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Ziraat enstitüsü mahallesi 11 Sıhat 
Bakan ı 

Ziraat Enstitüsü Mahalleainde temeli atılan sahaya bir bakış 

Ziraat Bakanı yeni 
mahallenin temelini attı 

. . Yüksek Ziraat enstitüsü ilim ve idare uzuvlarım ev sahibi yapmak 
ıçın, ''Yüksek Ziraat enstitüsü yapı kooperatifi nin kuracağı mahal
lenin ilk evinin temeli, seçkin bir davetli kalab~lığımn önünde Ziraat 
bakanımız B. Şakir Kesebir tarafından dün atılmıştır. Bu münasebet
le güzel bir tören yapılmıştır. 

Baıbetke 

Spor gençliği 
Falih Rıfkı ATAY 

Ziraat enstitüsünün tam kartı· 
smda ve asfalt yol üzerinde olan 
yeni mahalle, kuruluş tarzının 
pratikliği ve taşıdığı hususiyet do
layısiyle genit bir alaka uyandır
dığından bet yüz kitiye yakın bir 
kalabalık toplanmıştı. 

Saat 17 de Ziraat bakanımız yanla
rında siyasi müsteşarlar BB. Ali Rıza 
Erten ve Tahsin Coşkan ve bakanlık 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Dün tay yare ile 
Ankara'ga döndü 

Sıhat ve sosyal yardım bakanımız 
Dr. B. Refik Saydam dün İstanbuldan 
15.30 da kalkan tayyare postasiyle şeh· 
rimize dönmüşlerdir. 

B. Celal Bayar 
lstanbuldan 
Ayrıldı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Eko
nomi Bakanı B. Celal Bayar yanında 
İ§ Bankası Umum Müdürü Muammer 
Eriş, şube direktörlerinden Faruk ve 
Müfettiş Mahmud olduğu halde bugün 
ıaat 17 de lper yatiyle Akdeniz se. 
yahatına çıktı. Seyahat 20 gün sürecek. 
tir. 

Uydurma 
haberler 

Ankara, 30 ( A.A.) - Bugün 
lıtanbulda çıkan bazı gazeteler· 
de umumi mülettİf ve valiler ara
aında tebeddülat olacağı hakkın
daki nqriyat tamamiyle uydur· 
madır. Bu gazetelerin hiç bir tah
kika lüzum görmeJen böyle yalan 
yanllf havadislere makeı olmala
n halilmeveblik telakki edilmek
te ve memlclıet umumi idarai 
nokttmııJan tla zararlı görülmelt
tetllr. 

1 ürkiye-Mısır muahedesinin 

tasdik edilmesi dolagisile 

1 B. Arasla Mısır dış bakanı 
arasında samimi telgraflar 

Türkiye ile Mısır arasında aktedilmi olan mukavelenamelcrin Mısır 

Mebusan ve ayan meclisleri tarafından tasdiki münasebetiyle aşağıdaki 

telgraflar teati edilmiştir : 

Hariciye Vekili Son Ekselans 
Doktor T evlik Rıiştü Aras 

ANKARA. 

Türkiye - Mısır muahedenamelerinin Mebusan ve ay:i.n meclisleri 
tarafından ittifakla kabul edilmiı olduğunu Ekselansınıza iblağ ebnek 
benim için bilha5aa bir zevktir. Parlamentonun bu muahedelere kartı 
gösterdiği kabul Mısır milletinin Türk milletine kartı olan mütterlr: 
hisaiyatma lerceman olmakta ve bu milletler arasında mevcud olan 
kardeıçe münasebetlerin salahiyetle ifade edil mit bir delilini tef kil 
ebnektdir. Ekselansmızın önümüzdeki kıt aymda Kahireyi ziyaretleri, 
Türkiye ve Mısır'ı yekdiğerine bağlıyan ananevi dostluğun parlak bir 
tezahürünü tetkil edecektir. Bundan dolayı her iki memleket namına 
sevinç. duyuyor ve Ekselansmızdan yÜksek saygılarımın teminabnı 

kabul buyurmalarını rica ediyorum. 
Vasıl Budros Gltali 

Mınr Kırallıiı Hariciye Na~iri 

Hariciye Nazın Son Ekselana 
Vaaıl Budros Gltali 

KAHiRE 

Mısır ayiın ve mebusan meclislerinin Türkiye - Mısır mukavelena· 
melerini ittifakla kabul etmit olduiunu bildirmek için Ekselansınızm 
bana göndermek Iütfunda bulunmuf olduklan dostane telgraftan pek 
mütehassis olarak Ekselansmızdan en hararetli te§ekkürlerimi kabul 
ebnelerini rica ederim. Türk ve Mısır milletlerini biribirine bağlıyan 
dostluğun bu yeni tezahürü, bana bütün Mmrın Sa Majeıte Kıral Bi
rinci Faruk'un Taç Giyme Mera&İmini sevinç içinde tesid etmekte ol· 
duğu bugünde Ekaelanamıza Cumhuriyet Hükümetinin en doatane 
hissiyabnı arzetmek fırsatını bahıetmiıtir. Onümüzdeki kıt içinde 
dost memleketi ziyaret ve Türkiyenin kardet milletin saadet ve refaha 
hakkmdaki temenniyabm tifahen izhar etmekle bilhassa bahtiyar 
olacafını. 

Dolttor Teolilı Rüıtü Ara (AA.) 

Son hadiseler, nihayet, sayın 
Başbakanı bir tebliğ netretmeğe 
mecbur kıldı: bu tebliğin her satı
rında, tüm sporunu uil çığttm
dan çıkaranlara kartı, bütün hal
kın isyanını hissediyoruz. Bu is
yan, spor gençliğini yeniden sevk 
tensik ve terbiye edecek müsbe; 
tedbirlerle cihazlanmıştır. Biz vü
c~_d, ~h v_e kafaca, çetin ve güç 
T urkıy~ ınşasını başarabilecek 
~~mahzm gençliğini yetiştirmek 
ııtıyoruz. Bu davayı, bir yarış ve
ya arena seyircilerinin ihtırası ile 
d~ğil, yeni zamanlar Türkiyesi
n~n yaratıcı unsurlar kadrosunu 
b~r an .evel elde etmek aşkı ile ta
k~b edıyoruz. Türk sporu ne bazı 
kımselerin seyahat zevkini, ne 
batkalarının tayfacılık keyfini 
hotnud etmek vesilesi olmamak 
lazımdır. Hastahk ve bakımıızlı
gm, bilhassa tehir ve kasabalarda 
tahri~ ettiği türk bünyesini açık 
hava ıdml\n ve oyunları ile kurta
rı.~k~n, bu bünyenin içindeki bazı 
k~tü veraseti eri de tedavi etmeye 
ugratıyoruz. Devlet maddi mane
v~ elinden gelen yardımı yapıyor: 
nıhayet hem bu yardanın. hem de 
ana baba itimadının gelişi güzel 
har~andığını, eaki mahalle kavga
cılıgı ve sokak küfürcülüğü hava
sının, sıksık, spor meydanlarını 
v~ ~.por sütu~!arını işgal ettiğini 
goruyoruz. T urk gençliğini safla
ra bölüp onları karşı karşıya dö
''Üştürmeğe, kulüpleri kin ocakla
rrna çevirmeğe hiç kimsenin hak
kı yoktur. Bünyece sıhatli ruh
ça asil ve !evkli, hepsi sev~eği, 
dayanı~magı, bir gayeye doğru 
tek ferd gibi kotmağı bilen türk 
gençliği gayedir: herkes, istad 
mekteb, kulüp. bütün müessesele; 
yalnız böyle bir gençlik elde et-

Not: Kooperatifin kurulu§u haldan. 
daki malumat. evlerin planları ve in§aa• 
ta aid resimler 6 ıncı ıayfamızdadır. 

F R A N S 1 Z KIYILARI 

AÇIGINDA BiR HADiSE 

1 Yadran gemisinin lstanbul zigaretil Pekinde 
Sükôn 
Kuruldu 

meği hedef edineceklerdir. Spor
cu, cemiyette müstesna bir terbi
yenin, centilmen terbiyesinin tim
sali olarak telakki edilecektir. Biz 
ıporu, yalnız böyle bir gençliği 
aradığımızdan ve istediğimi2den 
ve. onu yetiştirdiği kadar himaye 
edıyoruz. Yüksek devlet müraka
besi ve nizamı herşeyi hallede
cektir. 

Uç lspanyol 
Vapuru 
bombardıman 
Edildi 

Marsilya. 30 (A.A.) - Set yakının
da Gran-dü.Rua açıklannda ispanyol 
hükümetçilerinin ikisi gaz gemisi ve 
biride Anduntzmendi adındaki, bir kar· 
go olmak üzere üç gemisi, sahile üç mil 
mesafede tabiiyeti meçhul bir denizaltı 
gemisinin taarruzuna uğramıştır. De
nizaltı gemisi, sürekli bir ateş açmıştır. 
Gaz gemileri, manevra yapmak sureti
le obüslerin isabetine engel olmuşlarsa 
da kıçından ağır surette rahnelenen 
Kargo, hemen ateş almıştır. 

Denizaltı gemisi, gaz gemilerine 
doğru beş defa daha ateş l"ttikten son
ra kaybolmuştur. 

Espiketdeki fener muhafızı, istim
dad işareti vermiştir. Yanmakta olan 
gemi~in yolcularının yardımına koş· 
~ak uzere hemen yola tahlisiye gemile
n çıkarılmıştır. 

( Sonu S. inci sayfada ; 

lstanbul sezonu 
bugün başlıyor 
İstanbul, 30 (Telefonla) - İstan

bul sezonu yarın akşam başlıyor. Se
zonun açılışı münasebetiyle Taksim 
meydanı Galata köprüsü ve kuleler ya
rın donatılacaktır. 

Tramvaylara broşör ve afişler asıl
dı. Yarın gece saat 20 den itibaren 
şehrin her tarafında fişekler atılacak 
sezonun açılışı kutlanacaktır. Beledi. 
ye Park Otelde 200 kişilik bir açılıt 
ziyafeti verecektir. Ziyafeti bir suva. 
re takip edilecektir. 

Yukarrda ''Yadran., gemisi Galata rıh
tımında. • qağıda: kumandan ve tale
beler Taksim abidesinden dönerlerken 
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S ubay ve talebeler 
1 aksim abidesine 
çelenk ko __ qdular 

lstanbul, 30 (Telelonla) - Yu
go•lavya mekteb gemİ•İyle şehrimi
ze gelen mekteb talebesi bu sabah 
baflarında bando mızıka ile Cum
huriyet abidesine giderek bir çelenk 
koydular. Talebeler yarın Heybeli 
Adaya gidecekler ve deniz harb mek
tebini ziyaret edeceklerdir. Beledi
ye öbür akşam şereflerine Süadiye
de bir ziyafet verecektir. 

Bu akşam yugoalao melıteb gemi· 
si kumandan oe talebeleri aergiyi 
gezdiler. BilhaHa Sümer ve lf Ban
kcuı paoyonları begenilen pavyonla
rın bQfında geliyor. 

Petrol ve benzin 
Ekonomi Bakanlığı 2 ağustostan 

itibaren benzinin perakende ve petro· 
Iün toptan ızami' satış fiatlarım tes
bit etmiştir. Tafsilat 5 inci sayfamız· 
dadır. 

Çinliler Tien Çinde de 
mukavemeti bıraktılar 

Şanghay, 30 (A.A.) - Royter A
jansı bildiriyor : 

Çang-tzu-Çang, japon kıtalarmın 

Pekine gelmiyecekleri hakkında ga
ranti aldığından, Pekindeki örfi idare 
lağvedilmittir. 

!ayan ederek 29 uncu Çin ordum· 
na iltihak eden Hopei milisleriyle bil· 
tün gün devam eden muharebeden 80D

ra japonlar Tungçauda vaziyete hikim 
bulunuyorlar. Çinlilerin mukavemet 
met ettikleri tek nokta, milnferid mu
harebelerin devam etmekte olduğu Ti
yen Çindir. 

Pekin'de •ükun 
Pekin, 30 (A.A.) - 29 uncu Çin fır

kası tarafından boşaltılması üzel"ine şe
hirde sükun geri gelmiştir. Sung-Şeh
Yuan ile japon aleyhtarı olan Çin şef
leri, Taotingfuda yerleşmişlerdir. Pe
kinde yeni bir hükümet kurulmuş olup 
bu hükümete Tiençin belediye reisi Can 
-Tse·Hung ile hususi polis şefi Shiyu
san ve başka birçok japon dostu zevat 
dahil bulunmaktadır. 

Çinliler 15.000 ölü ve yaralı 
verdiler 

Şanghya, 30 (A.A.) - Yeni Pekin 
valisi general Çang Tzu Çung. 'imdi· 
ki anlaşmazlığın başlangıcından beri 29 
uncu Çin ordusunun 15 bin öliı ve yara
lı zayiat verdiğini bildıimıiştir. 

Japonların Tiençindeki zayiatı 
Tokyo, 30 (A.A.) - Tien.Çinden 

Domai ajansına bildirildi gine goı e u 
ayın 28 indeki çarpışmalarda J p ııa. 

(St')nrı ~ '""' s:ıvhdrı 
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Hadiseler karşısında 

Sporda kulüpcülük 
ve spor tenkidler · 

Sayın Baıbaknnımızın sporculara Ye 
memleketin sporl alakalı bütün mahfil
lerine hitaben neşrettikleri tebliğ, görü
yonız ki, en hayırlı tcıiri icra etmiıtir. 
Gazetelerimizin, tebliği neırederken ter
tib ettikleri baılıldar ve tebliğin intiıa. 
rmdan ıonra baı ıütunlanna koydukla. 
n yazılar gibi sporculardan ve ıpor İ§• 
)eriyle münasebeti bulunan zatlardan 
dini diğimiz mütal lar da bunun kıy

metli delilleridir. 
Baıbakanınuz, bu tebliğinde, uzak 

ve yakın hidi ere işaret buyurarak, 
ıporculann ve kulüb idarecilerinin nasıl 
çalıımalan, gazetelerimizde spor yazı -
lan yazanlann muharrirlik vazifesini 
nasıl anlamaları lazım geldiğini tasrih 
etmişlerdir. Sporculann, idarecilerin ve 
gazetecilerin İyi niyetlerle hnreket ede
rek bu yüksek direktifleri yerine getir 
mekte artık clbirliği edeceklerini ümid 
etmek isteriz. 

Filen ıpor yapanların Üzerlerine dü
ıcn vazife sıhatlerinin icablarmı bilerek 
ıpor yapmak, ferdi ve cemi müsabaka • / 
larda arkadaılanna karı• cmb1mence 
hareket etmektir. 

Fnknt idarecilerle ıpor muharrirle
rine teveccüh eden vazife böyle basit 
değil, çok mesu!iyetlidir. idareciler, ku
lüblerine mensub olanlnrın ahlakından 
ve sıhatinden, tıplu bir mektebin başm
da bulunanlar gibi, cemiyete karıı bü • 
yük bir vebal altına girmiş olduklannı 
bilmelidirler. idareciler sporcuların mu
vaffakiyetleriylc öğünen; reislik §erefi 
ile geçinen; umumi katiblik veya kap -
tanlık gibi unvanların gençler üzerinde 
kendilerine temin ettiği üstünlükle mev
kilerini tarain ederek spor muhitlerine 
hükmetmeğc çalrıan geri hisli, geri fi. 
kirli birer tufeyli değil, sporculann ço
ğalma&Jna, sporun bir terbiye vaııtaıı 
olarak ilerlemesine gayret aarfeden, ve 
ancak bu sıfatla, ıpor mahfillerinin te-

Otuz km. lik 
Koşu dün 
Yapıldı 

Atletizm ajanlığı tarafından tertip edi
len 30 kilometrelik koşu dün saat 17.30 
da Şehir stadından ba§lamış ve Orman 
çiftliği yolu üzemide yapılauftır. 

Bu koşuyu geçen 25 kilometrelik 
koşuyu kazanan küçük Şevki 25 kilo
metrelk mesafeyi 3 dakika rekor kır
mak suretiyle 1 saat 57 dakika 52 sani· 
yede kazanmştır. İkinciliği Ali, üçün
cülüğü de Hüseyin almışlardır. 

Bu nevi koşular maraton koşularına 
hazırlık maksadiyle yapılmaktadır. 

Alınan derece memnuniyeti mucip
tir. Genç sporcularımızı tebrik ederiz. 

