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Ne şartlar içinde, ne kadar 
zamanda getirilecekler? 

R-omanyada ne kadar türk var? - Romanya türkleri nasıl insanlardır? -
Onlar hakkında anılar - Gagauzlar - Gagauzların konuştukları türçke, dil 

araştırmaları için tükenmez bir haznedir . 

R anya'dan get!rilecek gijç -
. 1 °mhakkındaki meseleleıri gö •. 
men er k B Ş .. k .. 
.Yüşmek üzere tç Bla~ ad ·B.~ ru 
Kaya'nın ba§kan ıgın a _u1 ı·ei 

El . iz B. Hamdullah Suphı an· 
çım l k .. t • B 

rıöver; İç Bakan_ı . yone glerı . • 
Vehbi Demirel, Dış Bakan tk ge • 

l kreteri B. Numan Menemen-
ne se . . B A -h' t . "lu ve yönetgerı . ga ın OP· 
cıogcl .. · ••e bir takım kararlar alan ıgını ., 
l ndığını yazmıştık. . 

l c·· en isleriyle yo.knıdan ıl -
ocm - d'' . .

1
. l ~ yetkili bir zatı un evın-

gı ı o an . l' l · 
de gördük ve bıı ö~~m ı medse e1ndın 'da hangı durum a o «-
Romanya . k l 
ğunu sorduk. Bız.e. o u~udcu arık-

fından bılınmesın e ço 
mız tara b ·ı ·1 · 

J 
.. Jiiaiimüz şu ı gı erı lay a gor 5 

6erdi: 
. ,, _ Hükümeti11:1izi~. başka 
. l k tl rde yaşıyan turk azm-
mem e e e d t tt .. . . sıyasasm a u ugu 
hklar\ ıçın 'cümle ile anlatabiliriz: 
anayo ~_şu çok tabii olarak sevgi· 
O?tar ı~n İyiliklerini isteriz. Ya..: 
mız val r ır. de her alanda yüksel-
şadık arı yer ' .. lukl b . 
. Hangi çogun a era. 

sınler... I ela dostça. kardeşçe 
berlerse on ar-•·at bu ilgimiz hiç 
Yaşasınlar.. ~ ( ··a h 1 ) 

. an bit arsıma mu a a e 
hır z~~I . z o azınlrğı sıyasamrz 
·ki" a aına · 

te ınık d' i11olerimiz için bir alet 
'çin en ı ,. T" k 1 • 1 

• ' k Uananıayız. ur u usu ım-
.dıye u I k 7. unanında başka dev· 
parat?r u ın ·klarını, kendi be -
letlerın az J kullandıklarmı 
d fi · için nan 

e erı 1r türlü belaya uğra -

. dığımızı unutmadığı için aynı kö
tü yolu başka memleketlerde ken-
di heı;abuıa tutmaya razı olma • 
mışbr. Bu, onun dış sıyasasımn 
çok doğru bir temelidir. Yalnız. 
ne vakit her hangi bir türk azınlı
ğı oturduğu yabancı memlekette 
şu veya bu düşünce ile daha ziya
de kalmayı istemez ve anayurda 
göçmeyi düşünürse devletimiz bu 
türk çocuklarım sevgi ile kabul 
eder, onları korur, onların yerleş
mesi., rahat yaşamasr, yurda fay -
dalı olması için gereken her şeyi 
yapar.,Romanya'dan göçmek isti
yenler için devletimiz aynı yolu 
tutmuştur. Bu göç işinin düzensiz 
bir halde olmamasını sağlamak er
gesile. hükümet, dilekleı·ini dost ve 
bağda.sık devlete bildirdi. 

9 mtuldelik tlil.,,klerimiz 
Bu dileklerin hepsi Romanya 

hükümeti tarafından kabul edil -
miştir. Dokuz maddeye ayrılan.hu 
dilekler, göçün bir bozgun halin
de olmamasını, gelen ve gelecek 
hA.r.deşlerimizin mümkün olabil .. 
diği kadar paralarım, mal arını 
beraber getirebilmeleri ve bütün 
haklarının esirgenmesi için lazım
gelen çareleri hazırladı. Bu çare .. 
lerin neler olduğunu size birer ke
lime ile sövliyeyim: 

1 - Göçmenler pasaport al -
mazlar ..• Pasaport almak çok pa • 
ra ödemekle elde edilir bir şey idi 

ve btuıcl-::ıın A.Ç 
_____________ ...,. _________ ...._ __ ~~ 

B. Celal Bayar 
Odesa t3 (A.A.) - Türkiye 

. Bakanı· B. Celal Bayar 
Ekonomı v • d.. tr. 
buraya gelİnit dış,. a_gırl en lus. •.~e 

. b kanlıklar• de ege erı ı e 
~;~Y:-elçiliği ve Odesa konao -

ı l 
.., 1·şyarları tarafından karş(-os ugu . 

lanmıştır· · , h 
. B. Celal Bayar Moskova ya a-

reket etmiştir. 

~--------

·istanhuldaki miting 
lstanbul, 13 (A.A.) - Türk 

b yanlar kolu tara • 
hava kurumu a . . bü ük 
f d n hazırlanan mıtıng,. y 
~I'r ~alabalıkla bugün saadt 17 ~e 
T k . m' de cumuriy~t mey anın a 

a sı lk t 16 30 dan 
yapılmıştır. Ha • sa~ / /) 

(Sonu J üncü sayı ,1 a 

B. Susnİ!! otomobil 
' ' ~ 
k~azası geçirdi 

Viyana, 13 (A.A.) - B. Şuş -
nig ile karısı Lİl)z yakınında Ebel
sbern' de bir otomobil kazasına 
uğramışlardır. Başbakan bir sinir 
çaı:-pınmasma uğramış ve şoför 

ağır surette yaralanmıştır. Bayan 
Şuşnig de ağır yaralanmış ve öl -
müştür. 

Kaza, otomobilin belli olmı -
yan bir sebebten ağaca çarpma • 
smdan ileri gelmiştir. Üzerine an
sızın fenalık gelen şoförün otomo
bili kullanamadığı anlatılıyor. B. 
Şuşnig'in oğlu da hafif yaralıdır. 
B. Şuşnig'e Linl: hastaevinde ha -
kılmaktadır. 

ve bu türk köylüsü için ağırdı. Bu 
kaldırıldı. 

2 - Eski vergiler aranm•yor .• 
Göçmeye kalkan bir aylenin bil .. 
mem hangi yıldan kalmış bjr ver
giyi ödemesi zordu. Bu borç var • 
mıdır? Araştırmaya vakit yoktur. 
Yanlış ise düzeltmek için vakit ge
çecektir. Bu zorluk düşünülerek 
geride kalmıs, ödenmemiş vergi -
ler aranmıyacakt;r. 

3 - Göceceklerin silah altın • 
da olan çoc.:;kl~r; özgür bırakılır 

(Sorıu 5 inci savlfada) 

Y ~~-l~ay=· ~l"eyfüs 
öldü 

Paris, 13 (A.A.) - ~eçen as -
rın sonlarında, liütün dünyayı il .. 
gilendirmiş ol~~ Dreyfüs meselesi
nin kahramani yarbay Alfred 
Dreyfüı 75 yaşİnda ölmüştür. 

ôlen yarbay Dreyfüs 

Yarbay Dreyfüs uzun zaman -
dır basta idi. Üstüste birkaç defa 
kendisine operasyon yapılmıştı. . 

