


SA. YiP'A ı 

Bir fransız gözü ile 
yeni Türkiye 

(Ôtey gıinkü sayımızdan devam) Yazan: MarHl Sovaj 

Az çok otoriter bir rejime sahip o
lan memleketlerde, çocukların, memeyi 
bırakır bırakmaz üniforma giymeleri, 
•kılıç kuşanaak ulusal •bayrağı dalgalan
dırmalan artık bir kaide haline gelmiş
ıtir. Yirmi asırlık medeniyet onlara an
cak bu oyuncağı ve:mekte1iir. 

Zavallı yavrucuklar daha ay.akta du
nıea:k halde değillerken onlara, en genç 
).>eya en yaşlı, fakat herhalde en şerefli 
~e tek ulusun yiğitleri oldukları öğre

~iUyor. 

Onlar, disiplinli örgü~lere yazdr
rJlmakta ve, muhakeme edilmesi kendi
lerine düşmeyen ve iç.inde ferd özgür
lüğünün kaybolduğu bir hürriyet adına 
yarma sevkolunmaktadırlar. 

Çocuğun sahip olduğu en asığsız, 
en güzel, en temiz hisler böylece sıya
•aya alet ediliyor ve bu zihniyetin dün
yayı ne hale getirdiğJ meydandadır. 

Hemen kaydetmeyi hakikate borslu
yum ki Türkiyede izci ve sz.ire gibi ör
gütlerin önceden sandığım ka~r büyük 
bir önemi yoktur. 

Buna karşılık Kemalistler tarafın

dan çocukluk v.e gençli'k için girişilmiş 
muazzam işleri gördüm ve bunlara hay-
1 an ıkatdım. 

Başka yerlerde rastlanan taşkın ve 
bağxnaz ulusçuluktan burada eser yok. 
Ve, eskj kölemenJiğinden kurtulmuş o
Jan türk kadını ~ıl bu alanda en güzel 
tolü.nü ve n iyi ödevini bulmuştur. 

* 
Avrupanın hiç bir memleketinde 

çocuk meselesi Tündyede olduğu Jeadar 
lıiıyük tbir önemle ortaya çılonış değil
air. Bunun sebebi de, dünyanın bu kö
tesinde, :nr devrin ve bir imparatorlu
lun uzun harplar ve sayısız iç buhran
lardan sonra ardında ancak •karışıklık 
ve sefalet bırakarak sona ermiş olması
dır. Fakat i. te bugiın bu mesele artık 
tıem~n biisblitün halledilmiş bulunuyor. 

- 1923 de kurulan Himayci Etfal 
t::emiyetinin ilk işi , bir çocuk hakları 
b.lldiriği nc.şretme;k oldu. Ba~ka bir 
memlekette buna benzer bir §eY mevcut 
olduğunu bilmiyorum. Hükümet adına 
Gazi tarafından imzaJanmış olan bu bil
dirik manen 'kan.ın hükmünü kazandı 
ve bütün Türlth•,.t;Jc çalışmalar başladı. 

Her bir! ya bir resmi komitenin, ya 
bir öksüzler yurdunun, ya özel bir ce
miyetin, ya da bir sanat okulunun direk
ti>rü olan c.ıört be9 kadın beni kabul i
çin toplanmıshardı ve içlerinden biri b1z. 
la ilerliyen bu ~hşmaların örgüt ve 
mekaniımasını bana anlattı. 

- Başlangıçta elbise, kundura, ilaç, 
'\'t siid dağıtan ancak yüz otuz !kadar 
ıubemiı vardı. Bugün ,bütün Anadolu
ıda, bunların sayısı, anayurdları, Jweı

ler, poliklinikler ve süd nine okullarile 
500 den fazladır. Elimizden geldiği ıka· 
dar her yerde öksüz yurdları açmaya 
saJxştık. Ve Ankarada bütün yurda ör
nek olacak "Çocuk sarayı,, m açmayı 

ba~ardık. 

''He:· şehirde, genel kuruma yardım 
rden kadın cemiyetleri teşkil edildi, 
bunların asıl ödevleri köylere sıhhi ve 
Jr-ontrol turneleri yapmaktır. 

" Hükümetin yardımı ile hir çocuk 
haftası kabul edildi. Her yıl bir haf
:ta halkta çocuk sevgi ve saygısını uyan· 
dırmak için gösteriler, çocuklar ~çin e ğ

lenceler t rtip edilmektedir.,, 

Mutlu Türk çocukları. Kendilerine 
karşı bir gün daha fazla saygı duyma· 
lan iç,in sayılmaktadırlar. Ve bunun i
çindir ki biıtün okullarda ceza veya ö
den kaldmlmıştır, daha doğrusu kendi 
tüuleriyle uğraşmak kendilerine bıra
kılmıştır. Ve bu şaka değildir: Ödevle
rini büyük bir ciddiyetle yapan sekiz 
y~ında çocuklar gördüm. 

*** 
Çocukları esirgeme kurumunun ve i-

sinde hayat bir içtem arkadaşlık havası 
•lan öksüz yurdlarınm yerini, çocuklar 
büyüdüğü zaman, halkevleri almaktar' 

Orada büyüklerle küçükler kardeş
tMer. 

Halkevleri en yerinde ve cuırnuriye
tin en fazla övündüğü yeniliklerden bi· 
ri olmuştur. 

· 1932 de kurulan 14 ha~~~i~e 19Jl 
• l • • ' 

de yeniden 41 tane, ).934 de 25 v~ :Yakın· 
da daha 23 tane eklenmiştir. Bu kuru~-

ı 
lar, sıyasal kaygulardan uzak olarak, 
talii çoktandır gülmemiş olan bir ulusa 
faydalı veya zevkli olabilecek her şey
le uğraşmaktadırlar. 

Halkevlerinin dokuz şubesi içinde, 
birçok yerlerde doğruluğunu kendim 
tahkik ettiğim rakamlara göre, en iyi 
çalışan spor olmuştur. 

1923 de Türkiyede bir düzine kadar 
spor alanı ve dörtte üçü İstanbulda ol
mak üzere y.irmi kadar kuıüp vardı. 

Sporcuların sayısı bini geçmiyordu. 
Bugün, balkevlerinin çalışmaları ve 

urayların yardımı güzeyinde, memle
ketin 29 bölgesine dağılmış 170 spor a
lam, 175 kulüp ve 11000 sporcu vardır. 

Tabiidir ki bu alanlarda cins farkı 
gözetilmez ve gençler spora karşı, ingi
liz veya isveçli antrenörlerin mutedil
leştirmeye çalıştıkları aşkın bir aşk gös
termektedirler. 

*** 
Halkevlerinde ayle çcveni içinde 

temsiller verilir, konferan~lar, müzik, 
bayramlar tertip edilir. Piyes, konfe
ranı; veya konser başarı kazandıkları ?.a· 
man, bunlar, bütün bölge içinde köy köy 
doJa§ılarak tekrar edilir. Çünkü bir 
halıkevinin içinde hazırlanan hiç bir iş 
birkaç kişinin imtiyazı olarak kalma
maktadır. 

Bu suretle, halkevi ile bozkır köy· 
lüsü arasında bir fikir kaynaşması olu
yor ve iki tarafın da entelektüel sevi
yesinin yükselmesinde amil oluyor. 

Halkevlerinde çocuklar kendilerine 
lüzumlu ıkitaplan bulurlar, yoksullar 
gazete okumak için toplanırlar, ve Türk 
tarıihinin büyük günleri burada kutla
nır. 

Samsundaki halkevinde bir süvare
de hazır bulundum. Burada eski bir şa
ir, Yunus Emre kutlanıyordu. 

Kadın, erkek, çocukların ağzma ka
dar doldurdukları salonda on kadar 
aytaç, büyük jestler ve küçük kağxtlar

la geçit yaptılar. 
' 'Bülbül,, kelimesi ikide bir dudak

larından dökülüyordu. 
Beni buraya getiren doktordan bu 

adamların kimler olduğunu ve ne söyle· 
diklerini sordum. 

- İşçiler, işyarlar, diye cevap ver-
di. Ve bülbül sesini seven bir şairden 
bahsedildiği için Yunus için yazdıkları 
şiirlerde bülbül kelimesi sıksık geçiyor. 

Böylece eski şairin şerefine on yedi 
~iir okundu ve her bir.ini gök gürültü
sıine benzer alkışlar takip etti. Bu şiir
ler pek mükemmel miydi bilmem. Fa
kat hiç bir yerde ve hiç bir zaman Türk 
ulusu bana bu kadar sevimli görünme· 

mişti. 

BULGARISTAN'DA: 

Sovyet - Bııltıar tecim konıışmtı
l<ırı somu;lanmadı. 

Sofya, 17 (A.A.) - Epey zamandan
beri Sovyet Rusya ile Bulgaristan arasın

da bir tecimel sözleşme için yapılm31kta 
olan konuşmalar geriye kalmıştır. 

Bulgar ulusal bankasının çıkat ve gİ· 
ritler hakkında ileri sürdüğü bazı ana 
hükümleri Sovyet delegeleri kabul ~t
memişlerdir. 

Her iki taraf için de elverişli bir so· 
nuç elde edilmesi imkanları belirinceye 
kadar konuşama1ardan vazgeçilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

FRANSA~DA: 

Tulonda )·akalanan şüpheli bir 
adam 

Tulon, 17 (A.A.) - Pot.is, son kar
gaşalıklar sırasında, pencerelerden as
kerler üzerine ate~ açmaıkla suçlanan 
şüpheli cir çiftçi yakalamıştır. 

A VUSTURYA'DA: 

A.vutJturyalı sporcular alnıanlar
la ·yarıfmıyacaklar 

Viyana, 17 (A.A.) - Asbaşblkan 

Prtns Şt3"hemberg, avustwyalı sporcu
!arın Almanya ile yaprlacak yarrşrna1~-
ra girmelerini yasak etmiştir. Bunun 

sebebi .~eobachter gazetes\n.i:ı Avustuı:·. ı 
ya hiikümctinc karşı yaptığı hücumlar· 
dır. 

uLUS 

DIŞ H A BERLE R 
B. Laval gazetecilere 

durumu anlattı 
(Başı birinci sayfada) 

Roma, 17 (A.A.) - Stefani ajansı 
bildiriyor: Ciornale Ditalya gazetesi 
Habeşistan hakkındaki 13.12.1906 ta
rihli ingiliz • fransız - italyan andlaş· 
masına karşı İngiltere tarafından yapı· 
lan birçok karşı koymalar hakkında ge· 
niş belgeli bir betke neşretmiştir. Betke 
Taymis gazetesinin B. MusoJiniyi bu 
uzlaşmayı bozmakla kınayan son yazısı· 
na cevaptır. 

Gazete İngilterenin "Aıbisyan Kor· 
poreyşin,, adında ve ingiliz endüstri 
bakanlığının bir işyarınm başkanlrğın
da bir sosyete kurulması için Habeşis
tanda yaptığı anlaşmanın üçler andlaş· 
masma doğrudan doğruya karşın oldu
ğunu söylüyor ve bu gibi birçok karşı 
gelmeden andlaşmayı, büyük bir kısmı 
bakımından değerden düşürdüğünü ve 

lngilterenin şimdiye kadar Habeşistan· 
claki hareketinin bu memleketin erkin
lik ve bütünlüğüne kesin surette karşın 
olduğunu ileri sürüyor. 

Giornale d' l ıali.anın ikinci betke~i. 
Roma, 17 (A.A.) - Giornale d'İta· 

lia gazetesi, "İtalyaya karşı sıyasal şan
taj girişimi,, başlığı altında yazdığı i
kinci betkeyi Taymis gazetesine cevab 
olarak yazmaktadır. 

Bu betkede hele ~öyle denilmekte· 
dir: 

''İtalya bugüne kadar 1906 andlaşma

sı hükiimlerini harfi harfine saydığı 
halde, İngiltere, Habeşistana karşı aynı 
andlaşmanın göze batar ve devamlı bir 
bo7.ulması demek olan bir politika güd
müştür. Bunu açıkça söylüyor ve is
pat ediyoruz.,, 

Gazete, bundan sonra iddiasxnı ispat 
yollu bir sürü hadiseler anlatmakta ve 
tngilterenin ekonomik kınav adı altınd1 
bir sokulma politikası güdmek suretiy
le İtalyan ve fransız asığlarrnı saymadı
ğım göstermeğe ~alışmaktadır. 

Vç taraflı görü~meler ve 
f ransız blUJını 

Paris, 17 (A.A.) - Üç taraflı görüş· 

melerin ilk günü, gazetelere yeni umut
lar vermektedir. Fakat basın, herşeye 

rağmen, ilk görüşmede, azami istekler-

den başka bir şeyle karşılaşmanın güç 

olduğunu ve ·karşıhıklı durumların da
ha az sert olmasının, ancak Her.ide im
kan içine girebileceğini kabul etmek
tedir. 

Jurnal gazetesi diyor ki: 
"Görüşme günü bir soru işaretile 

bitmiş gibi görünmektedir. Görüşme

lerin güç olacağı görülüyor. 

