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SUT MAKiNALARI 
Dilnyan1n en bllyllk fabrikas1 

mamuläbndand1r. 
MiELE Ekremözlerin !mal kudreti 

YÜZDE YÜZDÜR. 
MiELE Ekremözlerin otomatik yal!

lama tertibati varcbr, 
MiELE Ekremözlerin bütün aksa

m1 paslanmaz nevindendir. 
MiELE Ekremözlerl bilfunum Zi

raat mektebleri kabul ve 
tavsiye etmektedirler. 

MiELE Ekremözleri en asri ve 
dil{er .markalardan daha 

· ucuzdur. 

Sat1~ deposu: Tahfakale, 51 No. lu Poker tra$ bt~aklan deposunda 

Siird Naf1a Müdürlügünden : 
k . S~irdin Hazo nahiyesi merkezinde yeniden yap1Iacak 52 585 Ura bedeli 
ek&~fh iki bölüklük bir jandarma paviyonu kapah zart- usu'llle iklnci defa 

siltmiye konu!mu0tur. 

ler 1 -:: Eksiltm,_e günü 25 _ ni~a.n 938 ?~zartes! günü saat 15 te tesbit edi· 
ek Snrd Hukumet konag1 1~mde Vilayet Makammda yap1lacaktir. 

k 
2 - 1stekliler evralu fenniyesini Siird Naf1a Müdürlügüncle okuyabile

ce lerdir. 
3 - Muvakkat teminat 3880 lirad1r. 

k 4 - istekliler Resm! Gazetenin 7 /5/936 gün ve 3297 saytl1 nüshasmda 
~1 . an talimatnameye göre vesikalarm1 haz1rlay1p 2490 saylh kanunun 32 
nci maddesi mucibince teklif mektublarm1 birinci maddede yaztl1 giln ve 

b
saatte.n b1r saat evveline kadar Komlsyon riyasetlne göndermeleri mec • 

Urid1r. , 
Postada 11.ecikmeler kabul olunmaz. •934• (1835) t Kad1köy Vak1flar Direktörlügü ilanlan 

111uhammen 
bedeli 

Lira K. 
300 00 

350 00 

500 00 

51& 88 

300 00 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 
22 50 

26 25 

37 50 

38 32 

22 50 

Üsküdarda 1hsaniye mahallesinde Bostan soka • 
j:tmda Es. 19 mükerrer Ye. 6 say1h evin tamami. 
Üsküdar SeUm!ali Tekkei~i sokaJtmda 29 sayih 
evin tamam1. 
ü sküdarda Atikvalde Tekkearkas1 sokal!mda 8 sa
y1h evin tamam1. 
ü sküdarda Solaksinan mahallesinde Tophanellol!lu 
sokagmda eski 11 yeni 9 sayih evin tamann. 
ü sküdar icadiye Maruf sokagmda 27 say1h evin 
tamarm. 

110 25 8 27 Pa0abhecsinde ~ekerpare soka~mda 315 metre 
murabba1 arsanm tamam1. 

Yukarida mevki ve cinsleri yazib yerler sablmak Uzere a<;1k arttir· 
lntya <;1kan!mi0tir. 1haleleri 14/4/938 peroembe günü saat 15 tedir. !stek· 
lilerin Kadiköy Valuflar Müdilrlül{üne milracaatleri. ( 1677) 

t;im tobumu 

CUMHURlYET 1.1 

Belediye Sular 1daresinden : F HALiL SEZER 
Elektrik $irketi tarafmdan Taksim terfi üzünümüzcl.eki transformatör- Karyola ve Madeni e§ya F abrikasi 

lerin temizlenmesine lüzum görülmesi sebebile bu üzünden su alan yerler- Karyola ve c;eli"k Mo·· ble 118 ~her1 den Taksimden Tünele kadar olan saha ile Siraserviler, Cihangir, AyaslJa~a, 'II Y 
Gümü~suyt: semtlerine 10/4/1938 pazar günü sabah saat 8 den 13 e kadar 
t k 1 h ff t 'kl' k !{ h !k ilä J (1945) Son sistem karyolalar muhtelif einste Qelik 1omyeler ve Qelik madenl 