1859 da Mülhuz' da c!oğmuştu. 
Politeknik okuluna girerek. öğre· 
nimini parlak liir surette bitirmiş 
ve orduya geçmişti: 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

J 1. TEt\UJl Z 19:->5 PAZAR 

Olmmlgıı - Birleşih· A 11u,ı·ilw - 13 ( A. 
4.) - l ' ri:; 1.-cıcfor sİ\'ufı olmwfoelinin lıa· 
in·~ ordu • .,ww gi)rı iill ii J"ttzıldı hlun i)ildiri• 
liyor. Brmlrtr FLkırulu lwn•/;41 1 Pt!N~ekler-
dfr. 

H<'r } f•rcle 5 kuruş 
2 

J4 T-EM.lVl UZ 
Fran~ızlaı~ın uJ~ısaJ hayı-aını 

. nasıl geçecek~? .. 
. ~ugün Fr~ns~, '!lusal bayramt 

olan 14 temmuz gününün bir yıl . 
dönümünü d~ha kutla yor. Fakat t 

te olduğu gibi F ransamn her tara". 
f ında alman tedbirl~ri arkadasJ~
nna ~nl.atmııtü. 84!-kan ·bu ara.da. 

.. 

• 1 • 

Pariste Etual mcyaanrnda blr 14 temmu~ gunil 

bu kutlayışta, geçen yıllarınkine 
benzemiyen bir özellik vardır. 
Şimdi Fransa'da finansal iskan -
dallardan, ekonomik güçlükler -
den bıkan ve parlamanter rejim 
yerine, kötülükleri düzeltmek için 
otoriter bir rejimin iş başına geç · 
mesını isteyen 
bir hareket var
dır. Bu hareke -
tin başında, baş
kanları yarbay 
Dölarok olan, ve 
üyelerinin sayı -

f Si 300.000 İ bu 
lan faşist eğlim
li "Ateş baçlar,, 
bulunmaktadır • 

Yarbay dö Larok 
Fransa' da fa. 

şiz~in kurulma·· 
sim istemiyen ra 
dikallerle sosyalist ve komünistler, 
bÜgünü kutlamak için büyük gös
teriler yapacaklardır. Ancak bu, 
"Ateş haçlar,, a karşı kışkırtıcı bir. 
etki yapacağı ve büyük halk yı -
ğınlarınm sokakla.-. doldur~-. 
böyle bir günde 
1934 ün 6 şu 
batında da ol · 
duğu gibi, kar· 
g&şalık ve çar .ı 
pışma çıkmasın· 
dan çekinildi • 
ği için: hüküme! 
bir takım sakm 
tedbirleri alma • 
ğı lüzumlu gör. 
müştür. 

bu iş .için ilbaylara verdiği emit- • 
leri de bildirmiştir. 

14 temmuz bayramı 
d. ' . ne ır. 

. Büyük fransız devriminin baş
ladığı gün olan 14 temmuz 1789 
un birinci yıldönümÜ ertesi yıl 
kutlanmıştır. Pa 
ris komünü bu 
i'k yıldönµmü -
~ü çok paı·lak 
bir şekilde kut • 
lamağa karar 
vermış ve me • -
leketin her tara
f mdaki fransız - · 
ları, bu büyük A te.ş haçm rozeti 

günü Paris'te geçirmeğe çağırmış~ 
tı. Bu yurddaşlar, şu sözün etra .. 
fmda toplanacaklardı: ''14 tem -
muzda hürriyetimizi elde ettik; 
hürriyetimizi muhafazaya da 14 
t~mmu;ıda andiçeceğiz •• , 
· Ulusal kUrul, komünün bu it içi• 
raptığı öı~ergeleri iyi karıılamış 

10 temmuz. 
da Elize sara . 

Dö Larok'un önünde geçid yapan "ateş haçlılar.,. 

ymda Cumurbaşkanmm başkan -
lığı altında toplanan bakanlar ku
rulunda, İç Bakanı B. Paganon~ 
ulusal bayramın düzgün ve şerefli 
bir tarzda kutlanması için Pa!'İs ~ 

ve bayramı organize etmek içill 
birkaç toplantı yapmıştı. 

Gönüllül~r birkaç gün, gece'İ 
gündüzlü, Şan dö Mars'ı kazdılar, 

(Sonu 4 üncü sayı/ada) 

İtalya - Habeşistan 
İ oiltere Fransa ve i~aly~ arasında bir. 
11

konfe;ansın toplanacağı söyleniyor 

ı '- ralarııuızıkorun!!!_k için~:: 
h-epinıizin J"~pa~ğımız ~~y .,. · 

' ' 
' . 

~ ,. 
. 
""-, ·~ 

-. ~ 

(A A) - Haber 
Londra, 13 · · · d L .. bugünler e, on· 

alındığına gore,. . l k 
.dra'da, uluslar sosyete~ı g~~e ı: -

t . Bay Avenol ile ıngıhz -re erı I . · B 
İ ı b.. "k e çısı ay 

kanları ve ta ya uyu I • 
Grandi arasında, habeş mese e~~ • 
nin kotarılması için yapılm:90: olan görüsmelerclen g~y~, I . . 

• • · · • .f> unan andlaşmasmı imza et~ış u 
İngiltere, Fransa ve ltalya dele • 
·ge!_eri arasında Bir konferans top
lanmasını sağ1nmaktlr. 

Sıyasal çevenler bu görüşme
leri çok gizli tutmakla beraber, ge
le"cek haftanın başında Cenevre
ye dönecek olan Bay Avenol'un 
hareketinden önce hiç bir diplo • 
matik girgide bulunulmıyacağını 
da açıkça söyliyorlar. 

1906 andlaş~ası, Habeşistan· 
m sıyasal ve t9prak statüko' sunun 
korunroası hakk~d.a üç devle~ 
arasmJl~Jci uzJ1Mmayı kaydetme1c7 

(Sonu 2. ci sayıf ada) 

. ., . -----------~ 
•. 

Türk Hava KUruınuna 
yardım ~tmektir.. 
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l ii k "i i ·tan >nl ga~ Söziirı gelisi 

Gök b grak gibi 
Bu .satırları yazarken masamm 

yanı başındaki pencereden ~am~k 
renkli bulutlan, açık mavı gok 

Yüzünü görüyorum. 
ı-rk Karşı dağlarm dorukları, u 

havasınm eteklerini dalga dalga 
. 1 . t'r ve sanki erıi bilinmez ve 
1ş emış ı .. k 

. 1 t"rk havası. tur boyuva erı mez u 
~ na yaslamyor. topragmm omuzu 

Eli kalem tutanlardan pek azı 
bu türk toprağının koynun~a ~a~· 
Jadığı kahramanllklarm o~kusu-

.. mı.;: olabilir. Ji'akat bız, he nu yaz "t • 

.. söz ve yazı haline gelmemış nuz .. 
b ·ı olsa o desta111an ezberımız-

ı e I >c_ /' 

den biliriz; dudaklarımızın ve e ı-
mizin anlatamadığını gözümiiz ve 

gönlümüz anlatabilir. 
Bu atırları y.a:ıarken ma.sa~ı~ı 

yam başrndaki pencereden goru
koynunda .sayılmaz kah-

yorum: .. 
ramanlıklar gizleyen turk topra-

uzunda da türk havası 
ğmın om 

vardır 'b' 
T .. k genci. yeryer dağlar gı ı 

ur 'b' 
1 Y

er yer ova gı ı uza. 
dalga anan, . 