Konuşmalar, dün, kesin bir dtirüst
liik içinde geçmiştir. İçtemlikten bah
:;etmiyelim., 

Maten gazetesi de şöyle yazmakt::ı 

dır: 

"Görüşmeler uzun sürmek tehlikesi
ni gösteriyor. Henüz barıştan bahset
menin sınan gelmemiştir. Durumlar C· 

yi almmıştır. Ve ortadaki bazı mukave
lenameler, ancak aynmlılara girişildik
çe, azar azar gevşiyecektir. Bir topdan 
kotarma fikri henüz bırakılmış değil· 
dir. Çünkü Habeşistanın çok büyük öz
verilerde bulunmaya hazır olduğu söy. 

lenmektedir .,, 

Övr gazetesi diyor ki: 

"Hiç bir konferans bu kadar <lrama
tik şartlar içinde açılmış ve hiç bir za
man, harb, bu kadar yakm bir ihtimal 
olarak görülmüş değildir. Bundan, du
rum, kotarılması güç olaraık görülmekte· 
dir. Bununla beraber, banş veya harb
ten yana bir bahse girmek gerekse, ba
rıştan yana bahse girecek ve belki d.? 
kaybedecek olan pek çok kimse buluna
caktır.,, 

Ayni ğazete, İngiltere ile Fransanm 
kefilliğinde ve uluslar sosyetesi kadro· 
su içinde yapılacak bir italyan - habeş 

uzlaşmasının herkes iç.in en iyi kotar
ma yolu olacağını ancak, bunun için de, 
Negüs'ün muvafaıkatini.ı:ı .s..art olduğtpıu 
ilavt etmektedir. 

Arnavutlukta 
baysallık 

(Başı 1 inci sayıfada) 

seleri hakkında bazı yayıntı vererek azı. 

yanların elinde çok miktarda silah vt· 

cephane olduğunu bildirmektedir . 

Bu aytarın bildirdiğine göre, isyan 

rejimi tehdid etmekte ve azıyanlar bü· 

tün Berat ilini almış bulunmaktadır . 

Kıral Zogonun tahta çıkışından sonr:ı 

1924 yılmda İtalyaya göçmek zorunda 

olan eski haşl:ıakan Şevket Begur1ati. 

azıyanları güdemektedir. Bu zat, zen· 

gin bir gelir sahibi olup kızını Kırai-:ı 

nişanıamı~ idi. Nişan bozulduktan son 

ra Begurlatzi kırala büyük bir kin bag· 

lamı:stır. 'jÜney Arnavutlukla harp ke· 

silmiştir, vuruşma devam ediyor. 

'Eko dö Pari gazetesinin Londra ay 

tan, Arnavutlukta.ki kargaşalıkların ı. 

talyan - ha.beş anlaşmazhğmm yankı· 

lan olduğunu ve Arnavutluğu, italyan 
boyunduruğundan kurtarmak istiyen 
ve İtalyaya karşın olanlar tarafından 

yönetildiği sanmaktadır. 

Kargaşalıkta ölenlerin sayısı 150 ta
smlanıyor. 

A rruıvtrıluk azısı lıwttırılnuş. 

Tiran, 17 (A.A.) - Arnavutluk ba

sın bürosu, Fieride çıkan ayaklanma h::ı
reketinin. birkaç saat içinde tarnamile 
bastmldığını bildirmektedir. Yetkili 
hakyeri, azının çıktığı yere gidecektir. 
Bütün Arnavutlukta tam bir sükfın var
dır. 

Ayni büro, ayaklanma hadiselerinin 
nasd olduğunu izah ederek, azıyan bir 
grupun, ufak ereceli ıbir jandarma su
bayının komutu altında 35 jandarmayr 

ve birkaç sivili sürükliyerek Fieri'yi C· 

le geçirmeğe muvaffak olduğunu ve 
Lushufo üzerine yürüyerek oradaki jan
darmaları kaçırttığını söylemektedir. 

Asker kuvvetleri, azr ocağına, kan 
dökmeden ulaşmışlardır. Azının biricik 
kurbanı, kargaşalıktan habersiz, Poya
niye gitmekte bulunan generaJ Şilardi· 
dir. 

Kırala karşı suikasd havadisi yalan· 
lanmıştır. 

Arntıvtululo, az1.4tı ve Eko dij l'm i. 
Paris, 17 (A.A.) - Eko dö Pari ga

zetesi Arnavutluk hadiselerinden hah· 
sederken öldürülen general Gilardini n 

eski Avusturya • macar ordusunda bir 
hırvat subayı olduğunu ve sonra esasen 
dostu olan kıral Zogonun hizmetine ge,.

tiğini yazmaktadır. 

Saldırıma uğradığı sırada kıralın O· 

tomobilinde bulunmakta idi. Ve belki 
de kırala atrlmış olan bir kur~unla öl
müştür. 

Bu bölgede örfi idare ilan edilmiştir 
Arnavut orunları, suikasdın elebaşısını 
yakaladıklarınr söylüyorlar. 

SOVYE'fLER BlRLICl'NDE: 

Tas 'uı eski bir işyarı öldü 
Moskova, 17 (A.A.) - Tas ajansıı.ın 

en eski işyarlarmdan ve eski Türk; ye 
aytarı Yablonski uzun bir hastalıkt;ın 
SCJnra ölmu tür. 

)'eni toplantı 
Paris, 17 (A.A.) - Üç devlet kon

feransı, öğleden sonra toplanacaktır. 

Sabahleyin toplantı ve görüşme olma
mıştır. Görüşmelerin birdenbire bu su
rette kesilmesinden gaye, B. Aloisiy~ 
Roma ile görüşmek fırsatını vermek ol~ 
duğu sanılmaktadır. 

ltı\LYA ~nA: 

lı,,lycmm ekonomik h~dlJirlt•J'i 
hakkında bir bildiriğ 

Roma, 17 (A.A.) - Resmiğ bildirıg 

hükümetin, tecimel yükenleri çabucak 
arıtmak için aldığı tedbirlerin müspet 
mahiyetinden şüphe eder yollu yabancı 
basın haberlerinin garezkar ve yanlış o
larak tanımlama-ktadrr. 

Haziran aymdanberi. İtalya, yalnı~ 
ödenmemiş olarak kalan borçların değil, 
belki yeni giritlerden ileri gelen boı ç
ların da büyük bir kısmını ödemistir. 

Su lmslo mmfo i>/1•11 lt•ri rı 
r.enaze afoyr 

Ovada, 17 (A.A.) - Diin, su baskını 
kurbanlarının cenaze tö.reni hüküınet. fa· 
şist gençliği ve talebe oruntaklan da ha· 

zrr bulunduğu halde yapılmıştır. B. Mu
solini. faşist partisi sekreteri, ilbaylar. 
~arbaylar ve sendikalar çelenk gönder· 
mi~lerdir. 

Felakete uğrayan halka yardım t· 

mt:k üzere tedbirler alınmıştır. Mühen
dislerden katınç bir grup, felaket yeri
ne gitmiştir. 

lNGlLTERE'DE: 

Kont Beflen Lorıdrada 
Londra, 17 (A.A.) - Budapeşteden 

buraya gelen Kont Bethlen, kendisinin 
Ar~idük Ottonun delegesi olduğu hak
kında dolaşan yayıntıları yalanlamış· 

tır. 

D \(~fi\ IK HABERLER : 

Öldiirülen ingili~ ga:.t•teci.ıti 
Pekin, 17 (A.A.) - İngiltere büyük 

elçiliği, Kalgandaki çin orunlarının Pa· 
ochiang çevresinde bir yabancı cesedi 
bulunduğunu elçiliğe haber verdiıkleri• 
ni bildirmektedfr. 

İngiliz gazetecisi Gareth Jones'in 
öldürüldüğü haberi böylece teyid edil· 
miş oluyor. 

Deniz konferansına ha:;rrlık 
Vaşington, 17 (A.A.) - Dı~ bakan· 

lığı, deniz konferansına girmek üzere 
İngiltereden henüz çağrı almamı~tır. 
Hükümet, bugünkü durumu muhafaza 
etmek hususundaki fikrinde rnrar et
mektedir. 

Deniz koni eransı ve A meriku 
Paris, 17 (A.A.) - İyi haber alan 

çevenlerin verdiği bilgiye göre, deniz 
konferansı meselesinde uyuşma olmazsa 
Birleşik Amerika devletleri Alleusiyen 
adalarında tahkimat yapmak ve Pasifik· 
deki amerikan adalarında yeni deniz 
üsleri kunınak niyetindedir, 

Japonlar deniz yapılarını buclandır· 
mağr kabul ederlerse Amerika hüküme• 
ti prensip bakımından japonlan tatmin 
ctmeğc eğgin bulunmaktadır. 

1 ... itvanya başbakanı (;ekiliyor 
Kaunas, 17 (A.A.) - Litvanya Baş

bakanı, M. Tubelis'in sıyasa hayatından 
çekilmesi ihtimali vardır. Son aylarda· 
ki fazla çalışmalar, Tubelisi pek ziyade 
yormııştul'. Sıhhati bozuktur. Kendisi, 
başbakanlık ödevinden başka, finans 
bakanhğı, parti şefliği ödevlerine ba· 
kıyor, dış ve sü bakanlıklarına da ve· 
killik ediyordu. 

Tubelis'in, devlete, finansal bılgıle· 
riyle hizmette de devam edeceği söy· 
lenmektedir 

Tubelis, Litvanya devlet bankası 

direktörlüğüne atanan ve hükümetin, 
spekülatörlerin gayretlerine karşın al· 
tın değerini muhafaza etmek kararında 
olduğu nakit piyasasını dur1uk yolun· 
da çalışmalarına devam edecektir. 

Gordon Boneı kupası 
Varşova, 17 (A.A.) - 13 balonun 

katılmasiyle gelecek eyHH ayı içinde 
yapılacak olan Gordon Bonet kupası va· 
rışlnalarına yedi memleket girecektir. 

Almanya, Belçika. Amerika. Fran· 
sa, Holanda, Lehistan, İsviçre. 

• 
BU GECE NÖBETCI ECZA EVİ 

.ANKARA 
~eza evidir 

Paris, 17 (A.A.) - Dün B. Aloisiye 
yapılmış olan önergelerin hedefi uzlaş· 

ma meselesini tamamiyle kotarmak ol· 
mayıp daha ziyade ilerideki görüşüler 

1 
için müspet bir şekil haı~lamaktan iba
ret bulunduğu sanılmaktadır. B~ Muso-

1,inin ~steklerin.in mahiyet ve kapsamını •••••ıil•••••••••-
açıkça bildireceği umulmaktadır 
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~ SPOR 

ULUS 

HABERLER 
Yeni bir adsız 
T ürk tarihinin ço~eski ~n

Terinde adları anılan ~
'hı sız,, /arı hatırlarsınız. Türk tarı • 

nin yeni günlerine sonsuz şerelleı 
bağışlayan ''adsız asker,, de~ her· 
halde, gönlümüzde en seçkın bır 
saygı ve sevgi ile yaşar. , 

Türkün eski ve yeni adsız/arı · 
rım ad almayışı. bu en büy_ük ulu~ 

· · yete· adının birimize ve hepınııze 
r-ek ve artacak kadar onurlu olu-

şundandır. .. ku-
y eni bır adsızın Turk hava k 

rumuna kırk bin lira ba~ı.ş~ıyaı:u 
adım gizli tutmasıdır kı bıze 
sat1rları yazdırıyor. . bulu-

Başka uluslarda e/ınde .. armagsn e-
nam yurd savgası ıçın 1 
den/ere teker teker desf~!1 Y~r;: 
bilir. Fakat yurdseverlıgın · 
Çesi bu bağlılığı ve bu inanı su.~j 

• fes alır gı 
Çer, yemek yer, .. ne.. . . j in bu 
Yapmaktır. Tür~un °-ige~',ıfvıerin 
Yolda özveri, gundel• 1 ~·ur. ["::ıdışında ve üstünde sayı da 

1 
annu

kat b" b bir daha 8 mı · ız, unu " .. ~ ·yecegı-

yscağımız ve ö*~nup og::// yar adı
mız bir ödev gıbı yapm 
/ışında bir ulusuz. . ba"'· 

O d d 1 dır kı ..sayın "' 
n an o ayı . . i hatırla. 

bakanın hava tehlıkes: ok yurt-
tan söylevinden ~".,1!r8: ';~tlikleri, 
daşların gösterdıg~ co'Farda ayrı 
el açıklığını bu s~~un ik 
ayrı ve uzun uzu'!_ '!~m~ tDrk ha. 

