçe haline getiril· 
miştir. Diğer kısımlarında da birçok o

yun yerleri vardır. 
Gazi Terbiye Enstitüsünün şu şube

leri vardır: 

ı. - Pedagoji şubesi bu şubeyi bi
tirenler ilk oku11ar ispekteri ve ilk o· 
kullara baş öğretmen olurlar. 2. - E· 
debiyat şubesi, bitirenler orta okullara . 
orta derecedeki ertik okullarına +ijr' 

Gazetectler, talebenin lJrnek oıarak. hazırlamakta oldaklarr öğretmen e'r"ı 

önlinde konuşuyorlar 

Fizik, kimya ve biyoloji dersleri f • 
çin ayrı ayrı laboratuvarlar, pedagoji 
ve psikoloji, müzik için özel dersane· 
ler yaptırılmıştır. Bütün laboratuvar ve 
dersanelerde, Epidiukop'le ders veril

lebileccktir. 

Derslerde kullanılmak üzere mekte· 
bin bir de projeksiyon filimleri kolkk

siyonu vardır. Burada okulun gaye ve 

düzeyine uygun olmak şartile yapıla

cak ilmiğ çalışmalar için de yetecek 
kadar tekntk yaraçlar vardır. 

Okulun kütüpanesinde 4000. cilt ki· 
tap vardır. Talebe notlarını çoğaltmak 
için okulun basını<:vinden (Schwarz· 
press) faydalanılmaJktadır. 

Eğitim Enstitüsünün atölyeleri şun
lardır: 1. - Resim deraanesi. 2. - De
mir işleri atölyesi. 3. - Modelaj işleri 

atölyesi. 4. - Tahnit ve Biyoloji işleri 
atölyesi. 5. - Sınıf tekniği işleri atöl-

yesi. 6. - Kağıt mukavva işleri atölye

si. 7. - Ağaç ifleri atölyesi. 8. - Atöl· 
yeler iç.in depo ödevini gören odalar. 

Okul kurağının yanında bir de mo

dem beden eğitimi salonu, apor ve o· 

yun yeri (atad) vardır. Bu salon ve o
yun yeri de en yeni tarzdadır. 

Enstitünün konferans salonu bin ki· 
§i alacak büyilklUktedir. Bu salMda ai-

çe, tarih-coğrafya ve yurtbilgisi öğret· 
meni olurlar. 3. - Fen §ubesi, bitiren
ler orta okullara ve orta derecedoki cr
tik okullarına fen bilJisi, biyoloji ve 
riyaziye öğretmeni olurlar. 4. - lş der
si ve resim şubesi, bitirenler liselerde, 
orta okullarda öğretmen okullarında 

ve orta derec-cdeki ertik okullarında re· 
sim ve yazı dersi öğretmeni olurlar. 
5. - Beden eğitimi şubesi, bitirenler 
liselerdeki öğretmen okuJlarmda, orta 
okullarda, orta derecedeki ertik okul· 
tarında beden eğitimi öğretmeni olm
lar ve spor işlerile uğraşırlar. 

Gazi eğitim enstitUaünün ayrı şube
krinde bugün 197 yatılı talebe vardır, 
bunlardan 30 u kızdır. Enstitünün 1934 

• 1935 ders senesi kadrosuna göre 42 

öğretmen 9 yönetim işyarı çalışmakta-

dır. 

Enstitü ku~ağı içinde "Gazi lisesi., 
adı .ile bir de lise ac;ılmıştır. Lisenin 
480 talebesi vardır. Bunlardan 70 kadar 
aktılı yatı talebesidir. 

1934 • 1935 ders yılı kadrosuna göre 
lisede 32 öğretmen 9 yönetim ityarı ça· 

Jıpnaktadır. 

Gad cnstitUsUnU 1928 yılında yalnu: 

edebiyat ıubesinden 15 kişi bitlmıi§tir. 

Diğer yıllarda okulu bitirenlerin sayısı 

da ıöyledir: 1929 da edcbiyatt:ar -~ 

-'--------~--~------------.,,....·-nd•.J.U.<~UM.lo .. atö si ve mutlalıt•n bit kö~ 
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mleket Postası -
Gazi An tebde tecimel durum 

Gazianteb, (Özel aytarımızdan) -
Şehrimiz tecim işleri oldukça düzgün 
ve nomal durumdadır. Yılın kurak geç
işi her çeşid ürüniın bereketine iliş

memiştir. Bununla beraber Gazianteh. 
daha ziyade bir endüstri şehridir. Bu· 
rada her çeşid endüstri kurumu vardır. 
Şehrimize iyi bir gelir bırakan bu şuğ
benin başında dokumacılık gelir. Şim
diki halde ilimiz içerisinde üç binden 
fazla dokuma tezgahı sürekli olarak 
çalışmaktadır. Bu tezgahların 934 yılı 

üretimi (1500) tona yaıkındır. Bu mik
darın % 85 i Anadoluya gönderilir. 

Dokumacılık işlerinde geçen yıl bir 
yolsuzluk yüzUnden bir sarsıntı görUl

müş ise de tecim ve endüstri odasınca 
alman tedbirlerle bunun önüne geçil· 

miştir sayılabilir. Bu yolsuzluk, bir kı
sım tecimerledn en ve boydan kazan

mak ereğile kcitü mal çıkarmalarından 
ileri gelmiş ve odaca yeritilen kontrol 
sistemi pek iyi sonuçlar vermiıtir. 

1913, dokumacılığın en ilerlemiş yı
lıdır. O yıl çalışan tezgah sayısı beş 

bini geçmiş ise de elde ettiği mal iki 
bin tonu bulamamıştır. 934 de ise üç bi
ne yaıkın tezgahla bin beş yib ton do
kuma almak, bu i§teki ileci gidi§i gös
terir. 9215 da tezgah sayısı dör yüze düş-

mustu. Devletin aldıgr ekonomik ted· 
birler ve kontenjanla 931 de binı aştı. 

Bu tezgahlardan ayrı ayrı iki do
kuma ve bir iplik fabrikası olduğu gi
bi Kilis ilçesinde de birçok dokuma 
tezgah ve fabrikaları vardır. 

Kılimcilik de Anteb endüstrisınden 
dır. 250 tezgah vardır. 934 yılında eld 
edilen 160 ton kilimden% 90 ı dışarıya 
gönderilir. Geçen yıl Romanyaya d 'l 

gittiği öğrenilmiştir. 

Sepi: eski bir sanattır. Kırmuı, gUl, 
şeftali renkli sahtiyanlarımız Suriye, 
Mısır ve bUtün kuzay Amerikada pek 
ünJUdür. Fakat son zamanlarda Suriy~
nin ağır gümrüğil ve 934 yıhndanberi 

yeritilmcktc bulunan yoğaltım vergisi 
bu sanatı çok hırpalamış ve iti yüz bin 
liradan artık olan çıkıtı kırk cm bin 
liraya düşUrmUştUr. Bununla beraber 
son kurultay toplantrsında aayJav de
legelerimizin yaptıkları giri§imle bu 
verginin kaldırılması onaylanmıştır. 