Yer dalgalı demzlere kı-
nan; yer -

. serinleyen bu toprak, bu-
yı verıp .. d 

ük bir ulu.sa küme kume estan-
y d ak kadar utkularm, 
Jar yaz ırac . . 

engilerin haznesıdır. -
Y I .. .. .. bag-rı oyuk daglaıı 

nonunun . 
"' n üstündedır; Sakarya 

bu topragı 
maıı köpüren, zaman 

nrn zaman za 
durulan suları onun kum-

zaman -
e kayalarmı aşa aşa çag

Jarım ıı 

/ar. . k dusu düşmam onun 
Atatur or · 

d bog"du ve Akdenız 
k bag" rırı a 

arı . kıyılarında ka-
enginlerıne onun 

vııştu. b bitip tüken-
Türk kara.sının u 
destanlarının yanı başına, 

mez destanlarını yaz
tiirk havasının 1 ak ödevinde
dırmağa hazır o m 
. , 

sın. k rdu ve yurt-
Sava~ı. anca 'yu 

k yolunda yapma
taşları koruma 

ve kıvancım duyan 
nın heyecan . 

amuk rengı bulutlar, 
bu ulus. P kl 

. . J'kler ve parlak ışı ar-
mavı derın ı . 

. olan bava. ma kendı 
la bezenmış k ı 

J'k kollarım dolamakta geç a -
çe ı kt r. bu. i11anrm1zdır. 
n11yaca ı , .. d · · 

k 
·ag-1 ve turk enızı. 

Tür topı 
.. kmlarınw arwm11 unutmaz. 

turk a · en de türk bu/ut-
Türk gencı, .s .. .. 

.. k göklerine ve turk gu
Iarına,. turkendi çelik ve tunç var-
ne:jlerıne .. .. . 0 ., dan anılar gotureceksın. r-
lıgın " "k " k r 
ta Asyadan kalkan buyu t~r o ~ 

.. /erinde gök bayragı sem 
duları, 011 
düşünerek taşımı~lardı. . . 

Şimdi sen, sayısız uçaklar ıçın-

b bulutlar mavi gökler ve de eyaz • . _ 
arlak güneşlerle bezenmış turk 

~avasında bir gök bayrak ege· 

1. - · ile dalgalanacaksın. 
men ıgı M. N. ARTAM 

te t:.riı in ba~ azı a 
rı özel l(•ri 

te B. Yuııus Nadı 
Cumhuriyet .şunu yazmakta-

dır-
'Biz harbiye mcktebının yıkılması 

nı degil, onarılmasını. alçaltılmasını 

değil. yiikseltilmesini clogru buluruz 
Onun çok sevgili bir hatıraya sonsuz 
bir anı olarak orada yerinde kalmasını 
istemelidır. Bir m mleketin ba ta ordu 
su olarak bütün ınan,.vıyatı tarih;,.:e da
yanır. Tarihsel hatıralarına hürmet et· 
megi bilmıyen bır millet kültürsuz v• 

medeniyetsız bır millettir. Büyük tiırk 
milletı o millet değildir. Biz tarıhımize 
hürm t etmeği bilen bir milletiz Biz 
derin ve şerefli geçmi ·imı e dayanma
nın verdigi inanladır ki geleceği <le kuv· 
vetle ve azimle kar ılayıp gideriz! ... 

da Yıı11arııstandn 

ki rejim nıesclrsi 
etrafmda ~u mııtaleayı ileri sürnır.kte 
dir: 

'Yunanistandaki rejim meselesi, 
komsumuzun iç ı idir. Buna hiç bir ya
bancı ulusun karı .. maga hakkı olamaz. 
Ancak cumurluğa bağlı bir ulus ıfatı 

ile yuann komşumuzun da en ileri bir 
demokrası idaresi olan bu rejim içinde 
rahata kavuşmasını söylemekten kendi
mizi alamayız. Şimdiye kadar bir ulu
sun cumurluga karıştıktan sonra geri 
gittiği tarihte görülmemi bir sey de
gildir. Fakat bu geri gidişler hemen dai· 
ma bir darbe ile oldu.Fransız tarihindeki 
misallere bakılacak olursa görülür ki, 
Fransanın birinci cumurluğu birinci 
Napolyonun, ikinci cumurluğu da ikin
ci Napolyonun hislerine kurban gitmiş· 
tir. Fransız ulusu bu geri gidisin çok 
ağır olan bahasını ödedikten sonra tek
rar cumurluğa dönmüstür.,, 

Ku R UN 
gazetesi bugunku 
başyazıstnda: 

''Dünya sıyasasrna toplu bir bakış,, baş
lığı altrnda ita/yan - Habeşi:stan, lngil
tere ve habe§ İ§İ, Hitler - Bek konu·. 
ması, Avu:;turyada kırallık, vt Kondi
Jisin Roma gezisi meselelerini ayrı ayn 
incelemektedir: 

ZAMAN 
denılı yor ki: 

da Zaman imzası
le yazılı yazıda 

• B. Muhiddinın tek ba:sına arzusu 
hi çbir şey ifade etmez. Ağaç yeti tir
mek için belediyenin her ~eyden önce 

bir ağaç siyaseti olması ve lstanbulÜn 
anlı şanlı belediyesinin ağaç yeti-tirme

den çok önce hiç olmazsa üç beş tane a
ğaç sever belediyeci yetiştirmesi lazım
dır. Bu olmadıkça B. Muhiddin dünya
nın tohumlarını getirse ve bütiin sokak
lara her gün cktirse gene İstanbulda n
gaçlarm arttığı değil, ancak eksildiğini 
göreceğız. 

Yakalanan kaçakçrlar 
Geçen bir hafta içinde gümrük 

koruma örgütü tarafından üçü ölü 
15 kaçakçı ile 11 kilo gümrük ka. 
çağı, 470 gümü§ mecidiye, 6300 
defter sıgara kağıdı, 1 tüfek, 3 
mermi 1 O kaçakçı hayvanı ele ge 
çirmi~tir. 

---------· ----------
. )üıı y e~ehirde biı· kaza oldu 

Dun ehrimizde acıdı bir kaza 
olmuş, bir yurdclaş ölı··ıi~ş:ür. Ye -
nieşhirde Selnnik caddesınde İs · 

tanbu1 saylavı Bay Sadettin Rıza. 
ntn evinin lağım çukuruna bak -
makta olan Değirmencilik sosyete 

ISTANBUL 1 ELEFONLARI 

Beslev fia tları artıyor 
lstanbul, 13 - Tecim ve endfü, 

ri od ası yeni endeksinde l>e~I ev 
toptan liatlarının geçen yıllara 
göre arttığım saptamıştır . 

Paralarını alamıyan 

çıkatçılar 
lsranbul, 13 - ita/yaya go:ı· 

dNdikleri malların paralarmı 

marttanberi alamıyan çrkaıçılar 
durum hakkmda ilgililerin dikka 
tini cekmi.~lcrdir. 

ı~ inans uzmanlarının 
incelemeleri 

İ.stanbul, 13 - Fraıısrz finans 
uzmanları İstanbul finans örgiit
lerini gözden geçirmeğe devam e
diyorlar. Bugiin Yenicami alım 
şube-;inde çalıştılar. incelemeler 
bir ay daha siirecektir. 

Hapisevinde radyo ve 
okul 

Halkevi Ankara hapisevi •. J.:: 
bir okul açmıştır. Öğretmen Bay 
Mahmud her gün 14 den 16 ya ka
dar kasanıklara okuma yazma, va
tan coğrafyası, ulusal tarih, yurd 
bilgisi öğretmektedir. Halkevi 
hapisevine bir de radyo alacaktır. 