I 
" "' ~"mm • ' "'" ' w " • '" ' Mym • • o o @••. 1 moW•lorimU t.oh;• ,diJ.,;,,;,, """®"'" top"" ,,„, '""'""'"· 

inhisarlar Umum Müdürlügünden: Salk1msöAUd Demlrkap1 caddesl 7 Tel. 21632 .............. ~----..-..--------~ 
2 aded 2000 ki!oluk baskül 150 X 200 cm. 

plätform eb'admda Tuz Fen ~ubesl 
1 • 250-300 kiloluk • Tütün Fabrikalar $Ubesi 20141938 c;ar~amba günü saat 11 de c;:orum Vilayet Makammda ihale 

l - Yukanda tartma kabiliyetleri yaz1h 8 aded baskül ~artnamelerl yapilmak üzere 1950 lira ke~ü bedelli Sungurlu, 3250 lirahk Osman_cik, 195. 
mucibince pazarbkla satin almacaktir. lirabk Mecidözü, 1625 lirahk Alaca olmak üzere cem'an 8,775 lira ke§l 

II - Pazarbk, 12/IV /938 tarihine rashyan sah günü saat 14 te Kaba-
ta§ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yaptlacakhr. bedelli yukanda isimleri gecen kazalarm hali hazir haritalanmn almm 

<;orum Valiliginden: 

Londrada me~hur Raynes Park mOesseseslnln ekstra ekstra marka 32 III - $artnameler paras1z olarak hergün sözü gecen ~ubeden abnabilir. ac1k eksiltmiye konulmu~tur. 
librelik hakild Raygras c;lm toh\IDlU Türldyeda yalmz müessesem namma IV - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin fiatsiz tekliflerinl ve bu· i;;artname ve buna aid digr evrak Corum Naba Dairesinde görülebilir. 
ll~~tir. Bir defa · di ten - ltree devam eden bu i;;lm tohumunu na aid resimleri münakasa gününden bir Wa evveljne kadar yukar1cl.a hi· Muvakkat teminat s5s llradir. 
bah~e sahiblerinin, Belediye ve müeaseselerln tecrllbeslne amade bulun • zalarmda 11.-0sterilen Fen °ubelel'ine vermelerl lttzrmdir. · N '- V • ' ' fsteklilerin teklif mektublarile bu i•i yapabileceklerine dair a.ua 
oUl:Jlyorum. V - isteklilerin pazarhk ic;in tayjn edilen gün ve saatte % 7,5 gü· • 

4 Uncli Vak1f han. 4 üncU kat 18 No. aa Bah~e Mlman MevlOa Baysal Tet: 23426 venme paralarile birlikte yukanda adi 1 ge~en Komisyona gelemeleri ilän kaletinclen almm1~ ehliyetname ve dil!er belgelerini ihale günü saat lO 
olunur. (1592) fhale Komlsyonuna vermeleri lazrmdir. (190 
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S N.URAlLI 

25 lnce sigara 
20 Kaltn sigara 

KURU$ 

··oAlMA 

"TiRYAKi 
l<;IYORUM„ 

e Her Tiryaki bunu 
soylüyor.Acaba neden? 

<;ünki ! 
e Tiryaki sigaras1 on· 
larm uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
rad1r. 
e Tiryakinin harman1 
her zaman aym oldugu 
gibi i<;imi ve nefaseti 
de hi<; degi~mez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI i C i M i 
AYNI NEFASETi 

TIRYAKIDE 

BULABILiRSINIZ! 

iri 



12 

• .,. , .p • . . .... 