İstanbul' da belediyenin 
tedbirleri 

İstanbul, 30 (A.A.) - Belediye nL 
zamlarına aykırı hareket edenler c:eza
landırılmağa devam ediliyor. Tramvay • 
dan atlayan 22, vapurdan atlayan 4 be
lediye emirlerine riayet etmiycn kırk iki 
kişi cezaJandınldı. 19 markasız hamal 
yakalandı. 50 kilo eksik ekmek toplan
dı. 33 erseri kedi tutuldu. Tifo vakala· 
n azalıyor. Son 24 saat urfmda 15 va
kn görülmü tür. Dün 3115 kişi birinci 
5435 kişi de ikinci aşılarını yaptırmış -
!ardır. 

K rayazı kazasının idare 
te kil Atı faaliyette 

Erzurum, 30 (A.A.) - Yeni te~kil 
edilen Karayazı kazası idare te~itatı 
faaliyete geçrriiştir. 

1 KOÇOK iÇ HABERLER 

X Yerli mallar sergisi - Yerli maL 
lar sergisini bugün de binlerce kişi gez
di. Sergi gazinosu geç vakte kadar do· 
lup boşaldı. 

X San yi umum müdürü geliyor -
Sanayi umum müdürü B. Reşad deri 
fabrikalarında tetkikler yaptı. Bu ak -
şam Ankaraya hareket etti. 

X Elektrik tarif i - İstanbul elek· 
trik tarife komisyonu toplandı. Elektrik 
ücretlerini tesbit etti. Fiatlan olduğu gi
bi bıraktı. 

Gelen seyyahlrır - Dün Roma 
va · ·le !stanbula 300 seyyah geldi. 

aanüdünü, teknlk ve idari nizamJarın ek
siksiz tntbikını kolaylaştıran lüzumlu, 

hürmet ve itibara layık mürebbiler ol-
mak yolu girmelidirler. 

Kulübcülük denilen ve spor mües -
seseleri ar sında müsavat tanrlmıyarak 

müsabakalara bile okmaktan çekinmi -
yen zihniyetin korkunç eserleri ortada
dır. 1 darcciler sporda, ticaretteki meşru 
rekabetin hududu cLıına çıkmayan, in. 
sanca, oentilm nce bir rekabetten baş. 

kasına müsamaha gösterdikleri takdir -
do sporun ne arzu edilmez hadiselere 
aebeb olabileceğine yakın maziden iste
dikleri kadar ömek bu\abilirler. 

Spor muharrirlerine gelince; 1924 
olimpiyadları arifesinde bn~layan dedi
kodulu neşriyab 1937 temmuzuna ka -
dar id me ederek bu iki tarih arasında 

yetişen spor muharrirlerine de kötü mi
saller vermiş olanların yanlış tenkidler 
ve zararlı tahriklerle türk sporu üzerin. 
de yapımı oldukları yıkıcı tesirlerin ne
ticeleri inanmalıyız ki, ö!çüJemiyecck 
kadar büyüktür. 

Sporda rnedhin de, tenkidin de öl • 
çüıü bizzat tekniğin kendisi olmak şart
br. Mübalnğalı senalar birçok gençlerin 
istikbali ini k ranlıklar ve iıtifhnmlar 
la dolu bir muamma haline getirmiı ol· 
duğunu hep biliriz. Diğer taraftan, cemi 
ıporlarda müsnbakalardan önce yapılan 
maksndh ne§riyat belki stadyomlara bir 
kaç yüz fazla seyirci toplamıı, fakat si
nirleri de o nisbette germiştir. Müsab."l· 
blardan aonra yazılan yazılardaki bil
gisizlik hazindir: bu yazılar ekseriya fi. 
lanın veya falanın medhine veya zem. 
mine inhisar etmiı ve karıılapn takım· 
lan liizunuuz bir gurura Yeya hakedil -
me.miı bir hicaba uğratacak kadar za. 
limce olmuıtur. Nihayet, spor işlerinin 
ıidiıi hakkındaki neıriyat, meşhud cü
rüm yıl cak derecede tnrafgircc ya
pılnuştır: yanlıı haberlere, kahvehane 
dedikodularına hakikatm kendisi imiı -
cesin ehcmiyct atfedilerek yazılmış o. 
lan bu gibi yazılara bir dnha rastlama
mak spor okurları için derin bir zevk o· 

lacnktır. 

Sporu bir kül saymalıyız: sporcu, 

spor idarecisi, ve spor muharriri, türk 

aporunun inki§ftfında, elele vererek ça
lıımalan iktıza eden unsurlar oldukla -
rmı anlamalı ve buna inanmahdır ki bek. 
lediğirniz feyiz ve nezahet tahakkuk et
ıın 

N. BAYDAR 

Selam, Saygı ... 
Çocuk pisikolocyasına dair güzel 

bir eser neşreden lransız: kültür 
bakanlığı müfettişlerinden Ernest 
Loisel, feri .aydığımız için dikka
timize çarpmıyan bazı küçük nok
talar üzerinde ısrarla durmakta ve 
bu küfük noktalarda çocuğun müs
takbel muvaffakiyeti veya mııval
lakiycrtJT?lllfl bakımından, büyük 
bir elıenıı eı görmektedir. 

Loisel diyor ki : "Çocuk, s e l a m-
1 5 m a ğ ı bilmelidir. Onun yal
nız kenki sınrf muaJ/imlerini ve 
mekteb talim heyetini değil, se
lfımlanmağa lfıyik bütün büyükle
ri ve nazarında sosyal ve moral 
ehemiyeti olan her kesi selamla
mak mecburiyetinde olduğunu öğ
renmesi liZJmdır. 

E l s ı k m a k, samimiyet ve 
nezaketin ba§lı baŞtna ifadesi
dir. Elini sıktığınız adam sizde 
dostluğun sıcnklığmı hissetmezse 
ikinci tcs:ıdüfünde görmemezliğe 

gelmekte ve tanışıklığı idamcden 
çekinmekte haklı olur. 

Muharririn mütaleaları dü§Ün
dürücüdür. 

Loiserı okuduktan sonra rast
ladığını tanıdık çocuklara daha faz
la dikkat ettiğimi itiraf ederim: Ço
cuklarımız ana ve babalarımn dost
larım selfımlamıyorlar: iltifat eder
seniz gülüyor ve sizden uzaklaşmak
ta istical gösteriyorlar; berelerini 
çıkarmıyor ve ba~Iarı açıksa baş

Jariyle, kendilerine yaklaşılınca 

•ULUS 

l slanbuldan gelen 
1 if olu hastalar 

Ankarada tifo vakaları görülerek 

bu hastalığın sirayetine mani olacak 

tedbirler alındığı hakkında bazı İstan. 

bul gazetelerinde intişar eden haber

ler üzerine salıihiyettar makamlar nez. 

dinde tahkikatta bullunduk. 

Öğrendiğimize göre, Ankarada, 

son bir ay zarfında, menşeleri lstan. 

bul olmak üzere, yani hastalığı lstan. 

bulda aldıktan sonra Ankaraya dön. 

dükleri ı:aman yatup doktora müra. 

caat etmek suretiyle beş altı tifolu te

davi altına al.nmış ve halka yiyecek 

eşyası atan esnafın • ihtiyati bir ted. 

bir olmak üzere - tifo aşısına tabi tu. 

tuJması münasib görülmüştür. 

Ankarada tifo vakaları görüldü. 

ğü hakkındaki haberlerin mahiyeti bun. 

dan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Geçen hafta yakalanan 
kaçakçılar 

Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı. biri ölü. altmış bir ka-

ı çakçı, bin doksan beş kilo gümrük ka • 

çağı. on dört kilo inhisar kaçağı. dört. 

yüz gram uyu tur.ucu madde. üç yüz on· 

altı çakmak taşı, üç silah, on bir mermi, 

on altın lira ile yirmi altı kaçakçı hay • 

vanı ele geçirilmiştir. CA.A.) 

İzmi tte kurutulacak 
bataklıklar 

lzmit, 30 (A.A.) - Vilayet dahilin
deki batnklıklann kurutulması için ah • 
nacak olan iki adet ekskavatöre aid mü
nakasa dün yapılmıı ve 45 bin liraya i. 
hale ec:lilmiştir. Bundan başka vilayet 
daimi encümeni bu iı.lcre nezaret et -
m k Üzere de bir su mütehassısı kullan
mağa karar vermiştir. 

İzmirde üzüm - incir 
rekoltesinin vaziyeti 
İzmir, 30 - Üzüm bölgelerinde, 

ergilerde bulunan üzümlerin mühim 
bir kısmı henüz kurumadığından kal
dırılmam.rştır. Bu yüzden piyasıya pek 
az üzüm gelmiştir. Ve bu miktar yüz 
çuvala bile varmamıştır. 

İncir kuruma vaziyeti de üzümün
ki gibidir. Bu yüzden gerek incir ve 
gerek üzüm piyasalarının ancak ağus
tosun ilk haftalarında açılacağı zan 
olunmaktadır. 

el rkarak el§ml m ... 
hatırlamıyorlar. 

Ernest LoisePia dediklerini dil
şünerck çocuklarımızı selam ve 
sayğı lbimesi hakkında tenvir et

meliyiz. - N. B. 

Dünyanın birinci aütçüsü 

Her türlu mü lar yapıldığı gi. 
bi geçenlerde Amerik da (tabii Ame
rikad ) bir de ''Dünyanın birinci süt. 
çüsünü seçme müsabak ıu'' Y prlmış. 
tır. Knnzu'd y pıl n bu müsabaka
ya innenin iki prtı vardı: Güzel ol. 
m k ve en mün sib §ekilde süt sağ
m 

Bunu İsviçreli vey hollandalı bir 
kızm kazanması ı·zım değil mi? Ha. 
yır. böyle olmamı§ arnerikah Mis A. 
loha Warner sütçülükteki mah reti
n güzelliği d inzimam ettiği için, it
tif akl birinci seçilmiştir. 

Biracımn vasiyetnamesi 

Münih'te bir fabriktörlerinden 
biri geçenlerde ölmüş ve şöyle bir 
maddesi olan bir de vasiyetname bı. 
rakmıştır: 

''Her sene Münib halkmdan bira 

içenler arasınd bir mü&abaka yapı
l cak ve birinci çıknnn 10.000 mark 
verilecektir. Müsabakanın şartı ra
hatsız olmaksızm azami mikdarda bi
ra içmektir. Müsabaka birincisinin 
resmi, hesabıma, gaz~lcrle neşredi. 
leccktir.'' 

Bir münihli biracı memleketini ve 
kendisini zengin etmit olan ticareti 
ancak bu kadar düşünebilirdi. 

Zarara uğrayan mahsuller 

Vergilerin alının as 
için aranan ş rtlar 

Maliye vekaleti arazi vergisi kanununda verginin terkinini icab etti· 
ren arızalar hakkrnda Büyük Millet Meclisinin kararını ve kanunun 
tatbiki hakkındaki nizamnameye göre; verginin nasıl terkin edileceği· 
ni teşkilatına bildirmi tir. 

B. M. Meclisinin karan 
Arazi vergisi kanununun be.

incim ddesinde, verginin terki
nini icabettiren arızanın mahsula
ta teallA etmesi icab edeceği Y -

ı zıb ise de m hsulat münhasıran 
tohum tmak suretiyle yetiştirilen 
hububa mahsur olm yıp zeytin 
ve meyve gibi ağaçtan h sıl ol n 
semerelere şamil bulunması ve 
maddede mahsulün tamamen be
lirmiş olmasını z ruri kılacak t k
yidi mahiyette bir hü üm de bu
lunmama ı dol yısiyle fevkal ·de 
• nz lar yüzünden mah ul ·tın 
meyd a gelmesi imkaru münse
lib ol n h ilerde de ergi terkini 
cih tine gidilmesi maddenin sar -
h ti iktizasından bulunmuş e bu 
aebeble te sire mah l görülmemiş 

e bu gibi afetlerin hasara uğrat
tığı mahsulün idraki zamanı han
gi mali senede vaki olacak ise ter· 
kin edilecek verginin de o senele
re aid ve münhasır kalması tabii 
olduğuna kar r verilmiştir. 

Maliye vekilinin izahı 
1833 numaralı arazi vergisi kanunu-

nun beşinci maddesinin tefsirine ~
hal olmadıgı hakkında Büyük Mıllet 
Meclismce ittihaz olunan 977 numaralı 
ve 15 • 2 • 1937 tarihli karar yukarıya 
dercolunmuştur. 

Araıd vergisi kanununun beşinci 
maddesi mucibince fevkalade arızalar 
dolayısiyle mahsulfitı hasara uğrayan 
mıntakalırın arazi vergilerinin terki
ninde mezkfır kanunun sureti tatbıki. 
na dair olan nizamnamenin Zl inci mad
desinin (B) fıkrası mucibince vaki ha
sarın, "zayiatın nevine göre beklenilen 
semerelerin bclirmeğe başladığı andan 
mahsulün toplanmasına kadar geçen za
man zarfında vukua gelmiş olması,, 
icabetmekte ve tohumlar zarar ve hasa
ra uğrarsa verginin terkin olunamıya
cağı gösterilmiş bulunmakta idi. 

Yukarıya dercolunan kararda, "ara· 
zi vergisi kanununun beşinci madde
sinde vergi terkini için mahsulün be
lirmesini zaruri kılacak takyidi mahi
yette bir hüküm bulunmaması dolayı
siyle fevkatade arızalar yüzünden malı. 
sulfitın meydana gelmesi münselib o-

Sadinin bir •özü 

Şair 5adinin bir nusraını terceme 
ediyoruz: ''Znyif bir düşmanın zarar 
veremiyeceğini düşünmek bir kıvıl
c.mıdan bir yangın çıkabileceğine ı

nanmamnk gibidir.'' 

Acaib hadiseler ---- -
Bir lıtanbul gazetesinde şu başlığı 

tnpyan bir yazı intişar etti: "Cnmi av
lusund misnfir kabul eden hınız, misa
firlerinin b vulu ile pabuçlamu çaldığı 
için tevkif edildi.,, 

Buna mütalea irvesine üzum var 
mı? 

Zavallı kayık~ı 

lstnnbulda Fener iskelesinden Ka
snnpıı~ayn müşteri götüren bir kayıkçı
nın, alacağını alıp müşterilerini iskeleye 
çıkardıktan sonra kayığının içine yığılıp 
ölüverdiğini gazeteler yazıyor. 

Sicağın ve yorgunlujiun bu kurba -
nı Lotinin "ihtiyar k yıkçı" hikayesini 
hatırlntmıyor mu? 

Eski, f k t tertemiz kayığı ile alarga 
duran, müşterinin üzerine hücum chni.. 
yen, terbiyeli ve sessiz bir ihtiyar kn • 
yıkçı, şairin dikkatine çarpmış , sonra 
onun gedikli kayıkçrsı olmuıtu. Birgün 
air, ene iskeleye gitmiş, onu aramış, 

bulamayınca geri dönmüş, ertesi gün 
t krnr gitmiş ve nihayet öldüğünii ha -
ber almıştı. 

Belki o hikayenin kahramanı da böy
le bir sıcak temmuz günü, güneıten ve 
yorgunluktan kayığının içine yığılıp bit
mez ızbrabından kurtulmuştu. 

lan hallerde de vergi terkini cihetine 
gidilmesi maddenin sarahatı iktizasın· 

dan bulunmuş olduğu ve bu gibi afet· 
lerin hasara uğrattığı mah ulün idra· 
ki zamanı hangi mali senede vaki 
olacak i e terkin edilecek verginin de 
o eneJere aid ve münhasır kalması ta· 
bii bulunduğu,, derme} an edilmi oldu· 
ğundan nizamnamenin 21 inci madde· 
sinin (B) fıkrasının bu şekilde tatbıkİ 
icabeylemiştir. 

Binaenaleyh karar tarihinden son-' 
ra vaki olacak hasarlar da nizamnaıne
nin 21 inci maddeıinin diğer fıkraları 
ahkfimı eskisi gibi tatbik edilmekle 
beraber (B) fıkrası yerine aşağıda ya· 
zılı şekilde tetkikat yapılacaktır. 

1) Vaki hasar, tohum ekmek sure· 
tiyle yetiştirilen mahsulata taalluk ey· 
lediği takdirde tohumların atılmış ol· 
ma ından sonra vukua gelmesi, fevka· 
Hide·arızadan tohumların zarar görme· 
si ve mahsul vermek imkanının münse· 
lib olması lazımdır. Tohum atılmadan 
evvel vuku bulan arızalar dolayısiyle 
vergi terkin olunmaz. 