Komünistler hüküm 
giydiler 

Dün tam saat 12 de ağır ceza 
hakyeri komünistlikten suçlu 
olanlar hakkındaki kararını bil -
dirmiştir. Hakyeri hapiste olanlar· 
dan Ruşen Zeki, Hasan izzettin E
yüp ve Muzafferin 4 yıl ağır hapis
lerine ve o kadar müddet kamusal 
hizmetlerde bulunmamalarına, :..:. 
yıl genel güvenlik gözeli altında 
bulunmalarına ve duruşma harca· 
calarmı vermelerine, gene "mev -
kuf,, olan suçlulardan Baha ile 
"gayri mevkuf,, olanlardan Ka -
murau, Abdurrahim, Muammer, 
Hamdi, Dursun, Necmettin, Hasan 
Basri ve Ertugrul'un da suçsuz ol
duklarına, hir hafta içinde "te .1-

yiz .. edilebilmek Üzere, lcl\rar \'er
mi•tir. 

Böceklerle savaş 
Ankara Tarım direktörlüğü -

nün Ankara bağ ve bahçelerinde 
görülen ağaç göveleri içın açt.ğı 
uğraş bitmiştir. Erik. elma gibi 
meyva veren ve söğüt, İdris gibi 
meyvasız ağadarı kurutan bu \: .. 
ceklerin kökü hemen hemen ku -
rutulmuştur. 

Köylülerimizin yurd 
severliği 

Mersin, 13 (A.A.) - Burhan 
kamununa bağlı köyler halkı 
ürünlerinin yüzde dördünü hava 
kurumuna vermeyi kararlaştrrmış
lard ır. 

si işçilerinden Rasim çukura iner
ken boğucu gazlardan zehirlen 
miş ve merdivenlerden lağım çu -
kuruna düşmüştür. Rasimin düş • 
tüğünü gören arkadaşı Salim de 
çukura inmek istemiş ve oradaki -
ler beline bir ip bağlıyarak Salimi 
sarkıtmışlardır. 

Çukurun ikinci metre derinli -
ğinde Salimi de boğucu gazlar 
çarpmış ve zavallı işçi çırpınmaya 
baılamıştır. Bunun üzerine Sali.1 
yukarı cekilmiş ve aradan bil kaç 
zaman geçtikten sonra kendine 
gelmiştir. 

Rasim ölmüştür. Hadise yerine 
genel savaman gelmiş ve ti.ize' 

l gercine badanmı tır. 
Resmimiz, kuyudan çıkaı ılan 

ölü işcivi P.Österivor. 

Başbakanımızn nüfus 
sayımı hakkında bir . 

emrı 

B şbakan ismet İnönü ge:t.İmı 
sırasında nüfus sayımı hakkında 

ilbaylıklara asağıdaki emri tel 
grafla vermitsir: 

" Doğu vilayetlerinde gezi ~ .. 
nasında nüfus sayımı hazırlıkları
m takib ediyorum. Yapılma za 
mam yaklaşan genel nüfus sa,, ı 
mmın temeli olan numaralama iş 
lerinde bazı il ve ilçelerin geri · · 
dıkları ve bu işi gereği gibi önem 
le kovalamadıkları görülmekt~ 

dir. Çok esaslı ve önemli biı ' ·v 
let ve ulus işi olan sayım için ista· 
tistik genel direl.."törlüğünden veri 
len direktiflerin hemen ve eksik 
siz yerine getirilmesini ve biitün 
devlet kurumlarının bu işte canla 
başla çalışmalarını dilerim. Bu 
emir bütün ilbayhklara bildirile 
cektir . ., 

İlk öğretim ispekterleri
nin toplan tıs1 

Ankara kültür direktörlüğü il-" 
çelerde çalışmakta olan ilk öğ c 

tim ispekterlerini Ankarada topl~
mağa karar vermiştir. Bu ay ba -
şnıda dokuz ispekter burada bulu 
nacaklar ve bundan sonra kont -
rollerini grup halinde yapacaklar
dır. 

Muğlanın köy programr 
Muğla, 13 (A.A.} - ilin 1935 

çalışma programına göre bu yıl il 
içinde 14 öykde bataklıklar kuru
tulacak, 37 köye içilecek su getir
tilecek, 12 köyde hamam yapıla -
cak, 16 köyde pazar ve çarşı yeri 
açılacak, 11 köyde köy adına do -
kuma tezgahı kurulacak, 90 köy
de köy odaları, 51 ki-)· de kon ık 
od lan, 38 köyde okul yaptrrıla 
caktır. 

Sumer Bankta iki 
atanma 

Sümer Bank Ankara yerli mal 
lar pazarı direktörü Bay Cudi 
Erk Kayseri pamuklu dokuma fab 
rikası tecim şefliğine yerine de B. 
Osman Keresteci atanmıftır. 

Muğlada nüfus sayımına 
hazırlık 

Muğla, 13 (A.A.) - Nüfus sa
yımına hazırlık olarak numerotaj 
kontrolu yapılmıı ve noksanları 
tamamlanmış, il içinde numara ko 
nulmamış hiç bir yer kalmamı~ -
br. 

Bay Zekai Apaydın kursta 
olan mühendislerimizle 

görüştü 
Moskova, 13 (A.A.) - Tfü·'.ı

ye Büylik Elçisi B. Zekai Apay . 
dm Turkstro kurslarına giden türk 
miihendisleriyle göni~müstür. Bu 
mühendislerin çalı<-tı1darı Y~"' 
Moskova do',.uma e '•ı'süniin 

kınındadır. Buvük Elci mühen 
dislerin oturdt• 1 

1 
• rı ) Prleri, Yt! -

mek salonlarmı r .zrniş ve türk 
miihendislerinin ba~arılarından 
görmekte oldukları etütlerin iyi~i· 
ğinden dolayı sevincini bildirmiş
fo·. 

Mudurnuda hava kuru
muna yardım 

Mudurnu, 13 (A.A.) - Bugun 
halkevinde uçak kuragı önünde 
iki büyük toplantı yapıldı. il par
ti başkanı tarafından ha .. ·a tehli -
kesini bilen üye yazılması için ve
rilen söylevden sonra kasabadan 
700 !iralık yüken yazdı. Köyltt adı· 
na toplanan onıntak1ar bütün mu
durnu köylerinin toprak ürünündea 
verdikleri yüzde birden başka aJ· 
rıca toprak ürününden yüzde bir 
vermek suretiyle üye ve yardımcı 
üye yazılacaklarını bildirmişler
dir. Ulusal savaşta gösterdikleri 
yararlıkla tanılan mudurnu halkı 
bu vurtseverlik yarışında da çok 
ilgili çalışmakta ve 11 içinde örnek 
olmıya calısmaktadırlar. 

i ~tarı llu ldal-i 
.... 

nııtuıg 

(Başı 1. ci sayrlada) 

batlıyarak, cumuriyet meydanın • 
da toplanmıya başlanmıştı. 17 de 
meydan tamamile dolmuf, tram · 
vayların ve otomobillerin gUçlük
le geçebileceği bir şekil almıfb. 

Saat tam 17 de şehir bando ·• 
nun çaldığı erkinlik martı ile tl> -
rene başlandı. Hava kurumu ba -
yanlar kolu yönetim kurulu üyele
ri cumuriyet anıtına güzel bir çe • 
lenk koydular. 

Hazırlanan kürsüde ilk söyle
vi Bayan Safiye Emin Kural IÖJ -
ledi. Bayan Kural cok alkışlanan 
söylevinde, hava kurumunun, ge
lecek hücumlara karşı korunm 
için harcadığı büyük emek~ n 
bahsetti ve herkesi bu kuruma yar. 
dıma çağırdı. Ondan sonra Ba -
yan Meliha Avni ve Bayan Cemi
le Şevket Sürevva birer sövlew 
verdiler. Her iki Bayan. bu söyle.
lerinde, hava tehlikesinin büyük • 
lüğünü ve ona bütün ulusun bir 
bütün halinde karsı koyahileceği
ni anlattılar. 