Şimdi de öğdug~m:;:~ bağış/a
va kurumuna kırk bın d' ; değil, o
yan bir yurddaşın ~:n ~=vini yeri
n un bu yurdseverlı., d mli yol
ne getirirken tuttugu er e 
dur. . bir tek is-

Bu adsız yur~~everı~unu gaze-
teği, bir tek dilegı 011~! lira ile a
teler yazdı: Bu kırk 1 miltare
lmacak uçağa Mıı~anya. adı olaI? 
kesinin bağıtlandıgı yerın 
Mudanya ko'!u/ma~~:kün savaşa 

B tek dılek, tcu u 1 ı bazırlandı-
rıasıl barışçıl erge er e · an 
ğrnı gösterecek kadar gerıış 
1amlıdır. - · · bir 

Adını öğrenemiyecegımız 
40 tilrk yurdda§ı. hava kuramun• 

b. lira bağışlarken savaş hazırlı· 
~~:da olan bütün bir d~nyaya dtt 
'le güzel bir ders vermış oldu. 

M. Nurettin ARTAM 

İstanbul'lu öğretmenler 
izmir'de 

İstanbul öğretmenleri.nde? 60 
kişilik bir grup Anadolu ıllerınde 
etüd gezisine çtlanışlardır. Ban-

. · ele dmna ekspresile şehrimıze g • 
cekler ve burada üç gün k.~·~~: 
lardır 1zmir kültür direktorlugu' 
İstanbullu öğretmenler~ . ~arş.•· 
lanması ve gezdirilmesı ıçın bır 
program bastırmıştır. Öğretmen· 
ler Basmahrne -istasyonunda kar
şılanacaklar, ertesi gün ilk olarak 
Atatürk heykeline ~ele~k k~ya· 
caklar, Bumava ve .. ı~ırd~kı e~ 
kullarla liseleri, muzeyı, o.~ 
köylerini, Şaşal kaynağını, k~~ ~r 
ve dilsizler kurumunu, Atatur · 
lin anasının mezarını ziyaret ede
cekler ve bir çelenk koyacakl~r. 

(Anadolu, tzmır) 

RADYOLAR 
A KARA 

19.3-0 • Eğitim saati 
19.40 . Musiki: 

Mozart : Sonat& 
Ferhunde Ulvi: Piyano 

20. - Arıcıhk 
20.10 - Musiki. 

Ko.zatt: Sonatc 
F~rhunde Ulvi : Piyano 

20.30 - Dana musiki9İ 
20.so. Haberler 

ISTA BUL 
12.30 Hafif musiki, ve dana muaildıi 

18.30 Dana mwaUdai (pllk) 
19.30 Çocuk sa.ati. hiklyeler, Meeut 

Cemil 
Ziraat a:.Dnlığı namına lr:onfe· 
rana ormancılık hakkında 

20 

(Necati) · 
20.30 -Radyo caz ve taago·orke.tralan 

21.35 Son haberler, bonwalar 1 
21.45 Siter Solo 

i c; 
ISTANBUL TELEFONLAR/: -Finans uzmanlarının 

çalışmaları 

1 b 1 ı 7 _ İstanbul' daki 
- stan u. . 

f·nan• uzmanlars tecım o -
franıız ı 

.ı t-imerlerle konuşmuş ve 
c:lasınaa '""" . . 1 . rlerin vergılerın a ınma te· 
tet:une · h l k d k' ·ıı . formüllerı " < m a ' 
kı erı ve . . d" 1 . t 
"k. t ve isteklerant '" emıs er -

fi aye 
dir. 

Abdurrahman Naci uçağı 
lıtanbul, l 7 - . ~· Abdurr~h· 

Naci'nin verdıgı 120.000 hrf' 
~I ani nan ilk uçağa 20 eyliıld 
ıeaı h N .. 
Yeıilköyde Abdurra man ac1 

. dı konıtcakhr. 
nın a 

Daçentlik sınaçlan 
lıtanbul, ı 7 - U?iv.e~sitedE 

k lan sekiz döçentlık ıçm ya 
acı o . • 

· ıınacı 18 ıfktesrrnde vapı · 
rışma 

lacAktır. 

Doktorların Ü:;nomal 
sınıfı 

lıtanbul, 17 - 1000 lira vergi 

U··ınomal sınıfa latanbul'da 
veren 
ka doktorun ayrıldığı hakkmda-
k' ~ tıtmalar üzerine İstanbul ta 
h:k~k direktörü B Talat t.stan 
bul cihetindeki doktorla.Ta aıd ol 

ak üzere hekimler oda.smd"n 
~·nderilen listede hiç bir dokto 
go ·· nomal sınıfta göst~rilmedi 
run us 
ğini sövlf'mistir. 

Sinanın eserleri 
onarılıyor 

lıtanbul, 17 - Müzeler yönel 
. tarihig"' eserlerin incelenmesi 

gesı, . ' H k 
sıraıında Mimar Sınan ın n a~· 
erif'te kendi adına yaptırdığı b1 

t . b' okul ve bir çeşmeye rAııt . 
camı, ır 

lamıttır. Cami ve okul yangında 
yanmış ve yıkılmıt. çeşme harap 
olmuf, yalnız mina~e sağlam kal· 

t Bu minare bır meydan or -
!DIŞ ır. k 
tasma alınacak ve onarılaca ltr. 

Topkapı sarayının Sinan ta~a 
fından yapılan mutfak kısmı ıle 
h 

dayresi onan1acaktır. 75 
arem 1 K··ı .. 

bin liralık keşif kağıd arı u tur 
Bakanhima 2öndP.ritdi. 

Yeni bir vapur alınıyor 
lstanbul l 7 - Denizcilik sos -

yeteıi İzmir hattında ve yolcu ta 
tıtmda kullamlmak üzere 2000 
tonluk bir vapur satın alacaktır. 

Bir etüd gezisi 
İstanbul, 17 - Üniversite pro· 

fesörlerinden B. Keuler, döçent 
Muhliı Etem'le Anadolu'da biı· 
etüd gezisine çıkacaktır. 

Türk vatandaşlığına 
girenelr 

972 ki"in:n türk vatand" lığı 
na almma"' Bftkanlar kurulunca 
onav1 nnıı~tır. 

Bozöyi1k ilçesinde 
yapılacak kazı 

Bozüyük ilçeainin Höyük ye -
rinde Bizanılar zamanından kal -
dığı keıtirilen büyük bir kilise yı
kı11 bulunmuıtur. Birçok kimseleı· 
bulunan bu kilise yıkmnda kazı 
yapmak için Kültür ve Finans Ba· 
kanlığma başvurarak izin istemek 
tedirler. Kultür Bakanhiı aratbr -
ma işi lcin yapılan bu batvurma -
ll\rı İn<:+'"lemektedir. 

Orduda fındık 
Ordu. 17 (A.A.) - Yeni fm 

dık ıirii.,\ı uzerinde büyük çalış -
maJar vardır. Havaların iyi gitme 
ai dolayııiyle harmanda hulunl\n 
fındıklar fabrikalara gönderilme 
ye başlanmıttır. 

Yaban domuzlan 
öldürülüyor 

Tarım Bakanlığının domuzla -
ra kartı açtığı aavaıı birkaç sayı 
önce yazmıtbk. Bu savas için ye 
rinde aerek olan tedbirleri .al 
mak üzere Trakya, Kocaeli. Ev,e 
ve Balıkeıir bölııelerine gönderiler 
bakl'nlık uzmanlarından Bay Şev 
ket Tunr..ok Ankarl\va dön""i1s v 
burlllardaki savat durunıu hakkın 
da hazırladıih rapon•nu bakanlı. 
ğa vermi•tir. Tarım Bakanlı~ bu 
savaşhı. Jcullanılm"lc üzere barut 
ye patlayıcı maddeler tekitinden 
100 bin domuz kurtunu sahn al • 

mı4tır. 

B. Muvaffak Moskovada 
Moskova, 17 (A.A.) - Voks 

sosyetesi, Anadolu Ajanaı genel 
direktörü B. Muvaffak Menemen 
cioğlu onuruna bir tölen vermittir. 

Şölende Türkiye Büyük Elçi11 
B. Zekai Apaydm, elçilik ileri ge 
lenleri, Tas Ajansı direkUirü 8. 
Doletzky, gazete yazarları, dıt ko
miserliği ileri gelenleri ve diğer 
ZRtlRr h"ztr bulunmuşİardır. 

Sağlık ve sosyal yardım . . 
sergısı 

Sağlık ve ıoıyal yardım baka11 
lığının tıp kongresinin toplandıp 
günlerde ıergievinde açacağı bü
yük sağlık sergisinin hazırlıkları· 
na devam edilmektedir. Reıim, a
fit ve diğer qya 13 eylulde ıergi· 
ye yerlettirilmeğe başlanılacaktll'. 
Halka canli bir aurette sağlık öğüt
leri verecek bu sergi 1 birinci let· 
rinde açılacak ve bir ay sürecek -
tir. 

Orman Genel Direk
törünün etüdleri 

Orman genel direktir vekili 
Bay Fahrettin Bük Brüluel'de top
lanan ormancılık konrresinden 
dönmüttür. Verilen bilşriye göre 
iki gün süren kongreye Fransa or
man oknlu direktörü Bay Ginye 
baskanlık etmis ve 14 deYlet dele
gesi toohı.ntsdl\ hn1unmuıtur. Kon· 
qrede ormancılıi?a ait t•knik me -
~eleler konusulmu,tur. Bay F. Bük 
Belçika ve Fransa'da bulunduqu 
günlerde genel olarak orman itle. 
ri üzerinde incelemeler de yap . 
'?ıfhr. Hele büyük savat pnle . 
rınde yokolan Verdun çenesinde 
ki ormanların nasıl yenile,tirildi . 
öini eözden geçirmi,tir. 

Türkofis Başkanı İzmire 
gitti 

Türkofiı batkanr Bay Mecdet 
Alkin ve ofis danışmanlarında 
Bay Zeki Doğanoğlu lzmir arsıulu 
sal panayırında bulunmak üzere 
dün İstanbul yoluyla lzmir'e git· 
mişlerdir. 

Orman Çifliğin(Je taj ~iiren gençler 

Orman ÇJ/Uliade on ayaaaberl sraı. g~ren HJ kız .,.e ·ımt erkelc li~yi bitiren gençlere çifti/le yllnetgfftnde ""aı 
/arım giJrdlJlcleriae dair belgeler verllmiştıt. 

Staj/yerlerin devam ettikleri tarım okulları: Genel ve özel tst1m, Hayvsncılılc: (Kıvırcık, karaman, karaglU, metwu• 
lcoyunJariyle tiftik lc~i/eri) laekçililr., atçılık: ~a~s hayvanları, süt ve tereyağctlık, ~yaircilik, ~arabcılılc, tarını > 
raçlarr yapmu, meyvacılılc, ormancılık çiçekçılı~ •. /ıdancılık, lrürkçülülc ve debagat, tarım ekonomisi, arıcılık, seb ecililc. 

Yukarda ıg blJyiJk tolda ayılan tarım pbelerı ışlerıne gençler kendilen uğra~ralc on ay çalıfmıılar ve pr•tik hilgı 

ediamiflırdir. 1 
Gı~l~r birinc/teftınde açıl•cak ola .yiJksek ta~ı• enstıtüsune gı~mek ıçın kendilerine çıhlık y.Sttetgesinden ilcı a lıl 

ıdıt verilalİftİI' Re:mılmis bu l!eaçlırı gru11 halınde g6~t~rnıf!ktedır Y 

O ç gencin bisiklet gezisi 
Buıün sabah albda Ankara 

Gücü kulübünden üç genç sporcu. 
Hakkı, Osman, Süleyman orta A. 
nadoluda bir gezi yapmftk üzero 
biıikletle yola çıkacaklardır. Sek z 
günlük gezide Konya, Ak~hir 
Denizli, Upk, Afyonkarahiaar 
Eıki.ehir ve Poltalı•ya uğrıyacak 
1ardır. 

Bisiklet ıporun.sn memlekette 
yayılma11 ve bu ıporda yükselmi-; 
gender Jetişm~ıi bakımından Hak 
kı. Osman ve Sülevma"•ı ve onla
ra yol eösteren deP.erli Ankan. 
Giicii ~""k"nını Jc .. tlans. 

Yolculuğun sali'lık içinde 11e 

bata,.. ile bitmesini dileriz. 

Türkiye yüzme 
birincilikleri 

lstanbul, 17 (A.A.) -Türlri 
ye yüzme birinciliklerine bugün 
batlandı. Sonuçlar ıunlardır: 

100 metre: özgür - Birinci Is 
tan bal' dan Orhan, ikinci Bandır 
madan Şakir, üçüncü Kocaeli'den 
Sıddık. 

200: lnırbailama - Birincı 
Kocaeli'den Yusuf, ikinci lstan -
bul'dan Ömer. 

100: özgür (bayanlar) - Bi -
rinci Kocaeli' den Muzaffer, ikinci 
latanbul' dan Leyli. 

1500: özgiir - Birinci lstan 
bul' dan Halil, ikinci Bandırma' -
dan Mehmet, üçüncü Kocaeli'den 
lsmail. 

T ürlı bayralı yarıfı - Birinci 1 .. 
tanbul takımı. 

Tramplen atlama. - Birincı 
latanbul'dan Fahri, ikinci Aüa 
ra'dan Salih, uçüncii lzmir'den 
Rasim. 

Y arıtmalara yarın de•am ecli • 
lecektir. 