Sabunculuk: Bu yıl zeytin ürünü 
pek bereketlidir. Uç yıldanberi sürüp 
giden kur<Mklık kalmadığından bu işle 
uğraşanlar çok ııev.inmektedılr. 934 üre
timi yüz elli tondur. Bu mikdardan 
yil!:de yetmişi dışarı satılır. Anteb 
uytinyağı peik halis oldu!undan pfya· 
sada fazla aranmaktadır. 

Devlet Demiryollan Aydın hattına elli kişilik 
otobüs alıyor 

Aydın, (Özel aytarunızdan) - Se
kizinci bölge devlet demiryollarr Ü.ze· 

rinde bir inceleme gezintisi yapan ge 
ncl direktör B. İbrahim Baybora ve ar
kadaşları dün dönmüşler, öğleden önce 
Aydın istasiyonundan geçmişlerdir. 

Parti tarafmdan genel direktör ve 
sekizinci bölge ispekter vekiline ı 

temmuzda yapılan tren töreninin fo. 
toğrafları verilmi tir. 

Öğrendiğime göre devlet demiryol
larının Avrupadan getirttiği son sis
tıem SO kitilik otobüsler bu yol U.Eerln· 
de hemen işletilmeğe başlanacağı gibi, 

çok toz yapan ve yazm en sıcak ayla

rında yolculara pencere camlarını aç

tırmayan ve dar sık vagonlarda bunal· 
tan, bayıltan 120 kilometrelik tozlu 
kısmına halas dökülmcai için emir ve
r.ilmiştir. 

İncir, zeytinyağı, miyan kökü ve yol· 
cu tarifelerinde hemen yeritilmek Uze-

r~ bir ay içinde ucu?. tarife yeritileoek· ı 
tır. 

Tünel arkasından yapılacak baryant 

Devlet Demiryolları 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

Trenin giderken bir toz bulutu 
içinde ilerlemesi de itte bundan 
ileri gelmektedir. 

Biz, bu kötülüğü, en tozlu böl
gelerden baılıyarak bütün hattı 
balaala pekiıtirmek suretile ya -
va§ yavaf ortadan kaldıracağız. 
Çok zaman istiyen bu İş bitince 
Aydın hatb üzerinde de, öteki de
miryollarımızda olduğu gibi, toz 
kalmıyacaktır. 

- Aydın hattı üzerinde tren -
ler hem yavaı gidiyordu ve hem 
de tarifeler yüksekti. 

- Oralar halkının bu iki me . 
sele üzerindeki sızıltıları haksız 
değildi. 

Biz trenlerin hızını hemen ar -
tırabileceğiz. Bundan baska Kara 
kuyu ile Afyon Karahisar arasın
daki rav d"seme isi biter hit"ne'7, 

dagojiden 16; 1931 de pedagojıden Q: 

1932 de edebiyattan 3, pedago· 
jiden 9, tabiiyeden 4, riyuiye
den s, tarih-coğrafyadan 3: 1933 de ede
biyattan 5, pedagojiden 20, tabiiyeden 
4, rlyaziyedcn 5, tarih-coğrafyadan 13; 

1934 de edebiyattan 12 pedagojiden 9, 
tabiiyeden 5, riyaziyeden 8, tarih coğ· 

rafyadan 13 ki hepsi birden geçen yJlın 
sonuna kadar 169 talebe enstitüyü bi· 

1 

tinniftir. İş re.sim ve beden eğitimi kı

ıımları ilk olarak bu yıl mezun vere

cektir. 

hakkında daha kesin bir karar verilme· 
miştir. Bu husus fen kurulunca incele
necek tünelin genişletilmesi veya bar· 
yant yapılması hususlarından hangisi 
daha elverişli görülürse ona göre he· 
men iJC başlanacaktır. 

*"'"' 
Aydın orta okuluna bu yıl S35 ta· 

lehe devam etmiştir. Birinci sınıf; iki 
fransızca bir almanca olmak üzere u~ 
ıuğbe, ikinci ve UçUncll sınıflarda bi· 
rI fransızca ~ biri almanca olmak ilze· 
re ikişer şuğbe olarak dera görmüşler· 
dir. 

Birinci sınıfa devam eden 159 tale· 
beden 85 §i sınıflarını geçmiş 53 çU ey
lUl yoklamasına 21 i de sınıflarında 

kalmışlardır. 

İikinci sınıfa devam eden 102 talebe
den 57 si sınıfı geçmişler 34 il eyliıl 
yoklamasına ikisi de sınıflarında kal
mışlardır. 

ÜçilncU sınıfa devam eden 74 talebe
den 415 aı okulu bitirmi' 26 s1 eylUl yok 
lamasına ikisi de sınıflarında kalmış
lardır. 

nasıl yönetilecek ? 
Denizlinin dogusundaki bölgenin 
Ankara, İstanbul, Adana ve iz . 
mir'le olan ilgilerinin anahat ge -
reçlerile Afyon üzerinden yapıl -
ması imkanını arayacağız. Bir de 
Ödemi§ · Tire - Nazilli, Aydm'la 
lzmir arasındaki yolculuğu mo -
dem yaraçlarla kısaltacağız. 

Tarifelere gelince; devlet de -
miryollarmın tarifelerini yavnı ya
vaş, bu hat'da da yerilerek halkın 
dileklerini yerine getirmeye ça -
lışacağız. 

- Aydın demiryolları icin 
başka bir diyeceğiniz varmı? 

- Bence bu hattı satın almak· 
la yapılmış olan en önemli iş, yo 
lun lzmir'de, bitim nok asmrl~l i 
Alsancak doldurma ve boşalt '\ 
dura~ma sahih olmuş olmaktır. 

Bu durak büyük ve ek ·il· siz bi 
eserdir. Antr nlRu, is' de ve 
hangarları ile Türkiye'de l'lt n • 
bul da hesaba kl'\t1h"Tlk ~~rtil b·ı 

kadar iyi enstalasyonu olan bir 
bul da hesaba ka•ılmak şartile bu 
tırlamıyorum. Yaobi::ım i11 c eme· 
lere göre lzmir'in tabii im!'tnı b•ı 
rası olmak gerektir. 1wıir'd .. e· 
cimerlerle yönetmenler de bu fi -
kirdedirler. Liman buraya getiri -
lecek olursa üretmenler ve teci • 
m"rler birçok paralar harcam k -
tan kurtularak büyük faydalar el
de ,.rlACeklerdir.,. 
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Devlet Demiryolları ve Ll manları Umum ıı 
Müdürlüğü ilarıları 

İLAN 
Mersin eşyayı ticariye anbarı tahmil ve tahliye işi mu

kavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle müt-eah
ttide verilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltme.ye k-0n
muştur. Senevi yapılacak tahmil ve tahliye işi vasati 2-50 
bin ton mikdarmda tahmin edilmiş olup beher ton için mu
hammen ücret 9,5 kuruştur. 