Saat 18 de hep birlikte fatih•e 
gidildi ve uçak anıtına bir celenk 
1 ·"'"'''"~·,ak suretiy1e törene s~n •e
rildi. --------·· ---------

Bayanlar içiıı açılan\ ı ursunda oh.:uyanlar 

Anakra merkez lnönii ilk okulundabayanlar için bir A kursu a.Jtdm,l 
ve kursa 60 bayan devam etmiştir. Resmimiz kursun öğretmenlert!e 
smaçlarda diploma alanlardan biı gl'Upu göstermektedir. 







SAYIFA 6 

Asken Fabrikalar Umum 1'v1t.idürh.iğu 

s~tın Alma Komisyonu ilanları 

60,000 METRE TORBALIK BEZ 

Tahmin edilen bedeli (18000) lira olan yukarda mik
dan ve cinsi yazrh mal?:eme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 23 temmuz 1935 tari
hinde salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· 
tiplerin muvakkat teminat olan ( 1350) ı irayı havi teklif 
rnektuplarmı mezkur günde saat 14 rle kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nunıaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mekfır gün ve saatte komis
yona müracaatları .(1650) 

1-2837 

500 Kilo Cam Tozu 
1000 ., Klorat de potas 

1000 ,, Kalay Varak 
Tahmin edilen bedeli (3050) lira olan vukarda mikda

rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğU satmalma komisyonunca 25 temmuz 935 tarihinde 
perşembe gUnii saat 15 de açık ek5 iltme ile ihale edile
cektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (228) lira (76) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve sa 'kle mezkıir 
gün ve saatta komisyona müracaatları. ( 1686) 1-2872 

100 Kilo Tenekar 
700 ,. Gomelak 
50 ,, Jel atin 

100 ., Kuru zamk 
1000 ,, Kırmızı Mühür Mumu 
340 ,. Tebeşir 
160 ,, Kola 
100 ,, Yemek Tuzu . 

Tahmin edilen bedeli (2158) lira olan yukarda mikda· 
rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satın alma komisyonunca 26 temmuz 935 tarihinde 
cuma o-ünü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şa~name parasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (161) lira (85) kurus ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezklır 
gi.in ve saatta komisyona müracaatları. (1687) 1-

2873 

!LAN nacısı ile 4 Mastar Tesviye
cisine ve bir iyi Frezeciye 
iht iyaç vardır. İsteklilerin 
ist idalariyle Umum Müdür
lüğe Müracaatları. (1685) 

Kırıkkalede istihdam e
dilmek üzere 10 tanesi birin
ci sınıf olmak üzere 75 Tor-
nacrya ve beş Mastar Tor- 1-2879 

Ankara Levaznn Amirliği Satın i 
~ 1 
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Alma l).omisyonu ilanları İ 

İLAN 
Tümen kıtaatının senelik ihtiyacı olan 620,000 kilo yu

laf kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 4 kuruş 50 san

tim olup ihalesi 3. 8. 93~ tarih cumartesi günü saat 9 da 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin verecekleri yulafın şe
rait ve evsafım bulunduğu mahallin satrnalma komis
yonlanna müracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - İsteklilerin münakasa kanununun 2, 3. üncü mad
delerine göre istenilen vesaikile muvakkat teminat tuta
rı olan 2092 liranın tümen muhasebesine teslimi ve muka
bilinde alacağı makbuzla komisyonda hazır bulunmaları. 
(1696) 1 - 2950 

İLAN 
1 - Niğde mevkii için alınması icab eden 338.000 kilo 

un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 29. 7. 935 pazartesi günü saat 15 te Niğde 

tümen satrnalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin fiatı (11,25) ve ilk teminatc 3151 li

radır. 

4 - İstekliler şartnamesini her gün görebilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 

2. 3. üncü maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif mek
tublarım ihaleden bir saat evetine kadar satın alma ko
misyonuna vermeleri ve teklif mektublarmm kanunda ya-
zılı formüle göre yazılması laznndrr. (1755) 1 - 2957 

İLAN 

l - Eksiltmeye çıkarılan ve muhammen bedeli "121 
bin., liradan ibaret "6550,, metre mikabı çam veya kukner 
çatı kerestesi ile "80175" muhammen bedeli "5450 metre . ~ ,. 
mıkap kapu ve pençere yapısına yarar çam ve kukner ke
restedir. 

2 - Kereste ölçü cetvellerile şartnameler İstanbul is
kan müdürlüğünden Ankarada nüfus müdürlüğünden E
dirnede iskan müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 20.7.1935 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat on birde İstanbul vilayeti makamında yaprlacak
nr. 

4 - Eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat teahhüt edileceği mikdarm 

yüzde yedi buçuğudur. 
6 - Keresteler Tekirdağında sahilde karada teslim e

dilecektir. Yukarda cins ve mikdarr yazılı kereste ve tah
taların kısmen veya tamamen vermek istiyenlerin ihale 
gününe kadar vilayet makamında eksiltme komisyonuna 
has vurmalan. 

ULUS 

§ .ı nı llllm:MI llDllll 

1 Milli Müdafaa Vekaleti Satın Aln1a 

Komisyonu ilanları 

BİL İT 
Midyattaki erat ıcın 9000 kilo sade yagı ılk inanc ak

cesi 434 lira ihalesi ı: 8. 935 perşembe .günü s~at . 15 te; 
ZS,200 kilo pilavlık pirinç inanç akçesı 378 .lıra ıl~ales1 
ı. 8. 935 per~embe günü sa~t (9) da a~ık eksı~tme. ıle v~ 
296 bin kilo ekmeklik un ınanç akçesı 1998 lıra . ıhale~sı 
3. 8. 935 cumartesi saat (9) ela kapalı zarfla e~.sıltme~.e 
konulmustur. Sartnameler Diyarbekirde Kor. Sıırtte Tu
men ve Midyatta As. Satmalma komisyonla.rmda ~~ma
bilir. Eksiltmeye girecekler yukarda yazılı ıhale gunle
rinde inanc akçeleriyle birlikte Midyat'ta satınalma J...o-
misyommd·a b~lunmaları. (~7~3) 1 -2947 

BILIT 
Lüleburgaz ganıiz;onu icin 4~.300 k_ilo sadeyağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ihalesı 30 temmuz 935 sa
lı aünü saat 16,20 dedir. Bir kilosuna biçilen eder 75 ku
ru~tur. İlk inanc parası 2605 liradır. Şartnamesini almak 
istiyenler her gÜn ve eksiltme:1e girecekler ilk inanç ak
cesi makbuz veya mektublariyle kanunun 2 ve 3 üncü 
~addelerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektubla
ruı.r ihale saatinden bir saat evel Lüleburgazda As. Sa-
tmalma kom is vem una vermeleri. ( 1744) 1 - 2948 

- BİLİT 
İzmir Müs. Mv. Komutanlığına ait 60550 sayılı harbi

ye ayniyat makbuzu kaybolduğundan vesika ve mi.isteni
dat meyanında kullamlmıyacağı kamuya bilittirilir. 
(1745) 1 - 2949 

fi.AN 

1 - Tahmin eclilen fiatı 
1804 lira 60 kurnş olan 
700.000 çift kopça açık ek -
siltme ile satm ahnacaktn. 

2-thalesi 25. 7. 935 per
şembe günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 135 lira 
35 kuru~tur. 

4 - Şartnamesi parasız 

almak istiyenler her gün ve 
eksiltmeye girecekler de 
ilk teminat makhuz veya mek 
tuplariyle kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ihale 
günii ve saatında M.M.V. 
Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1670) 1-2852 

Satılık arf:'a 
Yenisehir Selanik caddesin

de Muş .;aylavı B. Hasan Reşitin 
köşküne muttasıl cebhesi 24 de
rınliği 45 metre ebadındaki arsa 
scıtılıktır. İsteklilerın Posta ve 
Telgraf Umum Müdürlük vezne
darı Şakire müracaatları. 