Orduda spor 
Ordu, 17 (A.A.) - Jlimla epor 

yıldn takımı bir maç yapmak be
~e R.ize h~lkeYi talnmmm çafrat 
uzerıne Rıze'ye gitmittir. 

Dünkü 
l.·tanhul gazeteleri 

laşyazdarında ne 
diyorlar? 

Cumhuriyet t": 11• Yuna N• 
dı ıunu yaz11w 

'Uuktan görülen hakikat fudur 
Bu düelloda İtalya mabetle çok uyif 
bir durumda bulunuyor. lldimiQ Yo 

Ç~.vrenin sorlukları dolayısile ttaıraya 
g?re tek başına Habeşistanla uğraşm.tk 
bır .mesele sayılabilirken araya 1ngilte 
renın de karışması durumu bütun bütün 
zorla1trrmaktadır. İtalya inad edene 
İngiltere Milletler cemiyeti paktının 
hilkümlerini yerine getireçck midirf 
İngiltere bunu böyle yapacağını çok 
söyledi. v~ açık öylcdi Batb 
türlü har k tıne ımkin UfUDÜle 
me . lngılt r ne akit bu arannı 
daha ke ın olarak ılan ederac biıt 
ce m seJe derhal piçle r ve nıh yet ka

panır gıd ı 1talyan habet ani iJtCDUlı 
ğında barı ın ımdı en dokunaklı maçı 
lngıJterc:nın elındedir Sulha nabtar 
Irk edcc k veya d mıycce olaa 
araç iste •ı ı cdır 

ZAMAN 
yor kı: 

da, Zam411 /auJı 
vauda da deoill-

."Devletın hakıki kuvveti .ancak fert 
lerın çalışma ve muvaffak olma bbilı 
yet ve kuvvetlerinin inkitafma istın;ıd 
eder. Onun ıçın fertlcran yapamryaca.!! 
şeyleri behemehal devlet yapmalıdır 
ı;'akat fertlerın, yapıbileceii filett Nlııt 
lmut varsa o fertlerin Ye itlerin ele 
ıchemebal korunması elzemdir. Yer yü
zUn~ her bakımdan yunelmit. kunet
lenmıı kaç millet varsa hepıi bu kuv 
vet ve itilayı yalnız ve yalnız fertlerin 
~si teşebbüsteki faalıyet Ye muvaffa 
kıyetine medyundur. Bu esasi kaideJl 
bu kaidei hikmeti herh•n..ı bl • ' ,..... rıtteo 

!ursa otaun. hiç bir vakit nuarr ibret .,, 
ıntibahdan uzak butund"- 1 ...... ant .. rytı. 





ıuıtahyanıa DaliJ ç•mlrcası 

8 Cel81 ._. .. Kütahya ıehri i9in 
tugiinkl ~ ana çbgilerinin 
.-ti .... : 

A - AJMI ,ellat: 
8emia -...ıldl yollan çoktur. Bu 

eelıeWe llnl OIWllD çok ıBçdlr. 
Pllılda llal119 ualtılmau ve ikinci, 
'1;1acll clerecedeW yoHarün vu ge • 
,., il tiıis lılrft tutuhMlıdlr. Şen 
• bdJi betlı pritlerlne afite ana yoJ· 
larflllllar.-ııdır· 

.ı..,.- - kap. _, ...... , ••• 

B._.ı - Yellice caddesi. 
Kua1aiau Tavpnh cacMesl. 
K'lla .. , ... - Ulucami - Yeol 

• , ne caMetL 
1hdtaıdan ._.. yollar için, bqiln-

ldl Ye Uttl JIDDki ... neafetiee 
lkc f~Ja ıcnillile lltıa yoktur Bun· 
1arm ., a-iti 12 .. 15 met.eri aep11· 
..ıhlir. Bu hem pellilt ve ..w.Alllt 
~hn hem de onarım yinlnden 
~ Wade tutulmalıdır. 

...... Jaıtla meıydaıuına ıfrdili 
acılMtla, .............. 1 .... 

tmmr topıajlll-W ,...... 'Wlp1en ....... ....-11 •ilÇlıltlı ........ lak,. 
pdank lta ıuretle 8'dda • tldıa...
li w ..._ yıllara blSllaıenk ftlcucla 
......,, ... 117PJı bir dtiflalltlı. 

11 - .,,._r : 
Omrız pi 1 s .. ••ı , • , •• 

ıer..ı. plarl 1 lılllıı,e aJlftUk im • 

rikaların demiıJoluu ve i&i pupla • 
nnın otnılarma yakmbiı ile ........ 
-.n ve kokulaıPm .... ,.,.._ • 
.... lgbı ..... istlklinetleri ... 
8n\\nde tutalarak &Jfl bir ndktada top
Janmau v.ypn dafccektlr. 

Bu bakmaJaı- um_.. ...... .. 
............ .,, 1 .. . 

1 - Htlkilmlt w 1nt111 ,..,.,.,, 
2 -- 1llgllk prp 

3 -Yeni t8hıJ ve IMlettiilt-
4-Milılll•Jl ... ir!f 'r 

• kllla ., il ....... .. eteldlnıl -
'9undll MrWiinfn cltlllae ...... 
yacak pldlcle 1eklter t\ıerbıcle ba1ı14t9 
evlu y11prJaN1ir. -

A-Uı.cwllle1t1ı- ..... ..-. 
... aılıı•••W.. ıw ~.-ır"'1M~ 
..... ~tı'4 .. ,..,..,,. ll~Q 
rlQ ,.Wr aıaeae• yere~ ·----· ...... 1. timdiki kanara )'lllJDdakf 

yertnde. 
Stad- bııaa daha geait1etiJmelr ve 

fUbln bir snedbal yapılmak lsere bu· 
... JIPlltmal tmr1lıma .,.,,... 

Koruac:ak anıtlar: 
...... belli .,.. • .. • .,.. ... 
tel clln kei__.., pnlrli ...... 

w ........... ~ •h"P"t. 
~ '4 plip olup pllaıdıl lob1r 

a. .....-ıırten ık &lUnde tutulmalı· 
clır. Ayaı ıamanda urayca bu anıtlı-

clôlyUr ........ ·• ! •1*, 
IUna tipleri: 

Yap.ı.ak titr ·- ,u._. u.,a. 
va seçilirken buraya yarapeetr 
i1rk tarımda bina dplcıl ..,UnaaılE 

...... rk bralQui bn F dedrı ... : 
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e in Jandarma olruJu &abn sima komis)oııu B~
kanlığından: 

Devlet IJemiryolları u: 

Umanlarr Satmalma 
Komleyonu flialan 

Beher kilosu- Muvakkat 
Eksiltmeye ko nun muham- teminat 
nan mevaddın Mıkdarı men fiatı mikdarı 

iLAN 
cinai kilo Lira K.r Lira ICr. &lr.llıltmentn yapdacatı ıttn n saat 

Hangi uıul ile 
ekliltmenhı 
yapılac:atı 
Kapalı sarf 

Ankaradan Haydarpaşaya 
bergün saat 19.10 da ve Hay
darpqadan Ankaraya saat 
19.00 da kalkan Anadolu sil· 
rat katarlannda 20.8.935 ta. 
rihinden 1.12.935 tarihine 
kadar üçüncü sınıf araba bu
lunnuyacaktır . 

Ekmek 230000 7 50 1293 75 ı. t. 135 puarteli 1a&t 14 
Sığır eti 50000 ıs oo 562 50 .. ,, " ıs .. 
Kuru fasulye 10000 11 00 82 50 ,. ,, ,, 141 .. ,, 
Nohut 10000 08 00 60 00 ,, ,. 17 .. .. 
Sade yat· 5000 SS 00 206 25 3. 9 93S ah saat 14 
Bulgur 15000 7 SO 84 38 .. ., IS 

Kapalı aarf .. 
Arpa 15000 3 SO 39 38 .. ,, .. 16 
Pir.inç 8000 16 00 96 00 ,, ,, " 17 

.. .. .. .. 
Mercimek 3000 8 SO 19 13 4. 9. 935 çarpmıbe aaat 14 Açık eksiltme 

Bu müddet zarfında se
yahat edecek üçüncü mevki 
yolcular hergün Haydarpa. 
pdan Ankara ya saat 14.50 
de ve Ankaradan Haydarpa
şaya saat 19.45 de kalkan 
yolcu ktarlarile seyahat ede. 
ceklerdir. 

Toz ,ek.er .5000 28 00 105 00 ,, " 1S 
Sabun 4000 25 00 7 s 00 .. ., 16 

H .. 
Patates 5000 10 00 37 50 ., ., ,. 17 
Zeytin yağı 1000 30 00 22 50 5. 9. 935 per,embe saat 14 ,, 
Zeytin tan •• 3000 20 00 45 00 •• ,, ıs 
Kuru üzüm 2000 14 oe 21 00 ,. " 16 
Kuru aoğan 5000 4 SO 16 88 ,, ,, ,, 17 .. 
Odun .. 00000 ı SO 337 50 6. 9, 935 cuma saat ız 
Daıür 8000 2 SO 15 00 ,. ,, 13 
Saman 5000 1 00 11 25 " H 14 U çüncü mevki yolcuları

nın istirahatleri için de bu 
katarlara fazla üçüncli mev. 
ki arabalar bağlanılacağı sa
yın halkımıza bildirilir. 

C•1 300 2so oo 56 25 •• .. ıs 
Dolnateı •lçaı 500 25 00 o 38 .. .. .. 16 ,, 

Merıin jandarma okulunun 1. 9. 935 den 1. 9. 936 ya ıkadar olan ve bir aene için mukaveleye bi\ğlana -
c&k bulunan yukarda cinı ve mikdarı yazılı mevad dı iqe prtıwnede y.uıb olduğu tekilde teslim ahn· 
-ıı prtiyle hizalarında göaterildifi uıul ile e.kıilt meye konulmuftur. 
ı - lluhammea bedelleri ve muvakkat teminat mi kdarları hizalarında gösterilmı,tır 
3 - İhalenin yapılacağı sün ve IUt hizalarında gösterilmittir. 

(2218) 1--3586 

4 - İhale Menin jandarma oılwlunda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
Kangal Aıliye Hukuk Hi · 

kimliğinden: 
5 - Her cins için lazım oluı evsaf ve şartlan okul salonunda mabsuı yerine aarlmıştır lsteldilere 

tıudildi birer ıureti paraau •erilir. 
6 - Kimya tahliline tibi olmıyan mevaddın nüm uneleri komisyonda mevcuttur. Vermiye 11teklı 

olular bu nllmuneleri her gün diledikleri aaatlarda okul K. lığına müracaat ederek görebilirler. 
İSİM T ASHİHJ 

Beyoğlu nüfus daircaı Hacı 
Mimi mahallesi, Tercüman so • 
kağı 20 numaralı hanede kayıclh 
Sıvas - Eraurum inıaat bakka· 
liyeai muhasibi Zeynel oğlu Ci
hangirin ismi Kangal Aıliye hu
kuk mahkemeli 21. 5. 1935 kara 
riyle öz türkçe olan Hay Terhan 
kelimesine çevrildiği kanunu me
deninin 26 ıncı maddeli son fık
rası mucibince, bu ismin değiı -
mcıinden miltazarrır olan kim -
selerin ittila gününden iti.beren 
bir sene içinde itiraza ilan olu-

7 - Kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuı olan mevaddm teklif mektupları ile 2490 taydı kanuna 
ıare .erilecek mu.akıkat teminatlann en eeç ihale aaatından bir saat önce ihale komisyonuna makbuz 
mukabilinde tellim edilmesi şarttır. Bu 1a&ttan aora verilecek nıclrtupların hUlmıü olmıyacaktır. 

8 - Açık eksiltmeye konulan mevaddın muvakkat teminatları 2490 sayılı kanuna göre en geç ihale 
taatmdln bir aaat evet makbuz mukabilinde komisyona teslim edilmit bulunacaktır. 

g - Her iki suretlerde eksiltmeye gireceklerin kanuni ikametgih sahibi olduklarını Tecim Odasm
cla kaJ'ldlı bul nduklarmı evelce taahhlld l9lerinde bulunmuıs.:ı taahhüd ettiği işi doğrulukla yapmış ol
duklarma dair alakadar cblrelerden taadikll veıi.ka ları ibraz etmeğe mecburdur. 

10 - İtbu mevaclclı vermeğe istekli olanlann n saf ve şartları öğrenmek üzere her gün okul K. lığına 
'" ihale için tayin edilen giln ve autta komisyona müracaatta bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

~ _...)____ oı1~1~~nd 
fUllUICil v ~.... en: 

1 - Yahfihan -Keskin yolunun 2+620 - 19 935 ınci lnlo
aetreleri aruında takriben 5600 metre miklb kırma tq ve bloka) 
lap lburatı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

ı - Bu itin tahmin edilen bedeli (7716) lira (63) kuruştur. 
Bu ite ait prtname ve evrak şunlardır: 
A - Ebiıltme prtnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia f tleri ıeraiti umumiyeıı 
B - Huaual prtname. 
il - ltetlf w lilailei ftat ced•eli 
ı.tlpnler bu evrakı Ankara Titayetf nafıa bq mUhendisliğin-

de ı&rtbilirler. 
S - Eblltme 2. 9. 935 tarihine mtbadif pazartesi günü saat 

15 de Ankara vilayeti binumda vila,et encllmenl tarafından ya
pılacatır. 