2) Hasar, zeytin, fındık ve sair 
mcyva ağaçlarının mahsulatına taalluk 
eylediği takdirde fevkalade arızanın, 

ağaçların mahsul verme imkanını sel· 
betmesi ve bu yüzden ağaçlardan ınah 
sul alınanuyacağının tahakkuk etnıi~ 
olması icabeder • 

3) Henüz mahsul verme ı:amanı gel 
medcn hasıl olan fevkalade arızalar do 
layıaiyle verginin terkini cihetine gi· 
dilebilmesi için, mahsulün idraki ıa· 

manının beklenmesi ve idrak zamanı 

mahsul alınmadığı takdirde nizaınna· 

menin 21 inc:i maddesinin (E) fıkrası 
dairesinde zayiat derecesinin tesbiti 
lazım gelir. 

4) Fevkalade arızalar dolayısiyle 
yapılacak terkinler, arıza yüzünden a· 
hnm yan mahsulün idraki hangi mali 
senede vaki olacak ise o mali senenin 
vergıleri için yapılır. Binaenalayh her 
hangi bir sene mahsulün idrakinden 
sonra, yeni mahsule hazırlık devresin· 
de vaki olacak hasarlardan dolayı malı 
sulün idrak edildiği senenin vergisi 
terkin olunamaz. 

S) Zeytin ve fındık gibi bazı ıney· 
va ağaçlarının senesine göre mahsutUn 
tabiatı iktizası bazan az hasıtıit verınc· 
si, vergi terkinini icabettirmeı:. TerkİI 
yapılabilmesi için fevkalade arıza do-
layısiyle mahsulün hasara uğraması 
veyahud ağaçların veya tohumtsrıll 
mahsul verme imkanının münselib ol· 
ması şarttır. 

6) Bundan sonra yapılacak idari 
tahkikat evrakında bu cihetlerin de 
tasrihen zikredilmesi tazımdır. 

İzmir civarında bir 
orman yangını 

İzmir, 30 - Dün sabah Çeşmenirı 
Zeytinli köyü civarındaki ormnnlard8 

yangın çıkmıştır. Rüzgarın tesiri iJC 
yangın büyümek istidadını gösterrniŞ
se de hemen yetişen jantlar ıa ve bal• 
kın yardımı ile söndürülmüştür. 

Muğlada pamuk tecrübe 
istasyonunda faaliyet 
Muğla. 30 - Köyceğizde dalyııı' 

mevkiinde kurulan pamuk tecrübe İS' 
ta yonunda altı cins tohum üzerinde 
yapılan denemeler şimdiden mUsbtt 
neticeler vermeye başlamıştır. Kati pe' 

ticeler alındıktan sonra bura iklirnirıe 
en uy(?un olarak seçilecek tohum cirı• 
si halka parasız olarak dağıtılacnktıt'· 

Erzurumda on jandaf111a 
karakolu yapılıyor 
Erzurum. 30 (A.A.) - Vilayet içi~· 

de yeniden yaptınlmsaına karar veril01 ş 
olan 10 jandarma karakolunun inşa t; 
na başlanmıştır. Yollar üzerinde de b 
yük bir faaliyet vardır. Bu faıliyet. bİ~' 
hassa lran transit yolu üzerinrle görtl 

mektedir. 
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Dış Politika 

Çekoslovakya' da 

H ükumet buhranı, eski kabineden 
yalnı:t maliye nazırı Dr. Kalfusun 

ayrrlması ve Dr. Hodza'nın gene eski 
aı·kadaşlariyle üçüncü kabinesini teşkil 
etmesiyle sona ermiş ve buhrana sebeb 
olan buğday meselesi ortadan kalkmış • 
tır. Hükumet orgam olan "Prager Preı
ae" gazetesinin yazdığına göre yeni hü
kümet, demokratik koalisyon fikrinin 
yeni bir zaferinden doğmuş olup devle. 
tin harici ve dahili emniyeti, milli ekal. 
liyetler hukukunun mahfuziyeti, yaban• 
cı memleketlerle olan münasebetleri nor
maUeştirmek ve derinleştirmek, iç pa
zarı canlandırmak suretiyle ekonomik 
hayatın inkişafı için bir zaman teşkil 
etmektedir. Buğday fiatının nisbetinde 
lehaddüs eden ihtilaf dahi zirai pazar • 
ların takviyesi için açılan bir mücade -
leden başka bir şey değildi. Buhran üze
rine beklenen değişiklikler vukua gel • 
memİ§, siyasi mesuliyet şuuru ve parla
manter bir koalisyonun lazım olduğu 

kanaati ve bu koalisyonun cüzi değişik
liklerle 1929 intihabatından beri devlet 
bünyesindeki sakin demokratik inkişa
fa hadim olmuş olması başkaca yeni tec
rübelere girişmeğe ihtiyaç hissettirme
miştir. Bu meyanda muhalefetin devlet 
menfatlerini hakkiyle takdir edeı·ek buh
ranın izalesi işinde güçlük göstermemiş 
olması memnuniyet ve şükranla kaydo
lunuyor. Buhranın izalesi işinde parla. 
mento harici bir hükümet teşkili fikri 
mesul mahfillerde mevzuubahs bile edil. 
memiştir. Bu hal, sıyasal partilerin de
mokratik inkişafın koruyucuları sıfatiy
le bilhassa bugünkü ciddi zamanda ken• 
di mesuilyetlerini müdrik olduklarına 
delil olarak gösterilınektediı·. 

Koalisyonun değişmeksizin ve zayıf
lamakınzın idamcsi, hükümette ve ha -
riciyede statükonun muhafazası, dış si· 
Yasada değişiklik olmaması, hariç ve da. 
hile karşı sulh ve se!amet politikasının 
idameıi tebarüz ettiriliyor. 

Alman aktivisl partilerinin Hodza -
nın üçüncü kabinesinde de teşriki mesa
iye devamları geçen şubatta kararlaştı • 
nlan hattı harekete bağlılığın ve aradaki 
itimadın bir misali olarak gösterilmek. 
te, milli ekalliyetlerle iş birliği edeceği 
tcyid edilmektedir. 

Bir vapurda 
yangın çıktı 

Baltımor (Tariland), 30 (A.A.) Siti of 
Baltimor vapurunda, buradan hareke
tinden biraz sonra bir yangın çıkmıştır. 

Birkaç dakika içinde vapur tama
men alevler içinde kalmıştır. Vapurda 
150 yolcu bulunuyordu. 100 kadar yol
cunun sağ ve salim olarak karaya çık
mış oldukları söylenmektedir. 

Yolcuların anlattıkları 
Baltimor, 30 (A.A.) - Batan gemi

nin alevlerinden kaçıp kurtulmak isti

yen yolcular, geminin kenarlarına yapı

şıp kalmışlarsa da nihayet sıcağın şid

deti tutundukları yeri bırakarak ken

dilerıini denizin dalgaları içine atmağa 
mecbur etmiştir. 

Arkansas vapurundan gelen bir tel

sizde Siti of Baltimor, dalgaların sevi

yesine kadar süratle yanmıştır. 

Faciaya şahid olanlardan biri, şid
detli bir patlama olduğunu ve vapurun 

iki üç dakika içinde bir alev kutlesi ha

line girdiğini söylemiştir. 

Yalnız iki kişi öldü 

Nevyork, 30 (A.A.) - Siti of Bal

timorun sahibi olan kumpanya, bir yol

cu ile miırettebattan iki kişi müstesna 

olmak iızere büt~in yolcu ve müretteba

tın akibetlerinin ne olduğunun halen 

taayyiın etmiş olmadığını bildirmekte· 

dir. Bu kumpanya, yalnız iki kişinin 
ölmuş olduğu haberini teyid etmekte· 
clir. 

Kazanın kati bilançosu 

B Itimor, 30 (A.A.) - Sitı of Bal
tımor gemisinde çıkan yangının kati 
bılançosu: 2 ölü, 3 kayıb, 6 hafif yara
lı. 
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İngiltere 

ve İtalya 

münasebatı 

Çemberlayn - Grandi 
arasındaki görüşmelerin 

ilk merhalesi 

1-Centlmens Agrement'i ihya etmek 
2-/spanga işindeki ihtilafı gidermek 

Roma 30 (A.A.) - Dün B. Nevit Çemberlayn ile B. Grandi aras~n
daki görÜşmenin ilk merhalesi sayılan İngiliz - İtalyan münasebetlerın
deki salah iki gayeye matuftur: 

1. - Centilmens Agrement'ın 
canlandırılması, 

2. - İspanyanın istikbali hak
kındaki görüşlerin biribirine yak
laştırılması, 

Bu suretle yaratılan havanın ispan· 
yol meselesine herkes için kabul edile· 
bilen ve yalnız bir devletin veya bir 
devletler grupunun faydasına olmıyan 

bir hal tarzr bulunmasına imkan verece

ği bildirilmektedir. 

Roma mahfillerine göre vaziyet 

Roma, 30 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Salahiyetli mahfiller, 
İtalya tarafından ingiliz planına cevab 
olarak dün Londra hükümetine tevdi e
dilmiş olan nota hakkında malômat ve 
izahat itasından imtina etmektedir. 

İngiliz • italyan münasebetlerinde 
salah husulü meselesinden bahseden ay. 
m mahfiller, ''işlerin henüz başlangıçta 
olduğunu" söylemekte ve B. Eden'in Ro· 
mayı ziyaretinin henüz bir faraziyeden 
ibaret olduğunu ilave etmektedirler • 

Habeş meselesi de konuşulmuş 

lngili?. başbakanr 8. Nevi! Çember/ayn 

17 inci jeoloji kongresi 
çalışmalarını bitirdi 
Moskova, 30 (A.A.) - Enternasyonal 

17 inci jeoloji kongresi dün çalışmala. 
rını bitirmiştir. 

Kongre, petrograni, mineraloji ve 

jeoşimi tetkikleri için Sovyet alimle. 

rinden akademisien Levioton - Les. 

sing'in reisliğinde daimi bir komis

yonla jeolojik çağın radyoloji usulü ile 

tayini için amerikalı alim Lane'nin 

reisliğinde başka daimi bir komisyo. 
nun kurulmasına karar vermiştir. 

• • 
Manda komisyonu 

Filistin işini 
•• •• •• 

goruşugor 
!Cenevre, 30 (A.A.) - Mandalar ko

misyonu, bu sabah Filistin meselesine 
tahsis edilmiş olan 32 inci fevkalade 
toplantı devresinin ilk celsesini akdet· 
miştir. 

Yüksek arab komitesinin protestosu 
Cenevre, 30 (A.A.) - Yüksek arab 

komitesinin delegasyonu, mandalar da
imi komisyonuna bir muhtıra vererek 
İngiliz komisyonunun Filistin kargaşa
lıkları hakkındaki tahkikatını tarafgir
ce bir zihniyetle yapmxş olmasmı pro
testo etmiş ve bu kargaşalıklardan do
ğan mesuliyetin İngiltere hükümeti ile 
siyonistlere yüklenmesi gerekeceğini 

bildirmiştir. 

İngiliz sömürge bakanının 
komisyonda söyledikleri 

Cenevre, 30 (A.A.) - Mandalar 
komisyonunun bugünkü toplantısında 
İngiltere sömürgeler Bakanı B. Orms. 
bygor Filistin hakkındaki İngiliz ra.. 
poru üzerinde uzun beyanatta bulun. 
muş ve ezcümle demiştir ki : 

"- İngiliz Filistin komisyonunun 
raporundaki plan, krizin en iyi hal 
çaresidir ve gerek Arab gerek Yahudi 
isteklerini muvazene halinde tutmakta. 
dır. Asyanrn bu kısmında ve civar 
memleketlerde nizamın muhafazası ar. 
zu olunuyor ise bu kriz halledilmelidir. 
Bununla beraber İngiltere hükfuneti, 
hiç bir suretle, bu plana bağlanmış de
ğildir. Ve komisyonun raporunda izah 
edilen pianın teferruatına değişmez bir 
mahi.yet verilmemelidir.,, 

Bir madende patlama 
Paris, 30 (A.A.) - Metz yakının

da Potit Roşel'deki bir madende yan. 
gın çxkmış ve yangının söndürülmesi. 
ne çalışılırken vuku bulan infilak 14 
işçinin az çok ağır bir surette yaralan. 
masına sebcb olmuştur. Yaralılardan 

biri ölmüştür. 

Londra, 30 (A.A.) - İvning Ni
ıyuz gazetesinin politik muhabiri, B. 
Çemberlayn'ın dün B. Grandi ile yap. 
tığı konuşmada Habeşistan meselesi. 
ne de temas ettiğini, fakat italyan fütu. 
batının İngiltere tarafından tanınma. 

sından önce İspanyol meselesine bir 
hal tarzı bulunmak için kati bir kara. 
ra varılmadığını bildirmektedir. Bunun. 
la beraber Romada İtalyanın bir Batı 
paktı akdi için olan görüşmelere aktif 
bir şekilde iştiraki için Habeş mesele
sinin halli esas sayılmaktadır. 

Amerika gemileri sovget sularında 
Ekonomik görüşmeler eylU.le kaldı 

Londra, 30 (A.A.) Resmi kaynak
tan bildirildiğine göre. ingiliz • İtalyan 
ekonomik görüşmeleri eylUl ayına bı
rakılmıştır. 

Avam Kamarası 
tatile başladı 

Londra, 30 (A.A.) - Avam K!ma. 
rası, 21 teşrinievvelde toplanmak üzere 
tatil devresine başlamıştır. Reis, hal ve 
şartların lüzum göstermesi takdirinde 
kamarayı bu tarihten önce toplantıya 
çağırabilecektir. 

B. Eden de Londradan ayrılıyor 
Londra, 30 (A.A.) - B. Eden üç 

hafta müddetle dinlenmek için cenubi 
İngiltere kıyılarına gidecektir. B. Eden
in Londradan gaybubeti esnasında dış 
bakan vekilliğini devlet konseyi reisi 
Lord Halifaks ifa eyliyecektir. 

Amerikan donanmasmın en kuvvetli cüzütamlarrndarı 
biri olan Sau Fra rısisko zrrhlısı 

Moskova, 30 (A.A.) - Büyük Okyanus filosuna mensub amerikan 
harb gemilerinin Vladivostok'u ziyaretleri dolayısiyle Sovyet basını 
neşriyatta bulunma~adır. . . 

lzvestia gazetesı, dünyanın bugünkü karışık vazıyetınde Sovyet · A
merika münasebetlerinin iyiliğini memnuniyetle kaydetmekte, sovyet 
tayyarecilerinin Aınerikaya yaptıkları uçuştan sonra amerikan harb ~e~ 
mil erinin Sovyet sularına gelişini tebarüz ettirerek şöyle demekterlır: 

---------------~ ''iki devlet arasında. yalnız Şİ· 

lstanbul'da resım ser gısi maiden değil, fakat aynı zamanda 
da uzak şarktan irtibat yolları 
vardır. Pasifik Okyanusu, iki 
memleketi ayırmakta değil, fakat 
birleştirmektedir .. , 

lstanbul, 30 (Telelonla) _ Güzel sanatlar birliği resim §tıbesi Galata

saray resim sergisi açılmıştır, Sergide ressam Ali Halil,. Ali ~arsan, Ahmed 
Doğucr, Avni Arbaş, Ayetullah Sümer A, Pe~ol, Bedıa Guleryü.z, Cevad 
Gökdeni.z, Feyhaman, Hayri, Hikmet, Hulusı, ve ressam Mebus Şevket, 
lbrahim Çallı gibi tanınmı§ artistlerin resimleri vardır 

Gazete uzak şarktaki karışık vazi

yeti ima ederek. Sovyetler Birliğiyle 

Amerika gibi iki büyük devletin sulh4<u 

munasebetlerinin böyle bir zamanda 

vuku bulan muhtelif tezahiirlerini e

hemiyetle l<aydetmektedir. 

Pravda gazetesi de amerikan sullıçıılu

ğundan bahsetmekte ve sovyetler lıir

liğinin bu prensipini iyi karşıladıgını, 

çünkü onun da dış politikasının aynı 

yoldan yürümekte oldugunu söylemek-

te ve amerikan gemilerinin bu ziyare

tinin iki memleket arasındaki 

betleri kuvvetlendireceği 

bulunmaktadır. 

münasc- ı 
fikrinde 

1 BASIN iCMALi 

Gene köy meselesi 
KURUN'da Hasan Kumçayı gene 

köy meselesinin üstünde duruyor ve eli
yor ki: 

'' Dikkat ediyorum; lstanbul bel~ 
diyesinin başladığı kedi mücadeleıi.nde 
en çok şikayeti mucib olan bir nokta 
var: Sokakta tesadüf edilen ev kedileri
nin de toplanması. 