1-2874 

Erzurıım valili~riııden: 
ı - Trabzon Ağrı transit yolunun En:urum vilayeti 

dahilinde Horasan köyü ile Saçtepe arasında yapılacak 
sınai imalat ve ınakadaı.1 sose insaatı ile Kop dağı ·ne 
Saztepe arasında sekiz adet' müte~adi tamirat ekip bina
sı inşaatı eksiltmeye konulmuştur. Bu işlerin tahmin be
deli (181108) lira (52) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak sunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiye ve hususiye şartna-

mesı 

F - Keşif hulasa cetveli ve silsilei fiat cetveli 
E - Sınai imalat tesviye ve şose grafü 
H - Taş ve kum ve su grafii ekip binaları projesi ve 

hulasa cetveli istiyenler bu şartnameleri ve evrakı 906 ku
ruş bedel mukabilinde Erzurum naha müdi.irliiğünden a
labilirler. Ve Ankara ve İstanbul, Trabzon, Gümüşane, 
Erzurum, Ağrı vilayetleri nafıa dairelerinden okuyabilir
ler. 

3 - Eksiltme 29. 7. 935 tarihinde pazartusi günü saat 
on beşte Erzurum vilayeti nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
.5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 10305) 

ten 1035 lira 43 kurus muvakkat teminat vermesi ve bun
dan başka ticaret od~sr vesikasrnı haiz olup göstermesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazı
lı saatten bir saat evetine kadar Erzurum vi1ayeti nafıa 
müdürlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektublarm nihayet üçüncü maddede yazdı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapa· 
tdmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 1731) 1 - 2922 

Ankara Nafıa BaF 

1\1 ij hen dislitiinden: 
Bedeli muhamınenesi 7011 lira 75 kuruş olan 1050 te

n.eke b:nzin ve 525 teneke vakum ve sair yağlar açık ek
sıltme ıle 29. 7. 935 pazartesi günü saat 15 te satın alma
caktır. 

İsteklilerin 526 liralık muvakkat teminat makbuzu ve
ya b~ka mektubu ile aynı günde encümeni daintiye gel
melerı. Buna ait şartnameyi anlamak için her gün nafıa 
baş mühendisliğine müracaat edebilirler. (1751) ı - 2952 

Amasya C. müddei umumiliğinden: 
Amasya hapishanesinin bir senelik (122640) kilo ikin

ci nevi ekmek ihtiyacı pazarlık suretile ihaleye konulmu~ 
ve yevmi ihale 19 temmuz 935 cuma gününe bırakılmıs
tır. Talihlerin mezkur tarihe kadar 598 lira nisbetinde t~
minatlanm kanunu mah.susundaki sarahat vechile Amas
ya C. Müddei Umumiliğinde müteşekkil kom'isyona ver
meleri lazımdır. Fazla izahat almak istiyenlerin Amasya 
cezaevi müdürlüğUne müracaatları ilan olunur. (1724) 

14 TEMMUZ 1935 PAZAK 

~~111111 Türk Maarif Cemiyeti Okulları UllllJ~ 
§ ~ 
- ı - BURSA KIZ LİSESİ: Yatı ve gündüz tale· ~ = besi icindir. Senelik ücreti yatı 185, gündüz 35 lira- 3 

~ . = 
- dır. Kardeşlere ve memur çocuklarına ayrıca tenzı- ~ = lat vardır. İngilizce lisanına bilhassa önem verilir. 3 = 2 - ANKARA İLK ve ORTA OKULLARI: kız S := ve erkek gündüz talebesi içindir. Senelik ücret ilk kı- ~ 
S sım 60, orta kısım 70 liradır. Ortanın bütün sınıfları $ 
§§ vardır. Ortanın tekmil sınıflarında ve ilk üçüncü sı- ~ = nıftan itibaren ingilizce dersleri verilir. §§ = 4 - ESKİSEEHİR lLK YATI OKULU: Kız §E 
- . :=::ı 
- ve erkek talebesi icindir. Senelik ücret yatı 150 gün = 
- düz on liradır. Kardeslere ve memur cocuklarma ya-= tı ücretlerinde ayrıca tenzilat vardır .. Ü c;iincü sınıf -
- tan itibaren Almanca dersleri verilir. --- -= 4 - Yukandaki okulların kayıt işlerine 15 agus- ;; = tosta başlanacaktır. Her türlü izahat için okul direk- = = törlüklerine ve yahut Ankarada Türk Maarif Cemi- = 
- yeti genel merkezine başvurulması lazımdır. 1 - 292~ := - :::: 
51i1111 ını ı n ı n ı n 1111111 n ı ı t ı ı m n 111111111ıH 111111111111111nın1111111tı111111111ın1111111 ır.E 

Ankara Ga\ ri i\lenknl Sah"' . . 
;\Jemnrluğundan: 

1 - İpotek olup satlmasrna karar verilen 27. 3. 341 tarih ve 
29, 69 numarasında mukayyet frenk üzeri mevkiinde kain ve vaki 
bahçe yeri ve bahcehanesi ile zemini 1728 sehim itibarile 1031 sc!1-
mi aşağıda yazılı şartlar dairesinde açık arttırmaya çıkarılmıstır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Bahçe yeri 2145 metre murabbaıdır. 
Ve içinde tahminen 150 kadar meyvalı meyvasız ağacı ve bahçe :>l 

metre sahada yapılmış olup .ıemin katta ve ahır ikinci katta zemi
ni tuğla ve tavanlı bir oda bir sofa bir hela ve bir mutfak vardır. 

Bahcenin heyeti umumiyesine 1500 ve eve 150 lira kıymet takdir 

edilmiştir. 

3 - Satı~ pe§in para ile olmak ü.ıere 19.8.935 tarihifü· müsiiıiif 
pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar icra rlairesi gayri menkul sa
t ıs memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talihler takdir edilmiş olan yukarıdaki muhammen '· v 
metin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya mitli biı '30• 

kanın teminat mektubu ile kanunen teminat olarak kahul e 1ilen 
hazine tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü .ırttırma bedeli takdir edilen kıymetin Y zde 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en cok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İsbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhaınmea 

kıymetin yüzde 75 ini bulmadığ ıtakdirde 3. 9. 935 tarihine mii.
sadif sah günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (Ke

za muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak şarti1e en çok artıran 

talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 228f 
numaralı kanun ahkamına tevfikan borç be4 sene müddetle tecil• 
t~bi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mUtea• 
kib verilmediği takdirde Uzerine ihale edi.Jenin talebi üzerine ihale 

tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu mUddet zarfında ihale 
bedeli yatrnlmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evci 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talihten tahsil edilmek Uzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 15 
gün1ük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir 

8 - Her iki arttırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harciyle clellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine 
kadar olan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan i<f. 
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmele· 
ri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilliyle sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylastırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Arttırmaya iştirak edecekler 1. 8. 935 tarihinde 934/143 nu· 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese aç:rk bulundurulan şartna-

ınemizi okuyabilirler. 1 - 2944 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Sumer Bank Umumi 
Müdürlüğüııden: 

1 - İzmit kağıd fabrikası önünde yaptırılacak beton
arme iskele inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkanl
mıstır. Tahmin edilen bedeli 119.713.50 liradır. 

