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}'un - ~ı.vu:-<ıl 
• 
iÇ E l IJii iinüşlcr 

1

os. ·al yardıııı 
Eldeö-ıııcnıiş 

" • 1 konL.,arf an 
J •. e-ı·ne kadar. 

B undan iki yı onc ~ 
cihan buhranı'nın . ·~rgul sku 

d .. k n ın anı . 
karşı.srnda kanmı o e - Jakalem orta-
aradığı /erahlıgı ça d 
ya attığı yazılarda buluyor u. . 

"-k·m\:.vedegı:r 
Bu yazılarda e~ 1 1~ .. " 

mesi gereken bir sistem .. sozııGge
. . Jmı-.tı er-

nel bir formül halını a :;- k. al · ·baş a · 
çi bundan italyan /aşıstı kı 
man iaşisti başka. Fra11 adab ç~k: 
batan "Plans mecmuası 8

" ' 
.. . T t ı başka ve 

almanlarm "Dıe a " alar 
bunlar gibi fikir yoran m~cm:aşka · 
yahut tekkişiler hep baş ~ t lor· 
manalar çıkarıyorlardı. Fa ak. . · ·a·· "es ımı::t 
mü/ hepsinde aynı 1 1

• • ı 
' w. • k bir sıstem •.. 

ve degışmesı gere en .. 
Sis t e m derken de ~epsın~~ 

d .. - "w•• • eydi. l ı be r 
uşundugu aynı~ · 

k a p i t a li z m · 1 k ı· 
1 · b meme e 
ki yı/danjıerı . azı .. 

1 
de -işik-

lerde gerçekten bır repn g da · ' r Almanya · Iıği olmu§tur. Mese a. d Po-
A vusturyada, Bul~~~·s~a__~nt°daha 
lonyada rejim degı~ık/ıg ı 
~ • Jeket/er o a
oncedcn yapan mem Kemalist 
rak da Sovyet Rusya, saya· 
Türkiye ve Faşist ita/yayı 
biliriz. · k 

/ 
. "deoloJI 

ki yıldanberı 1 k az rast· 
'yazılara genel olarak pe. 1·nı· ·· · n yer , 
lanmaktadrr. Yazılı soıu 
her taraf ta aks yon almıştır. b · 

, "ki yıldan erı 
. Şu var !'i, _ge~~ ı i kritiği ya
lıberal kapıtalızm 1 yan k hiç bir 
pılan sisteme esaslı 0!ar;.. para e
şey yapılmamıştır. çun :·İıeri ya· 
sası yahud müba~ele şci ~akımın
hud hatta devlet ıdare; bazı de· 
dan bazı memleketler e · temin 
... "k . ... an bu sıs 
gışı lıklere ugray h en hiç 
"hukuk,, konu/arma emelt eski 
dokunulmamıştrr. Roo~ev y~Junu 
hukuk maddelerine gore turyada, 
".Sökmeğe çalışmıştı~- ~;;: hatta 
Polonyada, Bulgar~t dah~ birçok 
ftalyada, hu k u . 
bakımlardan libersldır. . ı; 

" -k ~ebebı, bugun· 
Bunun en buyu ~ . ok "mü-

kü mütekamil sosyetenın ~ ma ol· 
klr 

. e bit organız 
re ep,, ve ınc . bebi de, yeni 
masıdır. Fakat .. bır se d" prensiple
rejimlerin henuz ken 1 apma· 
riyle tam bir hesaplakşmks y esasi· 

nd ~'hu u u 
mı~ ve bir ya 8 k bir yandan 
}le,, ile "amme huku ub"bibitlerile 
<la "kişisel huku~ ... u: di rejimle· 
olan yeni ilgilerını. en ~olma-
• b d le afamsmı~ 

Türe fakültesinden 
çıkanların aylıklan 

Sıyasal hilgi!er ~kulunu bıt:ir-
1 lara verılme ~te olan 30 35 

ruış o an .. 1 k 
lira aylıkları~ türe ve yu ese · .o-
kulları hitinnış olanlara d~ velrl-

. h kkın<ıa Finans b"'Kan ıt:.ı 
mesı a . 1 

f dan yapılan ıncclcme er tara ın .. . .. 
sonuclanmışur. Buna gort ~~o~f ut 
kanunu ile türe ve sıya;:,a . ı gı er 

k narından tıkanlar da ıc mer 
~e~ orgüt şefliklerinde ve buna 
denk işyarhklara atanmış olanlar 
hakkında aylık b~_knnı~dan ba~em 

nun hükumlen vcrıtıle· 
kanunu 
cektir. 

Barem kanununa gore ılk de 

f 1mıc: olup batı dillerinden bi 
a ataı "' O l 1·11 . .. bilmiyenlerin 3 . >atı ı "rın 
rını 1 ,, " ı · 1 k den birini hilen er ..ı' ıra a y ı a· 

tcıc"'H~rılır 

Leblebilerimiz için Mısı
rın aldığı tedbirler 
Mısır hükumeti leblebi ve b"n 

1 "nin gümrüklerini artırdı :ın 
zer erı 5 b" k"' 
d 1 blebi çıkatımız 4 · , ın ı.o 

an e b"l .. M ' . · ıı.tir Leble ı erımız ı ı:- a. ya anmı~ . . 
k b ~en ilen ve aram lan ınce no 

ço eg d . . k 1 
hudtan yapıldığın an m ~e . m 

ı Suriye nohudlarma ustun tu 
o an , . 1 

1 kta ve Mısır a gıren tuz u, 
tu ma . h ve yarı tuzlu leblebıler e 
tuzsuz 1 k . . d 

hemen mem e etımı:r: en 
men . 
gönderilmektedı r. 

Mısır'a salep satacağız 
lskenderiye Türkofiı direktör 

l··"ü türk salebınin Mısır' da ra ug .• b ... 
ldıg-ını ve Türkiye ıçın u ış uze 

nı l b"l ... · . de iyi bir ürüt o a ı ece ını 
rın b"ld' · Ekonomi Bakanlığına ı ırmış 

tir. 

N .. f us sayımına hazırlık u .. Ü 
20 birinci teşrin pazar gun 

1 k genel nüfUJ sayımında 
yapı aca l I 

r •• • yarların ödev a ma arını 
butun ıt • k 

.. fuı sayuru hakkındakı anun 
~: kararnanıe yükümlü tutmakta -
d r. Sağlık •e sosyal yardım b · 
k~nlığı iller sağlık direktörlükle • 
rine gönderdiği ltir genelgede sağ 
lık işyarlarınm bu işte iyi çalışma 
larmı emretmiştir· 

İzmirde Türkkuşu rı akımın an e k çalısanlsr, 
!arıdır. Bu işte en ço ımuŞıardır. şubesı" 
ltalyanlarla a/msnlar 0 e "kor· 
ltalyanlar, "iş yas~~~~:n~ ;apmak- İzmir, 9 (A.A.) - lzmir'de 
porasyon!ar .. kan~ ""n a/man ka· açılacak olan Türkkutu tubeıinin 
la, alman/ar da butu ... değiştirme· kuracağı uçut alanı uzmanları Sov· 
nunlarınr baştan aşagıl klarda bu· yet uç.nıanlarından Anohim Yol -
ği istiyen büyük hazır 1 

dat ile diğer iki arkadaıı ve du -
lunmakla. ·- ;jzerin- rakta hava kurumu direktörü ve 

S R ·yadan bu 1~ ovyet us ~ kü liberal ka· diğer bazı zatlar t rafından kar -
de bahsedilemez çu? . bir mem- ılanmışlardır. Konuklarımız bu 
pitalizm'in tasfiyesı hıç slı olmB· rada alan için elverişli bir yer ra 
lekette oradaki kada~ esakanunlsr yacaklar ve bir hafta kadar kala -
mıştır. Elbetteki .. ~ü~U~miş ve sos- caklardır. Türkkuşu ,ubesi kurul-
da buna göre degı tırı. her kanun duktan ev uçuf alanı da tamamen 
yslizmin ana görıişlerı 

lmuı:tur hazır) ndıktan sonra lzmir genç· 
alanmda önder tutu :s- • ı· · · de çevre t· lerine motorsuz uçak ile uçuş gö!.-

Geçe11 yüz yıl ıçın , mem· 

Ankara doktorlcrının 
ayrıldıkları sınıflar 

Doktorlardan alınacak vergi 
hakkındaki kanuna göre Ankara 
hekimler odası şehrimizde bulu -
nan dt>ktorları kazançlarını ve 
ünlerini gözönünde tutarak 4 sı 
nıfa ayırmıştır. 