Ev kedileri kafes içinde saklanmaz. 
saklanırsa kedi olarak beslenmek bakı. 
nundan vücudunda hilunet kalmaz. Her 
ev kedisi mutlaka ara sıra sokağa çı.. 

kar •. O halde sokağa çıkan sahipli e'f 

kedisi ile esasen sahipsiz olan sokak ke
disini nasıl fark etmeli? Bu zorluk bele
diye hesabına mücadele eden memurlar 
için gerçekten bir meseledir. 

Fakat bu zorluğu ortadan kaldırmak 
için biç bir çare de yok değildir: Mese. 
la dün de gazetemizde işaret edildiği 

gibi herkes evinde beslediği kedinin bo

ğazına küçük bir tasma geçirerek üzeri
ne kendi adresini yazabilir, bu adres bir 
tasarruf alameti sayılabilir. Kedilerini 
muhafaza kaygısında olanlaı· için ba 
kadarcık bir tedbir göze alınamıyacak 

bir zahmet değildir." 

ROMEN lLlNDE ATATÜRK 
SEVGiSi. 

CUMHURlYET'de Bay Abidin Da. 
ver, Romen ilinde türk sevgisi başlığı 

albndaki fıkrasında şu hatırayı anlatı. 

yor: 

"Basias demiryolu istasyonunda bü
yük bir sofra kurmuşlar, kadın erkek, 
ihtiyar genç, sivil asker hep başına geç
mişler, şarap içiyor, şarkı söylüyor, mı
zıka çalıyor, eğleniyoralrdı. Romen dost 
]arımız, bizi de sofraya davet ettiler. Ak
şam olduğu ve o gece Belgrada varmak 
istediğimiz için acele ediyorduk .• O im. 
dar ısrar ettiler ki pasaport ve triptil 
vizeleri yapılırken biz de oturmağa mec. 
bur olduk .. 

İstasyon memuru: 

- 1stanbuldan gelen bir türk gaze· 
tecisi misafirimizdir. Türkiyenin ve tiİrll 
lerin şerefine içelim; dedi .• 

O zaman, bir genç, iskemlesinin üs
tüne fırladı ve kadehini ka1dırarak fran
sızca ve romence bağırdı: 

- Dünyanın en büyük adamlarm • 
dan biri olan büyük dostumuz, Tüıtiye 
Cumhurrcisi Atatürk'ün şeı-efine! 

Sofradaki 200 kişi ve etı-aftakiler 

hep birden ayağa kalktılar, kadehleri • 
ni kaldırddar; 

- Viva Atatürk! 
- Viva Türkiye! 

sesleri Tuna kıyıfarını inletti: 
Kıpkırmızı bir güneş batıyor. Tuna. 

nm sularında kızıl bir sütun bize kadar 
uzanıyordu. "Y aşasm Atatürk" "Y aıa· 
sın Türkiye,, temennileri ta karşıdaki 
yugoslav kıyılarına kadar gitti; oradan 
bir akis halinde bize tekrar geldi." 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Londra - Büyük ingiliz tayyare. 

si Cambcia yeni bir atlantik seferi için 
İrlanda'da Foynes'den hareket etmiştir. 

X Paris - Mart 1937 de Kont dö 
Şambron'u tabanca ile yaralayan Mad
len dö Fontanj bir sene hapse ve yüz 
frank para cezasma mahkum olmuştur. 

X Varşova - Senato, piskopos Sapi· 
eha ile olan anlaşmazlığın halli hakkın
daki hükümet beyannamesini tasdik et
miştir. 

X Stokholm - Altı tane alman 
harb gemisi gayri resmi bir ziyaret için 
Norkoping'e gelmişlerdir. 

X Paris - Londrada imzalanan bir 
anlaşma ile İngiltere ve Fransa karşılık
lı olarak Fas ve Zengibar'daki kapitü • 
lasyon haklarından vaz geçmişlerdir. 

X Kudüı - Rum katolik kilisesi baş 
piskoposunun hıristiyan arablar nanu . 
na Cenevreyc giderek Filistin hakkın • 
daki arab tezi lehinde bulunacağı haber 
verilmektedir. 

X Londra - Bir kanun projesine 
göre, masrafının yüzde yetmiş beşi üc • 
ret v. s. şekilleriyle İngiliz tebaasına ve. 
rilmis her sinema filmi, İngiliz filmi sa
yılacaktır. 

X Varşova - Hükiimet ziraat mah
sulleri Hatlarının inip çıkmasına engel 
olmak üzere 1 ağustostan it b ren buğ· 
day, çavdar, yulaf ve un ihracatının mü. 
saadesiz yapılmasını yasak etmiştir. 

X Paı-is - Arşidük Otto de Habs.. 
buıg, Paris sergisini gczmi ve en baş· 
ta macar pavyonunu ziyaret etmiştir . 
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ı ız ar a konuşma 
pekala kabildir 

B clki beşeriyeti kurtarac.ak olan 
radyo .in&anın b,ayatm.ı da usa~ 

Uıbilecck mi? 
Bu çok mümkündür. 

Mikro - ondların 
"Mikro • ond,, lar, :şimdiye kadar ta- mu' ı h 

1
• m ro 11 erı' 

babettc ıkullanılmz~tır. Tatbikatı o ka-
dar bilinmemesine rağmen, çc.k iyi ne

Eğer bu yol
dan yürüyecek o
lurlarsa, radyo
nun hududsuz sa
hasmı inkitasıs 

gcnişletccCklerdir. 

Ve bu mrctlc 
ticeler vermiştir. radyo, cihan ban· 

f1lll1l en belli baş· 
1ı aletlerinden bi-ıni:.:::;:d::: Televizyon insanllğın 

mucirclcr yarat- h ri olacaktır. 

:~~,~im~:::: uzurunu kaçıracak .. :!:t·~~ .. ~~ 
dalgalar, gayet güzel bir surette nişte- cudundan geçtiği sırada, v'ü<:udu ısıt- tistik şaheserlerinin neşredilmesi, bil. 
rin yerini tutmuştur. maktadır. mecl>uriye bütün milletler arasında cn-

Yeni bir ilim doğmaktadır; Radyo - Elettra yatımla ben, son günlerde-, telektüel ve hissi bir yaklaşma vücudc 
Biyoloji. Çok yakın bir istikbalde, bu Mikro - ond'lar sayesinde - göre görün- getirecektir. 
ana kadar hayatın nüfuz edilemiyen es- miycn dubalar arasında seyahat ettim. Musiki sayesinde dünyadaki bütün 
rarı üzerine bu sayede bir aydmlik ver- Bu dubaların arasında gayet küçük bir milletlerin vatanda~ları hududlannın 
mck, - ve kimbilir belki de -, insan ha- menfezler bulunmkta idi. Gemiyi idare öbür tarafından biribirleriylc anlaşahil-
yatınr uzatmak kabil olabilecektir. eden kaptan, geminin dibindeki kabi- mektedirlcr. Her hangi bir memlekette 

Ka:nat hududsuzdur. Ve binaena- nesinde o1msama rağmen hiç bir müsa- bir musiki ileti çalan bir insanla onu 
1cyh, radyonun muhtemel inkişafı da deme teh!ikesiyle karşılaşmadım. bir başka memlekette dinleyen diğer 
huduclsu:ı:dur. Dünyanm üzerine. geniş Şimdi yapmakta olduğum cihaz sa- insanlar arasında zaten sempati ve mu-
bir dalga şebekesi yaymağa muvaffak yesinde gemiler en kesif sisli havalar- habbet hisleri kurulur. Her ikisinde 
olduk. Daha fazlasını yayacağız. Dal- da yollarına devam edebilecekler ve li- de biribirlerini daha iyi tanımak 
galan daha düzelterek eter'in ~lukla· rnanlara tehlikesizce girebileceklerdir. ve daha iyi anlaşmak anusu gelir. 
nnı ortadan lkaldıracağız. İşte buradan dünya kardeşliği do-

1lim, radyonun geniş sahası içine o aha geniş araştırmalar Mikro - ğacak, ve bizi bütün namuslu insanların 
nüfuz etmektedir. Radyo ile telefon bi- ond'ların daha şayanı hayret ideali olan dünya barışına sevkcdccck-
rlnci merhale idi, tcleviriyon ikincisi- tatbikat sahası bulacağını göstermekte- tir. 
dit. dir. Bütün dünya alimlerinin gayretleri 

Hiç durulmadan tetkikat ve tahar- İnsanlar çok zamanlar, günün birin- bu son gayeye ulaşmaktır. Çünkü on-
riyat yapılmasına nğmcn, televiziyon
un ne kadar zaman sonra radyo gibi 
taammüm edeceğini ıoöylemek henüz 
mümkiın değildir. 

Bir çok kimseler, çok yakın bir is
tikbalde, televiriyon'un. bizim ama pos
talarımızın yerine geçeceğini tahayyül 
etmektedirler. 

Ben onların bu nokta üzerinde aldan
dnklarını zan ediyorum. 

Görmek ve duymak hisleri biribi
rinden çok far :hdır. tkisınin de iste
digı şeyler farklıdır. 

Bana kalırsa, televuiyon'un geniş 
mil.ya a taammümü iyi de~ildir. Bir 
ev kadını bir konseri dinleyerek pek 
gfü:el işını gorebilir. Halbuki ekran 
üzer nde ge~en s hnelcri takib eder
ken ayni şeyleri yapabilir mi? Ben hiç 
zan etmiyorum. Ve yuvamızın ortasın· 
da kurulan bu "daimi sinemadan" do
layı çok çabuk pişman olaca~ımızı tah
min ediyonun. 

E n dikkate şayan ar-.ştırmalar şim
di Mikro - ond'lar üzerinde ya

pılmaktadır. 

Bir kaır sene evci, çok küçük dalga
ları. basari dalgalar tabiriyle üade edi
yorlardı. Çünkü bunların, gözle görüle
bilecek mesafelerden hissolunduğu 

tahmın ediliyordu. Halbuki şimdi bun
lardan Mikro • ond tabiriyle bahsolu
nuyor. Filhakika kati surette, tcsbit e· 
dildi ki, bu dalgalar deniz seviyes.i.n· 
den üç yüz kilometre yüksekliğe kadar 
intişar edebilirler. 

Şimdi bütün radyo neşriyatı, 10 la, 
25.000 metre arasında değişen dalgalar 
vas:tasiyle yapılmaktadır. İmdi, eğer 

biz, 1 den 10 metreye kadar olan dal
gaları kullanabilir ve bunları müessir 
bir kontrol altına alırsak, yeni bir im
kfuılar dünyası keşfederiz. 

Çok ıkrsa' dalgalar etrafında yapılan 
araştırmalar çok garib vakıaları meyda
na koymuştur. Bunlar alelidc dalgalar
dan çok farklrdrr. Ve bugün kullandı
ğımız dalgalan çok bozan hava değiş
melerinden eltktrik cereyanlarından 

katiycn müteessir olmazlar. 
Mühendisler 20 • 50 santimetrelik 

dalgaların küçük hayvanları, mesela 
kendi tarlalarında bulunan fareleri öl
dürdüklerini söylem'şlerdir. İşte bu 
prensipten hareket edildiği takdirde 
"öldünicü ziya'' ya vasıl olmak kabil
dir. 

Şahsen ben bu hadiseyi asla müşa
hadc etmedim. Bilakis ben şuna kanaat 
getirdim ki, göze görünmeyen ziyadar 
dalga! r dediğimiz dalgalar insan vü· 

de yıldızlarla ve bilhassa Mars yıldı- la.r, hakiki ilerleyi;Un aııcak barışta o-
ziyle konuşmanın kabil olup ola.r:nıyaca- Jabileceğini pek ala bilirler. 
ğını kendi kendilerine sormuşlardır. Güglielmo Markoni 

Mikro - ond'lar sayesinde belki bu ,-........ R A D y o' · .. , 1 
mümkün olabilecektir. L.. 

Eğer Mars yıldmndaki insanların ANKARA Öğle neşriyatı:-=1'3.30 
bizim kadar zeki olduklarını kabul e- - 13.50 Muhtelif plak neşriyatı. 13.50 -
dersek - ki bundan şüphe etmek için e- 14.15 Plalt: Türk musikisi ve halk şar-
Limizde hiç bir sebcb yoktur • urak ve- kıları. 14.15 - 14.50 Dahili ve harici ha-
ya yakın bir istikbalde, onlara haber berler. 
göndermek ve onlardan cevab almak va- Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.35 
ziyetinde olabileceğimizi söyliyebili- Muhtelif plak neşriyatı. 18.35 • 19.10 
riz. Çocuklara karagöz (Küçük Ali). 19.10 

Bugünkü bilgimizin vaziyeti malUm - 19.35 Türk musikisi ve halk şarkıları. 
olduğundan, benim fikrimce, Mars'lılar- (Hikmet Rıza ve arkadaşları). 19.35 
la konuşmak. sırf bizim cihazlarımızın 19.50 Saat ayarı ve arabça neşriyat. 
kuvvetine bağlıdır. 19.50 - 20.15 Türk musikis.i ve halk şar-

Yıldrzlar arası muhaverenin yega- kılan. (Servet Adnan ve arkadaşları). 
ne sırrı burada.dır. 20.15 • 20.30 Şevket Süreyya (İktisadi 

Hulyalara kapılan mühendislere konuşma). 20.30 • 21.00 Türk musikisi 
fazla kuvvet israfına mani ol- ve halle prkıları. (Salahaddin ve Udi 
malarını bugün serviste olanlardan da- Eşref Kadri). 21.00 - 21.15 Ajans ha-
ha küçük fakat daha hassas cihular berlcri. 2U.5 • 21.55 Stüdyo &alon or-
yapmalarmı tavsiye ederim. 

• 
M 
K 
• 

kestrası. 

R ©\<dl y © k ©\<dl o ifil 
k©\Dbö v~ ©\~k 

Gevezelik hususunda deha sahibi 
olan kadınlar radyo ile telefonun 

iyiliğini daha igi anlarlar 
B en ra~!~nun k~dınlarm hayatı-

nı mühim mikdarda zengin
lettireceiine kaniim. Radyo aayeain
de kadmlar bütün dünya Vlaka.atm
dan haberdar olacaklar, ve kendi 
muhitleri ve kiinatlan durmadan ge

ıaifliyecektir. Daha ıimdiden asri ev 
kadınlan, Romada, Berlinde Teya 
Londrada çalan orkestraların ahengi 
arasında yemeklerini hazırlamakta
dırlar. Radyo yarın üniversiteyi kendi 
yuvalannda kuracakhr. 

Daima maceraya ve aşka haris 
olan kadınlar, radyoda kendilerini 
tatmin edecek çok §ey bulacaklardır. 
Radyo ile telefonun kullanılması ta
ammüm ederse, ve ucuzlarsa, en u
zun mesafelerden hissiyatın izharı bu 
Tasıta ile kolayca kabil olacaktıT. 

Kadın, dünyanın bir ucundan ö. 
'bür ucundaki aevdiği erkekle konll§a· 
bilecektir. Me~la ben Akdeniz üze
rinde yüzen yatnndan Avusturalya i
le çok defa konuşuyorum. Şanghay
dan ben ve kanın, Romada bulunan kü
çük kızımız Elettra ile ekseriya mu
havere ederiz. Biz onun sesini gayet 
iyi duymaktayız. O da bizim sesimizi 
tam bir vuztahla almaktadır. 

Gevezelik hUSUAmda deha sahibi 
olan kadınlar, radyo ile telefonun i
yiliklerini erkeklerden daha çok tak
dir edeceklerdir. 

Avuaturalya ile tecrübe konuıma· 
ları T&Ptıiunız sırada erkekler çok 
kısa kelimeler söylediler. Bize söyli
yecek söz bulamadılar ve nihayet bir, 
iki, üç, dört, be§, altı, yedi diye aayı 
Mydılar. Bu acınacak bir haldi! 

Fakat bereket versin sonra kendi 
yerlerini karılarma bırakmağı akıl et
tiler Bunun üzerine tatlı, ve çok ha
reketli bir muhavere b&§ladı. 