4 - Eblltmeye prebilmek için isteklilerin (578) lira (75) 
laınatluk muftldrat teminat vermeleri lurmdu. 

S -Teklif mektuplan ihale gUntı nihayet 1a&t 14 e kadar An
kara rilayeti binumda vilayet encUmenl rlyuetine makbuz mu
bbllincle verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet 
ihale pU aaat ıs e kadar gelmit olmuı lumıdu. Postada ola • 
alk pdkmeler kabul edilmez. (2205) 1- 3561 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma 

komisyonundan: 
1 - Komutanlık aıhhiye deposu ihtiyacı için mevcud reıim ve 

evsafta 6 ecza 2 alet dolabı 1 llstik gereç aandığı 1 masa 2 ta· 
bure 19. 8. 935 pazartesi günil saat onda pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Bu eşyaya ait prtname, resim ve evaaf parasız komiıyon . 
dan her gün alınabilir. 

3 - Puarlığ'a girmek iatiyealerin tahmini bedeli olan yedi yüz 
Jıranm ytizde 7,5 olan (5250) kuru9luk teminıt makbuzu ile pazar· 
hk 2t1n ve saatında komiıyonum~z:a batvunnaları. (2007) 1-3292 

kara Valilijfinden : 
Nafıa için Ulzum görülen 4 8n ve 4 arka iç ve dıt lastiği ile 

aekb edet lastik kaynağı ve Oç adet tivili lastik pompuı açık ek
liltmeye konulmqtur. 

1 - Eksiltme 19. 8. 935 pazartesi ıunu 1a&t on bette vilayet 
encUmenı rlyuet odaamda olacaktır. 

2 - llahammen bedeli (871) Ura (70) kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminat (64) lira (75) kunlftUr. 
4 - İstekliler teraid Qnınmek için vilayet nafıa mitdtlrlütfine 

mOracat edebilirler. (2079) 1- 3405 

Bel!fli eler Banka ı bina proje 
- -·--· ...... bakası 

Ankara' da yapılacak BeledJyeler Bankası binası 
projell 5 ağu lo8 1935 tarihinden S Uklefrln 1935 ta
rihine kadar 2 ay müddetle mii8ababya konalma,
hlJ'. 

üsabakaya Türk e ecnebi mühendi ve mimar
lar glftblllrler. 

üababda biriDcili~ kuanan 1.000, ildnciliğl 
kmnan 800, ii~ncüden be inciye kadar da dörder 
yii• Ura erileektlr. 

iisabaka şartnamel'i ve vaziyet plinı nbrada 
belediyeler bankumdan parua alnur. Bu mlddet 
'°auna kadar projeler nkanda belediyeler baakaM· 
aa teslim edHmiş elaeakhr. Poeta ve sair sebeplerle 

m.-ler hid.h- mml~ kabul edllf.mez. ''-2011" 
1-1328 

(2207) 1- 3559 

KAYIP DEFTER 

Diın saat 13 raddelerinde Hu 
yük poıtahanede teahhütlil mek
tuplar gi§eıl yanındaki masa Ü· 
zerinde ıiyah kaplı ve küçük kı 
tada bir zimmet imza defteri u
nutulmu,tur 

Defter:i bulan ınaan.iyet na
mına potta gifesine teslim etme 
si rir.J1 olunur. 

nur. 1--3578 

Kiralık ev 
Yenişehir fidanlık karşıstn· 

da Balk sokağında 4 Ye 5 odatı 
konforlu iki daire. içinde-ki bek· 
çiye müracaat. l-3558 

Dokumahane Şubesin 
ef i alınacak • 

ftletm 

A nupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve 
en atalı üç 1e11e muntazaman fabrikalarda dokuma itle 
rinde çahtmıt olmak fUltır. 

Talipler arasında almanca bilenler fabrikalarda batb 
bqına itletme mühendisliği yapmıf ve iplikçiliği de tahsil 
etmif olanlar tercih olunur. 

isteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalannda 
mevcut hizmet prtnameaini okuduktan sonra tahıil dere
ceai, mektep tehadetnamesi, timdiye kadar hizmet ettikle
ri yerlerden aldıklan bonservisler ve nüfuı kalıtları auert· 
lerini ve tercümei halleriyle birlikte, nihayet 25 8 - 1935 
tarihine kadar Adana'da Ziraat Bank•aı Mensucat Fabri 
kası Müdürlüjiine taahhütlü bir mektupla göndermeleri 
veya bizazt getirmeleri. (2113) 1-3454 

Harita umurr miirliirlüiiinden: 
1 - Harıta umum mudurlugü odacıları ıçin zirde cins ., mık· 

darl&rı yazdı giyecek açık eksiltme ile yaptınlacaktır. 
2 - Şartnameyi görmek uıtiyenler her giın ve eksiltmeye gıre· 

ceklerin de teminat makbuzlariyle 19 aguıtoı 935 pazartesi gunil 
saat (14) te Cebecide Harita Umum mlidürlilğU satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (2018) 
Mahfuz nUmune veçhile Muhammen bedel Teminatı muvakkate 

(4) Takım elbiae 
( 4) Adet it glmleğı 
(4) Cift POtin 

Lira K. Lira lf 
112 80 

16 00 
20 40 

\l 19 
1 - .1304 

ka ·a f-.e7aevi miitli1ı-lii@iind~n: 
Ankara ceza evinin 1. 8. 935 tarihinden 31. 5. 936 aonuna kadaı 

beheri (gf)()) gram itibariyle on aylık (316800) kilo ildaci neYi 
ekmek bugUnldl raylcl belediyeye göre (28.512) Ura bedeli mu • 
b•mmeneliyle 1 atuatos 935 tarihinden itibaren (20) gGn mllddetle 
kapalı sarf uıullyle ekailtmeye konulmu• olup '8rtnamenln doku
zuncu maddesi mucibince her on bet ıUnde tediyeai mqr11t olan 
ekmek bedelinin mahalli belediyesinden alınacak ballhaı:tr rayiç 
tıı:erinden teklif n bbul olunan tenzilata &lSre tediye edilecektir. · 
Taliplerin bedeli mubammenenin yllzde 7,5 nlabetinde banka mek· 
tuplarmı kanunu mahıusundald aarahat veçhile teklifnuneye tefe
derek yevmi ihale olan 20 atuı~s 935 tarih ub ıUnll aaat (15) de 
Anbnı Cumurlyet lltlddei~wnililinde milte~lddl komlıyem 
vermeleri luandır. hıaıe gflnll uat on betten aenra •eritecek tek· 
Hf..._lef kabul editml,ecektir. Birinci nevi ekinetr çıliaran fı • 
nn1ana da 1111 mOnakauya ltti~k etmeleri için Ankaii betedlye
ı{ndea mllaade almmııtır. Yalnız hapishaneye m~ olmak 
bere blrind ekmek çıkaran fmnlar ayrıca ikinci nevi ekmek çı , 
karacaklardır. lartnameyl ı&rmek ve fulı lı:abat almak iad· 
~nlerin Cebecide ceza eri mUdtırlUtune mOracaattan ilan 
ntunur. (2047) t- 3400 

Ankara arbaylığmdan: 
Belediye ldıhat itlerine eaayi .tıbbiye Ntın alana~lt•. ı.t.kll· 

leria.M;t.t35 u1ı sUall uat 11 de komiıyona gelmelerL Mu1aamaıen 
bedel 970 Ura 80 k~r. Muvatc bt teııünatr 10 lira4ır. (2102) · 

t..;.;.t419 

18 AGUS10S 1935 PAZAK 
s 

Sablık yağ ve cigit 
Fabrikası 

İstanbul Ziraat Banka ıodau: 
Mersinde, Mersin - T81'8U8 yolu &zerinde Nu re

tiye mahaWnde kiİll pamuk ve nebati yağlar ıiirk 
nonlm irketinin malı. 

Yağ ve ~t fabrikaları ve müştemilat ve içinde 
bulunan alit ve edevat motör ve sairesiyle birlikte 
(müfredab f&l'lnamede yazıLdır) Beyoğlu Altıncı ao
terliğinde tasdik edilmiş 30. l 1. 931 tarih Ye 15142 
numaralı mukavele Ue Pamuk ve ebati yağlar sanajli 
Türk Anonim şirketinin bankamm olan nıikdan m• 
lôm borcunu 10. 4. 1935 tarihinde Ri'nderlldiğl kay
den müsbet ihbarname üzerine de tesviye etmemiş ol
duğundan işbu borean ihale tarihine kadar yüsde 9 
f afz ve yüzde 3 komisyon, ılprta iioed, hesab mM

rafı, nakli nukud, muamele .-e~sl. avukat &eretl w 
..air bilumum muarlfle birlikte tahslll lçJn bu bol'f 
mukabilinde banbmma ipotekli yukarda hudut. d• 
ve sair enafı yanlı Mersin tapa mtidürliiğtinüa 
23. 1 l. 929 tarih ve 54, 980428 numaralı tapu eeae
diyle şirketin tasarrafu altında bulanan ve (2280) 
numaralı kanana tevfikan iç yemlnU ehli vukuf ..,... 
fından ceman 158.822) Ura kıymet takdir edU. 
mezkur fabrika (1697) namaraL Ziraat BankU1 ka
nunu hükümleri dairesinde 10. 8. 1 .. 35 'tarihinde. 
itibaren hir buçuk ay milddetle açık artınnaya ~ka
nlmıştır. 

Muvakkat ihalesi 26. 9. 1935 tarihine müsadU 
perşembe Rinü saat 2 de lstanhul Ziraat Rankuınd• 
yapdacaktıi'. 

Teminat akçesi yüzde 7 l /2 dir. 
artanmP- Galatada )iln bankamm. ~ana. Mer -

in~ Ankara Zlraat Bankalan kaoılanna a ılmıehr. ~%\,. 

t tanhul: Deniz Leva 7dm abnalma 
komi vonundan: 

. 215 roda 2 burgatalık çelik tel balet 29 apatoa 1935 peqecme 
ıünll uat 1 l de Kasımpapda komisyon binaamda kapalı sarfla ek
silttl)eye konulnıuttur •. Tahmin edilen bedeli 18060 liradır. 

Şartnameli her gQn kotnisyonda g8rilleblllr. tstwlllerln 1SS4 
lira 50 kuruttu ibaret •unkkat teminat maW>uz •e,. metmM 
ile lwawıt belpleri bari teklif melıtaplannı ebUtme Uatladla 
bir saat evetine kadar komisyon bqkanhğına vermeleri (~) 

1-3481 

Kuruluş ( J 1 ' Serveti ftlnun 
1 8 9 1 yerine çıkar 

44 senedir durmadan ~ıkmakta otan bu haftalık 

·esimli gazetenin Ankara•da satış veri A K B A Ki 
tapevi<tir Senelik abone 10 lira Savnı 20 kunıe 

Açık arttırma u uli le ek. iltme ilanı 
Sıhhat ve İçtimai Muavf net Vekaleti An~ 
kara Merkez Hıf zıssıhh: Müessesesi Mü
Müdürlüğü Satmalma Kr misyonundan: 

1 - Eksiltmeye konulan it: (37.000) kilo uman ıle (4.000) kilo 
lrepektir. 

2 - Tahmini bedeh 1230 liradır. 
3 - Eksiltme 28. 8. 935 tarihinde Çarşamba Rfinü saat 10 da 

merkez hıfzıssıhha müesseseıdnde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye gırebilmek için 1935 se.nesine aıt Tıcaret Odaaı 

vesikası ve herhangi bir resmt müesseseye 2000 liraya kadar u 
man ve kepek müteahhldlili vapıldrtına dair vesika getirm si ı. 
znndır. 

S - 92 lira 25 kuruşluk teminat mektubunu bır saat evel Hudut 
ve sahiller veznelİne verilmesi lizımdır. (2053) 1-3381 

Sıhhat ve İçtimai Muavt' net Vekaleti 
Hudut ve sahiller ıhhat umıım 

müdürlüiiinden: 
Umum D\fldlrlilk binunun 11ıtılmuı ı~uı luım olan tO ton kok 

k6mtlr8 açrk elralltmeye konulmUftur. Tahmin edilen bedeli Mil 
Uradll'. Şartnameai ayniyat muhasibi meaullUttlnden almır. Mu
vakkat teminat mlkdan 205 lira 75 kul'Uftur. Bbiltme f eytut 935 
tarihinde saat 1l de umum mUdUrHlkte yapılacaktır. 