Bunlardan birinci sınıfa giren 
doktorl rımız şunlardır: 

CB. Yu uf Kemal, Ali Vahid 
Nazmi Sabri, Abdülkadir, Musta
fa Fahri. Vafik Hüsnü, Sükrü Yu 
suf, Şevket Halid, Saim lsmail, 
Zeki Hakkı. Neşet Naci, Zekai 
Tahir. 

ikinci sınıfa ayrılmıf olanla 
da: 

88. Ömer Vasıf, Lutf\.İ, Süley 
ruan İh an, Hüseyin. Ertugrul, lr 
fan, Celal Abdi, Niyazi Hüsnü, 
Abd• ilah rif. Fatma Arif, Mus 
tafa Hakkı, feyzi, Baha Erk n, 
Osman lsmail, Salahi Vehbi, Ali 
f :.. F ... ,.,; ~ h.,.,Pt, M•ı7.a ff r. Ke 
mal S·i1evn n, Hilmi Koşar. EfdA.l 

R cai, NuST"el i mail. Emin Necip, 
E h t İn C. ·~demir. il hmet Na 
zif, ·,..,-~O ma.n'dır. 

o· ier doktorlar da 3 unclİ ve 
clördii cii ınıflara ayrılmışlardır. 

İç Ba'~an 1ığ·nıca işi bi tiri
l en yetim ve emekli 

aylıkları 
Agrı valisi imadettin, Kadıköy 

belediye şubesi başkatibi Kema
lettin, Gülnar kaymakamı Tevfik, 
Beşiktaş belediye şubesi tahakkuk 
memuru Eyyiıp, Vakfıkebir husu-
i idare eski tahsildan Mehmet, Cö· 

nek nahiyesi müdürü Kahraman 
Sabri, Erzurwn mektubi kalemi 
has katibi Muhtar Karahan, Mül
ga dahiliye nezareti kalemi malı· 
fuz müdüni Methi, Düzce tahri
rat katibi Mehmet Ali, Turgutlu 
eski hususi muhasebe tahsildarı 
Osman. Konya nüfus idaresi ü
çüncü smıf katipliğinden müte· 
kait ölü Şükrü, Ugnut nahiyesi 
müdürü ölii İshak, İstanbul bele
diye tebhirhane tebhircisi Sami, 
f stanbul belediyesi Kağıthane 
memba suları depo ambar memuru 
M. Kazım, Kemalpaşa kazası hu
susi muhasebe eski müdürü 1bra 
him Özcan, Pazar kazası nüfus 
memuru Mehmet Curdan, Etaziz 
iskan miidürü Bekir Sıtkı Gündüz. 
Üsküdar daire i erz• k memuru 
Hüseyin Hayri, Sarıyer belediye 
subesi muhasebe katibi Esat, Bey 
koz beledive tahsil ubesi tahsiJ
dan Süleyman. Heyeti fenniye ha 
rita şubeler kondöktörü Hüsnü 
Kamil. Süteymanlı nahivesi mudü 
rü ölU Mehmet Duran Mül~a Hak· 
kari vilayeti nüfus başkatibi Mu
hittin. Temizlik işleri müdürü İs
mail Ramiz. Yakova kaymakamı 
Dilaver. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Çocuk bakıcı okulu 

Çocuk Esirgeme Kurumunwı 
Ankaradaki (Çocuk bakıcı okulu) 
na öğrenici yazılmasına devam e
dilmektedir. 20 ağustosta kayıt 
kapanacaktır. Çocuk bakıcı oku
lu yatılıdır ve parasızdır. On se
kizden yirmi beş yaşına ka· 
dar evlenmemiş bayanlar alı
nır. Öğretimi iki yıldır. Dersler 
hem nazari hem de pratiktir. Oku
lu başanklı bitirerek diploma a
lanlar hastahanelerde hasta bakı
cı, avleler yannıda çocuk bakıcı ve 
çocuk esirgeme kurumlarına ata
nırlar. 

Okula yazılma ve alınına şart
\arı şunlardır: 

1 - 18 yaşından aşag• 25 den 
vukarı olmamak. 

2 - llk okuldan diploma alrn~ 
olmak, orta okulu ve liseyi biti
renler tercih edilir . 

3 - Hiısnühal sahibi ve saglık
h olmak. 

Okula yazılmak istiyenler An
karada Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezi başkanbğma yazı i
le başvurmalıdırlar. 

Yazılma için gerekli olan bel
geler: 

Okul diploması, nüfus kıağıdı, 
hüsnühal kağıdı sağlık ve aşı ki.
gıdı, üç fotoğraf. 

Yazma işi 20 austoğsta bite
cektir. 

Yoncalar boyanacak 
Yugoslavya'ya girecek kaba 

yonc ve kırmızı yonca tohumları
yanma mın kararlaıtı ığı Ekono· 
y nmasınr kararlaıtırdığı Ekono
mi Bakanlığı tar fmdan ilgililere 
~:lrlirilmiştir. 

Kızılcahamam yangını 

için hazırlanan rapor 
Kızılca ham m yanğmı dola

yi ile hazırlanmıf olan rapor ilbay
hğa ''eritmek üzeredir. Bu rapo
ra göre yangın Kızılca.ham m'm 
G rede, Çerke sınırları yakınında 
Kar kısrak ormanından çıkmıştır. 

Köylerden toplanan İtçİ ilçe 
m rkezinden ilbaylıktan gönderi 
len · andarmalarla orman koru 
vucularmm devamlı çalıımnsivl~ 
jerşembe günü gece yarı ma doğ 
ru · ,1fü·ü1miistiir. 

Yanan ormanı alanı her üç kı-
r •da ençok 200 hektara varmal< 

tadır. Raporda ayrıca dikkatsiz 
likJ ri görülen İşy rlarm adları 

> a-ıtlmışhr. 
lf. ~ t1 

Merke7 birinci amıf müh"'" .:ı· 

lerindenn Bay Zeki teftiı için Bey 
pazarı ve Nallıhan ilçelerine git -
miştir Çubukta teftişte bulunan 
mühendis Bay Adil de dün gel -
miştir. 

beral kalmak şartile bütÜD R<r terilmesi sağlanmış o1acaktır. 
/eketlerde kanun konuls;ı {a~son· -----~------11111111!'~-.----..-ıı~~~~~~~~~~~~-~-~-~lll!"llıı-..,.•~----
ma hukukuna yahud anc 

0
kuk sıs- OünJ ü t-= tanbul !!azet l•~riniıı l•a vazı la ·ından ö~etl•·ı· 

farın teamüle dayanan.h~. ise ti- c J 
temlerine giriyordu. Şım 1

1 her 
beralizme karşı reak.syo~tr etti· ıe ·•tıalya • habe§ 
memlekette ayrı yollar ta P · · C ._ · t . • k k s "stemlerının umnunye anlaşmazlığıntn ye 
ınden yem hu u 1 

.. Ü 
inkişafı ayrı ayrı yollardan ~urd: 

.., U ~ım I· 
rncktedir. Daha dogru~ •. "' "ze 
Tik büyük bir sistem ızlık gö 
CBrpmaktadır. GE 

Burhan BEL r 

BU GF.CE NÖBETCf ECZA EVİ 
SAMAN PAZARINDA 

MERKEZ 
:eza evidir __ _,,.~ .... ..;-..iiiıii ....... 

ni şekli,. adlı b i zısında B. Yunu 
Nadi bu ani trJ3Z/ığın kotarılması için 

g~en görüşmelerle varrlan sonuçları 

inceliyerek diyO'I' ki: 

•ttalya belki kendisine Habc ı tan· 

da bir manda verileceğini umuyordu. 

t in geçirdiği aytaçlar o kadar §iddetli 

oldu dd, i.ındi böyle bir şeyin konUjU• 

Jabileceğine ihtimal verilemez. İngiltc· 
re artık Habeşi da ttalyaya U tün 

Q 

bır yer verilınesınin dahı doğru olmı· 

yacağı fikrı anlatmaktan geri dunn • 

makt dır. Buna ra n İtalya arki Af-

rikada kendi ine bazı a ığlar temin et 

m.1 olacaktır Kendisi için bunun dahi 

btr kir olduğuna Uphe yoktur. Habe· 

istnna karşı bir va la, bu kadarı ya 

elde edilir ,ya dilemez.,. 