Muvakkat teminat akçesi % 7,5 hesabiyle 1781 lira 95 
kuruştur. 

Eksiltme 26 temmuz 935 cuma günü Adana'da işlet
me Müfettişliği merkezinde saat 10,30 da yapılacaktır. 

Teahhüt edilecek ve yapılacak işin mufassal şartna
mesi Mersinde İstasyon Müdürlüğü ile Aclana'da işletme 
Müfettişliğinde ve Ankara'da D. D. yolları hareket mü
dürlüğünden bedelsiz tedarik edilebilir. 

Muvakkat teminat akçesi Ankar.a ve Adana ile idare
miz veznelerine yatırılabileceği gibi kanuna uygun temi· 
nat da kabul edilir. 

İsteklilerin 2490 No. h A. Eksiltme ve ihale kanunu 
gereğince teklif, teminat ve vesikalarını havi kapalı ve 
mühürlü .ıarflarmı eksiltme günü saat 9,30 za kadar Ada
na işletme Müfettişliğindeki komisyona makbuz karşılı
ğında vermeleri ve eksiltme zamanı olan saat 10,30 da ko-
misyonda bulunmaları lazımdrr. (1730) 1-2921 

Satılık fabrika 
lstanhul Ziraat Bankasındaıı: 
Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde 

ceman 45013,3250 metre murabbaı arazi üzerinde kain Bel
çika fabrikası nam ile maruf: 

Makine dairesi, müberrit dairesi/kazan dairesi, ıskarta 
dairesi, çırçır ve temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç 
dairesi, sulama ve paçal dairesi, çiğit anbarr, koza mağa· 
zası, prese dairesi, koza mağazası malzeme anhan. petrol 
ve benzin mağazası, atelyeler, hala, otomobil garajı ve 
atelyesi, müdüriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, 
müdüriyet ikamet binası, başmuhasebeci binasından ibaret 
ve icinde bir adet 350 beygir kuvvetinde bollincik ın<rka 
buhar makinesi ve iki adet kazanı, 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, bilUmuın transmisyon, çırçır makineleri, 
şifleme makineleri ve elyafın tozlarını almak için makine
ler, vantilatörler, su cihazları, yangm tesisatr, çenber kes
me ve delme aletleri, tozları nakil vasıtaları, bilumum mal
zeme ve yedekler ve sair alatr edevatı bulunan ve pamuk 
ve nebati yağlar sanayii Türk Anonim Sirketinin malı 
olan: -

İki numaralı cırcıl' f ahrikası 
-> 

Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 
senetle borçlu bulunan Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 
Türk Anonim Sirketine bu borcu ödemesi için yazrlan ve 
gönderildiği k~yden müsbet 10. 4. 935 tarihli ihbar~ame 
üzerine de tesviye etmemiş cılduğundan i~bu borcun ıhale 
tarihine kadar % 9 faiz ve % 3 komüsyon, sigorta ücreti, 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum 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· 
marah tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan ve 
2280 numaralı kanun mucibince ü~ yeminli ehli vukuf ta· 
rafından cem'an 107.500 lira kıymet takdir olunan mez
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümtıeri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bu~uk 
ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat iha
lesi 26. 8 935 tarihine rrtüsadif pazartesi giinü saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi o/o 7,5 dur. 
Şratname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 

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

l\'laliye Vekaletinden: 
1- 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

devlet alacaklarına 60 kurustan alınmakta olan beher me
cidiye gümüş fiatmm tenezriilü hasebile 54 kuruşa indiril· 
miş ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için malsandıkla
rına tebliğat yapılmıştır. 

2 - Cumuriyet Merkez bankasında beher on gram safi 
meskll:k ve gayri meskuk halis gümüşü 27 kuruşa satm ala-
caktır. (1720) 1-2926 . 

İstanbul Deniz 1 evazım sabn 

komisyonundan: alına 
Tahmin edilen bedeli 58500 lira olan 4500 ton Rekom

poze kömür 29 temmuz 1935 pazartesi günü saat 15 de 
Kasımpaşada komisyon binasında kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 292 lira 50 kuruş mu
kabilinde her gün komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
4175 liradan ibaret muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubunu ve kanuni belgeleri havi teklif mektupları
nm r· iltıne ıaatmdan bir saat evveline komisyon baş-
k:-1,....· 11:1 vermeleri. (3880-1722) 1-2934 

ULUS 

Satılık f abrıka 
lstıanlltıl Ziraat Bankasıııdan: 
Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

bulunan ve ceman 57915 metro murabbaı arazi üzerinde 
kain ve Sinasiler Fabrikası nam ile maruf: 

Koza~ anbarı, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 
3 numaralı dizel motör dairesi, şifleme dairesi, çırçır dai
resi, platforma 1-2 dizel motörler dairesi, buhar kazanı 
dairesi, biderlik çiğit anhan, çiğit anhan, balye anhan, 
temizleme paçel ve prese daireleri, malzeme anhan, zibil 
anbarı, otomobil garajı, kütlü anbarı, müberrit su deposu, 
müberrit kuyusu, tamirhaneler, çenber anhan, tahta kurut-
ma dairesi, yazıhcıneler, 1 No. pavyon (fen müdürü hane
si), 2 No. pavyon (sevk memuru hanesi), 3 No. pavyon 
(tamirat amiri hanesi), 4 No. pavyon (Ustabaşı hanesi), 
amele helası, su motörü dairesi, su deposu binalarmdan 
müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muharri-
kesini teşkil eden 1-2-3 numarah atlas markalı beheri 150 

beygidik üç adet dizel motörü, çırçır makineleri, şifleme 
makineleri, temizleme ve prese makineleri, vantitatörler, 
umumi transmisyon, kıncı makineler, pamuk presesi, nem· 
leme aleti, kantar, kfülü kırması, su deposu, buhar 
kazcınc. demirh!"lne rrı::ıi<ineleri, marangozhane, makineleri. 
plat, Çlr<'trl3rı. pliit çırçırlarmm kuvvei muharre
kesi, lcko·.,1obil, Rr:ıl! ~r gin atelyesi. ye<lek aiat edevattan 
ibaret \'e Pamuk ve Nebati yağlar Sanayii Türk Anonim 
Şirl<etinin: 