RADYOLiN ile di§leri 

(,iinkii 

laz1md1r? 

unutmayinzz ki : 

Balums1zhktan ~ürüyen di~Ierin 

diiteri, bademcik, kizamik, enfloenza, 

ve hatta •atürrieye yol a~hklari, ilti
hap yanan di!; etlerile k_öklerinse 

mide hummas1, apandisit, nevresteni, 

s1tma ve romatizma yaphj{i fennen 

anlastlm15hr. Temiz aj{iz, ve saglam 
disler umumi vücud saghj{inm en 

birinci $Rrh olmustur. Binaenaleyh 

dislcrinizi hergün kabil oldugu ka

dar fazla • RADYOLiN • dis macunu 
ile hr~ahyarak sthhatinizi gnranti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suret

le mikroblan imha ederek dislerinizi 
korumus olursunuz. 

Siird Naf1a Müdürlügünden: 
Gerzan kaza merkezlnde yenlden yapilacak olan 17,245 lira 11 kurus 
bedeli ke§ifli elli hayvanhk jandarma ahm kapah zarf usulile eksilt
meye konulmustur. 

l - Eksiltme günü 25 nisan 1938 pazartesi günü saat 15 te tesbit edilerek 
Siird Hükfunet Kona~ i~inde Vi!ayet makammda yapilacaktrr. 

2 - istekliler evrah fenniyesini Siird Naf1a Müdürlügünde okuyabile -
cektir. • 

3 - Muvakkat temlnati 1294 Iirad.rr. 
4 - lstekliler Resmi Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3279 sayill nüshasmda 

~1kan talimatnameye göre vesikalar101 hazrrlay1p 2490 sayill kanunun 
32 ncl madd.esi mucibince teklif mektublar101 birinci maddede yaz1h 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetlne gönder
meleri mecburidir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. · 839· (1745) 

SiLKO· 
Romatizma, lumbago, siyatik, sinir ve 

soguk alg1nhg1ndan ileri geien fid • 

teskin ve izale eder. __. 
P. T. T. Levaznn Müdürlügünden : 

Cinsi Miktan Muhammen Muvakkat Eksiltmenin 
bedeli teminat §ekli 

Paltoluk kuma§ 2850 metre 11400 855 Kapah zarf 
Pelerin 900 aded 10800 810 • • 

Clns, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat, eksiltme §ekli yu
kanda yazill pelerin ve kuma§ 22 nisan 938 cuma günü saat 11 de P. T. T. 
Um11m Müdürlük binasmdaki Satmalma Komisyonunda ayr1 ayri eksilt
melerl yaptlmak üzere münakasaya ~Ikarilml$trr. 

istekliler, muvakat temlnat makbuz veya banka mektubunu kanuni ve
saikle beraber müteahhidlik vesikas101 ve teklif mektubunu havi kapah 
zarflarml o gün saat ona kadar mezkUr Komisyona vereceklerdir. $artn11r 
meler, Ankaracl.a P. T. T. Levazrm ve lstanbulda Beyoglunda P. T. T. Ay
niyat $ube Müdürlüklerlnden paras1z veri!ecektir. ( 1869 ) 

KOLINOS 
anrile1>1ilc 

Dlf MACUNU 

kullanimz. Lezzeti 

ho~, di§ler! inci gi· 

bl parlatan Kolino· 

su dünyada milyon· 

Jarca zevat seve se· 

ve kullanrrlar. Tü· 

pün muhteviyati teksif edilmi§ oldugundan uzun müddet ihtiyaClDlZl temin eder 
Büyük tüpü 42 kur11$tur. 

ICORU 81-ST 

"tü ~..; 
:<>k;yE·iS"t~"~ 

KIZIL, KA YIN, 

Yenl Kontr • Pläk Ltd. ~irketi 
F abrikasinda 

KURU SiSTEMLE 
yapilan KELEBEK marka 

KONTR - PLAKLAR 
~arpdma, „atlama, kabarma ve 
saire gibi hi!;bir ar1za göatermez. 

Kontr-plaklar bu gibi arizalara 
kar, 1 garanti ile aahltr. 

KARAAGA<;'dan mamul 
Kontr-p laklar atok olarak h e r zaman mevcuddur. 