TA 
~ da, "Hangi yüzle,, 
~ baflığı altındaki 

bir yazıda H lide Edibin yurda dönme-

inden bahsedilmektedir. -
ırası; Sıcakla da en 

d , "Yol yapma ı-

ZAMJlN nı bi/mıyor ma· 
yuzil , bll§lıgı alundaki yazıda, Ti1rkl

yede bDtDn yol y pımının Bayındırlık 

Bak nlı.ğımn uzcrıne bırakılma ı lôzım 

geW ım ya ıyor 

KUR 
d, "Gezen Btışba

V N kan,, başlıgı altın
da, y zdığı bır yazıda B. Hakkı Tank 

Us, yalnız gezen değil gören, duyan, 
snlıy n, tedbirlerini bulan, yapan Bııı
bakanın bu uzun gcusındcn 1st nbula 
geli ını l'hmlam ktadır. 

a 
çok ç lmekte olan 

Bir adam, ba:jı eğik, bakı~Jarı ur 
kek, }'Üzünd~ umutsuzluğan 

anlığı. ma amza yakla~ıyor ve si. 
ze derdini açıyor. Bu daima çaı,.. 

raşık bir Jıikayedir. Falan yerde 
dgrctmen veya işyardı, bir hadise
olmuş. hakikatte uçlu olmadığı 
lıalde lıir yanlışlığa kurban gide -
ıck işten ıxıkarılmı~tır. Hakkını 

aramak için başvurmuş ama, bu 
muamelemn biraz uzun ~iirmek 

ihtimali vardır. 
Sonunda asıl büyük derdını 

soyler: "Bu gece açım,,. ve orar.: 
"Kimseyi tanımıyorum, nereye ve 
kime baş vurayım?., 

O, bir şikayet mektubu yazdır· 
mak içirı değil, a ı1 bu orusurıa 
cevap almak için gazeteye gel · 
miştir. 

Düşıimıısünüz: Sözlerinde ne 
dereceye kadar amimi olduğu11u 
kestirmeye imkan yok, ihtimal kı 
büyük bir münasebetsizlik yüzü11 
den ve pek haklı olarak i~iııdt•n 
çıkarılmıştır. Ve böylt bir mc • 
selenin yeniden tetkik edilmcsı, 
hakkında yeniden tahkikat yapıl
ması elbette ki uzun sürecektir 
Bu hususta söylenecek bir soz 
yok. 

Fakat "'bu gece açını.,. Bu müt 
Jıiş ve şüphe edilmesi soravlı bir 
itiraftır. Ömründe hammallık et
memiş veya dilenmemiş bir adam 
kolay kolay ekmek bulamaz. Şu 
Jıalde, belki Jıaltalarca sürecek. o
lan işini takip ederken, yabancı 
bir jehirde bu adam ne yapar? 

şte size soruyor: "Nereye ba~ 
vurayım?,. 

Düşünüyor fak at bulanuyorsu
nuz. Hangi daire, hangi büro bu 
SOSfal ödevle uğraşır. Ona hangi 
kapıyı gösterebilirsiniz ki elleri 
boş geri dönmesin. 

Çocuk değil ki "Çocuk E irgc
me Kurumu,, nu göstercsini 
Hayvan değil ki "hayvanları ko. 
ruma cemiyeti,, ne gönderesinız. 

Bu bir adam, adamları kora • 
yacak, üstü başı düzgün, gücü 
kuvveti yerinde bir adamın ek
mek ve barmma ihtiyacım temin 
edecek, lıiç olmazsa ona yol gös
terecek neresi var? 

Hayır, böyle bir yer hatırlamı 
yor, ve kar ınızda on umudunu 
size bağlamış olan adama k11r r 
boynunuzu büküyorsunuz. 

Yaşar NAB1 ______ , 
RADYOLAR 

~ KAllA 
Bu ak am1<i program 

19 30 - Musiki: 
A. Corelli : Sarabande 

.. Allegro 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

19.50 - Matbuat raporu 
20.20 Mu iki 

Mo:r.art. Adagıo 
Necdet Rctnzi. Kcmaı 
Ulvi Cemal· Pıyano 

20 40 - Ha.herler 

J TA HlJI. 
18.30 Fran ızca der . 
18.SO Dans musiki i (pllk:) 
19.20 Şubcrt · sekizinci senfonı (Bıt 

memiş senfoni) plak. 
20. Spor konuşmalan. Salt Çelebı 
20 30 Bayan Bedriye Tfü:Un TUriı: 

çe ö lu eserler. Radyo ev. ıre 
tango orke tr laril . 

21.35 Son hııberler bors lar 
21.45 Bayan Babikyan şan Pıy 

da profesör Laşc:n kı 
22.10 H fif musiki (ptılk 

Kuru bamyalarımcz 
Mmr hükümeti en çok Mısır• 

gönderilen çıkat maadelerimizdl'n 
kuru bamy mn memleketlerin 
girmesini yasak etmiıtir. Türkofiı 
bamyalarımız icin baıJ<a Urütler 
arayacaktır. 



t>fi1ı 1-- bir A~ w;a A.,. barlta
•ına la r bakıpnda, tn,µtt._... Akde 
~den~·~.._, .. 
lu eıe..-ıılili alımda tutmak isin b•· 
Sine kadar 1aarcaaı&ı ..ıa, 1acar1-
,., ..,...ı 4eha .... baza a.. ıaptılı 
.... llll'a o1malıılan &iri ... 



ULUS 
2 2 ze: 

artıyor .ı Spor 

Uypeşt bugün Geneler Birliği ile oynıyor 

%...,.U.i 11-ı w DalgdıUlll 

aiiı'* .ııcıJanna hamule ve 69 
fll?ll8 -uda tiiık vapudarma ibra:.o)arak ki 960 bin ~n kömBrii· 
_.. Jc piyaalarda yoıatıhmf ve 

nca 579 bin tonu yabana mmı· 
~etlere Jaamule ve 113 bbı tmu 

_.__ ... __;ı.- yakacaık ota-
• , ____ ---::;"'";_t!.L, a\IJ 1..:-
ıak verihnil ft uvysawu~ ~ ua.u 

ton ic&ııftı8anüz de aıt payaıalara 
~!naiftir· ......_ .. 

YaJ>encl aJıcdanmız, bqta um· 

bancı bandıralı vapurlar kömtıı ıc 
rimieia ell88lı allcdandır. 

KurulmtcaY• kadar yabancı et
lerde .amiiriilen mağd~nlef'i, 

• 

,.,...,., .., Wriiii 
Mıulrid. 8 (A.A.) - "lapanyol allel 

llWJ.tii,. ı..Jdnnda B. Gil Jtoblea, JUDU 
eöylemittir: 
~.., • .....,, ıteıam•-

mlhdıt. hlııaJ!anll mald)ttl ne olana 
oleun, cemiyetlere prinelerine mllluc1e 
etmiyecetımt.. 

S1)'8111 Qewnkr• Mı &~ bidiiin, 
..- baJ•ltlld .. _ıı-. ... __,, 
Pripıo de .... ...,.._ .... ... 
"'fun-., .aııe 1 , i •ı 1lomieıe1erlG 
............ , ...... 701 ...... prı. 
pn eWQlu llkrWetir. 

8ugl1n oynıyacak olan Uypeşt talu111lltın oyuncalarıonn 11/rhp 

Bugin Ankara gticü alanmda 17.30 
da güzel bir IDIÇ göreceğiz. Macaristan 
amatör lmltlb1erinin en tanmmıtları o
lan lı:onuJr.larmnaaı celiıti Anlaında bl
yiık Wr ilgi ile lıılqduM!ı. 1ataabu1 p
Mte!ttiaden buıiumm ~ t.k
maclaa macar futbolculerımn dejerinf 
laupnldt oywılarile öğrenecetb. İltan· 
bulda aldıkları sonuçlar haklarında pe
Iİll bir teY aöyliyecek kadar bizi aydın
letmımıııtır. Yalnız macarlana flltW• 
... taiWf, teknik vıe biJıili bir oyun sa
JaiW oldaklarmı WliriL A.-.. ve pro
fesyönel fara ela ttıunkr arwM8 pek 
udu. Herhalde Ankara futllohı lrıendi
lerinden bir py lircnecektir. Yumma-

çı ıördiikten sonra bu takı1mm '1ecerinl 
kendimize göre ıolatacıju. 

Şampiyonumuz Gençler birlıginJ 

gelince: lruncakları takDI ı&ıe IODUÇ 

cleiifec:ektir. Her ıeyden ewl bek :ve 
Uf dbıWni iyi lnanmbdıdar. Halidl 
herhalde oynatmak gereıktit. Onun ya
ıımda çıkıflarmdan çok. bilgisiııdeıı.fa1 
da1anaoü bir bek olmabdır. ıronetlerl 
aon maçlarındaki görgülere göre di&er· 
lene col ...... kola7lapr. Bi& Genç. 
ler birlilini lataabuldaki ulradltlarm• 
dan seri _,m•JURIZ • 

..... iyi bir.,_ çlkanrlana .. 
•11m ıalr lmldl 9'1mn'. KendUerine ba
ıarılar dileriz. 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

• 
1934-1'35 LİSE VE TİCARET 

MEZUNLARINA: 

MüSABAKAILE MEMUR 
CAKTm 

Bankanın dahili tefkilitmda, W>riblM!Dda ~ diieı 
Müesseselerinde istihdam edihnek üzere mllabaka ile 
"25,, memur almacalitır. 