R1l· n~ ~~"·0h rr"~!l' f"h-r~l{"~~~1 

İstanbul 6 ıncı Noterli?"ince tasdik edilmis 30. 11. 931 ' . 
tarih ve 15142 numarah mukavele ile Pamuk ve Nehatl 
Yağlar Sanayii Ti.irk Anonim Şirketinin Bankamıza olan 
mikdarı maltlm borcunnu 10. 4. 935 tarihinde gönderildiği 
kavden müspet ihbarname üzerine de tesviye etmemiş ol
du~ undan i~bu borcun ihale tarihine kadar 01,, 9 faiz ve % 
3 komüsyon, si~orta ücreti, hesap masrafı. nakli nukut, 
muamele vergisi. avul·at ücreti ve sair bilumum masrafla 
birlikte tah~ili ic;n hu borc mukabilinne Bankamıza ipo
tekli clı1p yıık;ırcl.:ı hudut. cins ve sair t>vsafı ve müstemi
latı yazılı Ad"'na T"nu Müdürli.i~ünün 22. 9. 929 taı·ih 64 
numara1ı taou <=enedile "irket;n tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf 
tarafından cem'an i2.000 lira kıvmet takdir olunan mez
kur fabrika l 697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hü
kümleri dairesinde 10. 7. <BS tarihinden itibaren bir buçuk 
ay müf!detle acrk artırmay'1 çrkanlmıştrr. Muvakkat ihale
si 26. 8. Q3.'i tarihine mü~1dif pazartesi gi.inü saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında vapılacakttr. 

Teminat akc;esi mc 7.5 dir. 
Sartname Galatada k'\in Bankamız. Adana, Mersin, 

Ankara Ziraat Bankaları l:apılanna asılmıştır. (1584) 
1-2727 

s~tılık ev 
i~t~ı1hul Ziraat Bank~as1ndan: 
Adanada Yeni istasyon civarmda Narltca mevkiinde 

kain Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli bu
lunan Sinasiler fabrikası namile maruf Pamuk ve Nebati 
Yağlar~ Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 1 nu· 
marah fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çi
mento bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 mcı NoterliıYince tasdik edilmis 9. 11. 931 ta-b ~ 

rih ve 15142 numaralı ve Beyoğlu 4 üncü Noterliğince tas-
dik edilmis 11. 2. 933 tarih ve 640/ 33 numaralı mukavele
lerle Pamu

0

k ve Nebati Yaö-lar Sanayii Tük Anonim Sirke-
~ . 

tinin Bankamrza olan mikdarı malUm borcunu 10. 4. 935 
tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine 
de tesviye etmemis olduğundan işbu borcun ihale tarihine 
kadar % 9 faiz ve % 3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap 
masrafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti ve 
sair bilumum masarifle birlikte tahsili için bu borç muka
bilinde Bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve sair ev
safı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 
2. 4. 930 tarih ve 87 numaralı tapu senedile şirketin tasar
rufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan 
üç yeminli ehli vukuf tarafından 8000 lira kıymet takdir o
lunan mezkur ev, 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu 
hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bu
çuk ay müddetle açrk arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat 
ihalesi 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi glinü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

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

Ankara Ziraat Bankaları kapılann asılmıştır. (1584) 
1-2725 

Anl~ara inhisarlar başmüdür -

Iüğünden: 
İstasyon civarındaki atlŞ poligon binasında yapılacak 

büfe senelik kiraya verilecektir. 
Burada müskirattan maada her şey satılabilecektir. 
İsteklilerin şartları anlamak üzere Ankara inhisarlar 

baş müdüriyetindeki komisyona gelmeleri. 
İhale 5 ağustos 1935 tarihine rastlayan pazartesi gü-

nü saat 16 da yapılacaktır. (1742) 1-2941 

13 TEMMUZ 1935 CUMARTI 

"l Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

ı - Kırklarelinde 725 şer ton kuru ot ve samanın ka· 
palı zarfla ihalesi 16.7.1935 salı günü telgrafhane ayan 
saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Kuru otun tahmin bedeli 25375 lira ve ilk temina
tı 1903 liradır. Samanın tahmin edilen bedeli 10005 lira ve 
ilk teminatı 75 l liradır. 

3 - Ayrı ayrı şartnameleri Kırklareli satın alma k.o
misyonunda hergün görülebilecektir. 

4 - ksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektuplan · 
nı ihale günü saat on beşe kadar Kırklareli satın alına ko
misyon reisine vermeleri ve saat 16 da komisyonda bu 
lunmaları. 1-2668 

İLAN 
1 - Tümen kıtaatmın senelik ihtiyacı olan 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 mahallin satın alma komisyo
nuna müracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - İsteklilerin münakasa kanunun 2. 3. üncü madde
lerine göre istenilen vesaikle muvakkat teminat tutan o
lan 1431 liranın ihaleden bir saat evet tümen muhasebe
sine tevdi'i ile alacakları makbuzla komisyonda hazır bu-
lunmalarL {1697) 1-2920 

İLAN 
1 - "125040" kilo un satın alınacaktır. Tahmin edilen 

bedel 15005 liradır. 
2 - Şartnamesi hergün Edirnedeı Tuğay satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
3 - Eksiltme 30 temmuz 1935 sah günü saat 16 da E· 

dirnede tuğay satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - Muvakkat teminatı 1126 liradır. 
6 -Teklif mektuplan veya icap eden vesaik münakc>o:;ı 

saatinden bir saat evel Edirnede tuğay satın alma komıs~ 
yonu baskanhğma verileceği ilan olurtur. (1738) 1-2940 

İLAN 
160 bin kilo sığır etinin ilan gazeteleri muayyen günde 

gelmediğinden tehir edilmiştir. 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 

ı•Httll-tllwttlltttlll-Hllfflllffllllll-11111111111111141-tHlllAllUllll--Ml-MINlllllMllUU!lll 

i Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
3 

! Satın Alma Komisyonu ilanlan 
~ 

İLAN 
1 Adet Motör Pomp ve Teferruatı 
Tahmin edilen bedeli (550) lira olan yukarda mikdan 

ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü satmalma komisyonunca 29 temmuz 935 tarihinde pa
zartesi günü saat 14 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (41) lira (25) ve 2490 numaralı kamı
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle meızkfir gün ve saatta 
komisyona müracaatları. (1723) 1-2923 

i LAN 
Silah Fabrikasında halen mevcud 500 kilo ve 31 mayıs 

935 Tarihine kadar yevmiye enaz 100 ve en çok 300 kilo 
ceviz ağacı talaşı satışı. 
. Beher ~ilosuna tahmin edilen 25 kuruş fiat ile yukarda 

cms ve mıkdarı yazılı talas askeri fabrikalar satmalma 
komisyonunca 29 temmuz 935 tarihinde pazartesi günü 
saat 14 de açık artırma ile satılacaktır. 

~una. aid ~artname parasız olara komisyondan verilir. 
Tahplerın muvakkat teminat olan 1285 kuruş ve 2490 nu
maral.~ kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle mez
kür gun ve saatta komisvona müracaatları. (1734) 1-2923 

İLAN 
Bir sene zartında K.ayaş istasyonuna gelecek ve gide

cek 1 S00-2000 ton eşyanın vagondan tahliye, fabrikaları
mıza nakil ve fabrikalarımızdan Kayaş İstasyonuna nakil 
ve vagonlara yükletilmesi. 