'2 - Bu işe ait evrak şunkırdır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele propjesi 
c) Fenni şartname ,., 
d) Metraj cetveli 
e) Projeler 
İstiyenler bu evrakı 6.- lıra mukabilinde Sumer Bank 

Ankara şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 1 ağustos 1935 perşembe günü saat 17 

de Ankarada ziraat bankası binası içinde Sumer Bank 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7.235.80 

liralık muvakkat teminat göstermeleri, bundan başka bu 
gibi inşaatı muvaffakiyetle bitirmi::; olduklarmı isbat et-
meleri lazımdır. · 

6 - Teklif mektublan yukarda yazıldığı gün ve saat-
ten bir saat eveline kadar Sumer Bank umumi müdfrrlil-

' 

ğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektubların nihayet ihale saatinden bir saat eve
line k:dar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapattlmış ol-
ması lazımdır. ı _ 2955 



(1615) 
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'~apalı zarf usulile eks iltme ilanı ı 

1 ~ ara<·al)ey l\ılerİn< s Yetiştirnıe 

Çiftliği l\iüdürl~Oündeıı: 
ı - Karacabey harasında müteşekkil Mer.inos yetiş

tirme çiftliğinin otuz bir bin iki yüz yetmiş lira yetıni§ 
yedi kurusluk bedeli keşifli memurin binast kapalı zar-f 
usuliyle eksiltmeye konmustur. 

2 - Eksiltme 15 temmuz 1935 pazartesi günü saat 15 
de Karacabey harasmda yapılacaktrr. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlard1r: 
A - Mali sartnamesi 
B - Fenni şartnamesi 
C - Nafıa şeraiti umumiyesi 
D - Proje 

İstiyenler evrakları onaltı lira bedelini. Merinos yetiş
tirme çiftliğine yatırmak suretiyle Bursa Bayındırlık Di
rektörlüği.inden alacaklardır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin iki bif} üç 
yüz kırk altı lira muvakkat temina vermesi 

5 - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olmasr ve 2490 
numarah kanunun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak 
eylemeleri ilan olunur. (3915 11718) 1-2901 

Ankara C. l\Iüddei Uınumiliğin{leıı: 
Ankara hapishanesinde (45) lira ücretli baş gardiyan

hkla ( 40) liralık birinci ve ( 35) liralık ikinci sınıf gardi
yanlıklar açık olduğundan 25 yaşından aşağı 40 yasından 
-yukarı olmayan taliplerin 1 - mekteb sahadetnamesi; 2 -
türk harflerine ait vesika, 3 • askerlik tezkeresi, 4 - sıhhat 
raporu, 5 - ası kağıdı, 6 - bir vazifede bulunmus veya ay · 
irlmrş ise ona dair bir vesika, 7 - bugüne kadar ne ile işti
gal ettiği ve bir iş tutmuş ise ona dair bir vesika, 8 - iyi 
hal kağıdı, 9 - üç fotoğraf, 10 - nüfus kağıdım tamamlıya- ' 
rak nihayet 22. 7. 935 pazartesi günü akşamına kadar An
kara adliye encümeni reisliğine müracaat etmeleri ilan 
Qlunur. (1674) 1- 2856 

Ankara valiliğindeiı: 
Vilayet daimi encümeni riyaset odası icin alınacak 

mobilya 15.7.1935 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere acık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli (2219) liradır. 
Eksiltmeye girmek istiyenler (166) 1ira (43) kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 
İsteklilerin ihale günü vilayet daimi encümenine gel

meleri şartnameyi görmek istiyenlerin muhasebei husu
siye müdürlüğüne müracaatları itan olunur. (1620) 

1-2788 

Evkaf Umum l\11üdür1üğünden: 
.Beyoğlunda Mis sokağında 1 No. lu binanın tadilen in~ 

şa~r eksiltmeye konmuştur. 
A - Keşif bedeli 22134 lira 70 kuruştur. 
B - Şartname ve projesi 1 lira 12 mukabilinde İstanbul 

Heyeti fenniyesinden alınır. 
C _:_ Eksiltme 22 temmuz 1935 pazartesi günü saat 16 

da · Evkaf Müdürlüğündeki idare Enci.imeninde yapılacak
tır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
:E - Muvakkat teminat 1661 liradrr. 
F - Eksiltmeye gireceklerin Mimar ve Mühendis ol

maları ve bu gibi yapı işlerini iyi bir surette yaptıklarına 
dair vesaik ibra.z eylemeleri Iazrtndır. (1593) 1-2755 

~nkara Şehri İmar Müdürlüğün
den: · · · . 

: 1. - Eksiltmeye konulan iş Ankara mezarlığı duvarı 
tes·isatimn keşif bedeli S6671 lira 50 kuruştur. 

2. - Bu ise ait sartnameler ve evrak sunlardır: 
- _a - Ek;iltme-şartnamesi. 

b - Mukavele projesi. 
c - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
e - Hususi sartname. 

. f - ·Keşif cedveli. 
. .g-Proje: · 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı üç lira bedel mu- · 

kabilinde -Ankara İmar Müdürlüğünden alacakfardrr. 
·3. -Eksiltme 26 temmuz 935 cuma günü saat on beşte 

Anlfara· İmar MUtlüilüğüiıde · yaprlacaktır. 
·4.-_ Eksiltm~-kapal~ zai-f usulÜ ·ne yapılacaktcr. 
-5.-~ · !ı:~siİt~eye . gk~bilmek için isteklinin 4084 lira · 

müv~lCkat ,teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup eksiltme komisyonuna g·östermesi lazım-
dır·: . 

Eksiltmeye en azı bir parçada 5000 lirahk temiz duvar 
işi ' yapmıs olduğuna dair vesika olanlar girebilir. 

· 6. - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne 
getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplarm 
nihayet Üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olmas_ı 
ve . dış zarfın miihür mBmu iıe· iyice kapatılmış olması Ia
zı-qıdır. Postadan: ol~cak gecikmeler kal:iul edil~ez. · (1625) 

- 1-2832 . 

ULUS 14 TEMMUZ 19.35 ?AZ\.~ 

· Satı]ıl~ arsa 1 
Yenisehir P;ıalar Tepesinde 

Gülistan Sokağında 700 metre 
murabbamda su tesisatı mevcut 
Merkez Bankasında Bay Haşim 
Rızaya müracaat. 1-2902 

Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Aile yanında 
Temiz, döşeli ve ucuz bir O· 

da: Ye..;isehir ·Tun~ c~ddesi Yi
ğitkoşun sokağı No. 11 A 

Bayanlara kiralık oda 
Havuzbaşmçla elektrik, 

akarsulu mü~stakil oda için 
hergiin öğleye kadar 1841 e 
telefon. 1-1424 

Daima daima 

Ju 
saç 

İngiliz kanzuk eczanesi la· 
boratuvarlarında hazırlanan Ju· 
vantin saç boyaları muzur ve ze
hirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini 
bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olaı·ak iki tabii 
renk üzerinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak 
temin edilen renk yıkanmak ve 
terlemelt hatta denize girmek 
3uretiyle de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Eczaneler
de ve ıtriyat magazalarından a

raytıuz . 

Ankara İflaw i\lcmnr
luğmulan : 

Müflis Hayrın Allıükrek ve 

biraderleri sitiketine ait Anka· 
rada Anafa;talarda K~nacızade 
hanında 9 No. da mevcut hırd;ı
vat elektrik lamba ve malzeme· 
si ve ampulleri trras bıçakları 

yazı makinası yazıhane eşyası 

ve sair muhtelif eşya pazarlıkla 
vey:a açık arttırma ile toptan ve 
perakende olarak satılacaktır. 

Satış 18. 7. 935 tarihine mii
sadif perşembe günü saat on~ 
dan itibaren akşama kadar mez
kur handa 9 No. da yapılacaık

txr. . . 
O gün bitirilemediği takdir-

de 19.7.935 cuma günü saat 10 
dan akşama kadar ve 20.7.935 

cumartesi günü dahi saat ondan 
bir:e kadar devam edilecektir . 

lstiyenlerin mahallinde bu-
1 unacak iflas dairesine müraca· 
at etmeleri ilan olunur. 