Müsabaka imtibanmda muvaffak olanlara başlangıç 
maaşı olmak üzere, kazanacaldan derecelere göre 50 - fiO.. 
70 lira verilecektir. 

Bu memurlar aynlacaklan teşekkülün idari, ticari, tek
nik İ!i bölümlerinde muayyen devrelerle çah§tmlarak ye
tiştirildikten sonra ehliyet ve liyakatleriyle temayla ede& 
leri bir seçim imtı'lıamna tlbi tatalsalr tecrilbe ve bilgı
leriai tekemmll ettirmek üzere Banka hetüma ecnehl 
memleketlenJe fabrika ve ticaret mleneaeleriae ~ 
lecelderdir. 

Müsabaka imtihanına kabul prtlan: 
1 - Türk olmak, 
2 - Liseden veya Ankara, htanhu1. İzmir Ticaret 

mekteple ·= Wrinden ve:ra 1IH nialdili knebi mektep
l•'den PEK İYİ. İYİ derece ile 1934-1935 tlen senesi me· 
nnuolmak, 

3 - 18 ylfDldan qafı 25 yapıdan yukan olmamak, 
4 - Srhhatı tam olmak, 
İmtihana gireceklerin nihayet 20 ağastoll 1135 tmihbıe 

kad• applald 'r naiki Ankarada Sümer Bak llenmrin 
Müdürlüllae w latanbarda Sümer Bank tst..-ı ıabesi 
mtidürlüğüne glndermeİeri lamndır. 

1 - Nüfus tukeresi, 
2 - Mektep şehadetnamesi ve yahut mektep tarafat. 

dan verilmit muvakkat tasdikname, 
3 - Resmi bir hastaneden alınmış sıhhat raporu, 
4 - 3 Adet vesika fotoğrafı. 
Müubeka imtlrianı 21 aimtol ~l mt: S \Yllı 

cak, ve Ankarada Sümer Bank U.... llllJMll•cll İ• 
tanbuNa Slmer Bank euı>emndıe ,.,.. ı r' tar 

za AjJı.Btal tarilıindeıı .,.... vatı olacak müracaatlar 
nuap itibare atmnuvacaktır (1781) 1-2998 

Etlik er ez Liburatuvarları 

Müdürlüğünden: 
Merku Seram JalNN'atuvularuun evaatı zeriye oduı ıle aerom 

-.e,p ahın çatı1armm tamiri ve betonla tadili açık eksiltme ıu
ntl7le pptırıı.caktıı-. Ketif bedeli 4399 lira 20 kuruştur muvakkat 
tıelılinatı 330 Hra olup IMtna. tıeminat mektubu ve )'abat bu mikdat 
pamnm Jluineye )'&tmldıima dair komıayona makbm ibraz edil
melidir. Bu ite alt prtnameler bedellis olarak laberatuvarlar mü
tlldtijiuıden wrilir. &biltımeye ehliyeti fenniyeyi bais ve Tıcaret 
OdMmda kayıtlı olan ldmleler cirebillrler. lıtektiledn 30. 8. 935 
_.._, dltta .-U &ini wt 15 de .Zir•t Vekl!eti mulluebe 

1 P\ılll;P + tGpJaswaıi ol9n koauıvona müracaatları 
(2093) 1-- 3414 



SAYIFA 6 

Askeri ~abrikalar Umum Müdürlüğü 

Sa tın Alma Komisyonu ilanları 
t LAN 

Silah fabrikasında halen ~v
cud 500 kilo ve 31 mayıs 936 tari
hine kadar yevmiye enaz 100 ve 
en çok 300 kilo ceviz ağacı talaşı 
&atışı 

Beher 25 kilosuna tahmın edi-

alma komuıyonunca 27 agustos 
935 tarihinde salı giınü saat ıs 
de açık arttırma ile satılacaktır. 
Buna aid şartname parasız olarak 
komiıı;yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 1245 ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 

len 5 kuruı fiat ile yukarda cins ve 3 madd~erinde yazrh vesaik-
ve mikdarı yazrh talaş askeri fab- le mezkur gün ve saatte komis
rikalar umum mUdürlüğü satm yona müracaatlı:ın. (2080) 1-3395 

1000 KİLO KAR KEÇESİ 
Tahmin edilen bedeli (1560) lira olan yukarda mikdarı ve cinsı 

yazrh malzeme askeri fabrikalar umum müdilrlUğü satın alma ko· 
misyonunca 22 ağustos 935 tarihinde persembe günil saat 15 de a
çık eksiltme ite ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (117) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindekı vesaikle mezkfır 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (2015) 1-3318 

3,S TON 600 W NUMARALI Y AC 
Tahmin edilen bedeli (2500) lira olan yukarda mikdarı ve cınsı 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
misyonunca 20 ağustos 935 tarihinde sah günü saat 15 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (187) lira (50) kuruş ve 
2490 nwnaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona mür;1caatlarr. (2034) 1-3325 

TtJRKlYE ŞEKER F RRlKAI. RI A ONll\1 ŞlR
KETlnin Jpnllu, Uızak, E kişehir ve Turba] 

ŞEKER FABRİKALARI TDA VE ISTA BUI..HA 
f ahrikularm teslim f=clt:cekleri tarz•la: 

Kristal l\:İlosu 251{tıruş. 

Kesme kilosıı 28kııru tur. 
' 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya
zılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 10 Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satışa ba~lanacaktrr. 

l(ristal Kesme 

25,50 Bur ada 

tzmir Vagonda 26,10 

dana 
lzmit 
dapa7arı 

Samsun 

,, 
,, 

,, 
,, 

limanın· 
da fob 

26,40. 
26,80 
25,25 
25,65 
25,10 

28,60 
29,25 
29,70 
30-15 
28,30 
28.80 
28,10 

(Fob Samsun fiyatı; Karadeniz sahillerinde herhangi 
bir iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiyledir. Ve Samsundan sonra· 
ki navlun ve sair masraf mUşteriye aittir.) 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON sipariş 
tcabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 
Yukardaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerce veya 

İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariş şartlan fabrikalardan veya İsta11bul, An-

kara ve Samsun Bürolarından öı?"renilebilir ·3211 

Hozatta Seyyar Jaııdarma Piyade 
alayı Komutaıılığından: 

1 - Alay ihtiyacı için (36,000) lira tahmin bedelli (365,000) 
kilo ekmek ve (30,000) lira tahmin bedelli (500,000) kilo arpa ve 
(25,000) lira tahmin bedelli (500,000) saman kapalı zarf usu
tlle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltınee 21 - 8 - 1935 çar~amba günu .. aat onda Ho
zatta seyyar alay karargaht dairesindeki komisyonca yapıla· 
caktrr. 

3 - Şartnameler parasız HoZ'.atta eyyar alay dairesindeki ko
misyondan verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat. ekmeğin (2737,5) lıra, arpanın (2250) 
vt sam.anın (1875) liradır. 

5 - İstekliler (2490) ayrlı kanun hukumlerine gore vesika 
ibıaz edeceklerdir. 

6 - Teklif mektupl.m 21 - 8 1935 çarşamba guııU :.aat 
dokuza kadar llozatta s;:yyar j nd.ınna satın alma komisyonuna 
verilecektir ('>0"2, 1-3337 

f ULUS 

llllllllmtt::ı:::ııı:ıııı:mıııııım:ııuııumıııımııınıı ım ıııınmn u numnı ıuı ıı nıııı 1111 111 uıııı uıııuııuıuı ııııııttı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
l - Bayramiç garruzonu civarında bulunan piyade krtaatının 

'enelik ihtiyacı için "578,000,. kilo un kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuş ihale günü talibi cıkmadığmdan yeniden miinakasaya 
konmuştur. 

2 - Her kilosunun muhammen bedeli 9 kuruş 25 santim ihalesı 
17-8-935 tarih saat 9 da Bayramiç tümen satın alma komisyonu bi
nasında yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin verecekleri unun ~erait ve evsa
fını bulunduğu verin satın alma komisyonuna mliracaat ederek öğ
renebilirler. 