Tahmini bedeli 2200 lira olan yukarda yazılı 1500-2000 
ton eşya nakli iş~ 24 t~mmuz 935 tarihinde çarşamba günü 
saa~ 14 d~ as.ken fab~ıkalar. satmalma komisyonunca açık 
eksıltme ıle ıhale edılecektır. Şartnamesi parasız ola~ 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
165 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle mezkOr gün ve saatta komisyona müraca-
atları. (1651) 1-2841-

P. T. T. hinalaı" ve levazım 

müdürlü~ndcn: 
1485 lira muhammen bedelli 1500 tekerlek seri siemen

bandı açrk eksiltme ile satm ahnacal:trr. 
Ekşiltme 27 ağustos 935 tarihinde Ankarada P. T. T 

U. M. lüğü mübayaat komisyonunda yapılacağından istek
lilerin bedelsi.z olan şartnamel~ri almak icin her gün ve 
eksiltmeye ginnek için de mezkur tarihe rastlayan "sah,, 
günü ~aat 15 te şartnamed! yuıl1 v~ıi.kalarr ve 1J1,5 liralık 
muvakkat teminatlannr :döre v~11neıine yatrrarak alacak
ları makbuzu veya kanu!l("tt muteber temüut mektubunu 
hamilen komisyona miiracaat1an (1711)' 1-2931 



' - f 

}~ · ~isehir Yenice 
' Hanıamı Eltsiltmesi 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Esk.sehirde yapılacak Yenice hamamının büt~ te~~

satile b;raber inşası vahit fiat üzerinden kapalr zar us .. -

ı ·ı k ·ıı·ı eye konulmuştur. 
ı e e sı 1 ı . d l' (48994) liradır. 

B . in :nuhammen keşıf be e ı 
u ış ·. . · isteklilere verilecek evrak şunlar-

ı _ B11 ınsaat 1çın 

ckr: 
2 3 4 5 6 sayılı avan proje ile 7 Nr. lı muaddel 

A - 1, , · , • 1.. · 
Hin ve ( A) harfli hamam arası re uv~sı. 

p B - Eksiltme ve fenni şartname.len. 
c _ M uka vele ömeği. . . . . 

t kl ·ı bu şartnamelen ve evrakı ıkı buçuk lıra kaı-
ste 1 er · E k f M··a·· l"k _ t b 1 Ankara, Eskişehır • v a u ur u ·-

şıtıgmda sta.n. u , 
terinden alabılırler. . . . . 

ak l b·ımek ve eksiltmeye gırebılmek ıçın ev-
Bu evr ı a a ı · d b . d . kl'lerin bilhassa tekııtk noktasın an u 

vel emır e ıste 1 • "k 1 ·· ı ldukları işlere aıt vesı a arı gostererı.; . .; 
ayardfaİyapmışM~dilrlüg~ünden ehliyet vesikası almaları Ja
Evka nşaat u 
zımdır · 1 b ·· · • Ek 'lt e lB-7-935 tariJune ge en perşem e gunu 

2 - d Ası kmara' da Evkaf Umum Müdürlüğünde topla-
saat 16 a n ı k 
nacak eksiltme komisyonunda :~p.ı a~a ~f:ı . (3 ~ 5) r 

3 _ Eksiltmeye girebilme bıçı~ ıste _ ı de~~ 6·~ 
1 

1-

ra teminat vermesi ve bundan . aş a a~a1~1.. .a ı vkes
1
:f a arkı 

·· d saat 15 e kadar komısyon reıs ıgıne te ı me . 
aynı aun e 1 . 1"' el 
tubu derununda teslim etme er~ ~znn lırl. . 

A • 2490 Nr. tı kanunun 17 mcı mac < esme uygun mu-

vakkat teminat _ . .. 
B _ Ticaret odasında kayıtlı bulunduguna daır kanunı 

vesika K una göre tanzim kılınacak teklif mektupları 
4 - an b' ı· 

d 
'k'nci maddede yazılı saatten ır saat evve ıne 

yukar a ı 1 • r· - .. d . . . ·1 k k 
kadar Evkaf inşaat M~diır ugu kbaıresınek gb~lt~rıd ere ~1 -

k ·syonu reisiı<Yine ma uz mu a ı ın e ven e· siltme omı b • ı . · p ta ile gönderilecek mektuplar da nıhayet va ,w 
cektır. ~s kadar gelmis olması ve dış zarfın mühiir 
muayy~lnıneyı"ce kapatılm~s bulunması IazımdIT. Postada 
mumu ı e e · ( ) ı 
olacak ~ecikmeler kabul edılmez. 1495 1-261 

İstanbul: Deniz Levazım satınalma 
komisyoııundan: 

Tahmin edilen bedeli 1.31~5~ lirato
1
Ia
5

nd25KOO ton ma2dot 

1935 pazartesı gunu saa e asımpaşa a 
15 ı:eınm~. da kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
komısyon ınasın si 656 kuruş bedel mukabilinde her gün 
muş~ur. Şdrt:a.J::abilir. İsteklilerin 7812 lira 50 kuruş
ko~11yon a akkat teminat makbuz veya mektupla
ta~ ıbaret 0!a~ fu;eri havi teklif mektuplarım eksiltme 
rı ıle kanunb~ e g: evveline kadar komisyon reisliğine ver-
aaatından ır saa 1-2642 
meleri. (3509/15lO) 

Ankara Etlil'- Merl\:ez Laboratu
ları Müdürlüğünden: var ya · 'kd ı .. ese motörü için aşagı a cıns ve mı ar an ya-
Mue~~ 1 pazarlık suretiyle alınacaktır. Bu madde -

zılı ma e e~un evsafında değişiklik yapılmış olduğun -
lerden ma(~ bir hafta müddetle uaztılmıştır. Şartname
d:u1 paz~r 1• ·n müdüriyetten talep edilebilir. İsteklilerin 
sı her gun 1

1
ç
9
1

35 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Zira 
16 temmuz "d"' ı··-" d t 1 k 1 k k"'l t" muhasebe mu ur ugun e op anaca o an <>-
at. Ve a e6~ liralık banka teminat mektubu veya bu mik . 
mısyona hazineye yatırıldığına dair makbuz1a beraber 
dar paranın 
müracaatları. (1667) 

}{ilo 
2350 

230 
200 

1400 

Mazot 
Kalın vakum yağı 
Hafif benzin 
Gaz 

1-2850 

Hava yolları devlet 
isletme idaresinden : 
' . 