(22U) 1 - 35'13 

Makine mühendisi aranı or 
Ankara Şarbaylığmdan: 

Şarbaybk itleri için 300 Ura Ucretle, yilk11el- mühendı Hk ıtip 
lomalı bir maldııe mOhendisi alınacaktır. 

lıteklllerin mektep tebadetname aureti, bb boy fotoğcafaı • 
pmdiye kadar bulundulu .adfelerden aldıfr THikalar iHsflr tdı.ı 
fu halde mllracut etmeleri. (Zl73) 1-3501 

Su Mühendisi Aranıyor 
rikara arba lı~ndnn: 

350 lira ücretle prbaylik IU ışlen fen mudilrh e:ı etn ~k 
mUheadtellk cllplomalı bir 'SU mühendisi alınacalctır 

hteldlletüı asıektq) ıeWetname l\H' ti. b'r lıov •otPiJ'afıu ve 
tim41P kadar buluıaduiıı ndhlerde.n atd '' v( ~ •. lar .ilt.iJc o"• 
iu halde môncaat etme1eri (U4t) 
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- .., ..:,.:::=:,.. = '."'. :. - -; r-;7m Müdafaa Vekaleti Satın Alma 
Ankara Levazım Amırlıgı Satın ,- ,~ Komisyonu ilanları 

l 
il"nlan Alma Komisyonu a BtLtT 

t L A N lem eczayı kim • 
ktepleri içı1' 62 ka ı rak 23 ağus

K.ırıkkale askeri sanat ::;eemesi iki şartnaınede. ola satın alına· 
yeviyc ve 54 kalem ders lm4 dze arık eksiltıııe f;uretıdylcı· olan 457 Ji-

.. ü saat :ıı: h--""<'n be e tos 935 cuma gun bbiyenin ınu ........ . ·n muhammen 
taktır. Talipler c.czay~ t~uf ve ders ırıal~eme~nı:uruş teminatı 
raya mukabil 34 ~u-a 2 k ruşa ınukabil 107 bra ı:eciliğine yatıra • 

!bedeli olan 1436 lıra 25 ~ ri fabrikalar ınuhase caatları. 
eveliyekrini Kırıkkale a ~lma ıı.oı:rıisyonuna müra ı- 3298 
rak vc:ktinde mt'ktep saun ı:ı ,,,, 

( 1993) "' ,.., • 

lLAN 

l - İtfaiye meydanındaki .ın 
k ·k tesı-

2.lbat !karakolunun ele trı 
t ılaca.ktrr. 

Gatı pazarlıkla ya.P 1~. 1 'ndcn 
2 - Keşifi tatıl gun erı 

maada her gün Ankara k\·azıın 
arnirlia.i satın alma komisyonun· 

b 

da görülür. "k tesisa· 
3 - Mezkur elcktrı . 

· . ıu temı • tının ke~fi 278 l!ra 0li!a 85 ku-
natı muvakkatesı 20 
ru~tur. 1 .. 1 935 ta· 

4 - Pazarlığı 2 ey u . giıniı 
11hıne mfü;adif pazartesı 
saat 15 de yapılaca;:~r;ra Jcvazıın 

5 - Pazarlığı ·syonun· 
amirligi ~atın alına kornt 

da yapılacaktı~· b gibi iş • 
6 - 1stekhl~rın u dair ve

lule i~tigal ettiklennke1.aıe mak· 
k . atı muva 1\ • 

fil a ve temı~ . Ankara le -
llıuzları ile bırlıkte 

1 
ko • 

vazım amirliği saur~ a nın 
misyonuna gelmclerı. 

1 
_ 3582 

(2219) 

tLAN 
nuda bulunan 

J - !<as~~~ 190000 kilo 
kıtaatın ııışeı:>ı ıçın k ksiltıneye 
un kapalı ıarf olara. e dilen be· 
konnrn tur. Tahmın e 
deli 28025 liradır. 

1 
.. 1 pazarte&i 

Eksiltmeye 9 ey ~astaınonu· 
gunü saat on beşte komisyo -
da askeri satın._ alına MuYakkat 
nunda yapılac~tırSS kuru~tur. 
ttminatı 2101 tıra _ 35s1 

(2220) 1 

İLAN ki 
1 ·· tahkem ~v 

l - ımir rous • de yağı 
ıı:ıtaatınm 66100 lkılo saf uc:uli.,le 

. · kapa ı zar - J 
1htıyacı ıçın 
ı atın alınacaktır. 
. ı _ lhalesi 4 eyiü1 935 ç~r -

~~ .\skeri Fabrikalar Umum 
~ t'tf" d .. rJüğü Satın alma 

. ~o':.ıis}·onu tıanlan 
k"sele 

650 kilo yumusak o . 
. d ~i ikl!k ya· 

,arınamesınde e~ ş bedeli 
v hmin edılen 

pılan ve ta karda mikdarı 
(1240) l}ra ol~n :ızeme Askeri 
ve dnst yazı ı "dürlüğü sa· 
fabrikalar um~m ~~nca 2 eytü1 
tın alma komısyo . . günü sa· 

·h' de pazartesı 
935 tarı ın ksiltme ile ihale 
at ıs de _acık e tnaıne parasrz 
edilecektır.. Ş~dan verilir. Ta.· 
olarak komısyo t teminat olan 
tiplerin muvak;; uınaralt kanu· 
(93) lira ve 24 d:Clerindeki ve -

'11Ull 2 ve 3. ma ün ve sa.atta ko-
saikle ~~.ar ~~atları. (2122) 
misyona mura ı- 3458 

ıoo Kilo Tenekaı 
Goınelak 

700 " A ' 

50 ., Jelatın 
Kuru ı:ıunk mu 

100 • J{ırınızı mühur ınu 
H>OO " Tebeşir 
340 " 
160 ,, l(ola 

ıoo Tuz ) L:. edilen bedeli (2658 
Taııu•ın 'kdan ve 

1 ukarda ını 
lira o an Y lz me askeri fatı· 
cinsi ywh ına .e .. 1 .. ~il satın 
. 1 umuın mudur ug 
rıka ar ca 2 eylül 935 
alına komisyonun. gu··nu sa.at 14 
-~ı..; de pazartesı •1 t;u ..... n . ile ihale edı e· 

tir açık eıksıltıne arasu olarak 
c,ektir. Şartnmn«;1~ Taliplerin 
Jtoınisyondan ~:~ ~İan (l99) Ji. 
muvakkat tcııu ve 2490 numaral~ 
ra (35) kuruş 3 ınaddelerindekı 
]canunun 2 ve . " ve 1Wi3tta 
ve&aikle ınez~ur :ıarı. (2121) 
komisyona mura 1 _ 3451 .... saat on altı bu'iuıtta 

şanıha gunu .. t hkem meV'
lımude kışlada ırı~s a da a· 
\:i satın alma komısyonun . "/ - lll!lllHI 
pılacaktır. be ~--- l s 3 - Şartnamesi 258 kuru~ d~ ~ Feridun Faıı il 
""el mıı .. abilinde komisyon s_ h teıı ~ 
~ ... Bü"iik arp ~ 
alınabilir. · ~ J kil s 

4 Sade va:-,ının tahmın e ~ ~ sonra er ~ 
- ·ı· t>b. tı·n yüz elh ş.i'ır antolo1'isi FWı ::_:; dilen tutarı el 1 ır 1 

;:;_==_"'° ~ yını.t. g 
«e'.ıdz liradır. d oı ıdn ~ Kitapçılarda ara ~ 

.:> _ Beher kilo ~a f Y~b . 3 • - SO ıruruştur. ğ 
78 kuru fıat tahmin ekdkaıl~?::: ; = 

Kiralık Bağ 
t> - Teminatı nıuva 

esı 3827 lira 90 kunıştur. 
ç 7 - istekliler Ticaret Odd~r· 

lıl klarına aı 
'ında kayıdlı 0 

". buriyetin - ob.. durağında 
vcsıka göstermek mcc Etlikte son ot us .. 
dedirler. . ·tirak 1-de- Cami yanında dört ~da ın~ak~~-

8 - Munal\<lsaya ış 2 ve tenıilat saire eyi su~~ ~~ ~ağ 
cekkr 2490 saydı. kanunun rtna· tesisatı aıevcut t>:t on ·1 bir-

<l ve ~ ·tı· eyva agaçları ı e 
uçüncü maddderı~k eve teınina- ve çeşı ı f.1k kiralıktır. lsteklite· 
mesind1: yazılı vesı a 'ha li.kte scne 1ı..,.E"f ctRKETlNDE 

kbuzlarını 1 • ~uN ı: ':l 
tı muv.-rltkate ına . saat evel rın ~.ıu •• caatları 
le saatmdan en az bır klar- Bay Tev!ike ınura 1-3426 
l,;omisyona vermiş bulunaca Tdeion: 1833 

Jrr (?221) ı::35SO 

· ı·ı· .... · elen· Ankara 'a ı ıgııı . 68 500 kııometre-
. olunun 7 464 -:-- d ose tamiratı ve 

1 - Ankara ~ Kı~~ehır ~l ıtiloınetre tul:n :e~ menfez ile bir 
leri ar~sında takrıben ,_., ,.JCtTe1eri arasında 2 ~ylc eksiltmeye k~ 
7 464 - 119 500 "~-~ t kapalı zarf usu ı . .. rıı ı n:-aa I 
.. det bcs metre!ık 0 P 1. a 28 kuru tur 

d lı 57670 ır 
r ulmııstur. . c<li]en be e 

2 - Bu in"cıatın tabının rrak şunlardır "' Ier ,.e e\ 
Bu i· e ait ~artnaıne · 
A - Eksiltme sartnaıne~1 . 

e proJesı 
B - M ukavelt:~am •( umıuni} esı t aıt fennı artnr.nıc 
C - Nafıa islen ·e:aı l _ ve kargır ırışaa a 

· · · bıve "ose D - Tesvıyeı tura • ' " 
E - H usuı.i :,a:tn.an:c f.,t ced11eli nlayetı nafi baş 
ı< _ Ke :f ve sılsıleı 1~. evrakı Ankara " 

.. elerı ve d 
1 tiyen_ı .. ~ bu ş~rtnb~rler. d'ç pcrseınbe günu 15kter 

ınul)enchslıgındc goıe rihine ınu"a 1• d yapılaca 1 • 
3 - Eksiltme 5. 9. 935 ~~ayet encümeni tarafın an 

Ankara vila) eti binas~nd:·ı~ek için 1 e ve ihale kanu-
4 - Eksiltmeye gıre ı N lu anırma, eksı t"; k ınuvalck t te • 
A - 1,,teklilcrin 2490 o. 4133 lira 81 kru u 

nunun 17 i.nci mııddcsine uvgun 
rnınat vermeleri. 'kayıtlı bulunınaları._1 yetı nafıa baş mu -

B - Ticaret odaS.Jna - . dair Ankara vı a 
C - Bu isi yapalıilec~~ıne' sikası almaları. 14 e kadar vila· 

lı f . ehlıvet \ e ih "<'t saat "li de ı::ndiı,li~imlen ennı , ihale günü n_ a., a]rbuz oıukabt n 
~ - Teklif mektupları . riyasetıne oı "hay(t saat 15 e 

yet binasında vilayet encilınd efı~cek me·ktupların n~ikıneler kabul 
·ı · 'le gön er d ıacak gc verı ecektır. Posta ı d Posta a o 3562 

kadar gclmis olması lazım ır. 1-
t:dilmcz. ( 2204) 

il·mnden: t\nkara v al ı; ~ nafıa axnb.rınaakı 
adan ibaret bulu":"'n e e konulmustur 

Bedeli kc~fi ( 700) !1r dilmesi açık ~k ıltm } becte vilayet en· 
,ıOO) adet çadırın tamır e rtesi giinll saat on 

1 - Eksiltme 19. 8. 935 paz~tır 
<:umeni riyaset odasın~a ola(c:z) ıira (50). ku~n§~~k çadıriun Ç'ör-

2 - Muvakkat terııınatl ek ve taınsr olıın a t eckbnır • 

Askeri lise velorta okullara öğretmen aranıyor. • 
ı _ İstanbul ve Bursadaki liselerle Kırıkkale eti satı4ltlar 

li~aine ve orta okulasına ve Erzincan, Konya askeri orta okula -
]arına her ders için öğretmen. alınacaktır. . 

2 _Öğretmenlerin kanunı şart ve va~ıfları ~aşımaları gcrektır. 
3 - Bu gibilerden istekli olanların dı~ek kagıdlarını Ankarada 

a,sked liseler müfettişliğine göndermeJcrı. 
4 - Dilelr kliğxdlarrna iliştirilecek kağıdlar şunlardır: 
a) Fotoğraflı ve tasdikli fiş. . . . . 
b) Çıktığı yüksek okulanın şahadet~mesı veya tasdı~h ı>uretı. 
c) Üniversitede imtihan vererek ehlıyt'tname almış ıse bunun 

tasdikl İ SUTetİ. 
Bunlardan· tetkik edildikten sonra uygun görülenlerden ay • 

rıca hüsnühal 'ilmühaberi, gıhhat raporu ve taahhüd senedi istene-
cektir. 

3 - Ücretler şöyledir: 
1stanbuldak1 askeri liseler ıçın rıyazıye ve 'izik derslerinin 

aylıli\icreti ıos. lir~ya, d~g~r dersl~r ücreti 98 .H:aya kada.~dır .• Bur· 
sa lisesi için rıyazıye, fı"tık ve kımva deslennın aylık ucretı 126 
liraya, diğer derslerin ücreti 108 liraya kadardır. 