4 - Münakasaya girecekler 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü 
maddelerine göre istenilen vesaikle 3923 lira 25 kuruş muvakkat te· 
minatmr veya bank mektubunu münakasadan bir saat evvel tümen 
muhasebesine tevdi ederek tümen satın alma komic;yonunda hazır 
bulunmaları. (1888) 1-3216 

lLAN 
Mityatt:ıkı kıtaatın bu senelik ihtiyacı olan (900) kilo ade 

yağm tahmin bedeli 5625 liradır. Eksiltmeye kapalı zarf su
retite 27 - 8 - 935 saat onda Mityattaki satınalma komisyonunda 
icra edilecektir. Talipler mezkQr günde teminat makbuzlan ile 
bitlikte Mityattaki satın alma komisyonuna ve şartnameeyi gör
mek istiyenlerin de pazar gilnil hariç her gün Diyarbekirde kor. 
ve Siirtte de tüm. komutanlığına ve Mityat satxn alma komisyo· 
nuna müracaatları . (2030) 1 - 3339 

İLAN 
1 - Mityattaki kıtaaun bir senelik ihtiyacı olan 730,000 kilo 

odun kapalı sarf usulil ile 28 - 8 - 935 çarşamba saat onda ek
siltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 5110 liradır. Talipler temi
natları ile birlikte Mityattaki komisyona ve şartnameyi görmek 
istiyenler de pazar giinU hariç her gtin Diyarbekirdeki kor. ve Si
irtte tümen komutanlığına ve Mityatta satın alma komisyonuna mU-
racaat1arı. (2031) 1 - 3338 

t LAN 
l - KırklareJinde dokuz yüz ton un kapalı zarfla ihalesi ağus

tosun 19. uncu günü pazartesi günü yapılacaktır. Eksiltmeye gir
mek istiyenler ihale gUnU teklif mektuplarını saat on beşe kadar 
komisyon reisine verilip makbuz almalr ve saat on altıda komis
yonda bulunmahdır. 

2 - Beher kilo un fiatı l 1 kuruş elli santim tahmin edilmiştir. 
tık teminat parası 6425 liradır. 

3 - $artnamesi Kırklareli komisyonunda her glin görülebilir. 
(2016) 1-3303 

t LAN 
1 - Garnizon dahilındeki kıta ve müesseselerin kışlık mangal 

k"mürii ihtiyaçlarına sarfedilmek Uzere ''20500'' meşe kömürü ek:. 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Münakasa açık eksiltme usuli iledir. 
3 - Mlinakasasr 12 ağustos 935 tarihine mUsadif pazartesi günU 

saat on beşte Ankara levazım amirliği satm alma komisyonunda 
yaprlacaktrr. 

4 - Eksiltmeye konulan 20500 kilo mese kömürünün beher ki
losunun fiatr 5 kuruş olup mecoıu tutarı 1Ô2S lira ve teminatı mu
vakkatesi 76 lira 87,5 kuruştur. 

5 - İı>teklilerin münakasamn yapılacağı muayyen saatte temi
natı muvakkate makbuzu ile birlikte Ankara levazım imirliği sa-
tın alma komisyonunda butunmaJan. (1915) 1--3176 

tL AN 
1 - Garnizon dahilindeki kıta ve müesseselerin senelik tutuş

turma odunu ne askeri furunun ekmeklik odunu münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf u:.uli iledir. 
3 - Münakaaası 12 ağustos 935 tarihine müsadif pazartesi günü 

saat on birde Ankara levaznn amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye konulan 700 ton gürgen odununun beher kilo· 
sunun fiatr bir kuru' 75 santim olup mecmu tutarı "12250'' Hra te· 
minatı muvak.katesi 918 lira 75 kuruştur. 

S - MUnakasaya girecekler eksiltmenin yapılacağı muayyen 
saatten bir saat evetine kadar teminatı muvakkate makbuzları ile 
birlikte teklif mektuplrınt Ankara Levazım imirliği satın atma ko· 
misyonuna vermeleri. (1916) 1-3177 

t LAN 
Kor garnizonundaki eratın senelik ihtiyacı için 700,000 ldlo un 

kapalı zarf usutiyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 24 ağustos 935 
cumartesi günü saat onda yapılacaktır. İsteklilerin muhammen be
deli olan 63.000 liranın yUzde 7 ,S teminatları ile vakti muayyen de 
bulunmaları ve şartnameyi görmek için hergün kor satın alma ko-
misyonuna mUracaatları. (1831) 1-3133 

t LAN 
l - Kırklarelinde dört yüz ton yulaf ve altı yüz ton arpanın 

kapalı zarfla ihalesi ağuıtosun on altıncı cuma gllnU yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek istiyenler ihale günü yulaf teklif mektuplarını 
saat onda ve arpa teklif mektuplarını saat on beşte komisyon reisine 
verip makbuz almalr ve birer saat sonra da komisyonda bulunma· 
hdır. 

2 - Beheı· kilo yulaf fiatı uç kuruş seksen santim ve arpa fiatı 
ilç kuruş elti santim tahmin edilmiştir. İlk teminat parası yulaf içia 
bin yüz kırk lira arpa için bin beş yüz yetmit beş liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklarelindeki satın alma komisyonunda her 
gün görüle-bitir. (1962) 1-3234 

t LAN 
Vizenin 44275 liralık okmcklik ununun Pınarhısarın 31280 li

ralık eılaneklik unu Pmarhiaarın 16600 liralık sığır eti kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Vize ununun ilk pey 3320 lira Pınar
hisarın ununun ilk peyi 2346 lira Pınarhisarın etinin ilk peyi 1245 
liraır. Üçünün ihalesi 26 ağustos 935 pazartesi saat 16, 17, 18 de
dir. İsteklilerin Vize satın atmakomisyonlarına gelmeleri. 

(2089) 1 ~ 3424 
i LAN 

l - Garnizon eratının ihtıyacı için 300.000 kilo ekmeklik un ka
palı zarf usulU ite münakasaya .konulmuştur. 

2 - Şartnamesi 143 kuruş mukabilinde Ankara levazım amirli
ği satm alma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme 29 ağustos 935 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 de Ankara levazım amirliği . atın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye konulan J00.000 kilo unun beher kil\)sunun fi. 
atı dokuz buçuk kuruştur. Mecmu tutarı 28,500 lira olup teminatı 
muvakıkatesi 2137 lira 50 kuruştur. 

5 - İ teklilerin münakasasmm yapılacagı muayyen saatten en 
aşağı bir saat evet teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte tek
lif mektuplarını Ankara levazım limirli~i satın alma komisyonu-
na vermeleri. (2087) 1- 3423 

t LAN 
1 - Garnizon dahilın<iekı kıta ve müe.ssesenin senelik mahru

kat ihtiyaçlarina sarfedilm~k üzere 2232 ton linyit kömürü kapalı 
zarf usutu ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Sartnamesi Ankara levazım 5.mirliğı .:.atın alma komi yo
nunda tatil günlerinden maada her 6Ün görüldı>ilir. 

3 - Eksiltmesi 29 agusto 935 tarihine müsadif perşembe gu-
nu saat 1 t de Ankara levaz m 1mirliğ1 atın alma komisyo ında 

1 

10 A(.USTOS 1935 CUMARTESi 

Kapalı Zarf Usuliyle E\lsiltn1e İlanı 

Esk.işt·lıir 'f ohunı 
lslah Is tas) onundan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Eskişehir tohum ıslah iı -
tasyonunun Mayıslarda yaptıracağı tohum ayırma evi ve 
türbin dairesi yeni İn~aatıdır. 

inşaat keşif bedeli 28028 lira 58 kuruftur. 
2 - Bu işe ait prtnameleT ve evrak şunlardır . 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Kirgir inşaata dair fenni şartname 
O - Keşif ve metraj cedvelleri 
E - Proje 
F - Umumi şartname dairede görülebilir. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 140 kuruş bedel 

mukabilinde Eskişehir nafıa direktörlüğünden alabilirler 
3 - Eksiltme 2. 8. 935 gününden 17. 8. 935 cumartesi 

günü saat on birde Eskişehirde nafıa direktörlüğü bina· 
sın da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır • 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (2102.14 ) 

lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göctermesi lazımdır. 

Benzer bir iti hüsnü surette bitirdiğini vesaikle isbat 
edip nafıa müdürlüğünden alacağı fenni ehliyet vesika • 
smı göstermesi lazDDdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya· 
zıh aaattan bir saat eYeline kadar Eskisehir nafıa direk • 
törlüğündeki ihale komisyonuna getirilerek eksiltme kn
misyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektr. Pos· 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü mad • 
dede yazılı saate kadar gönderilmiş olması ve dış zarflı• 
mühür mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Pos • 
tada olan gecikmeler kabul edilmez. (4524) 1-3384 

L~kara Evkaf Müdiirlii~nden: 
Tamir ettirilmekte bulunan Fevzipaşa mahallesinde Haroı3 

pehlivan sokağındaki 25 - 12, 14 numaralı garaj ve oda teslim gU • 
nünden 31.S.938 sonuna kadar kiraya verilmek üzere 30.7.935 defl 
ıo. 8. 935 tarihine kadar on giln müddetle açık artırmaya konmuş· 
tur. İhalesi 10. 8. 935 cumartesi günü saat 12 de Evkaf mUdilri 
yetinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Senelik muhamıne 
kirası bin liradır. Tutmak istiyenlerin teminatlariyle birlikte gel 
melerl. (1987) 1 - 3284 

Ankara Defterdarlığındaıı: 
Yenişehirde Kavaklıdere mevkilnde 6 - 328 kapı ve 396 metruke 