Şehir tenezzüh uçuşları başlamıştır. .. ... ~ 
U u tar her hafta cumartesi ve pazar g ualerı -ogleden 

ç ş 
14 

d 19 a kadardır. Bu saatlerden başka za-
sonra saat en . · 1 k · 

b
.1 k ı"çin bes kışıden az o mama ve ıstas-

manlarda uça ı me , k 
1 v müracaatla bilet alma şarttır. 

yon. mem~r uhguna A otobu" sü müşterileri Taşhandan uçak 
Idarenın ususı B'l t1 

k }anından Taşhana bedava taşır. ı e er 
alanına ve uça a ·ı· G"d. ı· .. . . d b 1 an memurdan alınabı ır. ı ış ve ge ış-
otobus ıçın e u un k'k ı ı 'f ı·~-· . tasyonunda beş da ı acuru ur. te Orman çı t ıgı ıs 

Her uçuş 250 kuruştur. . . . . 
Uçağın yarım veya bir saat ıçın .k~ra~~n~ası 

1
aa kabıl-

dir. Yarım saat için 25 lira; bir. saat ı~1? ıra a mır. 

G.. 1 Ank tam görebılmek ıçın onu mutlaka ha-
uzc arayı k · · b·ı 

d .. 1. . . Uçuştan mahrum kalmama ıcm ı et-va an germe ısınız. · 
lerinizi birkac gün evci aldmmz. 

Müracaat: Telefon: No. 2255 

~ümer Bank umumi 
l\iüdürlüğünden: 

Mefsuh Tt•rakkii Ziraat T.A. Şirketi hisse· hcd,·lle-
• • ıA b ·· L •n itibaren '\ alnız An-

rı teclnc,. mnanw atına ngunc 4 
J ~ • A l 

kar·ı ,:c t .. ıaubul ~uht> lerimizec devam ohmacagı ıfon 
L < ); J-293fl 

ulunıl'r. 

' Müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız Muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere 

müsabaka ile ve yüzer lira aylıkla on memur alınacaktır. 
Müsabakaya girmek için Liseleri \'eya ticaret liselerini 
ve yahut Galatasaray lisesi ticaret kısmını bitinniş olmak 
ve yirmiden aşağı, yirmi besden yukarı yaşda bu1unmamak 
lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı. 
ve nelerden imtihan yapılacağı Ankara, İstanbul ''e İzmir 
Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde 
yazılıdır. 

Müsabaka 1-8-935 perşembe günü sabahı saat 9 da An· 
kara ve İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en 
son 24-7-935 çarşamba günü akşamına kadar Ankarada Zi
raat Bankası Memurin MüdürlüO-üne cYÖndermek ve'-ra veı · h h .) 

mek suretiyle müracaat etmi~ bulunmalıdırlar. (1701) 
l-2894 

~I. I\I. V. Hava I\lüsteşarlığından: 
Hava Müsteşadığı inşaat şubesi için bir inşaat miıhen

disine ihtiyaç vardır. Talip olacağa bidayette 126 lira üc
ret verilecektir. İsteklilerin İstida, Bonservis, Mektep şe
hadetnamesi, sıhhat raporu. nüfus tezkeresi sureti ve hüs
nühal mazbatasiy1e hal tercümelerini leffederek Hava 
Müsteşarlığına müracaat etmeleri. Fazla talip çıktığı tak 
dirde müsabaka imtihanı yapılacaktır. (1666) 1-2861 

(Müfettiş namzedliği ve şef namzed
liği için müsabaka imtihanı) 

Tiirl~:i:ve Ziraat Ranka~Jn(l:ın: 
1 - Bankamıza müsabaka ile (5) Müfettiş namzedi ve 

(5) ~ef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu miisabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 

Ankara, tstanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tah· 
riri imtihanda kazananlar geliş ve dönüs yol paraları veril
mek suretivle Ankraya getirilerek sifahi bir imtihana tabi 
tutulurlar. Bu imtihanda da kazananlardan hesi 140 lira 
aylıkla Müfettiş namzedliğine \'e diğer beşi ete (130) lira 
aylıkla sef namzedliğine tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Müfet
tislik ehliyet imtihanına uirecek ve kazanırlarsa 175 lira , b 

aylıkla müfettişliğe gecirileceklerdir. 
Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıstırılacak 

olan şef namıedleri ise bir senelik stajlarının sonunda eh
liyet imtihanına girecekler ve kazananlar terfi ettirile· 
ccklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek i~in (Sıyasal bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve İktısat) okulasından ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veya bunların yahancı memleket
lerindeki benzerlerinden rliplomalı hnhmmak ~erektir. 

5 - İmtihan programını ve sair sartları gösteren izah· 
nameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından 
elde edilebilir. (1702) 1-2893 

Ta]lU ve l\.adastro 
Genci i\liiclürlüğün•len: 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü fotoğraf hanesi 
ihtiyac1 için dairedeki numunesi vec;hile yaptrıı1acak olan 
bir adet banyo guveti ile bir adet yıkama dolabının eksilt
mesi 15-7-935 pazartesi saat ikide icra kıhnacaümdan is· 

·ı b ti yenler % 7 ,5 pey akçesı e satınalma komisyonuna mü-
racaatları. (1675) 1-2913 

Aıık.ara şarhaylığındaıı: 
Hamım pınarı motor dairesinde mevcut 30 tane gaz 

ve 32 tane boş yağ tenekesi artırma yöndemi ile satıla
caktır. İsteklilerin 20. vu. 19~5 cumartesi günü saat 15 de 
İtfaiye meydanında Bel. Su. Iş. direktörlüğ-ü eksiltme ko-
misyonuna gelmeleri. (1627) 1-2792 

İstatistil\: nınnm müdürlüğü ek:silt
mt~ l<omisyoııu reisliğinden: 

500 - 600 sayıfa tahmin olunan 2000 adet 7 inci cilt 
istatistik yıllığ·ı kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe cıkanl· 
mıstı. Eksiltme günü ve saatinde istenildiği gibi talih 
zuhur etmediği için kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltme 
acılınasma karar verilmiştir. 

Eksiltme 1935 temmuzunun 26 mcı cuma günü saat 
16 da umum müdürlük dairesinde toplanacak olan ko
misyonda açılacaktır. İsteklilerin yüıde 7,5 muvakkat te· 
ıninat vesikasile tekJif mektublannı acılma saatinden 
bir saat eveJ komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu 
baptaki şartname komisyon katibliğinden alınabilir. 

(1531) 1 - 2675 

Ankara Nafıa Baş 
~iühcııdi~liğiııdeıı: 

Be<leli muhammcnesi 3.000 lira olan 100 ton Zongul
dak blok maden kömürü açık eksiltme ile 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 şartnameyi anlamak icin her gün Nafıa bas 
milhendisliğine müracaat edebilirler. (1609) !-277S 

KASE 

NEDKALMiı 
• • 

Dairede açık bulunan 2 mci sınıf Mulazımhk ar ıcın ~ 
ağustos 935 günlemecine raslayan salı gtinü İ t-ınbul 1 ). 
baylığmda ve Ankarada Dairene bir mus:ıbaka Fırıılaca ~· 
ur. 