Satu; yerleri : 
tstanbulda : RO$T0 MURAT O C LU, Mahmudpa, a Kürk„ü 

Han No. 28 tSAK PILA.FiDIS, Galata, Mahmudiye 
caddesi No. 21. 

Ankara 'da : VEHBI KO<; T icareth anesi. 
1zmirde KARL HORNFELD 

tHSA N KA Y IN ve NEJAD TEZOL, K eresteciler. 
YUSUF ve KADRI 1$MAN. 
$ABAN MAHMUD KöKNER. 

Samsunda : Gö~MEN OCLU KARDE$ LER. 

• 
Umumi satt, yeri : lstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 

YEN! KONTR-PLA.K Ltd. $irketi. T el. 22401 

f"l 
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Bira Merakl1lar1na Müjde=; -.1 
CU1\JHUR1YET 

Senelerdenberi tan1nmtf1 olan Bomontl Bah~esl 
1 Nisan 1938 tarihlnden itibaren a~ilm1f1tlr. --~!S'i1t! 

BOMONTi BAH~ESi 
Bu sene bir yenilik olmak üzere hususi 

yaptinlan Frigorifik tesisatla sogutulmu§ ve 
eskisi gibi h~1lar dahilinde bulunan 

TAZE, TEMiZ VE LEZZETLi BiRA 
sab~1na ba§lam1§br. 

Keyfiyet Say1n Mü,terilerimlze Arzolunur. 
MUdlrlyet _ _. 

Gümrük Muhaf aza Genei Komutanhg1 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - 67 kalem köhne masa ve sandalya gibi e:;ya 15/4/1938 cuma günü 
saat 11 de pazarhkla sablacakbr. 

2 - Tasmlanan tutar1 50 lira ve ilk teminab 8 lirad1r. 
3 - Kähne ei;ya Muhafaza Ba:;müdürlügü Ambarmda görülebilir. 
4 - 1steklilerin teminat makbuzlarile o gün Galata eski itha!at Güm-

rügü binasmdaki Kornisyona _gelmeleri. ( 1883 ) 

Konya Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Konya Vilayeti Veteriner Direktörlügü icin (800) !ira muharnmen 

bedeli ihsa ve alät ve edevatJ ve saire ile lüzumu olan edviye a~1k 
eksiltme ile sahn almacaktir. 

2 - Eksiltme rnü&leti 15 gün olup 15 nisan 1938 gününde nihayet bul
maktadrr. 

3 - Eksil tme ayni günde Konya Vilayeti Daim! Encümeninde saat 15 te 
yap1lacakhr. 

4 - Muvakkat teminat (601 lirad1r. 
5 - Almacak rnalzeme ve edviye ihale tarihinden itibaren azam! 15 ~ün 

zarfmda Konyada teslim edilrni~ olacakt1r. 
6 - !stekli olanlarm buna rnüteallik ~artnameyi görmek üzere Dairni En-

cümeni ile Veteriner Dr. müracaatleri. (1747) 

r 
Avrupadan Avdet 
~ehrimizin maruf ticaret

hanelerinden Beyoglunda 
B A K E R magazalan 
D irektörü Bay Born1tayn, 
ln~iltere ve Fransamn en 
büyük merkezlerini 1iya• 
ret ettigi A vrupa seya
hatinden avdet etmi1tir. 

Mübayaa ettigi kü lliyet
li m1ktardaki mevsimlik 
mallar ekspresle §ehrimi· 
ze g elmi1 ve gümrükden 
~1kar1lm1 1hr. Baker ma
gazalar1, eskisi gibi her 
yerden iyi ve ucuz fiat
larla sah1a devam etmek
tedir, 

Beyaz1dda 

Büyük Y1ld1z Oteli ve 
k1raathanesi 

!cara verilecektir. $eraiti anlamak 
üzere <;ar§1kap1 Sepe~i ham kar§1sm
da 46 - 48 numaraya müracaat. 