No. lu üç oda hilll, banyo, mutfak ve odunluğu müştemll evin ay· 
hk icarı otuz lira Uzerlnden 16. 8. 936 cuma gllnü saat ıs de ihale 
edilmek Uzere ihale işi on gün uzatılmıştır. İsteklilerin yirmi yedi 
liralık dipozito makbuza ile mezkl\r glin ve naatta defterdarbkt• 
kurulan komisyona müracaatları. ı - 3404 

Ankara belediye reisliği ilanları 

CEZALANAN ESNAF 
lati.kUl mahallesinde mektep pazarında bak.kal Ziya pat~kıadaO 

sokak 26 numaralı dlikık.inda mu· Vdpılmış hrlveyı etiketsiz satt•· 
kim İlyas susam yağile karışık ğından beş, çocuk sarayı cadde• 

• y sin Himayci Etfal apartmanı al· 
zeytın yagr sattığından beş, Ce- tır da bakkal Seref sulu sirke sat 
bccide 3 numaralı fırın mliateci- tığından yedi; Atpazarı yokuşul)
ri Ramiz, Tahtakalede fırancala- da gazozcu Ali Ulvi şeker ve ba 
er Ali Rrza, Hacıdoğan mahalle- mızı az gazoz çıkardığından oO 
Halit, Ulucanlarda 10 numa. beş, Necııt.ibcy caddesinde 6 oı.ı· 
ralı fırın m.listeciri Musta • mıırah dükkanda bakkal Abınet 
fa, Yeşilağa sokak 2 numara- Enver karışık biber sattığından 
1ı fırıncı Salih hamur ekmek yedi lira para cezasiyle cezataıt· 
çrkardrklarından yirmişer, Balık dmtmrslardrr. (2103) 1-34ZS 

İLAN 
1 - Samanpuarı meydanında 12 tane dükkan yaptmlacaktrC 

Keşif bedeli 14350.05 liradır. 
2 - Keşif ve şartname ve projelerini görmek it;in fen kalenw 

ne gelinecektir. 
3 - İhale, ı9.8.935 tarihine rastlayan pazartesi günü saat ll le 

fen direktörlüğü odasında kapalı zarfla yapr1acaktrr. 
4 - Muvakkat teminat 1076 liradır. 
S - Teklif, teminat mektup ve makbuzlarile ticaret odasında 

halen kayıtlı bulunulduğuna dair olan vesikaları havi nrfların ib3 • 

le saatinden bir saat eveline kadar fen direktörlüğü odasında tor 
lnan komisyona verilmesi lbımdrr. (1995) 1-3280 =--
yapıJacaktrr. 

4 - Eksiltmeye konulan 2232 ton linyit komürünün beher to-
nunun fiatı (11) lira ve mecmu tutarı (24552) lira olup teminatı 
muvakkatesi 1841 lira (40) kur.uştur. 

5 - İsteklilerin münakasanm yapdacagı muayyen saatten c11 

aşağı bir saat evel teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte tek
lif mektuplarını Ankara levazım Amirliği sC\tın alma komi yonun• 
vermeleri. (2086) 1- 3422 

t LAN 
l - Niğde garnizonunda bulunan kıta hayvanları için kapalt 

zarf usulü ile eksiltmeye konulan 480.000 kilo arpaya verilen 4 ku 
ruş 99 santim fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla alrnacaktır. Bu 
defa arpanın muhammen bedeli 22800 liradır. 

2 - İstekliler şartname .. ini her gün bedelsiz olarak komisyonu· 
muzdan alabilirler. 

3 - Eksiltmesi 21 ağustos 935 çarşamba günü ı:.dat 15 de Nı&· 
" dede saten alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İlk teminat mikdarr 1710 liradır. (2084) 1- 3420 

1 LAN 
ı - Milli Mıiclafaa Vekaleti ile Erkanıharuıye kalöriferleriııdı." 

sarfedihnek üzere 800 ton yerli kok kömürü kapalı zarfla ınuo<1 
kasaya -konulmu!ftur. 

2 - Şartname:.i Ankaı·a levazım amiıligi satın alma konıı~yo -
nunda ücretsiz olarak görülebilir. 

3 - Münakasaya konulan 800 ton koıniırün b her ton nutl ıı
atı 31 lira ve mecmu tutarı 24.800 lira olup temin:ıtı muv k · t 

1 

1860 liradır. n 
4 - Eksiltme 28 ağusto:. 93!> tarihine mu ıdif c rsd J e>ün 

aat on beşte Ankara levazım amirliği atın alma kom \ nun -
d ı yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin miinaka::.amn yapılac .. gı 
en aşağı bir saat evetine kadar temtn ıtı 
riyle biclıkte teklif mektuplarınt Anka 1 
ma komisy •nun vermelE"ri ( ~OR'l) 

mu y.:n saatte" 
· .:ıte makbıt .. ıa· 
mirHf.i a• 1 .,ı. 

1- ? 



l'!ff~~~~~~~~~f71f=:~tstanbutdan-Ankaraya 

-

KREM GENÇ TORK 

Allo! Allo, Nermin aen misin? 
Söyle Saadcığan, benim! _ . • 

Kremlerini aldnn, çok ~r edenm. Cıdden 
pek nefiı imifler. Şimdiye kadar kıymet ve faydaları 
o1-yan ve büyük reklamla.rma kapılarak alıp kullan· 
dıimuz ve cildimizin letafetini kaybetmeğt; ıebeb 
olan loremlere )ayu lıabul etmiy-ecek derecede ııhlu 
ve nefis buldum. 

Bundan böyle kwlaıW!a~ k...m " itript 1'1: 
na GEN TORK m&QJ4li.~ ~~W· 

Kapalı zarf u ·yıe ek iltme ilanı 
Muğla Nafıa direktörlüğqnden: 

ı _ .Bbiltmeye koaulaıl lf• Mutia .&Myetıade Mu\Ja ·Köyce· 
iis yolunda Beton arma Nımmam köprüai inpatıdır DfUtın ke· 
"f bedeli: 2~500 bradu 11 2 _Bu itcaid prtnameler ve ettak fUDlardır. ı 

A - Eksiltme prtnamesi 
8 _ llWM•le pnJeal 
c _ Nalla lfleri praiti umwiaiyesi 
:D T.-riJC'l tlnWye, Ş~ lirgir mpata dair fenni prtname R: ~ buliaa ceclveli 
G - Proje . 
bti,enler bu prta.amcled •e ew-ab U'l.S mrut Wel mukabı· 

tinde 11utla Nafıa Direktödüiündea alaWHrter 
3 _. Elmfl..,. 21 aimtıos 935 çaıpmU-.... aat ıs et. llqla 

Viliyeti Nafıa dli1'eüade 7apılacütsr. 
4 _ 'Jbilta.. lııapalı wf ..u1e ,apmıalttu 
5 ._ BbiltmeY' pebllmek ıgin tılıtelr1üıi1I ıra lira • brllt 
_... ..... ..nnnL 

1DD B•iln ...... •tr+ld ....ıkelan biris olup al•tu_. IAnnıiır 
1 -Ticaret od.atma kayıtlı ...._dit&- dair ftllb 
2 _ tltekllledn enu ya on ....._ açrkbpda betonarme köprü 

veı ~ı:..:=r:#'1~-=~· ~ teaWaU' 
teiUf 1Ptktuplan ~ ..,.cQ, .-ddede J811b .. ttln 

bit .. t eneline kadar Mutia Rafıa Daimine ptirilerek mDtme 
~a reiıliiüıe makbuı .-WUn" ıverilecektir. 

POIU ile ~riltcek ••lana .nıa,et lçlnc8 maddede 
,..,ıı .... kadar aeJmit ~" "'Aıfm .ataar mmna 11• ı,ı. 
ce kapatılımt obDMı 1Aamdır ~ olacıU .pcilaneler kabul 
ediJmes. (1874) ı~sıs1 

Ankara 
1

j;sinden 
llalfil ~-n Bbtile ~ Yetillllılriaina5 __. 