Fransızca Almanca ve İngilizceden birinı bıleıılcr ic n 
35, bilmiyenler icın 30 lira aylık vcrılecek ol,ın hu ıı:,yaı lıl 
l"'n Mi.ilkiye veya Hukuk Mektebinden diplornalı • O ya 1-

nı geçmemi- \ e halleri, memurlar kanununun 4 un u ınad 
desinde yazılı şartlara uygun bulunmuş ve hele rlıgı-
nı yapmış olanlar alınabilir. 

İstiyenlerin, belgeleri ile birlik tc mdıden uı. vı De\· 
Jete dilekçe vermeleri ilan olumu. ( 6Q9) 1-:? 04 

P.l,.T. B• şınü<liirlü~rüıul~n: 
Telsiz irsal istasyonunda bulunan 6-8 mctrcl · ..,8 c1ı

rek buradan alınarak şimendifer istasvonuna a ık eksılt 
me i1c nak1ettirilecektir: Muvakkat terninat 11 lira(hr Is
tek1ilerin artırma eksiltme kanununda yazılı belgelerle 19 
temmuz 1935 cuma günü saat 15 de komisvonum 1?::ı mü-
racaatları. (1610) 1-2779 

Ankara Sılı i~ e ıniidül"IÜ~nc t~n: 
Cinsi Kilo 

1450 
600 
80 
20 
80 

Tahmin edılen fiatı 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Yag 
Zeytin yag 
Sabun 
Kunı fasulya 
Patates 
Nohut 
Mercimek 
Kuru soğan 
Pirinç 
Bulgur 
Gaı. 

Kışlık •e yazlık 

40 
80 
20 
20 

100 
100 
40 
4 teneke 

Yaş sebze yevmıye 2 5 

11 
30-40 
60-80 
35 40 
?6 32 

17, .... 
10 
15 
15 
10 
24 
12 

450 

Çay 1 350 
Şeker 50 32 
Kuru üzüm 50 20-30 
Salça 25 30 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı erzak ı. 8. 935 den 31.5 
936 sonuna kadar eksiltme ile ahnacakw. 

Şartnamesi sağlık direktörlüğünde görülür. istekli le~ 
rin 30. 7 .93-5 giinü saat on beşte direktörlüğe gelmeleri. 

(1719) 1-2909 

ı afıa Bakanlı~ndan: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 Ton Kreozot 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştl:lr. 
Eksiltme 15. Ağustos. 935 tarihine rastlayan perşembe 

günü saat 15 de Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğün
de yapılacaktu. 
. Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 6250 
lıraJrk muvakkat teminatları ile birlikte 15 ağustos 935 
perşembe günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tev
di etmeleri lazımdır. 

1stekli1er bu husustaki şartnameleri 5 lira mukabilin
de Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünden alabilir-
ler. (1547) 1-2689 

ç·rıeler Harası ve Aygır 
Depo u l\f üdürlüğünden: 

Har.a için 80 bin kilo yulaf, 40 bin.kilo arpa ve depo için 
de 20 bın kilo arpa, 70 bin kilo yulaf, 2 temmuz 935 tarihin· 
den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmut
tur. 

İhal.~leri 22 te:nm~z 935 pazartesi gtinü saat 13 de bq· 
lam:ık uz~re. Eskışehırde Baytar dairesinde yapılacakttt. 
.. Isteklı!crı~ ayn ayn bulunan şartnamelerini gönnek 
uzere E~k~~e~ı~ .. Bayt~~ dairesinde Mahmudiyede Hara ve 
depo Mudurlug une muracaatları ilan olunur.. (1663-3840) 

1-2861 

İmar I\liidürlüğünden: 
Musa bey mahallesinde Şehit Murat sokağında 246 ada 

l ~ parsel numaralı yüz lira kıymeti muhammeneli hane
nm enkazı 28-7-935 pazar günü saat on beşde ihale edil
mek üzere artırmaya çıkarılmıştır. 

.. Taliplerin İmar Mü<lürlüği..ıde müteşekkil komisyon~ 
rnuracaat1an. (1577) 1-2728 



SAYIFA 8 ULUS 

Kapalı zarf usulila @ksiltme ilAr.ıı 

KaracalH~Y Merİnf s Y atitmr-mo 
Çiftliği Miidürlüğö.uden.ı 

ı - Karacabey harasında miitesekk.i.t M&inos yebtş
r.e çiftliğinin otuz bir bin iki yü.z yetmiş M·r.a yetmi! 
fedi kurusluk bedeli keşifli memurin binaM kapaıl:ı Bf 
usuliyle eksiltmeye konmuşt-ar. 

2 - Eksiltme 15 temmuz 193-5 pa.z-ar:tcsi giin.ii saat 1-1 
<le Karacabey harasında yapılacakt-ır. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak s-u«lardff'ı 

A - Mali şartnamesi 
B - Fenni şartnamesi 
C - Nafıa şeraiti umumiyesi 
D - Proje 

İstiyenler evrakları onaltr lira bedelini Merlnos yet1Ş· 
1ıfrme çiftliğine yatırmak suretiyle Bursa Bayındırlık Di
rektörlüğünden alacaklardır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin iki bin üç 
yaz kırk altı lira muvakkat temina vermesi 

5 - İsteklilerin seraiti kanuniyeyi haiz olması ve 2490 
numaralı kanunun t~rifatr dahilinde eksiltmeye iştirak 
trlemeleri ilan olunur. (3915/ 1718) 1-2901 • 
Kırşehir ill)aylığındaıı: 
Kırsehir ili resmi daireleri iç1n 150 adedi Yerköy ve 25 

a<iedi Himmetdede istasyonlarında teslim etmek üzere 
i";;o adet Linyit kömürü yakacak demir soba alınacaktır. 
latmak istiyenlerin bu sobaların ebad, evsaf ve en son fi
(ltıi.arıru 20 temmuz 935 tarihine kadar Kırşehir ilbayhğı-
lVl bildirmeleri ilan olunur. (1703) 1-2892 

Gümrük ve inhisarlar V ekale
trnden: 

1 - 50 - 150 kitabın ciltlendirilmesi pazarlığa konul
mııştur. 

2 - Pazarlık 15.7.1935 e rasthyan pazartesi günü saat 
14 de vekalet levazım müdürlüğünde kurulacak alım sa
Nm komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartnameler vekalet _levazım kalemin
<1.e hergün görülebilir. 