Kırıkkale sanat lisesi için riyaziye ve fizik 165 liraya kadar, 
diğer derslerin aylık ücreti 126 liraya kadardır. 

Konya orta okulası için bütün derslerin ücreti 108 liraya ka
dardır. Erzincan orta okulasr icin bütün der;;leı 126 liraya kadardır. 

6 - Maarif okulal<ırrndcı dersi l'ıan öğretmcnlt're ders başına 
ilcret :verilir. 

7 - İsteklilerin 1 eylül 935 tarihine kadar müracaatları. 
(2096) 1 - 3418 

BİLİT 
ı _ Bir metresine biçılcn eder 25 kuru olan 500 bin metre 90 

arzında çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 _ İhalesi 21. 8. 935 çarşamba giınü aat 14 dedir. 
3 - İlk inanç parası 7'i00 liradır. 
4 - Şartnamesini 625 kuruşa almak ve örneğini görmek isti -

yenlerin her gün kom.isyona uğramnl~rı . • 
5 - Eksiltmeye gırecekler kanunı muva kat temınntlarıyle 

2490 sayılı kanunun 2 inci maddesinin birinci fılrrasiyle ii~üncü 
maddesindeki belgelerle birlikte teklif m ktuplarını ihale saatın· 
dan bir saat evel M. M. V. satın .uma komi yonuna vermeleri. 

(1983) l- 3285 

B1L1T 
ı _ Birtaneslnc biçilen eder 300 kuru olan 10.000 ila 15.000 

tane kilim kapalı zarfta eksiltmeye konulmu tur. 
ı _ fbnlesi 26. 8. 935 pazartesi günü saat 14 dedir. 

3 _ tık inanç parasr 3375 liradır. 

4 _ şartnamesini 225 kurusa almak ve ornegini görmek isti • 
ler her gün öğleden sonra kom;syona uğrayabilirler. 

yen 
5 

_ Eksiltmeye girecekler kanuni ilk inanç parasiyle 2490 sa· 

1 
kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 

yı ~ farını ihale ~atindcn bir sa t evel • M. V. satınalma 
~. J ,.ermeleri. 0981) 1- 3287 

BİLİT 
ı _ Bir aıetresıne biçilen eder 25 kuru olan 500 bin metre 85 

da çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
arz~_ İhalesi 23. 8. 935 cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

3- İlk inanç parası 7500 liradır. 

4 
_ Şartnamesini 

0

625 kuruşa almak ve orneğini görmek isti· 

1 
• her gün komısyona uğramaları. 

yen enn Ek 'ltmcye girecekler kanuni temınatlariy1c 2490 sayılı 
5 -

2 
8~ 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tek • 

~un: ~ ını ihale saatından bir sa .. t ev J M. M. V. satın alma 
bf ~ up : vermekri (1982) l- 3286 
koınısyonun B t L 1 T 

B' k"losana biçilen eder 180 kuruş olan 30.000 kilo pamuk 
1 -:- .1r. 1a ah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

çorap ıp11ığı 1k .P2
z. 8 935 perşembe günü saa 14 dedir. 

2 _ ha esı • ı· dı . parası 3950 ıra r. 
3 - İlk uıançesini 270 kuruşa almak ve ôrneğini gönnek ısti -
4 _ şartnam . - \ 

• r -n kornısyona ugrama an. 
)'enlenn be .

1
gu eye girecekler kanuni tem natlarıyle 2490 sayılı 

5 - Elı:sı ~ .. ncil maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
kanunun 2 v\ 1~ saatinden bir saat eve! M M. V. Satınalma Ko. 
mektuplnnı. 1 (~987) 1- 3288 
na vennelerı. t L A N 

YAPI: . riide tamamlanmamış bir halde bulunan hangar ta-
l -:- Akkkopıanı uzere depo haline getirilmesi açık cksiltme

mir edılere P 
ye konmuştu:{ b deli (3315) liradır. 

2 - Keşı e ve ptanı bedeli karsdığındn Hava lnşant Sube-
3 _ şartnanıe 

inden alınaca~~~·8 935 saat on birdedir. 
4 - lhalesı . '3~1 (248) lira (68) kuruştur. 
5 tık temın 2 . - ·ıuneye girecekler 490 sayılı kanunun 2 ve 3. uncil 
6 - ~k:ı azılı belgeleriyle birlikte ihale gıin ve saatinde M. 

maddelerın el Y kornisyonuna gelmeleri (202S) 1--3313 
M.V. satın a ma 

BİLİ':f 
k runma c"v·i ihtiyacı için (70 kalem alat \C ecza çık 

~azdan ~- le :satın alınacaktır. İhalesi 20.9.Q35 cuma gıinu sa
et..-sıltıne/ur~ 1Xeli (2200) liradır. Muvakkat teminatı (165) lir<tdır. 
at 14 de Jr. ~amesini almak ve görmek istiyenler bedelsiz olarak 
Evsa~ve :nalına komisyonundan alınacaktır. Eksitlemeye girecek
M ~· (i::o) No. ıu kanunda gösterilen vesaik le ve 165 liralık t mi
lenn ktubiyle birlikte belli gün ve saatinde satın lma komisyo
nat me 
nuna gelmeleri (2013) 1-3308 

lLAN BlLlT 

l 
_ Hava ihtiyacı için 150 t - soo adt benzin güderisi 

1 arf pazC!rlıkla eksiltmeye konmuştur. 
ton ağır benzin kapa 1 

z • ı - Hepsinin biçilen ederi 
la eksiltmeye konmuştur. 2000 ve ilk inanç parası 150 li-

2 _ Tahmin edilen bedel: radır. 
42.000 liradır. 3 - İhalesi 11. 9. 935 ~arşam· 

3 
_ şartnamesi: 21~ ~U· ba günü saat ıo dadır. 

uk
abilinde almabılır. 4- Şartnamesini ve ömeği-

nış m ıt-8-935 ni görmek istiyenlerin b r gün 
4~ - Eksiltme: ek iltmeye girecekler.in 2490 sa-

ba günü saat 11 de- yıh kanunun 2, 3 Uncu madde1e-
çarşam rindcki belgeleriyle M. M. V. 

dir
5
• _ Taliplerin 2490 sayı- satın alma komisyonuna varma-

.. .. mad lan. (2214) ı- 3583 
lı kanunun 2 ve 3 un~ 
delerinde yazılı vesaıkle mu-

ttan bir saat evvel 
ayyen saa k 
3.150 liralık teminat ve teV-
Jir mç~upların.ı M. M. . 

. , afuia komısyonuna ver-
satl9. •· SB2) 2754 moren. (1 

BİL İT 
1 - Sarıkamış garnızonu için 

67 5.000 : 9()0.000 kilo un ile 
600.000 : S.OQ.000 1'.ilo arpa kapalı 
zarfla y.rı ayrı ktiıJtml!'} e ko -
.nu:lmUF tur .. 

2 - Una biçılen cd~r 101.250 

SAYIFA 7 

Ankara belediye reisliği ilanları 

CEZALANAN ESNAFLAR 
Y.eşilağa sokak 20 numaralı fırın müsteciri Salih ekme-k imali

ne cl-n:rişli olmaynn bir undan ikinci ekmek yaptıgından 10, Mu· 
daf&ai hukuk caddesinde 18 numaralı fırın müsteciri Emin hamur 
ekmek çıkardığından 20 lira p:ıra ttzasiyJc cczalandırılmı lardır. 

(2242) 

1 LAN 
1 - Atpazarınd.a 33 numaralı depo ,31.::>:93u gunıiııc kddar acık 

artırma ile kiraya verilecektir. 
2 - Muhammen bedeli (Sl,:20) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (3,84) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek i tiycnler hergün mııhascb ye eele

bilirler. 
5 - İhale 26.8.935 pazartesi gurui saat 15 de art mıa ve ksiltme 

komisyonunca yapılacaktır. (2124) 1-3~5 

1 LAN 
1 - Yenişehirde 1325 inci adanm 2 parselinde ada fazlası (77. 

50) m.Z yer açık artırma ile satılacaktır. 
2 - 'Muhammen bedeli (155) llı:adrr. 
3 - Muvakkat teminatı (11) lira (63) kur.1~tur. 
4 - Harita ve şartnamesinı gönn~k isti.yenler her~ün muh. 

beye gelmelidirler. 
5 - İhale 26.8.935 pazarte i günü saat on buçukta artırına ve 

eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (2123) J-3444 

Tü1·kive Cumuı·i >l l\ferkez _. 

Bankasınclan: 
Simc1iH· kudar kahııJ •• ,saf mı haiz olmuılığrn<lan 

dola;'I (g~t:mez) damgası 'llnılarak hib) rirıc iadt· 
cdilmi bulunan frrsudc hanknotlar lıamillt>riniıı ) 
niflen tadil \C tathik edilmc·kte olan talimat lıiikiiml<'
rinc göre bu 1>araJarm kahulii münıkiin oJup olnu) -
ca~rı tetkik t'clilmc·k üzc·rc• CumurİJ et :\lcrkt'z Baukn-
-.ma ırniiracaatları. 1- 3183 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Sün~er Bank 
munı MüdüJ"liieOiiııden: 

1 - İzmit kağıt fabrikası su aJma ve temizleme te
sisat ve inşaatı vahidi fiat esasiyle e~ıltmeye cık~ . 
rılmıştır. 

Tahmin edilen bedeli 118.609 lira 49 kunısntr 
2 - Bu ise ait evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Fenni şartname, 
d - Hususi şartname, 
e - Metraj ve keşif hulasa ceclvdi, 
f - Projeler. 
İstiyenler hu evrakı 600 kuruş mukahilindc Sümeı 

Bank Ankara şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 28 ağustos 1935 çarşamba günü saat 

16,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer 
Bank merkezinde yapılacaktır . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacak.ur. 
5 - Eksiltmeye girebilmek :için isteklilerin 718J 

lira muvakkat teminat vermesi ve bu gibi işleri muvaf· 
fakiyetle yapmış olduğunu vesaikle isbat etmesi la· 
zımclrr. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve sa
attan bir saat evetine kadar münakasa komisyonuna 
makbuz mukabilinde verilir. Posta ile gönderilecek 
mektupların ihale saatmdan bir saat evetine karlar gel· 
miş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lazım 
dır. 1- 3473 

tlik 1\1.eı·kez Lal)uratıı rar]arı 
~iidürlüğünden: 

Merkez serom mtiessesesi için açık eksiltme surctıyle alınacak 
olan 36 kalem eczayı kimyeviyeye talip zuhur etmediğinden dola
yı bu maddeler pazarlık suretiyle alınacaktır. Muhammen bedelı 
1533 lira 50 kuruştur. Muvakkat teminat 115 liradır. 

• 

Şartname bedelsiz olarak merkez labııratuvarl:ırı mudiırlü •tin
den verilir. 

İsteklileıin banka teminat ıneıktuhu v~yahut bu mıkdar paranın 
hazineye yatırıldığına dair komisyon• makbuz ibraz edilmelidir. 
Pazarlık 29.8.935 tarihine düşen :perşembe günü saat 15 de Ziraat 
vekaleti muhasebe müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılır. 

(2158) 1-3495 

ve arpara biçilen eder 26.000 h
radır. 

3 - Uu ihalesi 5. 9. 935 per
şembe günii saat 10 da. Arpanın 
ilıale:.i aynı gün ve saat ıs de 
Sarıkamışta Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. 

4 - Unun ilk inanç parası 
6313, arpanınki 1950 liradır. 

S - Şartnameler adı gceçn 
komisyondan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
ma;kbuzlariylc 2490 sayılı kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan bir 
saat C\•el Sarık<ımışta As. satın 
alma Ko. na verm leri. 

(2233) ı- 3585 

B1L1T 
~( .. t . M" M K ~ ı ,_ zmır us. v . gın. 

baglı kıtalar için 66.100 kilo sa
de yağ kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

ı - İhalesi 4 eylül 935 ~ar -
~mba günü saat 16,5 da İzmirde 
kışlada Müs. Mv. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Hepsine bıç.ilcn eder 
51158 liradır. 

'4 - İlk inanç paıası 3827 lı
ndır. 

S....,. Şartnamelerini almak is· 
tiyenler yukarda adı geçen Ko. 
na her gün uğrayabilirler. 

6 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatıııdan hır 
saat evet lzmiı-dc Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (22~4) 1 3c; 4 

3 - lstc.kliler şeraitiöğre~ın müd6rJilğııPt nıür~C ' • 
'Tll k.·~ın hPr ~ün vilayet n_3_· 1_3~~~~---'1~--~S_4-0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



~AYIFA 8 

İstanbuldan - Ankaraya 

KREM GENÇ TURK 

Alto! Allo, Nermin sen misin? .~ 
Söyle Suadcığmı, benim! 
Kremlerini aldım, çok teşekkür ederim. Cidden 

pek nefis imişler. Şimdiye kadar kıymet ve faydaları 
olmayan ve büyük reklamlarına kapılarak alıp kullan
dığımız ve cildimizi n letafetini kaybetmeğe sebeb 
olan kıremlere kıyas kabul etmiyecek derecede sıhhı 
ve nefis buldum. 