•ine ait tütiin Ummlyeleri 15 temmuzd• a tepin 985 11-
nüne kadar ..... ,apdlaktır ..... ~ ,.... 
deki ................. - ... t , ......... Ddler' 
tane fotıoiıatı ne .............. dı'llnibiiltlan Um abı-
nar. (1618) t....._ı 
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SAYIFA 8 

lllHllllllllllHftlURl-ftllllMl-11111 
ı Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilıim İ 

~Ömer Bank 1 
Umum Müdürlüğünden: ~ -

1 - Konya Ereğlisindeki bez fabrikası, baıtane, § 
== emur ve İ,Kİ evleri İllf&ab vahidi fiat eaaıiyle ek • § 
5siltmeye çıkanlmıttır. Tahmin edilen bedeli 112.585,25:= 
lliradır. 5 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır ı i 
a) Eksiltme f&l'lnamesi -
b) Mukavele projesi ~ 
c) Fenni prtname Si 
d) Hususi prtname 5 
e) Metraj ve keıif hulasa cedveR !i 
f) Projeler 5 
lstiyealer IMa evrakı 565 kurut mukabilinde Sümer § 

Bank Ankara tubesinden alabilirler. 5 
3 - Eka~ 23 aluatoı 1935 cuma günü saat § 

16,S da Ankarada Ziraat Bankaıı binaıında Sümer :5 
Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. ~ 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 5 
5 - Ekıltmeye girebilmek için iıteldileria 8878 5 

lira muvakkat toeminat vermesi ve bu gibi itleri muvaf- 5 
fakyetle yapmıı oldufunu veaaikle iabat etmesi la • § 
zımdır. a 

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve § 
aaattan bir saat weline kadar münakua komiıyonuna § 
Yerileltilir. Posta ile ıönderilecek mektuplann Diba - 5 
Jet ihale aaabna.n bir saat eveline kadar gelmit ve ~ 
zarfm kanuni tekilde kapablmq olmaaı lazımdır. a 

•••uı1tt1•••-ı•111..:ı.:'mmn1111I 
Tosya Belediye-

sinden: 
Pazarlıkla elektrik tesisatı ilanı. 
l - Tosya ka$lbasınm tenviri için yaptınlacak olan 

( 42926) lira becleli keşifli elektrik tesisat.ı kapalı zarf usu
liyle ekıilemeye lmnulmuş ve eksiltme şartlan gazeteler
le ilan edilmiş ise de talih çıkmadığından ayni evsaf ve 
ıerait dairesinde pa;ı;arlıkla ihalesi kararlaştmlrmştır. 

2 - İhale 15 ağustos 935 perşembe günü saat 16 da 
Tosyada Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipl• evelki ilanlarda gösterilen ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı olan ve
saikle 16 mcı maddesinde yazılı teminatı o gün saat on 
beşe kadar beletliye encümenine ibraz ve teslim eylemele-
ri şarttır. (4374) 1-3256 

Emlak"ve Eytam Bankasından: 

Kiralık ApartımanDairesi 
Ipklar cadd11iDde Turhan B. apartunamnuı befinci 

katında SU, BLEKTRİK, HAVA GAZI tesisatını ha
vi üç oda, bir tn8tbak, ve duş yeri, bir koridor ve bir 
helidan ibaret ı 1. • bir numaralı daire açık arttırma ile 
ve bir sene süre- iJe kiraya verilecektir. ihalesi 15.8.935 
perşembe günü saat on birde yapılacaktır. 

İateklilerui ihale gününe ıkadar elli sekiz lira depo
zito parasile bmıkamız Muamelit Müdürlüğüne ve da
ireyi gönnek için de apartıman kapıcısına müracaattan. 

(1997) 1 - 3330 , 

Kapak zarf usuliyle eksiltme ilam 
Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltme,., konulan it: Bolu vilayetinde Bolu - Düzce 
yolunda 21+287 iad kilometre ile 47+590 ıncı kilometre aruın
cl& Uç kıumda 99tl metrelik tose aCSkülerek evrakı ketfiye ve 
fenniyeai dairesinte tnpatıdır. Bu inpatın ketlf bedeLi (22,187) 
llraclı. 

2 - Bu ite .tt prtnameler ve evrak fWllardır: 
A - Bbiltme ~ai 
B - llulıcavele"Pf'Ojesi 
C - Nafıa lfllH ~niti umumiyeai 
D - Şose W--. esaslyeaine dair fenni ve hususi prtname 
E - Ketif h.._ı, silsilei flıt, mesaha cedvelleri. 
P' - Grafik 
latiyenler bu flrttlUlleleri ve evrakı 112 kuruı bedel mukabi -

tinde Bolu naf1a dldürlUtUnden alabilirler. 
3 - Eksiltme ti. 8. 935 tarihinin cuma gilnil aut 16 da Bolu 

lriildlmet binasında- Nafıa mUdllrlUğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf ululiyle yapılacaktır. 
5 - Elailtme1' ıtrebilmek için isteklinin 1&64 lira muvak • 

kat teminat vermnl bundan bafb ıpfıdald veslkalan haiz olup 
"9termesi laırımdlr. 

1 - Ti~t ola1mda kayıtlı bulundufuna dair velika . 
2 - istekliler ,.ol lnpatmı yapabilecek iktidarı fennial bulun· 

dutuna veya bu Wlllfı bab c6sterecekleri fen memurunun Nafıa 
Vekiletinden veya aafıa mUdUrltlklerinden veya deniri aalre he· 
yeti fenniyelerindee aldıkları ehliyet vesikalan. 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçilncü maddede yazılı saattan 
bil' saat eveline kadat Bolu nafıa mUdürlUğU dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
mukabilinde veril.:ektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet Uçüocil maddede 
yuılı saata kadar ptmit olmuı ve dıt zarfın mUhllr mumu ile 
iJice bfatılmıt olması lazımdır. Postada olacü gecikmeler 
bbul edilmes. 

Bw.a llqfiye ve. fe-iye ve ,.numeter ..._., ı.taabu1, 
z-aa1cs.1ı: .Ua,edetl nafıa mldtklllderiae 4ı ...... lbllftlr. 

(t- t--· 

ULUS 

Türkiye Ziraat Bankasından~ 

Kiralık bina 
Ankarada Anafartalar caddesinde Memurin Koope

ratifi namile maruf binanın evelce Umum Jandarma Ku 
mandanlığı tarafından iııal edilmit olan kısmı kiralıktır. 

Kiraya verilecek kııon üç kattır. 230 metre murabbaı 
geniıliğinde olan her katta bet oda bir büyük salon ve ha
lalar vardır. 

Binanın kalörifer, elektrik, ıu tesisatı mevcuttur. Ta -
(iplerin daha fazla tafsilat almak üzere Ziraat Banlc:aıı 
merkez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 -3390 

Yüksek Ziraat enstitüsü satınalma 
komisyonundan· 

Yüksele Enstitü talebeleri için mevcut nümunelerine göre yapı· 
lacak 25 çift çizme ve 25 pantalen açık eksiltmerc konulmuştur. 
Şartnamesini almak ve nüinune1erini görmek istiyenlerin Yüksek 
Enstitü İdare Müdürlüğüne ve Eksilt.neye iştirak edeceklerin 
12-8-935 tarihitıde pazaTtesi günü hizalarında gösterilen aaatlarda 
% 7.5 teminatlariyle birlikte Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörtuk 
binasında İdare ve İhale komisyonuna müracaatları. (1862\ 

Tahmin edilen bedeli. 
beheri Yekftn 

Çizme 25çift 
Pantalon 25 

ıs 375 Saat 15 dı 
7 175 

550 
Saat 16 da 

1-3156 

Muhammen 
Kimden istim Ada Parsel bedel 

lak edildiği Mahallesi .. 1tağı No. No. Lira 
Bay Osman Nuri Leblebici Acica 190 6 400 
Bayan Şerife ve 
müşterekleri Muaabey fehit Murat 246 tS 50 

İmar Müdürlüğünden: 
Y11karda kaydı çıkarılan hanelerin ankazları 15. 8. 935 perşem· 

be günü saat on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar 
müdürlüğündeki komisyona gelmeleri (2046) 1-3355 

Devleı Demiryollan ve 
Umaolan S.tmalına 
Komisyonu flanlan 

İLAN 

Muhammen bedeli 40.000 
lira olan Ankara, Eskişehir, 
Konya ve Samsun depolan 
su tasfiye tesisattan 23.9. 
935 pazartesi günü saat ıs 
de k'palı zarf usuli ile An· 
karada idare binasında iha· 
le edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenler 
3000 liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe gir· 
meye kanuni manileri bu
lunmadığına dair beyanna· 
me ve tekliflerini ayni gün 
saat 14 de kadar Cer dairesi 
komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 

200 kuruş mukabilinde An· 
kara ve Haydarpaşa vezne· 
lerinde satılmaktadır. 

(2040) 1-3349 

Saçlan 
dökülenler 

Sablık Motosiklet 
Telefon 1441 den sorunuz. 

Ucuz satılık hane 
Altrndeğ mahallesinde 279 

numaralı üç oda, tatlık, mutfak 
kiler ve sofadan ibaret bir ev sa· 
tılıktır. İstekliler Kanwtay ka 
pıcıaı Tahsine müracaat. 

1 --3348 

Cebeci Hastanesi Operatörü 

Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sarayı 

karııamdı Hayati apartmanın· 
da her gtln 15 den 19 za kadar 

kabule ba9lamJttır. 