4 - İsteklilerin 11 lira 25 kuruşluk muvakkat temi
nat paralarını 12.7.1935 günü öğleden evel vekalet vezne
sine yatırarak alacakları makbuzlarla yazılı gün ve saat
te komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (1746) 

1-2935 

Dahiliye Vel\:aletinden: 
200 Tonu Vekalet dairelerine ve 100 Tonu Emniyet 

İ-şled Umum Müdürlüğüne aid olmak üzere 300 Ton kok 
kömürünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

lsteklilerin buna dair olan şartnameyi almak üzere 
Ankarada Yenişehirde Dahiliye V eldaleti binasında müte
iekkil eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Eksiltme 2-8-935 tarihinde perşembe günü saat 15 de 
Y.onişehirdeki Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak ek
s1ttme komisyonunca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli (9000) dokuz bin liradır. 
Muvakkat teminat {675) altı yüz yetmiş beş liradır. 
İsteklilerin 2-8-935 tarihinde perşembe günü saat 14 de 

k-adar icabeden vesaikle birlikte teklif mektuplarım Da
hiliye Vekaleti eksiltme komisyonuna vermiş olmalarr 
laznndır. (1729) 1-2924 

Kiralık daire 
Çocuk esirgeme (Hima

yei etfal) apartmanında dev
ren kiraya verilecek 5 odalı 
iyi bir daire vardır. Kapıcı-

ANKARA İKİNCİ İC
RA DAİRESİNDEN: 

Bir bakiye borç için mah
cuz olup satışma karar ve
rilen bir adet torna lastik 
makinesi 935 ağustosunun 

Doktor 
Ali 1\laruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE 
BELSOG:UKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

'Fabakhane caddesi başmda 
Altmtaş sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

V,ı! 15-20 ve kadıır kabul eJkr. 

Kirahkev 
Yenişehirde Mimar Kemal 

okulunun üstünde Meşrutiyet 

caddesinde inkılap sokağında 4 
N. evin üst katr geniş 5 oda 1 
hol konförü ile kiralıktır. Alt 
kattaki ev sahibine müracaat. 

1-2915 

Muhasebeci ve 
mütercim 

ARANIYOR 
Posta kutusu (509) Anka-

ra, müracaat. 1-2760 

iNGlLiZCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Aile yanında 
Temiz, döşeli ve ucuz bir o

da. Yenişehir Tuna caddesi Yi
ğitkoşun sokağı No. 11 A 

~ 
~~ :\1illi 
~ Satmalma Komisyonu 
~ llinları 
~~ 

İLAN 

1 - Lüleburgaz garnizo
nu için 265 ton un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Biçilen ederi 34.450 
liradır. 

3 - İlk inanç parası 1584 
liradır. 

4 - Eksiltme 25 temmuz 
935· perşembe günü saat 10 
buçukta yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler ilk inanç parasiyle bir
likde teklif mektuplarını i
hale saatından bir saat evvel 
Lüleburgaz'da Tümen satm
alma komisyonuna verme-
ltri. (1684} 1-2871 

Saçları 
Dökülenler 

Komojen Kanzuk 

Saç Ek~siri 
Saçların dökülmesine ve ke

pek 1 enmesine mani olur. Ko-
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, 13-
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ctriyat ma
ğ'azalannda hulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK . 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

lmtıyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

birinci perşembe günü saat Umumi neşriyatı idare eden 
ıı den 14 de kadar Ankara Vazı İşleri MüdürU Nasuhi 1 

ya müracaat. 1-2937 

Bayanlara kiralık oda 
Havuzbaşında elektrik, 

akarsulu müstakil oda için 
hergün öğleye kadar 1841 e 
telefon. 1-1424 

belediye mezat yerinde sa- BAYDAR · 
tılığa çıkardacağmdan is- Çankm caddtsi civarında 

tekli olanların mahallinde l I Ulus Basımevinde basılmı.ş· \ 1 
hazır bulunacak memura tJT. 

müracaatları ilan olunur. 

s::: - !ES:ZC: t 1 .. 

. . 4.... • .... \ . . 

PARANIZI: 
Hükfimetin ve dört milli 
Bankanın 1 milyon lira ile 
socmayesine iştirak ettiği 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası,na 
YATIRINIZ .. 

Vadeli mevduatınızın faizini 

Her ay başında 

t alacaksınız. --------
Sizin • • 

ıçın 

Bankanın bütün şubele rinde 
,,Faizleri her ay başında k uponla 

ödenen hesab,, açılmışt ır. 

Merkez şubesi, Ankara Işıklar caddesi. MuamelatTelefon: 2316 

Anl\:ara Hukuk Falcültesinden: 
En az En çok Tahmini fiyat Tutarı 

Cinsi Kilo Kilo Kurus Lira ku. 
Ekmek 20000 25000 9 2250 
Et 10000 15000 30 4500 
Sade yağr 1800 2200 90 1980 
Çay 20 25 300 75 
K. Şeker 1500 1750 44 770 
T. Şeker 1500 17 50 40 700 
Picinç 3000 3500 20 700 
K. Fasulye 1000 1250 25 312 50 
Un 2000 2500 10 250 
Nohut 100 125 10 12 50 
Soğan 1500 2000 5 100 
Salça 100 125 3g 37 5~ 
Patates ~500 3000 5 150 

Eğreti tutak 
Lira kuruş 
168 75 
337 50 
148 50 

5 63 
57 75 
52 50 
52 50 
23 44 
18 75 

64 
7 50 
2 81 

Nişasta 7 5 100 25 25 1 
11 25 

88 
63 
34 
75 
50 

Makarna 250 300 25 75 5 
Şehriye 100 125 25 31 25 2 
Yumurta ~0000 30000 1 ,50 450 33 
Yoğurt 1500 2000 25 500 37 
Süt 800 1000 20 200 ıs 
Taze bamya 20@ 300 15 45 3 38 
T. Fasuly~ 1800 200G 20 400 30 
Kabak 1000 2000 10 200 15 
Bakla 400 500 8 40 3 
Maydanoz 1000 1500 2 30 2 25 
Limon iOOO 7500 2.~ 187 50 l4 06 
ispanak .500 2000 5 lOO 7 50 
Sarımsak 2() 30 30 9 68 
Domates 750 • 1000 10 100 7 50 
D. Biber 300 40() 20 80 6 
Patlıcan 300 1500 15 225 16 88 
Buğday 75 100 10 10 75 
Tereyağı 175 ZOO 150 300 22 50 
İrmik 75 100 20 20 1 50 
Yaprak 100 125 15 18 75 1 41 
Mercimek 75 100 25 25 ı 88 
Prasa 750 1000 8 80 6 
Lahna 250 300 10 30 2 25 
Semizotu 200 250 15 37 50 2 81 

Hukuk Fakültesi leyli okuyucularc için Mayıs 936 nihayetine kadar alınacaık olan 
yukarda yazılı erzak açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 20-7-935 cumartesi günü 
saat 12 de gelmeleri. (1726) 1-2929 

___ :
1 
·SİNEMALAR 

( YENi _ 
1 

l KULOP:l 
BU GÜN BU GECE 

LA DAM O KAMELYA 

Jvonne Printemps - Pierre fresnay 

Pek yakında D E D E Albert 

BU GÜN BU GECE 
Ricbard Barthelmes tarafından 

temsil edilen 
SATILIK KAHRAMANLAR 

Gündüzleri iki filim 
Heyecanlı atk ve macera filmi 

Prejeao - Daniel Darieuc 