Yarının kadnu Televiziyon'a sahib 
olacaktır. Fakat televiziyon·mı kadmı 
bir hayal kırklığına sevketmesi müm
kündür. Kadm için hayal kırıklığı ve 
erkek için de oldukça büyük bir en
di§e. Erkeğin iıinin çokluğundan do
layı yazihanede kalmak mecburiye· 
tinde olduğunu bildirmek için evine 
telefon ettiği zaman, yanındaki &e• 

vimli bir kadın arkadaşının, çehresi
nin evindeki telefon ekranı Üzerinde 
aksebnemesine çok dikkat etmek 
mecburiyetindedir. 

Televizyon garib sahnelere yol a
çacak ve yarının komedisi bundan 
çok istifade edecektir. 

Ekranın üzerinde güzel bir kadı
nm aksini gördüiünüzü ta&aVTUr e· 

din. Buna hangi kadın tahammül • 
debilir?. 

R ad10, atk için de güzel bir vr 
utadD'. Buıumla ne nitan ,.e 

isdinç telgraflan çekilir. Bir kıt•• 
dan diğer lutaya eter ara&mdan atk 
mektublan gönderilir .• 

Telsiz telefon ku.mpanyalarıııJJJ 
muhasebelerine bakılırsa, bunlarJJI 
gelirlerinin en büyiik kıanu, dünya i
ç.inde kaybolan aıaklarm, biribirletİ• 
ne gönderdikleri tatlı haberlerden, İ• 
yi temenııi.lerden haaıJ olmaktadır. 

Telsiz telefon cihazları tekeınıniil 
edecek ve fiatlar halk tarafındaa ko
laylıkla tediye edilebilecek bir hadd• 
ineck olmsa, kıtalar arasındaki ınıı· 
havereler daha fazlalatacak, ve dal· 
galar, atk kelimeleri altında ağırla• 
tacaktır. 

Bana kalırsa, söyliyen insanı göt• 
mek onu işibnek kadar mühim dr 
ğildir. 

Radyonun bizim her günkü bay•· 
bmrzı tahmin edildiği kadar derİll 
bir surette deiiıtirdiğiııi zan etmifO" 
nım. işin derinine a-idilirae, biz, ecda· 
dmıızdan çok farklı değiliz. Beteri11 

tabiati çok yavaş tekamül etmekl• 
ve binaenaleyh, dalına ileri giden i
limden bilmecburiye ıeri kalmakta• 
dır. 

Çok sanayİlepnİ§ memleketlerde, 
insanlar daha az çalı§makta ve bot 
zamanları daha fazlala§maktadır. 

Bu bot zamanlan, kabil olduğu ka
dar iyi kullanmak lmmdrr ve işte rad
yo, burada başlıca rolünü oynayacak· 
tn'. 

Radyo, öğretecek, terbiye ~ecelıı 
vakit geçirtecektir. Musikişinaslar, 
aktörler, kendileri için burada mü
him mikdarda yer bulacaktır ve biİ· 
tün kainat onlan dinleyecektir. 

Radyoda verilen teknik ve pratils 
dersler, herekese kendi ihtısasında i• 
lerlemeği, ve bunu yaparken de uın&t 
mi mahimabnr arttırmağı temin edr 
cektir. 

Dil dersleri be§eriyetin tek&ınülii 
Üzerinde mühim bir tesir yapacaktır• 
Bir veya bir kaç dil bilmek insanlarfll 
yalnız iyi mevkiler almalarına hiJ• 
met ebniyecek ayni zamanda onJar
yeni ufuklar açacaktır. Bu in.ani';' 
bu sayede diğer milletleri. anlayabl' 
lecekler, onlan takdir edecekler, ~ 
salim bir kafa ile muhakeme edebi• 
leceklerdir. 

Güglielmo Mat~ 

TURKIYE 
CUMHU RİVETİ 

2IRAAT.B 
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nkaranın yen i 
Baraj yolundaki bu mahalle 
bir köy hususiyeti taşıyacak 
Ev kirası ile ev sahibi olmanın 

en pratik yolu ... 

Mahallenin hususiyetleri nelerdir? 

S ize mahallemizin şeklini anlata. 
yım. Mahalle çok güzel tertib ve 

tezyın edilmiştir. Bir tarafımız asfalt, 
bir tarafımız şosedir. İçeride yine as
falt ve beton yollarımız olacaktır. Esas 
itibariyle ikisi asfalttan, biri şose. 

den olmak üzere üç antremiz var. 
dır. Şoseden girilen yerde ma
halleyi boydan boya kateden 
16 metre genişliğinde bir ana cadde. 
miz vardır. Bu caddenin sol tarafı in. 
ce bir şerid halinde ağaçhkh, çiçekli 
yeşil bir sahadır. Bu yola üç tane 7,5 

metre genişliğinde tali yol açılmakta
dır. Ana caddenin sonunda büyük bir 
meydan mız vardır ki buradan bir yol 
Çubuk asfaltına iner. Bu da on metre. 
dir. Bu yolda dükkanlarımız vardır. 
Yukarı kısım parkımızdır. Parkın et
raf nda Cümhuriyet Halk Partisi, mek
teb ve çocuk bahçesi vardır. Meydan. 
dan şimali şarki istikametinde ortası 
çiçeklik ve ağaçlık olmak üzere çift 
kollu bir yolumuz uzanır. Bu kollar bir 
az ileride birlesir ve sola doğru döne. 
rek Çubuk ;ısfaltına kavuşur. 

U lus'un bilhassa son beş sene için. 
deki tetkik yazılarını bir• rnev. 

su tasnifinden geçiriniz : göreceksiniz 
ki en çok yazı, Ankaranın ev buhranı 
üzerine yazılmıştır. Anketler açılmış, 
mülakatlar yapılmış, projeler verilmiş 
ve hS.diseler alaka ile takib edilmiştir. 

Çünkü mesken buhranı ismi altm. 
'da hulasa ettiğimiz büyük dava; di. 
ğer şehirlerimize göre hemen hemen 
Ankaraya has bir meseledir. Hem de 
meçhul tarafı kalmıyan bir mesele •.• 
Bir başşehir ki, belediıye hududları 
içindeki 122.720 nüfusundan evli er
kek sayısı olan 36.447 den ancak 19.916 
ıı ailesinin yanındadır. 16~531 i, evsiz. 
Jikden dolayı çoluğundan çocuğundan 
ayn yaşamaktadır. Bu şehirde tam bir 
pazar hüviyeti vardır : iş boldur, ser. 
maye harekettedir; kazanç çoktur, nü
fusun hemen hemen hepsi müstehlik.. 
tir. Yani nüfus toplayışını sağlıyan 
sebeblerin hepsi kül halinde ve zincir. 
leme toplanmıştır. 

Buna rağmen 927 sayımmda 74 bin 
olan Ankara nüfusunun 935 sayımında 
nasrl 123 bine çıktığını tetkik ediniz; 
mektebler gelmiştir, büyük daireler 
gelmiştir, bunlarla alakalı olan bir ka.. 
!abalık toplanmıştır. Fakat şehrin bün. 
yesi içinde ne küçük sanatlar, ne büyük 
sanayi ve ne de ticaret merkezleri te. 
şekkül edememiştir. Geçen sene Çankı
rıda domates bir kuruşa, Ankarada da 
beş kuruşa satılırken, Çankırılı sebze 
tüccarları, istihlak ne kadar fazla olur. 
sa olsun "Kale üstündeki bir han oda. 
sile Suluhandaki bir dükkana verilen 
kira bize ucuz domates sattrrmıyacak., 
di.ye memleketlerine dönmüşlerdi. Ka.. 
zancı az vatandaşı, maaa§ı az memuru 
çoluğundan çocuğundan ayıran evsiz. 
lik ve yersizlik bir taraftan da Anka. 
rada hayat pahalılığını doğuruyor. Mi. 
saller daha çok artabilir. Netice şudur: 
Ev buhranı, iş yapacak bir azlığı, 

Cümhuriyetin eseri başşehrimizin, bL 
zim gönlümüze ferahlık verecek ve ye. 
ni şehirler kurma azmimizi artıracak 

olan göz karartıcı yayılma ve büyü. 
mesine mani olmaktadır ve o, bütün 
;'TIÜsbet sebeblere karşı sinsi bir müca
deleci rolündedir ki bugün zafer, ne 
yazık ki, yine ondadır. Çünkii normal 
büdce mefhumunun çiz:liği hududlar 
içinde kira ödenerek ev bulmak Anka. 
rada hala bir hayaldir. Mesken 1.n.•hranı 
hata başşehrin büyük meselesidir. 

*** 
İşte bundan dolayıdır ki, Ankara. 

da kapanan her çatr, bu meselenin me. 
selesizleştirilmesi yolunda bir adım o. 
tarak Ankaralılara zevk ve huzur ve
riyor. Hele bu hadise, 50 çatıyı birden 
kapatacak; bugün çorak ve bom boş o
lan bir yer üzerinde modern bir mahal. 
le kuracak gibi olursa ... Dün, temeli a.. 
tılan ve Ziraat Enstitüsü ilim ve idare 
uzuvlarını meskenlendirecek olan te-
ebbüs işte böyle bir hadisedir. 

Kurmakta oldukları mahallenin hu. 
t usiyetlerini, Ziraat Enstitüsü doçent-

Ierinden Doktor Kerim Ömer Çağlar 
şöyle anlatıyor : 

B iz hükfunetin her vatandaşı bir 
yuva sahibi etmek hususundaki 

kararından cesaret alarak işe başladık. 
Aktif olarak yarım senedenberi çalı. 

şıyoruz. Evvela teşkilatımızı kurduk. 
Aramızda kuvvetli bir tesanüd muka. 
velesi yaptıktan sonra ilk adımları at
mağa başladık. Takdir buyurursunuz ki 
Ankarada en müşkül işlerden biri ar. 
sa sahibi olmaktır. Arsalar ço}t paha
lıdır. Sonra bizim karşımıza dikilen 
müşkillerden biri de bulunacak arsa. 
nın mevkii idi. Enstitümüzden uzakta 
oturamazdık. Ulus meydanı en uzak 
hudud olmak üzere biz mahallemizi 
enstitü ile şehir arasında bir yerde kur. 
mağı kararlaştırdık. Bir çok araştrrma
lardan sonra belediyemizin Çubuk as. 
falt yolu üzerinde yaptırdığı park ile 
ittisal kesbeden ve tam enstitülerin 
kar§ısma isabet eden 42 dönümlük bir 
tarlayı satın aldık. 

A rsayx almak bizim için en zor 
işlerden biri olmuştur. Mal sa. 

hiblerinin hali malOm. Orada inşaat ya. 
pacağımızı duyurduğumuz gün arsa fi. 
atları birdenbire yükselmeğe başladı, 
Fakat biz bu 42 dönümlük yeri önce. 
den mukavele ile bağladrk. Buna rağ. 
men birinci kısmın satış işi bir ayda 
bittiği halde ikinci kısım arsayı ancak 
dört aylık bir mücadeleden sonra sa
tın alabildik. Şunu da ilave edeyim ki 
biz arsa mübayaasma martta başladık 
bu işi bir buçuk ay evvel haziran orta. 
larında bitirdik. 

Bu müzakerat bir tarafta oladurur. 
ken arsanın imar hududları içine alın. 
ması işine başlamıştık. Mahallenin pts. 
nını profesör Jansen yaptı. İmar idare 
heyeti bunu tasdik ederek Vekiller he
yetine sevk etti. Mahallenin imar hu-

[]] o 

Evlerimiz söylemiş olduğum yol-
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Evlerdeıı birinin ön ceplıc görünüşü 

dudları dahiline girmesi Vekiller he
yetince kabul edildikten sonra arsanın 
kadastral vaziyetini tesbit ettirdik. 
Nivelmanmı yaptırarak, yollarının 

profillerini çizdirdik, aplikasyon işle. 

ri bitirildi. Bütün bunlar yapılırken iki 

tip üzerine yaptırdığımız ev plinlan. 

mızı da imarda tasdik ettirdik. 

ların beşer metro içerisinde münferid 
evler halindedir. 

İki ev tipi kabul ettik. Bir kısmı 

5 bir kısmı 4 odalı olacaktır. Evler ze. 

minden takriben bir metro irtifaında 

başlamak üzere bir kat üzerinedir. Alt 

katlarında birer kiler ve kömürlüğü. 

müz hizmetçi odası vardır. 

Geniş terasaları bulunan evlerimi. 

zin önleri çok gösterişli ve güzeldir. 

Muhakkak ki Çubuk barajına gidecek 
herkes bu mahalleye gıbta ile bakacak. 

tır. Terasalar açıktır ve fakat üzerle. 

rine hanımeli. sarmaşık ve emsali yük

selen süs nebatları örtülecektir. 

Esasen biz evlerin hududlarınr da 

yeşil çitlerle tefrik ediyoruz. Duvar 

yapmıyoruz. Ağaca o kadar ehemmiyet 

veriyoruz ki arsayı aldığımrzm hemen 

ertesi gün hudud boyunca ikişer sıra 

ağaç dikerek bir tenebbüd mevsimini 
kazandık. Çubuk asfaltı üzerinde 10 

metre genişliğinde bir şerid halinde 

bıraktığımız ge:ı:inti yerine yaz ve krş 

daima yeşil duran bir mazı çiti yaptrk. 

Bol ağaç, bol gölge, işte bizim mahal. 

lentın hususiyeti. 

ahali esi 
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Ziraat enstitüsü mahallesinin evlerinden birisinin zemin kat plam 

1 nşaat nasıl yapılacak? 
• 1 nşaat kuvvetli bir organizasyon. 

la idare Edilmektedir. Biz ev. 

leri müteahhidlere toptan ihale etme. 

dik. Kooperatifin rejisi altındadır. Bu. 

nun için bir heyeti fe nniye ve bir de 
idare hey eti vÜcLıcle getirdik . fn~aatı 
iki senelik biı plana böldük. Bu sene 
20 ev inşa edilecektir. Kolaylık olmak 
üzere arazinin vaziyetine göre 4 aza. 
mi 5 arkadaşı birleştirerek gruplar teş. 
kil ettik. Bu suretle 4 gurup meydana 
geldi. Her gurupun ortaklardan bir 
başkanı mevcucldur. Ve bu inşaatın 

idaresinden o zat mesuldür. Fakat bu 
arkadaşın vazifesi idaridir Asıl teknik 
işlere devamlı olarak bir mütehassıs 

usta başı bakacak ve bunlaı da kontro. 
lörlerimizden direktif alacaktır. 

Her gurupun başkanlarından mü. 

rekkcb bir satral idaremiz varkır ki 

burası kurumun kalbı mesabesindedir. 

Her iş buradan idare edilir. Malzeme

yi, işçiyi burası tedarik eder. Herkesin 

evine gidecek malzemenin hesabı da bu 

santral büroda tutulur. Biz bir birlik 

olmakla beraber kimse0yi ihtiyaç ve 
zevkinin dışında kalan bir evde oturt. 
mağa icbar etmiyoruz. Herkes diledi. 
ği tesisatı yapmakta serbesttir. Yeter 
ki bunu santral büroya not ettirsin. 

V aptığıımz evler çok konforludur. 
ona rağmen ucuzdur. Esaseıı 

luluğun bütün hedefi ucuzluktur. Bili 
bunu temin ettik. 

İnşaaat bedelini yarı yarıya toplll• 
luğumuz ve Emlak Bankası temin et. 
miştir. Bankanın bu himayesine karfl 
çok mütcsekkiriz. Sözümü bitirmedell 
şunu da ilave edeyim ki değerli vali· 
miz ve Belediye reisimiz B. Nevzat 
Tandoğana burada büyük teşckkiir~ 
borçluyuz. Bizi çok korudu. İşleriınizt 
tesri etti. Topluluğumuzun B. Nevzat 
Tandoğana duyduğu teşekkürata be11 

bütün manasile tercüman olmak iste· 
rım. 

Kendileri mezun bulundukları i~İC 
dünkü merasimde aramızda görıtte• 
diğimizden cidden müteessiriz. Bele· 
diye Reis muavini B. Tahsin de bize 
çok arkadaşlık etmistir. Bunu teşelc• 
kürle yad ederiz. 

Ziraat Vekaleti ve Enstitü Relc· 
törlüğü müessese civarında yerleşrrıe: 
mizi büyük takdirlerle karşıladı. Bizi 
çok korudular. Biz Enstitülerimize ne 
kadar yakın olursak mesaimiz o kadar 
verimli olur. Biz laboratuvar işleriyle 
mesgul olduğumuz ve Muallim bulufl 
duğumuz için çalısına ve hayat şartlll· 
nmız bambaşkadır. İki • üç ay sonfil 
yerleşeceğimiz sevimli yuvalarıııııı 
içinde kendimizi bugünden bir çol< 
misli mesud hissedeceğiz. Bunu bütiil1 

meslekdaş1anmıza temenni ederiz. Bil 
ufak misal topluluk ve tesanüdün ve· 
rimliliğini bir defa daha ve bariz bif 
şekilde göstermiştir. 