Bundan böyle kullanacağım krem ve ıtriyat yal -
nrz GENÇ TÜRK mamulatı olacaktır. 

Açık arttırma usulile ek:siltme ilanı 
Sıhhat ve İçtimai Muav net Vekaleti An
kara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Mü
Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (80.000) kilo arpadır. 

2 - Tahmini bedeli ( 4,400) liradır. 
3 - Eksiltme 26. 8. 935 tarihinde pazartesi günü saat 10 da 

Merkez hıfzıssıhha müessesesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltemey girebilmek için 1935 senesine ait Ticaret Oda

•ı vesikası ve herhangi resmi bir müesseseye (S.000) liraya kadar 
arpa müteahhidliği yapıldığına dair vesika getirmesi şarttır. 

5 - 330 liralık teminat mektubunu bir saat evel Hudut ve Sa-
hlller veznesine verilmesi lazımdır. (2054) 1- 3389 

Kültür Bakanlığından 
1680 lira muhammen bedelli 6340 litre benzin açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. 
Ekısiltme 19. 8. 935 pazartesi günü saat 14 de Ankarada Kültür 

Bakanlığı eksiltme komisyonunda yapılacağından isteklilerin 
şartnameyi görmek için her gün gereç direktörlüğüne:: ve eksilt
meye girmek için de şartnamede yazılı 126 lira muvakkat teminatı 
merkez veznesine yatırarak alacakları makbuz veya kanunen mu
kayyet teminat mektubanu hamilen komisyona müracaatları. 

(1992) 1~3282 

iktisat vekiletinden: 
-

15-20 adet dört gözlii demir klasör açrk eksiltme suretiyle alı-
nacaktır. Vermeğe istekli olanların 24 ağustos cumartesi günü 
levazım müdüriyetinde müteşekkil komisyona saat 11 de ve bu 
klasörlerin bedeli muhaınmenİ olan (2000) liranın yüzde yedi bu· 
çuğu olan 130 liralık teminatları ile beraber komisyona gelmeleri 
ve şartnameyi görmek istiyenlerin levazım mliıförivetine miir:ıca-
~tları. (2036) • -.1347 

Nafıa Rakanltö-ından : 
On birer tonluk 30 adet buharlı yol silindiri ile te forrüatından 

olan alat ve edevat kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Kliring şarttır. 

Eksiltme 30 eylül 935 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Ba
kanı~ malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İstekHlerin 11150 lira1ık muvakkat teminatları ile birlikte tek
liflerini 30 eylül 935 pazartesi günü saat 14 e kadar malzeme mü
dürlüğüne tudi etmeleri lazımdır . 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 99<> kuruşa Ankarada Ba · 
kanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. (2099) 1-3488 

Dahilive Vekaletinden: 
1 - Dahiliye vekiletince Nafıa Vekaleti garajına iltisak pey

da edecek surette vilayetler evinin şark ucunda yaptırılacak garaj 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 18198 lira 75 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 1365 liradır. 
4 - Kati teminat ihale bedeli üzerinden yüzde 15 nisbetindedir. 
5 - Eksiltme 30.8.9S5 günü saat 15.30 da Yenişehirde Dahiliye 

vekaleti binasında toplanacak satmalma komisyonunca yapılacak
tır. 

6 - Eksiltmeye girecekler üçüncü maddede yazılı teminatı ver
mekle beraı1>er 10.000 liralık böyle bir inşaat yapmış olduklarına da

- ir belge göstermeğe mecburdurlar. 
• 7 - Bu işe aid proje ve fenni !iartname ile .keşifnameyi her gün 

Vekalet vitayetler idaresi üçüncü şubesinde görülebilir. 
8 - ts.tekliler mali şartnameyi parasız olarak Levazım idare· 

ainden aılabilirler. 
9 - Teklif mektuplan eksiltmeye başlangı' saatinden bir saat 

eveline kadar komisyon reisliğine verilerek mukabilinde maıkbuz 
almaları lazımdır. 

10 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplan 9 uncu maddede 
yazılı saatte gelmiş bulunmaları şarttır. Postada vaki olacak gecik-
meler kabul edilmez. (2098) 1-3465 

İmar 1\1üdürlüğünden: 
1050 lira bedeli muhamıneneli bir adet DUOPHLI makinesi 

şartnamesine göre 2 eylül 935 paz~rtesi günü saat on !>eşte ihale 
edilecek. Taliplerin Ankara şehri Imar müdürlüğündeki komisyo-
na müracaatları. (2154) 1-3510 

I 
ULUS 18 AGUSTOS 1935 PA ZAR 

EVLERİNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİGER İNŞAATINIZI 

Ankara Çimento18rı T. A. Ş. . 
nın 

8 İNCİ KİLOMETREDEKİ 

KART L 
ÇiMENTOSU 

Fabrikasının Yeni imal ettiği 

Alman Sun'i Portland • 
ile yaptırınız 

KARTAL ÇİMENTOSUNUN EVSAFI: 
Mukavemet i Terkibi 

Harç 1: 3 
Ateşte zay.iat: 
Si 02 
Al2 03: 

J,42 % 
20,70 % 
7,00 % 
2,81) % Çekme Sıkma 

Fe2 03: 

3 r 7128 12sc -3-I 1 [ 2s 2sc 

-·--ı----

Ca O: 
Mg O: 
s 03 : 

65,52 % 
1,28 % 
2,17 % 
0,11 O/o 

0,0 /23,5 /28,5 42,0 205 1 300 ~ 420 525 
Tesbit edilerniyen: . 

100,00 % 

Bütün büyük işlerde müteahhidlerin kullandıkları bu çimentonun mukavemet, tazyik :e 
tasallübündeki evsafı fevkalade ve emsaline faiktir. Siparişler büyük bir süratle ve bir kaç 
saat içinde inşaat mahalline kadar teslim edil mek suretiyle infaz olunur. 

SATIŞ ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç Tecim Evı 

Daima sabit daima 
tabii 

Juvantiıı 

saç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesı labo

ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 

maddelerden tamamen ari olup 
saçlara taıbii renklerini bahşeder. 
.Juvantin saç boyaları kumral ve 
sivah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te· 
min edilen renk yıkanmak ve ter
lemek hatta denize girmek sure
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em
niyetli markadır. Eczaneıerde ve 
ttri v '\t m11 i!'azalar ınrhın arayınız 

~I llHllH ı:r. ll!IH!J!HIHllll!lnllll!!Hı ılllIJllll lllil!Dlll 111 lil' § 

1 Cebeci Hastanesi Operatörü 1 = a 
~ Dr. TURGUT ~ 
1 Hastalaıını Adliye Sarayı 1 
§ karşısında Hayati apartmanın· § 
~ da her gün 15 den 19 za kadar ~ 
~ kabule başlamıştır. ~ 
~ımııırmıu1111ıııauııaıııııııııımııııııııııuıı ııuııımırııııuıınmımııımııı11~ 

Kastamunu İcra. Memurlu -
ğundan: 

Kastamonuda oturmakta ve 
eczacılıkla meşgul bulunmakta 
olan müflis Cemal Danisin if -
las idaresince alacak ve i~tihkak 
iddialarının tahkik ve tetkik 
muamelesi bitmiş ve icra ve if
las kanununun 206 ve 207 inci 
maddelerine tevfikan tetkika 
hazır bulundurulmuştur. (Müflis 
alacaklılarına karşı konkordato 
teklif etmiş olduğundan bu ci
hetin müzakeresi ve ) kanunen 
yapılması lazım gelen ~kinci 
toplanma için 31. 8. 935 tarihin· 
de saat (10) da alacaklıların icra 

- dairesinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 1-3576 

lmtıyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATA V 
Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MüdilrU Naeuhl 
BAYDAR 

Çankm caddes; cfrannda J 
UluJS Basımevind• bsstlmrş· 
tll'. 

Adana Asliye birinci hukuk 
hakimliğinden: 

Adana hazinei maliyesi veki· 
li Galibin Sofubahçe mahallesin
de 21 No. d'a eı;ki tahsildar Ali 
oğlu Münir aleyhinde açtığı a
lacak davasının duruşmasında 
müddeaaleyhin mahalli ikameti 
meçhul kalmış ve ilanen daveti
ye tebliğine rağmen gelmemiş 
olduğundan hakkında gıyab ka
rarı verilmiş ve ağır ceza mahke
mesi neticesine ait vesaikin ib
razına karar verilmiş duruşma 
30 eylül 935 günü saat ona bıra
kılmıştır. Beş gün içinde itiraz 
edebileceği ve ıbu müddet içinde 
muameleye devam için mahke -
meye müracaatla diğer bir gün 
tayin ve hasma tebliğ ettireceği 
aksi halde mahkemeye kabul o -
lunmıyarak vakıaları kabul et
miş addedileceği malfımu olmak 
ve gıyab kararı tebliği makamı -
na kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. 1 -3577 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 
DERİ, FİRENGl VE BELSO· 

GUKLUGU HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Al· 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarım 

hergün 9-13 ve 15-20ye kadar 
kabul eder 

METAMORFOZ 

Demir ve malzemei inşaiye şirketi. 
Şark levazımatı inşaiye ticarethanesi. 

Telefon: 1815 

Adliye ~Vekaletinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - Temyiz mahkemesi için yaptırılacak demirbaş eşya ve 
mefruşatın kapalı zarf usuliyle açılan eksiltmeaine bir ürmadaıı 
başka talip çıkmamasına ve çıkan talibin de noksan şerait dola .. 
yısiyle eksiltmeye kabul edilmemesine binaen bu iş 2490 numa • 
ralı kanunun 40 mcı maddesi mucibince yeniden kapalı zarf usu• 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yaptırılacak eşya ve mefruşat şartnamesinde mikdarları 
yazılı yazıhane, yazıhane koltuğu, daktilo ve katib masası, dolap, 
sandalya ve marüken sandalya olmak üzere 12 cirııı ve kalemdir. 

3 - Tahmin bedeli 36.580 liradıt'. 
4 - Muvakkat teminat 2444 lira olup malsandığı makbua 

veya banka mektubu olması lazımdır. 
5 - Eksiltme 9 eylQl 935 pazartesi günü saat 14 de vekalet le· 

vazım mUdüriyetinde toplanacak eksiltme ıkomisyonunda yapıla .. 
caktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin zeyli şartnamenin 1 in<:i madde" 
sinde yazılı belgeleri teklifleriyle birlikte vermeleri şarttır. 

7 -Teklif mektuplarının nihayet 9 eylül 935 pazartesi günü 
saat 1: e kadar komisyon reisliğine imza mukabilinde verilmesi, 
posta ile gönderileceklerin bu saata kadar yetişmek üzere iadeli 
taahhüdlü mektup şeklinde göndermeleri ve dış zarfın mühUr mu• 
mu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. 

8 - Bu işe ait şartname ve resimleri 185 kuruş bedel muka· 
bilinde Ankarada levazım müdüriyetinden, İstanbulda Adliye ıe .. 
vazım memurluğundan, İzmirde ve Samsunda C. Miiddeiumumi• 
tiklerinden alınabilir. (2225) 1 - 3587 ------
Anl{ara ilbaylığından: 

5077 Jira 60 kuruş olan Ankata - Çankırı, Çubuk yolunda 3340 
metremikabı taş hazırlanması kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 
ise de istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanunun inci mad -
desine uygun olmak ve bir ay içinde 'bitirilmek üzere 16 eylül 935 
pazartesi günü saat 15 e kadar her pazartesi ve perşembe günleri 
saat 15 de gelecek isteklisine pazarlıkla verileceğinden şartna • 
meleri görmek istiyenlerin her gün nafıa direktörlüğüne ve pa• 
zarlık için de ilanı müteakib her pazartesi ve perşembe günleri 
İl sürel komisyonuna gelmeleri. (2222) 1 - 3588 

' 
TüRI( PHiLiPS LDT. SiRKETi ANKARA .. 

SUBESiNDEN: 
' 
Sayın müşterilerinin talebi üzerine, şirketimiz bu yıl dahi 

eski radyoları son modellerle aşağıdaki şartlar içinde 
tinneğe karar vermiştir. 

1 - Bu değiştirme müc deti 19 Ağustos 1935 tarihinden itiba-
ren bir aydır. 

2-Ne cins ve markada olursa olsun bataryalı ve ya ceryanla 
işler her çeşid eski radyoların takdir edilecek kıyneti yeni Phi

lips radyolarının bedelir den tenzil edilerek bakıyesi için 12 ay 
taksit yapılır. Telefon: 3722 

1 
f :.YENi ] 

SİNEMALAR 
BUGÜN BU GECE 

Dede filminin unutulmaz yıldızları 
Daııielle Darieux - Albert Prejean 

tarafından temsil edilen 
SOKAKLARDA AL TIN 

Mevsimin en güzel eseri 

BU GECE 

1 