Veznedar aranıyor 
veznedarlık için bir ba • 

J&D lazımdır. Halk qya pa· 
zanna müracaat. 1--3393 

lmtayu aahibl ve Ba,rnu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi nııriyatı idare eden 

Yiıı lıleri Mlldilrtl Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı clddısi civırınd• 
Uluı ••ıım.vind• Hlllmış· 

l ,.,.. 

BİLIT 
16/9/935 de ibaleei ilin edi

len 2, 000, 000 makarnaınn alın

masından vazseçilmi9tir. (2095)) 
1-3419 

Ankara llhaylı~1ndan: 
Çubuk çayındaki parsellere ayrılan kum yerlerinden 9 ve 

sayılı yerlere ilan edilen müddet zarfında istekli çrkmadıgın 
ihale müddeti 22. 8. 935 persembe gtlnüne kadar uzatılmıştır. 1 
lilerin 37 buçuk liralık teminat makıbuz veya mektuplariyle 
pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de vilayet daimi encümeni 
gelmeleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin hususi muhaeebe 
dürlüğünde görebilecekleri ilan olunur. (2076) 1- 3413 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Kori:ıisyonu ilanları 

B l L t 1 
1 - Teferrüatile birlikte bir tanesine biçilen eder 67 lira 

kurut olan 1009 tane mahrutı çadır kapalı zarfla eksiltmeye k 
muıtur. 

2 - İhalesi Z2 ağustos 935 per§embe günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnanıeıini 332 kuruta almak, iSmeğini görmek 

yenler her gün M. M. V. satın alma Ko. na uğramaları. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk inanç paraaile 2490 

yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir 
te teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evet Anka 
M. M. V. satın alma Ko. na vermeleri. (2027) 1-33'4 

iLAN 
62 kalem basılacak evrakın nUmunelerine göre basılması 

arttırma yqluyla eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin tahmin 
len bedeli (1500) liradır. Şartnamesi bedelsiz olarak M.M.V. Sa 
alma komisyonundan ~erilir. 

İhalesi 17.8.1935 eumarteai gnü saat 11 de yapılacaktır. tıtc 
minatı: 112 lira 50 kuruıtur. Eksiltmeye girecekler 2490 n 
kanunwa 2 ve 3 üncü madde•inde istenilen belgeleriyle bir 
ihale gün ve ..atinde M.M.V. Satın alma komisyonuna gelmel 

(1991) 1-3261 

BtLtT 
YAPI: Vekalet binası çatı eternitlerinin bir kısmının deği 

rilmeai iti açık eksiltmeye konmUftur. 
Ketlf bedeli: 1692 lira Z3 kuruıtur. Ketif ve prtnameai be 

line kartı inp.at tubesinden verilecektir. 
İhalesi: 16.8.935 cuma pü saat 11 dedir. 
ilk temiaatr:-fl6.iin ..a tnıruftur. Eksiltmeye girecekl« 2 

sayılı kanunun 2 ve 3 Uadı maddelerinde istenen belgeleriyle 
likte ibate saatinde 11.M.V. satın atma komisyonuna gelmeleri 

(1979) 1--3254 

BİLİT 
Aakerl lise ve orta okullara öfretmeo annıyor. 
1 - l.tanbul ve llunadaki ı.iselerle Kır~ ..Uri ..oı.

lisesine ff orta okuluma ve Erzincan, Konya a&terl orta oıkıula 
lanna her den için öiretmen alınacaktır. 

2 - Öğretmenlerin kanuni prt ve vasıfları t1t11Nları ger 
3 - Bu gibilerden istekli olanların dilek katıdlarmı Anka,_ 

askeri lieeler müfettitliğine göndermeleri. 
4 - Dileılıc klğıdlarına ilittirilecek kiğıdlar fUDlerdır: 
a) Fotoğraflı ve tasdikli fif. 
b) Çlktığı Y,iik~ okulanm §lhadetnameai veya tasdikli 
c) Üniversitede imtihan vererek ehliyetname atmıı ise 

tasdikli sureti. 
Bunlardan; tetkik edildikten sonra uygun göriilenlerden af 

rıca bllmtihal Umtihaberi, 91hbat raporu " tulıhtW lleaedi iate 
cektir. 

3 - Ucretler f()yledir: 
latanbuldaki askeri Haeler için riyaziye ve f izi.lıc dersle · 

aylık ücreti 108 liraya, diler dersler ücreti 98 lirayı kadardır. 
aa Htesi için riyaziye, fblık ve kimya dealerinin aylık ücreti 
liraya, diğer derslerin ücreti 108 liraya kadardır. 
Km~e sanat liseli için riyaziye ve fizik 165 liraya 

diler derslerin aylık Ucr.eti 126 liraya kadardır. 
Konya o~ okW.u için bütün derslerin ücreti 108 linya 

dardır. Erzincan orta olıculall için bütün dersler 126 liraya lradlaı'GP'J 
6 - Maarif okulılarmda deni olan iiretmenlere elen 

ücret YetiWr. 
7 - isteklilerin 1 eylU.l 935 ~rihine kadar mllnaatlan. 

(2096) • - 3418 

t LAN 
1 - 6000 metre mavi renkte kqlık elbi1eHk kumat kapalı 

e-kailtmeye konulmU§tur. 
2 - IUPJ&oe biçi~n eder 16.500 ve ilk iDRDÇ pacMI 1238 il 
3 - tbale.i n. s. 935 pet'felllbe gnnu uat 10 eladır. 
4 - Şartnamesini paraeız almak ve ömeiini ıinnc* iatipl'. 

ler her gün, ebiltmeye ci*elder ilk inanç parası makbuz ve 2 
aayıb kanunun 2 ve 3. Uncu maddelerinde yuılı belgelerle bir 
teklif mektuplarmı ihale uatmdan bİI' 11at evet il. il. V. •tdi 
alma Ko. na vermeleri. (2049) ı- 3417 

tLAN 
1 - 6000 çift kundura kapalı zarfta elıcailtmeye konulmuf-· 
Z - tulai 2. 9. 935 ~esi ,..a uat 10 da il. il. V. Sa. #

Ko. da yapdllalktll'. 
3 - Hepsine biçilen e4er 30.000 ve i• inanç paraeı 2250 ~ 
4 - Şartnamesini 150 kurup almak " lmefini cörmek itd 

yenler her ıtın, ebiltmeye girecekler 2490 sayılı bawıua 1 
3 Uncu maddelerinde yuılı belgelerle ilk inanç mübuslariyle ..,. 
likte teklif mektuplarını ihale aaatmdan bir saat eYel 11. il. V • .., 
Al. Ko. na vermeleri. (2050) 

İLAN 
İlk Şartnmne Eksiltme 

Ta. Fi. teminat PL §eldi 
Cinai Mi.kdarı Krt- Lira Kq. ihale Ta. Gtlni 

KOMOJEN KANZUK • 

Saç Eksiri 
Saçlarm dökülmesine ve 

kepeklenmesine mini olur. 
Komojen saçlarm köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen ıaçlann gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, il· 
tü bir rayihası vardır. K~ 
mojen kanzuk ıaç eksiri ma· 
ruf ec.zanelerle ıtriyat mağa· 
ularmda bulunur. 
LtNlMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DBVASmlll 

Yün çorap ipliii 22.000 kilo 180 2805 187 kapalı sad 28 8 935 ~ 
Kıtl* el>iaelik kumat 65.000 metre 250 937$ 813 ,. ., 2S-8-931 çarpmbl 
Yün çorap ipilti 18.000 kilo 180 2295 153 ., ., 2--9-935 puartetli 
Kıtlık elbi1eU.k kumq 60.000 metre 250 8750 750 ,. ., 2--9-935 puarte9i 
Kaputluk kumat 50.000 metre 210 8700 675 " ,. 5-9 935 peqembe 
Kıtlık eJbiaelUıc kumq 56.000 metre 250 8250 700 ,. • 5 9 935 pe~ 

1 - Şartnamelerini yukarda yuıh fiatlarla aımak " imelderi ni cörmek için her ıtın aııecltl' 
tonra komisyona ufranabilir. • 

2 - Bblltmeye precekleriıa yukarda yudı lranual. ~ ile artuma n eılıılil• --..., 
nun Z w 3 Uncl madde.lerincle ya zıh belgelerle blrllktıe telıclif mektu plarmı ihale uatmdli en ~l.f 
aut evel M. M. V. Satın alma komisvon""" v"rmeteri. (20«!8\ 1 $ 

il ı SiNEMALAR 
, YENi J BU GON BU GECE 

Yıldızlar Kıraliçesi Greta Garbo 

&....... eödü, hial 

ÇALINM I Ş AŞK 

filwıia .. 

BUGUN BU GECf 
Çin' deki gizli cemiyeti 

1 

nin balı itiyatlarma ilet olan bir 
eellldm •tknn lriklJe eden 

1DMmm1tir_. 
BALTALI C'ILLAT 

E.._. ltoMlllOll • llf9tta Y_.. 