Malul Gaziler Cemiyeti' 
heyet 

. 
nın " umumı 

toplantısı 
Ankara Malul Gaziler Cemiyt~ 

senelik umumi heyeti 26-ağustos-93 
perşembe günü saat 10 da Ankaradl 
Orduevinde toplanacaktır. Müz.akec' 
edilecek m::ıddeler şunlardu · 

1 - İdare heyetinin raporu 

2 - Heyet in ibrası 

3 - Yeni heyet seçimi 

4 - Yeni nizamname. 
5 - Uç senelik mesai prograf'f11• 

·--~~~--~~~~~~~~--_......,,; 
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Ankara valili!!inden: 
1 - s ·atı o\u lu ta'ebelerinin iaşeleri için muktazi, yu-

karıda ya. ılı 80 'i lira 45 kuruş muhammen bedeli olan ~!.zak kapalı 
zarf u~u.hyle }'<' ı n n ·;n-ıkas3s nda talip zuhur etmedıgmden 26.7. 
937 .t1rıl~ınden i• ren b r ay m •ddetle pazarlı~a k?.n~.l~~ştur ... İs· 
teklı rın " n s;111 rmek ii ~ere Kiiltür dırektorlugune. m;ıra· 
c~~tları ve her 1 rtesi ve perşembe günl"ri saat 15,5 da daımı en
cumene müracaatları. 

Cinsi Kilo 
Buğday 20 
Bulgur 250 
B eyaz peynır 300 
Ceviz içi 100 
Çay 8 
Çam fıstığı 15 
Fındık içi 12 
İhlamur 2 
İrmik 15 
Kara biber ıo 
Kaşar peynir 100 
Kuru kayısı 60 
Kuru incir 50 
Kuru fasulya 1000 
Kuru so an 1000 
Kuru baınya ıs 
Kuru Ü üm 130 
Kuş üziimü 15 
Limon tuzu 2 
Makarna 300 
MercimeJ 250 
Nohut 250 
Pekmez 150 
Pirinç 1100 
Pirinç unu lO 
Patates 1800 
Reçel 80 
Sabun 700 
Salça 1.50 
Sadeyağ 1100 
Sarımsak 30 
Sirke 100 
Soda 400 
Şeker 1200 
T ahan 100 
Tuz 300 
Un 800 
Zeytin 300 
Zeytin yağr 200 
Armut 150 
Ayva ı.~o 
Domates 250 
Dolma1ık biber 200 
Dereotu 
Elma 300 
Ekmek 15000 

,. kadayıfı 
Güllaç 
Havuç 
Hıyar 
Ispanak 
Kavun 
Karpuz 
Taze kayısı 
Kabak 
Kuru kavmak 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Konserve ve 
türlü 
Kiraz 
Lahna 
Limon 
Marul 
Maydanoz 
Patlıcan 
Prasa 
Portakal 
Sığır eti 
Semizotu 
SUt 
Salamura 

20 
150 

800 
400 
400 

40 
400 
15 

3400 
500 

300 
40 

500 

soo 
500 

600 
150 
400 

yaprak 100 
Tahan helvası 50 
Taze ıoğan 
Taze bamya 50 
Taze fasulya 400 
Taze üzüm 400 
Taze bakla 250 
Tel kadayıf 50 
Uskumru balık 100 
Yassı kadayıf 30 
Yerelması 100 
Yumurta 
Yoğurt 700 

Adet Fiatı 
15 
15 
45 
50 

400 
100 
100 
120 

30 
150 
80 
80 
35 
20 

9 
120 
40 
25 

140 
30 
20 
15 
30 
22 
40 
10 
50 
50 
25 
90 
50 
20 
10 
32 
40 

7.5 
17,5 
40 
75 
ıs 
10 

8 
ıo 

100 2,5 
20 
11 

100 30 
80 
JO 

200 5 
10 
6 
5 

20 
10 

800 
45 
45 

35 
ıs 
ıo 

1000 3 
150 ıo 

300 2,5 
ıs 
10 

2000 5 
35 
ıs 
20 

30 
45 

200 2,5 
30 
20 
ıs 
ıs 
30 
70 
35 
ıo 

5000 2 
20 

(2357) 

Tutarı 

Lira 
3 

37 
135 

50 
32 
15 
12 
2 
4 

15 
80 
48 
17 

200 
90 
18 
52 

3 
2 

90 
50 
37 
45 

242 
4 

180 
40 

350 
37 

990 
15 
20 
.110 

384 
40 
22 

140 
120 
150 

22 
15 
20 
20 

2 
60 

16~0 

30 
16 
15 
10 
80 
24 
20 

8 
40 
45 

1530 
22:5 

105 
6 

50 
30 
15 

7 
75 
50 

100 
210 

22 
80 

so 
22 

5 
ıs 
80 
60 
37 
15 
70 
ıo 

10 
100 
140 

Kuru\ 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
40 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
75 
80 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
01) 
00 
'lO 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
50 
00 

00 
50 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
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Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 

ELAZIZ NAFIA MÜDÜRLOGONDEN : 
ı - Elizizde ye "d 1 nası ( ııı) b" r nı en yapı acak olan 80 yataklık hastane bi-

kapalı zarf uıs:li;:a er:~ftmammenkbedel ve vahidi esasi üzerinden 
• • 81 eye onulmuştur. 

2 - Bu ışe aıt şartname ve evrak •unlardırı 
A - Bayı~dırhk işleri genel şartnameıi 
B - Fennı şartname 
C - Husuıi şartname 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan projeleri 
H - Mukavele proiesi 

göre~i~~;liler bu şartname ve evrakı vilayet nafıa müdür1üğünden 

15 3~ d ~~;i~t~e 6 ağustos 937 tarihine milsadif cuma günü saat 
ekıiltO: k z ı.z e nafıa müdürlüğü odasında müteşekkil artırma ve 

e o~ısvonunda yapılacaktır. 

temi~; Eksıl~eye girebilmek için isteklilerin 6800 lira muvakkat 
zımdır. vermesı ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi li-

ri :ıt;,Nb~fnıalyelkkalehtilı:ıden alınmış 937 senesi için muteber asga. 
ıra ı e ıyetname. 

~ - r:1 yılın~ ait ~icaret odası vesikası 
mima; b l~a~~ mud~etınce !ş başın~.a diplomalı bir mühendis veya 

uracagına daır t eahhutname. 
5 - Teklıf mektupları yuk d 3 U .. 

bir saat evveline k d . ar a . .ı:~u maddede yazılı saatten 
verilecektir Posta ~l:rg;:~ı~~on ~eıshgıne makbuz . mukabilinde 

mad~e~e _yazılı saate kadar e;;l~i~ oh~a~~~ı::;nzar~;~a~~~~rn.:~ 
~auht~~e e'Ji;ı;;:e~aptılmış bulunma(sı şarttır. Postada olacak gecikmeler 

. 4352) 2--3554 

Ankara Merkez llıfzıssıhha 

Müessesesi Satınal·ma l{omis
yon Başkanlı~ndan 

1 - Müessese hayvanlarının muhammen bedeli 9785 lira olan 
ZOOOO Kg. yulaf 50.000 kğ. arpa 100.000 kğ. kuru ot 70.000 kğ. saman 
10000 kğ. sap ve 7000 kğ. kepek 7.8.937 gün saat 11.30 da kapalı 
.ı:arf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe girmek istiyenler 733 lira 88 kuruşluk muvakkat 
teminat ile ticaret odasına kayıdlı ve bu işle meşgul olduğunu tev-
sik etmesi lazımdır. ' 

3 - Şartname parasız olarak mliessese muhasib mutemedliğin
c:ıen alınabilir. 

4 - Tek1if mektubları yukarıda birinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar eks"ltme komisyon reisliğine makbuz mıı· 
kabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mumu ile mühürlü ve ay
nca kapatılmış olması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2221) Z-3581 

Aydın Vilayeti Daimi 
Enc·ümeninden 

1 - Eksiltmeye konulı!n iş Aydının Söke . Ortaklaı yolunun 
11 + 465-17 + 500 kilometreleri arasında şosa ve sınai imalat in
şaatidir. Bu işin keşif bedeli 17551 lira 67 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - İnşa olunacak şosa v~ köprülerin tesviyei türabiyesine ve 

şosa ve kargir inşaatına dair fenni şartname. 
C - Mukavele proıesi 
D - Ba~ınhrlık işleri genel şartnamesi, 
E - Ke~ıf cetveli ve projeler, 
3 - Eksıltme 2.8.937 pazartesi günü saat on beşte vilayet en· 

cümeninde yapılacaktır. 

4 - Eks~ltme kapalı zarf usuliyledir. . 
5 - Eksılt.meye girebilmek için istekliler~n 1316 !ıra 38 kuruş 

muvakkat temınat vermesi bundan başka aşagıda vazıh vesikaları 
haiz olması lazımdır 

A - Vekaletten alınan miiteahhidlik vesik?.sı, 
B - Ticaret odasına kayrdlı olduğuna dair vesika, 
6 - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 

eveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektub!arın niha· 
yet üçüncü maddede vazıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile ivice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada ola. 
cak gecikmeler kahul edilmez (2145) ?.- 3481 

Kocaeli iskan müdürl~Oiinden: 
1 - İzmit merkezinde 101 numaralı şehir tipi planına göre 

yaptırılacak 16 adet göçmen evinin kerestesi: çam, kapı; penceresi 
ve teferruatı ile beraber eve gitmesi lazım gelen 25 kilo çividen 
8 kilo 15 santimlik çivi iskan dairsi tarafından veri mek ve diğeri 
de müteahhide aid bulunmak şartiyle 3181 lira 44 kuruş bedeli ke
şifli şehir tipi evler. 

2 - Geyve kazasının Akhisar nahiyesi merkezinde ~03 numa· 
rah köy tipi planma göre 38 alet göçmen evinin 14303 lıra 58 ku
ruş bedeli keşifli ve anahtar teslimi şartiyle bilumum. malzem.esi 
müteahhide aid bulunmak suretiyle ve kapalı zarf usulıyle eksılt
meye konulmuştur 207.937 den itibaren on beş gün müddetle 5.8. 
937 perşembe günü saat on beşte iskan dairesinde toplanııcak olan 
komisyon muvacehesivle ihalesi yaprlacaktır. 

3 - Muvakkat teminat vüzde vedi buçuk itibariyle İzmit mer
kezindeki 16 ev için 238 lira 61 kurut Geyve Akhisarındaki 38 ev 
için de 1072 lira 76 kuruştur. 

4 - Bu işe aid keşifname fartname ve plan iskin müdurlüğü· 
ne meccanen verilecektir. 

5 - Talip olanlar teklif mektuplarile beraber teminat mektu· 
bu veya makbuzlarını ve ellerindeki ehtiyetnamelerini ve ticaret 
odasınlan verilmiş olan hüviyet va!'8kasını m~hürlü bir sarf~ k~ 
yarak yukarıda söylenen saatten bır saat evelıne kadar komııyon 
reisliğine göndermeleri lazımdır. 

6 _ Tediye şekli Sıhat vekaleti?.den gelen 12.7.937 gün ve 56 
sayılı yazıya bağlı talimatnameye gore Kızılay tarafından yapıla-
baktır. 
caktır. (2308) 2-3629 

Niğde vali1iğinden:, 
1 _ Niğde vilayetimiz merkuinde 124 şehir tipi tip 2 resi"! 

l02 kirgir göçmen evi yapılacaktır. Beherinin muhammen bedelı 
673 lira 17 kuruştur. . .. . . 

Merkez kazasının köylerınde 80 tek. ve 45 çift lirgir k.oy tı~ı 
göçmen evi yaptırılacaktır. Beher tek evıı:ı muhammen bedeh 631 lı· 
ra 47 kuruş ve çift evin muh~men ~~~lı 1171 lira 60 kuruş~r. ~ 

2 _ Aksaray kazasının Saglık koyunde 199 tek ve 96 çıft kar: 
gir göçmen evi yaptırılacaktır İt Bunlar~an 100 adedinin. ke~e~te~ı 
hükilmetçe temin olunacaktır. erestesı verilen bu evlerın e erı
nin bedeli 304 liradır. Diğer tek evlerin muhammen bedeli 600 ve 
çift evlerin 1113 lira 69 kuruştur. 

3 _ Bor kaza merkezinde. 46 tek ve 25 çift kargir g?çmen evi 
yaptırılacaktır. Beher tek evın muham~en bedeli 592 lıra 83 ku
ruştur. Ve içft evlerin muhanıme~ bed~elı .1105 lira 31 kuruştur. 

Bor orta köyünde 11 tek ve 6 _çıft kargır köy evi yaptırılacaktır. 
Beher tek evin muhammen bedeh 575 lira 86 kuruş ve çift evin mu
hammen bedeli 1068 lira 79 k~ruştur. ~ 

4 _ Ulukışla kaza emrkezı~de 15 ~argir şehir tipi ve 7 muhtelif 
köylerde ceman 32 tek ve ıs çıft kargır göçmen evi yaptırılacaktır. 
Şehir tipi evlerin beherinin muh~mmen bedeli 614 lira 25 kuruş ve 
tek evlerin 582 lira 40 kuruş ve çıft evlerin 1079 liradır. 

5 _ Bu evlerin Aksaray kazasında yaptırılacak 100 tanesinin 
yalnız kerestesi vekalet tar~fı?~:~ ve~ilecek olup bundan maada· 
sının bilumum malzeme ve ışçılıgı keşıf, plan ve şartnamelere uy• 
gun olarak inşa edilmek üzere a~a~t~r teslimi müteahhide aiddir. 

6 _ Pazarlık 2.8.937 pazartesı gunü saat ıs de vilAyet makamın• 
da toplanacak hususi ~omisyonda yapılaca~tır. . . .. 

7 _ Vilayet dahilınde yapılacak .evlerın hepsı toptan bır mu-
teahhide verileceği gibi he~ kazay~ aıd o.lantan kaza itibariyle ve
ya 50 şer evin partiler haJınde mut~addıd müteahhidlere ihale e· 
dilebilir. Toptan talih olacaklar tercıh olunur. Komisyonun bu hu-
ıusta hakkı takdiri vardır. . . 

8 _ Muvakkat teminat tahblerın teahhild etmek istedikleri itin 
keşif bedeli üzerinden baliğ olaca~ı muhammen kıymete göredir. 

g - Evlere aid plin fenni ve ~dart tartnameleri görmek ve al· 
mak için tatil günü hariç olara~ ~~~~ gününe kadar Kayseri, ı .. 
tanbul, Adana, Menıin iskin m~durluklerine ve Ankara iskin u-
mum müdürlüğüne müracaatları ılAn olunur. (2294) 2-3626 

Ankara Vilayetinden: 
Damızlık aygır deposuna alınacak ~6.000 kilo yulaf ve 25.000 

ita 36.ooo kilo kuru ot 2.8.937 ~azart~aı günü saat on bette vita· 1 
yet daimt encümeninde a~k eklıltme _ıle ihale yapılacağından prt· 
nameyi görmek istiyenlenn baytar dırcktörlüğüno müracaatları i· 
liıı olunur. (2090) 2-3395 

Aydın vilayeti 
daimi enr.iimeninden: 

1 - Eksiltmeye konan iş Aydın memleket haı. <anesi pav yonu 
937 yılı büdcesine konan tahsisata göre bir kısım inşaattır. Bu ış.in 
keşif bedeli ( 13000) liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak ,unlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi ve mukavele pıojesi, 
B . Fenni şartname 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D • Yapı işleri şartnamesi 
E . Keşif evrakı ve projeler 
İstiyenler bu evrakı Aydın nafıa müdürliiğünde görebilirler. 
3 - Eksi tme 5.8.937 perşembe günü saat on beşte vilayet en· 

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usul iyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (975) lira muvak

kat teminat vermesi bundan b'.· şka aşağıdaki vesikaları haiz olması 
lazımdır. 

A . Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası 
B - Ticaret odasına kayıtlı o cluğuna dair vesika 

6 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar encümende toplanna komisyona gönderilecek mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede vazıh saate kadar gelmiş ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır Postada o-
lacak gecikmeler kabul edilmez. 2-3431 

Elaziz İskan Direktörlüğünden : 
Elaziz merkezinde göçmenler için ı numaralı şehir planına göre 

yapılmak üzere 3.7 .937 tarihinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı· 
karılmış olan 74 tek evin inşasına talih zuhur etmediğınden 5 ağus· 
tos 1937 tarihine rastlayan per,embe günü saat 15 de Elaziz iskan 
dairesinde ihalesi yapılmak üzere 22. 7.937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle veniden milnakaaaya konmuştur. 

l - Bu evlerin mecmuu ke•if bedeli 32625 lira 12 kuruı;tur. 
2 - Bütün malzeme işçiliğiyle beraber müteahhide aid olmak 

üzere ve anahtar teslimi suretiyle yapılacaktır. 
3 - Yüzde 7,5 dan tutan olan muvakkat teminat bedelinin iha

lede nevel yaurılmı• olması lizımdır. 
4 - Fenni ve idart şartname ve planlar istekliler tarafından pa

rasız olarak Elaziz iskin dairesinde her zaman görebilirler. 
s - tsteklilerin eksiltmeye airebilmeleri için kanuni şekilde 

tanzim edilmiş ehliyet vesikalarını ihraz etmeleri şarttır. 
6 - Posta ile gönderilecek zarfların vurudunda husule gelebi· 

lecek teahhürden mütevellid itirazlar nazarı dikkate alınmaz. 
7 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte Eliziz iskan müdürlüğü 

dairesine mürac:tatları itan olunur. (4645) 2-3718 

Jandarma ~enel komutanlı~ 
Ankara satınalma komisvonu11dan: 

Jandarma genel komutanlığı binası ile Müstakil jandarma Tabu. 
ru Suvari bölüğünde keşif bedeli 1898 lira 69 kuruş olan inşaat 
6.8.937 cuma günü saat (10) da açık eksiltmeye konulacaktır. 

Şartname keşifname jandarma Genel komutanlığındaki komis
yond n alınabilir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gün saatin
de 14:1 liralık teminat makbuz veya Banka mektubu ile komisyona 
baş vurmaları. (2196) 2 -3519 

Malatya tlhaylıihndan 
1 - 20900 lira keşif bedelini muhtevi olup yirmi gün müd· 

detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan ve Vilayet mer. 
kezinde yaptırılmakta bulunan sinema binası ikmal inşaatına ta. 
Jip <" arharnıfan 21. 7. 937 tarihinden itibaren bir ay zarfında pa• 
zarhkla isteklisine verilecektir. 

2 - İsteklilerin Nafıa YCklletinden verilmi' ehliyetnamele
rinı ibraz eylemek şartiyle her ıün vil&yet daimi encümenine 
müracaatları ilin olunur. 3--3678 

Nafia Vekaletinden: 
13 - ağustos - 937 cuma günil saat ı4 de Ankarada vekilet mal: 

zeme eksiltme komisyonunda 3669 lira 50 kuruş muhammen bedelh 
14 kalem (1255) parça tersim malzemesinin açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak Ankarada vekilet malzeme 
müdürlüğünden 'llınabi?ir. 

Muvakakt teminat 275 lira 21 kuru,tur. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesaik ile 13 • ağuıtoa • !)37 cu

ma günü saat 14 de komisyonda bulunmaları lbımdır. 
(2222) z-3685 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Ekıiltmeye konulan it: Etlikte tevlian yapılacak au tesisa

tı keşif bedeli (19.920) lira (47) kuruştur. 
2 - Eksiltme 3.8.937 tarihinde 11h günü sut 15 de nafia ve

kAletinde sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme ,artnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname 'Ve projeyi (1) lira 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1494) lira (4) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve ticaret odasına kayıdlı bu
lunduğuna dair vesika ile asgari ( 15) bin liralık nafia ıu işlerini 
teahhüd edip bitirdiğine ve bu kabil au işlerini başarmakta fenni 
kabiliyeti olduğuna dair nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar sular umum müdilrlU.ğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(1975) 2-3397 

Ankara Valiliğinden 
Keşit bedeli (6500) lira (7) kuruttan ibaret bulunan Gazi Terbi. 

ye enstitüsü tamiratı açık eksiltmeye konulmUftur. 
Eksiltme 7.8.937 cumartesi günü ıaat il de Ankara Nafıa mü

dürlüğünde toplanacak ihale komiıyonunda yapılacaktır. 
İstekliler Ticaret odası vesikası ve (487) lira (51) kuruşluk temi. 

nat muvakkat makbuzu Yeya mektubu Nafıa müdürlüğünden alına
cak ehliyet vesikaaiyle birlikte yukarda yazılı saat ve günde komiS
yona gelmeleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi her gUn Nafıa müdürlüğünde göz· 
den geeçire bilirler. (2203) 2 - 3517 

Anl"ara Belediye Reisliğinden : 
İmar müdürlüğüne kadastro veya nafia fen mekteblerinden me

mn üç fen m~mu~ alınac.aktır ·!3unla~a tecrübe ve bilgilerine gö
re 120 • l~O l.ıra ücret verılec~ktır. lıtıyenlerin mekteb şahadetna
mesi ve şımdıye kadar çahştıgı yerlerden aldıkları vesikalarla bir
likte belediye reisliğine müracaat etmeleri İı1An olunur. (2250) 

2-3582 



B =========================================ULtn; 31 - 7 

Moskova 5 inci 
Tiyatro festivali 

ı eylülde Moskovada 5. inci Tiyatro Festivali açılacaktır. 
Festival şu üç turdan ibaret olacaktu: 

Moskovada 1 eylülden 10 eylüle kadar 

Leningrad'da 10 eylülden 15 eylüle kadar 

Ukranya'da 

(Harkov, Rostov ve Kiev) 10 eylülden 20 eylüle kadar. 

Her türlü maHimat almak için İntourist'e (İstanbul, 
Galata Hovagimyan han) veya 

Natta şirketine (İstanbul, Galatasaray) müracaat etmek lazımdır. 
2-3765 

Erzurum Nafia Direktör} üğünden : 
İspir kaza merkezinde yeniden yaptlacak olan 15000 lira bedeli 

keşifli hükümet konağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 

tur. b' d'l 1 _ Eksiltme günü 12.8.937 perşembe günü saat 15 tes ıt e ı e· 
rek Erzurum hükümet konağı içinde vilayet makamında yapıla-

cak~ı~ İstekliler evrakı fenniyesini Erzurum nafıa müdürlüğünde 
ve İspir kaymakamlığında okuyabilirler. 

3 _ Muvakkat teminatı bin yüz yirmi beş liradır. 
4 _ İstekliler resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 sayılı nüsha· 

sında çıkan talimatnam~ye g?r~ vesika~arını hazırlayıp ~~90. sayılı 
kanunun 32 inci maödesı mucıbınce teklıf mektuplarını bırıncı mad
dede yazılı gün ve saatte!1 ~ir saat eveline. kadar komisyon .riyaseti· 
ne göndermeleri mecburıdır. Postada gecıkmeler kabul edılmez. 

(4517) 2-3717 

Urfa vilayeti daimi encümeninden 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Urfa Akçakale yolunun 44 .. 850-

47 + 500 inci kilometreleri .arasında. inşa edilecek 2650 metre tul 
şosa inşası olup keşif bedelı 16630 lıra 90 kuruştur. 

2 _ Bu işe aid şartname . ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesı. 
B - Mukavele projesi . 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesı 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşifname, 

F - Grafikler, "d" r·w .. d · 
lstiyenler bu evrakı Urfa vilayeti nafıa mu ur ugun en 5 lıra 

mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 20 ağustos 937 cuma günü saat 11 de Urfa vili

yeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1247 lira 50 kuruş 

muvakat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazım-
dır. 

A - 937 senesine a.id ticaret odası vesikası, 
B - Nafıa vekaletinden alınmış 937 senesine aid müteahhitlik 

ehliyet vesikası, 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

eveline kadar Urfa vilayeti daimi encümen reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
saat ona kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış buluması lazımdır. 

7 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2412) 
2-3756 

Emniyet umum müdiirlüğünden: 
ı - Elde mevcud örnekleri ve şartnamesinde yazılı vasıfları da

iresinde zabıta memurları için azı 5800 çoğu 6000 ~i~! fotin ile azı 
300 çoğu 500 çift getir kapalı zarfla 6.8.937 cuma gunu saat 15 de 
satın alınacaktır. -

2 - Fotinin beher çiftine beş lira ve getirin beher çiftine üç li-
ra fiat takdir edilmiştir. 

3 - Bu levazıma aid şartnameyi almak ve nümunelerini görmek 
istiyenlerin emniyet umum müdürlUğü satın alma komisyonuna mü
racaat etmeleri. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2362 lira 50 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mekt•1bunu muhtevi teklif mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. 

(2154) 2-3509 

Bina İşleri İlanı · 

Nafıa Vekaletinden 
1. Eksiltmeye konulan iş: İstanbul yüksek mühendis mektebi 

pansiyon binası inşaatidir. 
Keşif bedeli 260.907,49 triadır. 

2. Eksiltme 11.8.937 tarihinde çarşamba günü saat 15 de nafıa 
vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 13 lira beş ku
ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 14.186,30 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış miiteahhidlik 
vesikası ibrnz etmesi ve yaptığı en büyük inşaat bedelinin 50.000 
liradan aşağı olmaması ve müteahhidin bizzat diplomalı mühendis 
veya mimar olmşsı veya bunlardan birinin fenni mesuliyeti altında 
işin yapılacağı ve inşaat müddetince işin başında bulundurulacağı 
nı teahhüd etmesi lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. 

Postada olacak eecikmeler kabul edilmez. (2267) 2-3663 

Ankara Valiliğinden 
Maarif vekaletinin icarı altındaki binanın arka cephesine yapı

lacak olan (695) lira (38) kuruş bedeli keşifli demir parmaklık işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5.8.937 perşembe günü saat on beş buçukta Ankara 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin ticaret o
dası vesikası ve 52 lira 18 kuruşluk teminatı muvakkate makbuz 
veya mektubu, nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasiy· 
le birlikte yukarıda vazılı gün ve saatte daimi encümene gelme
leri 

istekliler keşif ve şartnameyi her gün nafia müdürlüğünde 
gözoen ueçirebilirler. (2152) 2-3467 

1 
Ankara Lc\azun Anıirlii!i Satmalma 

Komisyonu llaolan ._______________ ----------------
ı - Malatya briliklerinin ihtiyacı için 1,141,756 kilo kuru ot 

kaplaı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . .. 
2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 9 da Elazızde tu-

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. . . 
3 - Tahmin bedeli 57087 lira olup muvakkat tem~n.atı 4281 lıra 

58 kuruştur. Şartnamesi her gün ko~isyonda g?rüle~ılır .. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cu maddelerındekı vesıka ve te

minat makbuzlarını havi teklif mcktublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2400) 2~3746 
tLAN 

ı _ Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812948 kilo kuru ot kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. A • •• 

2 _ Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi giinü saat 9 da Elazızde tu· 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Tahmin bedeli 40647 lira 40 kuruş olup muvakkat .~e~ın~· 
tı 3048 lira 56 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda gorulebı-

lir. · 'k t 4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cU mu' erindekı vesı a ve e-
minat makbuzlarını havi teklif mektubların ı ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2406) 2-3751 
İLAN 

1 _ Malatya birlkilerinin ihtiyacı için 701334 kilo arpa kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. A • •• 

2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 14 de Elazızde tu· 
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. . . 

3 _ Tahmin bedeli 38595 lira olup muvakkat temıı:ı~tı 2894 lıra 
65 kuruştur. Şartnamesi komisyonda her gün görül~bılır: 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindekı vesıka ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublıırını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2404) 2~3750 
İLAN 

1 - Eliziz birliklerinin ihtiyacı için 497792 kilo arpa satın 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 24889 lira 60 kuruştur. ~ . .. 

2 _ Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 14 de Elazızde tu
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. . 
4 - Muvakkat teminatı 1866 lira 72 kuruştur. Şartnamesı her 

gün komisyonda görülebilir. . . 
5 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindekı vesıka ve te

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkür komisyona vermiş bulunmaları. 

(2403) 2-3749 
tJ..AN 

1 _ Hozat birliklerinin ihtiyacı için 309156 kilo arpa kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. • . .. 

2 _ Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 15 de Elazız tu-
men satın alına komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Tahmin bedeli 18549 lira 36 kuruştur. Muvakka~. ~~mıı:ı~tı 
1391 lira 20 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda gorulebılır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cil maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2401) 2-3747 
t LAN 

1 - EJaziz birliklerinin ihtiyacı için 810096 kilo kuru ot ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 16.8.937 pazartesi günü saat 11 de Elazizde tü-
men satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Tahmin bedeli 36454 lira 32 kuruştur. Muvakkat temınatı 
2734 lira 7 kuruştur. Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat evetine kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2402) 2-3748 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu müessesatı ihtiyacı için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 42 ton koyun etine istekli çıkmadığından bir 
ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - tlk pazarlığı 6.8.937 cuma günü saat on beşte levazım a-
mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Koyun etinin tutarı 1596~ lira olup mu vak~~~. t~mınatı 1197 
liradır. Şartnamesi her gün komısyonda parasız gorulur. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2367) 2-3742 
tLAN 

1 - Ankara garnizonu müessesa~ı i~tiyac~ için kapalı zarf~a 
eksiltmeye konulan 130 ton koyun etıne ısteklı çıkmadığından bır 
ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. .. .. A 

2 - İlk pazarlığı 6.8.937 cuma gunu saat 11 de levazım a· 
mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Koyun etinin tutarı 49.400 lir~ ?lup mu':'~kkat teminatı 3705 
liradır. Şartnamesi 247 kuruş mukabılınde ver~lır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 3 cü ınaddelerındeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gü~ ve saatte komisyona müracaatları. 

(2366) 2-3741 
tLAN 

1 -:- Harb okurlarının ihtiyacı için w açık eksiltmeye konulan 
6400 kilo çilek reçeline istekli çıkmadıgından 7.8.937 cuma günü 
saat 10 da yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Reçelin tutarı 2809 lira 60 kur.~ş olup. muvakkat teminatı 
210 lira 72 kuruştur. Şartnamesi her gun komısyonda parasız gö
rülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (2397) 2-3745 

İLAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü~ssesele~inin ihtiyacı için ka

palı zarfla eksiltmeye konulan 8000 kılo zeytın yağına verilen fiat 
pahalı görüldüğünden bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 17 .8.937 salı günü saat 15 te levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Zeytin yağının tutarı 5400 lira olup muvakkat teminatı 405 
liradır. Şartnamesi her gün parasız komısyon~a görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerındeki vesika ve te
minat m l·buzlariyle yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2395) 2-3744 
tLAN 

Tekirdağ garnizonu için 610 ve Malkara garnizonu için 230 ton 
ekmeklik un kapalı zarf usuliyle ve ayrı ay~ı şa~.tn.~melerle müna
kasaya konulmuştur. İhalesi 9.8.937 pazartesı .. gu~u saat 16.30 da
dır. 610 tonun 79.300 lira muhammen bedel uzerınden muvakkat 
teminatı 5215 liradır. 230 tonun 29.900 lira muhammen bedel üze
rinden 2242 lira 50 kuruştur. Şartnamesini okumak istiyenlerin 
her gün ve münakasaya iştirak iatiyenlerin muvakkat teminat mak
buz ve kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektublarını ihale aa
atından bir saat evel Tekirdağında tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2253) 2-3571 

İLAN 

1 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden 

Ecnebi memleketlere 
talebe gönderilecek 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtısas şubelerinde ye· 

tiştirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi 

memleketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, aşağıda yazılı şartları ha.iz olmaları lazımdır. 

Umumi §artlar: 
1 - Türk olmak, 

2 - Tamüesıhha olmak, 

3 - 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak, 

4 - Liselerin fen kısmından mezun olmuş bulunmak, 

Hususi şartlar: 

1 - 1933 - 1937 s eneleri arasında Jiselerin fen kısmından 

mezun olmuş bulunmak. riyaziye, fizik, kimya dersleriyle ya

bancı dilden iyi derecede not almış olmak. 

2 - Tahsile gitmeğe ve avdette banka hizmetinde çalışma

ğa mani resmi veya hususi bir teahhüdü olmamak, 

Talihlerin nihayet 10 ağustos 1937 tarihine kadar aşağıdaki 

vesaiki (M. E) rumzu ile Ankarada Sümer Bank umumi mü

dürlüğüne ve İstanbulda Sumer Bank İstanbul şubesine gön· 

dermeleri lazımdır. 