Her banyodan sonra sa~1mz 

Bu ~ekle girerse 

BHiYANTiN PERTEV 
onlan düzeltmeyi temin eder. 

F DOKTOR 't 
ORHAN TOROS 
Kulak, bogaz, burun mütehass1S1 
Taksirn Geyik Apart. Tel: 40070 

Bozüyük sulh hukuk mahkemesinden: 

KA$E 

Sizi günlerce 1stlrab ~ekmekten kurtar1r 
En 'iddetli baJ, di1, adale agnlartm, ü1ütmekten mlitevellid 

bütün sanc1 ve s1zilan keser. Nezleye, romatizmaya, 
kmkhga kar§t ~ok müessirdir, 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormat 
icabtnda gUnde 3 k&fle ahnabilir 

e 
Bozüyük Orrnan idaresine izafeten 

hazine vekili avukat Sami Turgamn 
müddeaaleyhim Bozüyügün Karaagac 
köyünden Osman Beyoglu olup elyevm 
Eski§ehirde Otobüs §irketinde amele 
Ali ve diger arkada§lar1 aleyhine a~ml§ K1z evlädlarmmn tam bahar ~agmda saghklanm zehirleyici bir ~ok hastahklarla ugra1mas1 hep 
oldugu ormandan ruhsats1z agac kes - o ayhk temizlikler inde kulland1rd1g1mz mikroplu bez ve pamuk tamponlarm seyyiabdir. 
mek bedelinden 71 Jira 62 kuru§ alacak 
davasmm icrai muhakemesi sirasmda; SiZLERDEN SAM iMANE RiCAMIZ : Yavrulann1z1, uzviyetleri tekamül 
Bunlardan mumaileyhanm gösterilen d • • k d f EM 
adresinde bu1unmad1g, ve ikametgah1 evres1ne girer en aima il ve BAGLARINA ah§brtn1z. Ve bu s1h-
bu suretle me~hul bulundugu icra kih- hi gayet kullan1c:h idealle sag" hklann1 ve yuvan1z1n saadetin1 s1°gorta ed1"n1"z. 
nan tahkikattan an la§1lmakla rnuma - ~ 
ileyhin tebligi rnutaz~rnmm evrak su - ill•••••••••••••••••••••••••••••••••..;•------1 
reti ve davetiye varakas1 teblig edile - A j L E S A H j ß L E R f0 N E 
mediginden teblij!inin ilanen ve 15 gün 
müddetle icras1 mukarrer bulunmu§ ve i S T E G ti N ti N E K 0 N O 111 i S i : 
muhakeme de 5/5/938 per§embe günü Is1tmak ve mutfak isleri ü;in her boyda Mazut istimal ed.er 

saat 9 a birak1lm1' oldugundan yevmi H E 1· D E N 1· A o c A K L A R 1 
muayyen rnezkurda Bozüyük sulh hu - . 
kuk rnahkemesinde ya bizzat veya bir 
vekil _göndermesi llizumu iliin olunur. 

Sahib W' Ba.smuh.arrtrt : Yuna. Nacli 

Umuml ne,nvah tdare eden flJZI lf!en 

Mfüiürll: Hik met Münil 

Cumllurtve' matbaan 

düny'!-"m en ekonomik ve en pratik ocakland1r. 
SARFlYAT l\1ASRAFI SAATTE 1 KURU$TUR. 

Harareti kuvvetli, mavi alevli, kokusuz, dumans1z, sessiz, tazy1ksiz ve 
tehlikesiz olan yeni model H E i D E N 1 A ocaklarmdan mu tlaka istimal 
etmemzi rnenfaatiniz icab1 tavsiye ederiz. • 

l\lühim ~ehirlerde acentahklar aranmaktadir. 
Merkez : 1zmir Gazi Bulvari No. 13. Tel. 3737. Posta kutusu 275. 
$ube · : istanbul, Karamustafa Kemanke§ sokak No. 211, Tel. 43828, 

~osta kutusu 1543, Galtita. 
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