1 - 2945 

ZAYİ 
Şimdiye kadar kullandığım 

tatbiık · mlihüı:üntü kaybettim: 
Hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kırşehir han numara 33 te 
Nesibe 

İmtiyaz sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Um1.1mi neşriyatı idare eden 
Va..ıı İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

. Çankırı ~addesi_ dvanrıda 

Ulus Basımevindı bssılnpş·. 

tit. J 

Anl\:ara illlaylığıııc\an: 
ı _ Kızılcahamam yatı okulası için 31 Mayıs 935 gunune kadar merıbut cetvelde 

mikdarı yazıh 48 kalem ekmek, erzak, ve sebze ile Ga.z, udun acık eksiltme ile ayn, ayrı 
alınacaktır. 

2 - istekliler ayrı ayn ~artnamelerinde yazılı muhammen parasmm 0 o 7,5 ğ'u nisbe-
tinde para ve tahvilat ve esham ve banka makbuzu ile eksiltmeye gelebilecektir. 

3 - Eksiltmeye girmek için Tecim odası belgesi Iaıırndır. 
4 - İhale 22-7-935 pazartesi günü saat 15 de ilk .sürel komisyonunda yapdacaktır. 
s - Sartnamevi görmek ic;in her gün An kara kültür direktörlüğüne bas vurmahdır. 

~ En Eo En çoğu üzerinden En azı üzerinden 

Adı azı çoğu Fiyatı oranlanan tutarı oranlanan tutan 

Süt 
Yoğurt 
Yumurta 
Limon 
T. üzüm 
Pekmez 
Elma 
Armut 
T. Kayısı 
T. Fasulye 
T. kabak 
T. Biber 
Patlıcan 

Domates 
İspanak 
Prasa 
Lahna 
Taze soğan 
Ekmek 
Et • 
Sade süzülmuş 
yağ 

Zeytinyağı 

Pirinç 
Fasulye 
Bulgur 
Mercimek 
Un 
İrmik 
Şehriye 

Makarna 
Bamya 
Patates 
Nohut 
Kesme şeker 
İnce ,, 
Kayısı 
Üzüm 
Soğan 

Sirke 
Tuz 
Zeytin tanesi 
Salça 
Peynir 
Sarımsak 
Sabun 
Soda 

Adı 

100 
400 

2500 
500 
400 
100 

100 
100 

50 
300 
100 

200 
300 
200 
3'0C 
200 
200 
100 

\;'WOO 
3000 

1000 
200 

1500 
750 
200 
100 
350 

80 
50 

300 
30 

1500 
300 

150 
200 
80 
80 

500 
50 

250 
10() 
100 
250 
25 

250 
200 

En 
azı 

Odun 150000 kilo 
Gaz yağı 1200 litre 

200 
500 

5500 

1000 
750 
15{) 

iso 
15Cl 

100 
500 
200 

300 
600 
300 
600 
350 
350 
150 

15000 
3500 

1400 
300 

2500 
LOOO 

300 
150 
450 
100 
100 
350 
50 

2000 
400 
250 
300 
100 
100 
600 
is 

350 
200 
150 
406 
50 

300 
250 

En 
çoğu 

kuruş Lira kuru~ Lira KU 
20 .40 00 20 00 
15 75 00 60 00 
ı 55 oo 25 oa . 
3 30 00 15 00 

1 o 7 5 00 40 00 . 
20 30 00 20 00 

10 15 00 10 00 
ıs 22 so ıs oo 
15 15 00 7 50. 
s 40 og 24 oo 
s 10 00 s 00 

to 1 30 QO 20 00 
15 90 00 45 CO 
10 ~ 00 w 00 

10 60 OQ 30 00 
6 21 00 12 00 
6 21 00 12 00 
5 7 50 5 00 

H 1650 00 1320 00 
25 875 00 750 00 . 

90 
60 
20 
15 
10 

8 
15 
40 
40 
50 
60 

3 
7 

35 
28 

100 
40 

5 
25 
10 
40 
40 
60 
15 
45 
1 !\ 

Fiyatı 

1 

1260 
180 
500 
150 

3~ 
12 
67 
40 
40 

175 
.)o 
60 
28 
87 
84 

100 
40 

30 
18 
35 
80 
60 

240 

7 
13Ş 
37 

6719 

00 
oo· 
00 
00 . 
00 
00 
50 
oo· 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
oa 
00 
00 
00 
75 
0() 

00 
00 
00 
50 
00 
50 

75 

En çoğu 
üzerinden mu. 
hammen tutarc 

Lira 

900 00 
120 00 
300 00 
112 50 . 
20 ()() 

8 00 
52 50 
32 00 
20 00 .. 

150 00 
18 ()() 

45 00 
21 00 
Ş2 50 
56 00 
80 00 
32 00 
25 00 
12 50 
25 09 
40 00 
40 00 

150 08 
3 75 

112 50 
30 00 -

4908 75 

En azı 
üzerinden mu .. 
hammen tutarı 

Lira 

20000 kilo 0,50 Sa. 1000 750 

1500 litre 35 ku; 525 
(1727) 

420 
1-2930 

Samsun belediye reisliğiııden: İLAN 

Ada-pazarı Tü11k Ticaret Ban .. 
kasının Biga §Ubesinden aldc:. 

ğım iki hisselik 14 - 5 - 1932 . 
T. ve 182 No. lu muvakkat his• 

1 - 24-6-9JS günlemecine rastlayan pazartesi günü sa
at 15 de ihalesi icra edileceği evvelce ilan edilen Samsun 
Elektrik ve su fabrikalarının bir senelik ihtiyacı olan en 
az 325, ençok 375 ton mazota talip çıkmadığından aynen 
münakasa ve evsafı fenniye !:iartnamesi dairesinde yeni
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 24-7-935 gününe rastlayan çarşamba günü 
saat onbeşte belediye encünı~ninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler usulüne göre verec.ekleri teklif mektup· 
larmı muayyen saattan bir saat evvel encümen reisliğine 
makhuz mukabilinde vermelidirler. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketler 2490 kanunun 

se makbuzunu zayi ettim. Yeni• 
sini alacağrmdan zayi makbuzun 
hlikmü olmadığı ilan olunur. 

Biga~ Kasabalar meydanrnda 
hancı Rasim 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 

3 üncü maddesinin A ve B fıkralarına göre vesikalarım l)ERl, FİRENGl VE 
göstermek mecburiyetindedirler. BELSOGUKLUGU 

5 - İşbu mazotun muhammen bedeli otuz üç bin üç- HASTALIKLARI 
yüz yetmis bes liradır. . MÜTEHASSISI 

· Muvakkat -teminat 2503 liradır. Bu teminat ihaleden · Tabakhane caddesi başında 
evel ba~k~ya · yatırılmış ola~aktır. ·· ı · A ltmtaş sokak N o. 17 

6 ~Şartnamenin örneği bedelsiz verilir. (1572) Hastalarını her gün 9-13 · 
. 1-2714 ve 15-20 ve k:::ırl::İr ı; ... ı..ııt f> , ı .... t', 

I 

. '····''!-· 

SİNEMALAR 1 
YENİ 1 

BU GÜN BU GECE 

LA DAM O KAMELYA 

İvoı:ane Printemps ~ Pierre Fresnav 

1 KULÜP} ~ 
BU GECE 

Gaby Morlay - Henri Rollan 
tarafından temsil. edilen . 

SKANDAL 
Fransızca sözlü müessir bir e5er 