1 - Hal tercümesi, 

2 - Mekteb şehadetnamesi ve imtihan notları cetveli, 
3 - Resmi bir hastaneden alınmış ve yukarıda yazılı sıbat 

ve bünye şartlarını muhtevi bulunmuş bir aıhat raporu, 
4 - 4 adet fotoğrafi, 
5 - Tasdikli hüsnühal varakası, 

Bu vesikalar makine ile yazılmış üçer nüsha olarak gönde
rilecektir. 

İmtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. 2-3766 

~ 
Pazarlık Usuliyle Eksiltme İlanı : 

Elaziz Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Pazarlığa konulan iş şartnamede yazılan tadilata göre Tun

celi vilayeti Hozat kazasında yapılacak 100 zer hayvanlık 4 ahır ~e 
birer taburluk iki kışla ve müştemilltı inşaatıdır. Bu i,lerin ketıf 
bedeli 499592 lira 16 kuruştur. 

! - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel prtnamesi, 
D - Tesviyei turabiye şose ve klrgir inşaata dair fenni şartnaıD' 
E - Hususi şartname 

F • Silsilei fiat keşif metraj cetveli. 
G - Proje 
H • Devlet demiryolları fenni şarntamesi, 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı on lira bedel mukabilinde 

Tunceli nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Ekslitme 4.8.937 tarihinde çarşamba günü saat 16 ya kadaf 

Elazizde Tunceli nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 23750 lira muvak

kat teminat vermeleri ve hundan başka aşağıdaki vesikaları da ha~• 
olup göstermesi lazımdır. Nafıa vekaletinden alınmıı ehliyet ves•· 
kası ile ticaret odası vesikası, 

6 - Teklifler yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir .,at 
eveline kadar Tunceli nafıa dairesindeki eksiltme komisyonu reit
liğine verilecektir. Posta ile gönderilen mektupların nihayet 3 UO" 
cü maddede yazılı saate kadar gelmit olması ve zarfın mUhUr muJOd 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kr 
bul edilmez. (2361) 2-3714 --

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli (31.513) lira (29) kuruştan ibaret bulunan kUlttlr 

bakanlık civarında yapılacak 8 dükkSn işi kapalı zarf usuliyle e~· 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5.8.937 perşembe günü saat 15.5 da Ankara viıtyed 
dimi encümeninde yapılacaktır. İstekliler teklif mektublanm ti
caret odası vesikası ve (2363) lira (50) kurupuk muvakkat teıo!
natları nafia vekaletinden aldıkları 937 seneisne aid müteahhidlrl~ 
ehliyet vesikalariyle birlikte aynı günde saat 14.5 da encümen • 
yasetine vermeleri. 

İstekliler keşif evrakiyle şartnamesini nafia 
gözden geçirebilirler. (2123) 

Konya Belediye Rei-;liğinden 
Konya belediyesi için aylık 150 lira ücretli bir mühendis v~Y' 

fen memuruna ihtiyaç vardır. Talip olanların Nafıa Vekaletııı• 
inha edilmek üzere "esikalarivle birlikte Konya belediye riyd6 
tine müracaat ey1em~eri ilan olunur. (2322) 2..367 

İLAN • 
Miktarı M. fiatı t. teminatı thal~n~ 

Kıtası Cinsi Kilo Kuruş Lira Krş. Tarihi SP ... 
Edirne birlikleri Sığır eti 83000 35 2179 15.8.937 ı; 
Uzun köprü ,, .. ., 27000 32 648 ,. 1 

Edirne tuğay birliklerinin sığır eti ihtiyacı kapalı zarfla mUıır 
kasaya konulmuştur. İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve ihale "; 
atinden bir saat evetine kadar kanuni vesikalarile birlikte teınin' 
makbuzlarını havi teklif mektuplarını Edirnede milfettitlik bi:;
sında askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. (2388) 2--37 

ZAYİ 

Kıt as cınsi Kilosu muhammen İlk teminatıİhale tarihi saatl Nüfus tezkeremi ve ilk o""1 
şehadetnamemi kaybettim. ~eol-bedel 

Edime birlikleri un 315.240 13 3074 6/ 8/ 937 11 Kapalı Z. 
Süloğlu ,. un 376.320 13 3670 7 /8/ 937 11 Kapalı Z. 
Uzunköprü ,, un 86.520 13 844 6/ 8/937 16 Kapalı Z. 
Yukarıda cinsi mikdarı şekli yazılı senelik un alınacağından isteklilerin belli gün ve saattan bir 

saat evel Edirnede müfettişlik binasında tugay satın alma komisyonunda lazım gelen vesaikle bir-
likte >ıazır bulunmaları. (2101) 2-3399 

. . 1 ~ d k' . . ..~~ ını a a~ ım an es ısının •• 
mil yoktur. 

f'erkeşin Eskipazar Bayıf1 at 
köyünden Kemal oğlu 'fal 

2-3~61 
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Miıh Mıiılafaa \ ekaleti IOiaımalrua 
Komi..,,·onu ilanları ------------ ----------~· 

Aslceri mektt~hlere talebe alınıyor 
1 - 937 • 938 ders yıh için Kuleli, Maltepe, Bursa, liseleriyle 

Konya ve Erzincan askeri orta okullarının bütün sınıflarına Kırık
k~le?eki sanat lisesinin birinci (9.) sınıfına, Ankara ve Konya ge
dıkh erbaş hazırlama mekteblerinin hazırlama ve orta kısımları
nın ilk sınıflarına talebe alınacaktır. 
. 2 - Kaydı kabul şartlarr geçen senenin ayni olup bi.itün asker-
lık şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerd.e l temıı:u.zda bas
lar ve 10 ağustosta biter. Yalnız Ankara gediklı mektebının kaydı 
kabul müddeti 30 eylüle kadar devam eder. 

4 -:- Askeri mekteblere girmek istiyenle.r Ankarada _bulunanlar 
C:ebecıdeki gedikli erbaş hazırlama mektebıne ve askerı mekteble
rın bulundukları yerlerde oturanlar doğruca mektebl.ere ve ba~ka 
yrlerde oturanlar da bulunduklarr mahallin askerlık şubelerıne 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamamlattırıp 
askerlik şubeleri vasıtasiyle ve noksansız bir halde girmek istedi· 
ği mektebe göndermeli ve mekteb tarafından seçme imtihanı için 
çağrdmadıkça hiç bir istekli beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

. 6 - Seçme imtihanı için çağrılan isteklilerin mektebe kadar 
gıtmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacakları 
masraflar tamamen kendilerine aiddir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbe· 
tinde mekteblere namzed olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata 
uygun olarak kati kabulleri yapılmıyanlar hiçbir hak iddia edemez· 
ler. 

8 - İbka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlara bir sene tahsil 
f~sılası. olanlar ve mektebe girmek için nüfus kağıdında yaşını tas
hıh ettırenler askeri mekteblere alınmazlar. 
. 9 - Gedi~li erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı köy 
ılk mekteblerı mezunları alınır ve köy çocuklarından iki sene tahsil 
fasılası olanlar mekteblere kabul edilir. (1811) 2-3042 

BtLtT 
. ı . - Bir ç.iftin~ ?içilen ederi 700 kuruş olan ıo bin çift çizme 
ıl~ hır metresıne bıçılen ederi 30 kuruş oJan 495 bin 800 metre ba
kı astarlık bez kapalı zarfla ayrı ayrı eksiltmeye konulmuc:lardır. 

2 - Çizmenin şartnamesi 350 ve astarlık bezin 744 ku~ruşa M. 
M. V. satın alma KO. dan laınır. 

3 - Çizmenin ilk teminatı 4750 ve astarlrk bezin ilk teminatı 
8687 liradır. 

~ - Çizmenin ihalesi 3.8.937 sah günü saat 11 de ve astarJık 
beıın ihalesi aynr gün saat 15 dedir. 

5 - Bu eksiltmelere girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından behemehal bir saat evel M M v 
tm alma KO. na vermeleri. (2085) · 2_:339·8 sa-

BİLİT 

Y A P 1 .= Ankarada kışla ya~ısı kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. Keşıf tutarı: (690.507) lıra 76 kuruştur. Keşif proje ve 
şartna!'"eleri 34 lira 53 kuruş mukabilinde inşaat şubesi~den veri· 
lecektır. !HALESİ: 6.VIII.937 cuma günü saat on birde yapıla· 
caktır. İLK teminatı: (31.370) lira 31 kuruştur. Eksiltmeye gi· 
r~cekl~rden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddele
rınrl.e ıstenen belgelerle birlikte teminat ve tekliflerini havi zarf
lar ıhale saatından en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna versinler. (2118) 2-3416 

1LAN 
E1:EKTR1K tşt: ~arb. ~k!ulu arkasındaki binaya yer altı 

kablosıy~e cereyan ven1?1esı ışı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş· 
t~r. K.eşıf tutarr: 8401 hra 90 kuruştur. KeşH ve şartnamesi para
ıuyle ın~a~ şubesinde~ ve;.ilecektir. İHALESİ: 4.VIIl.937 çar
şamb~ g~nu saat .on bırdeaır. İLK teminatı: (630) lira ıs kuruş
~ur. E.~sıltmeyc f!ırece~lerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 

1
' ~ ~u m~ddelerınde ıstenen belgelerle birlikte teminat ve teklif
~rını havı zarflar ihal.e saatinden en geç bir saat eveline kadar M. 

· V. satın alma komısyonuna versinler. (2119) 2-3417 
İLAN 

1 - T alip çıkmadığından biçilen ederi 2700 1' . 
ile gurup elektroJ'eni ar-ık ek .1 ıra olan hır ışıldak 

. . " sı trneye konmuştur. 
2 - Eksıltmesı 6- Agustos 937 Cuma ünü . 

3 - İlk teminat parası 202 lira 50 k gt saat 11 dedır. 
4 Ek ·1 uruş ur. 

- ~ 51 tmeye gireceklerin 2490 sa ıl k' .. 
lerindc yazılı belgelerile b. l'k .h 

1 
Y ~. anunun ~.3 uncu madde-

satınalma k · ır 1 te 1 a e gun ve saatınde M M V 
omısyonunda hazır bulunmaları. (2192) 2 _:_ 3515 

ASANSÖR. BİLİT 
zere açık eksit~m~a:b okulu yemek ta.ş.ıma asansörü yaptırılmak Ü· 
proje ve ~ konmuştur. Keşıf tutarı: 3060 liradır K 'f 
si. 10 VIIşiar9t3n7amesı parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İheşlı • 

. . sah .. .. . . İ . a e-
kuruştu Ek . gunu saat on bırdedır. lk teminatı: 229 )' 50 kanunu~· 2 sı~.tmeye gir~cekl~rden ilgili bulunanlar 2490 ~~a ıh 
gün ve k. ~ cu maddelerınde ıstenen belg-elerle birlikte ek 'Jtmy 

va tınde M M v t 1 k . sı e (2224) · · . sa ın ama omısyonuna gelsinler . 
2-3542 

t . BİLİT 
kı kalem baytari 1 1 sair Cl'" •• ma zeme satın a ınacaktır. İhalesı' 10 8 937 ,..unu saat 10 dad r T h . b d 1. ( •. 

(345) 1. ..ı 1 • a mın e e ı 4600) liradrr İlk t · 
ırı:ı.uır. Evsaf . . · emınatı 

dclsiz olarak M M veVşartnamesl·ını aklma.k ve görmek istiyne be-
h 1 • · • • satın ama omısyonuna .. · 

a eye gıreceklerin 2490 1 k d murzcaat ve ı-. sayı ı anun a göster'l · mınat mektubiyle birlikt bell' .. ı en vesaıkle ve te-
meleri. (2246) e ı gun ve saatında komisyona gel-

2-3567 
!LAN 

46 kalem eczayi baytari e k 1 f . 
Bedeli (15400) lirad İh r . apa ı zar usulıyle satın alınacaktır. 
1~~ teminatı 1155 lir~dır i ~s~{.-r937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
gormck istiyen satın al .k s ~ ı er evsa~. ve şartnamesini almak ve 
reccklerın 2A90 say 1 k. omısyonuna muracaat ve münakasaya gı· _ 
)' "' · ı ı anunda ·· t ·1 ıf mektublarile birlikte belli iıgos erı e~ vesaikle teminat ve tek-
M. V. satın alma komisy g n "e saatınden en az 1 saat evel M 

onuna gelmeleri. (1613) 2-273 . 

ANKARA ASLİYE MAHKE t 
DA1RESİNDEN: MES İKİNCİ HUKUK 

Hazinei maliye namına avukat Mehmet Em· ı 
Ankarada Bahkpazarında Güzel İzmi - ın AL<~n tarafmdan 
apıırtımanında mukim l r sokagında Zıraat bankası 
dükii.nında kayserili İst~:tuı~al~~ fıazar~nda Er~iyeş_ bakkaliyesi 
lcyhıne mumaile h Ha r ' . gu arın an Nazıf oglu Hayri a
yonu azasından ~k y ı ~aktıyl~ 44 numaralı tahrir erazi komis
miıdürlüğünc 250 /n aldıgı harcırah avansından Eskişehir mal 
azasından iken ·Eıaı:a ve ~9 num_aralı tahrir musakkafat komisvonu 
muvakkate olarak ~z ~~. sandıg.mdan 19.10.1930 tarihinde sarfiyat; 
vaktile muamelei men ıs~ne ~e.rılen 286 lira ki cema •. 535 liranın 
olmakla mezkur ahsusıyesı~~ yaptrrmıyarak zimmetinde kalmı 
t~hsih hakkında ~~r:~~~ tah·~~~n.e ~e ı:ıasraf ve ücreti vekaleti~ 
lığ edecek mübaşiri.n . tebl~~r\ ı .. ~ttda. ıle a~tığı dava üzerine teb
leyh Hayrinin ikamet g ı mu a erındekı meşruhatında mumai
kılı?dığı gösterilmiş ;eaht'1: meçh~~ ol.d~ğun~a~ bila tebliğ iade 
yenın tebliğ ettirilmesi h ~v:cıd vekılın ılanen ıstıdanın ve daveti· 
müteakih macldeleri h"k'~ 1 ın. aki talebi H. U. M. K. nun 141 ve 
ve yevmi muhakeme g~ ~m rıne uygun görüJerek tebliğ edilmiş 
zır bulunulmadrğınrlanu~u o an 2.7.937 cuma günü mahkemede ha 
rı tebliğ.i.ne karar veriımtr~~ı sabık dairesin~.e .~lanen glyap kara: 
~mba gunü saat 14 de Aşk up m~hakeme gunu olan 15.9.937 çar 
ıresinde hazır bulunmanı~ :;aa asl.ıye ~h~emesi ikinci hukuk da
de işbu ilanın tebliğ makamı y hı~ vekıl ıkame etmeniz aksi hal
olunur. na kaım olunmak üzere keyfiyet ilan 

2-3763 

A~keri fahrik.alaı umuıı. .Müdürlüğii Satnıalma 
Komi '\ionu ilanları 

------------------ -----------------' KIRIKKALE cıv ARINDA HASAN DEDEDE 
YAPTIRILACAK İNŞAAT 

!<eşif .bedeli 10.734 lira 32 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as
~erı fabrıkalar umum müdrlüğü satın wlma komisyonunca 18 a
gustos 937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalr zarf usulü ile ihale 
edil;cek~ir. Şartname 54 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Talıblerın muvakkat teminat olan 805 lira 8 kuruşu havi teklif 
~ektublarını mezkur günde saat 14.30 za kadar komisyona vermele
rı ve kendilerinin de 2490 numaralr kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazıh vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2329) 2-3702 

71 TAKIM KIŞLIK ERAT ELBİSESİ 
202 ADET ERAT KAPUTU 

52 ADET AVCI YELECİ 
19A~ETNÖBETÇİKÜRKÜ 

. Tahmın edilen bedeli (3339) lira olan yukarıda mikdan ve cin
sı y~zılı melbusat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
~omısyo?unca 18.8.937 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ıhal.e ed_ılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talıblerın muvakkat teminat olan (250) lira 43 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
atta komisyona müracaatları, (2363) 2-3708 

KIRIKKALE CİVARINDA HASAN DEDE MEVKtlNDE 
. YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşı~ bedeli 19.439 lira 74 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as
kerifabrıkalar umu~ müdürlüğü satın alma ko~isy?nunca. 18 ağı~s
tos 937 çarşamba gunü saat 15 te kapalı zarf ıle ıhle edılecektır. 
Şar~nam~ doksan sekiz kuruş mukabilinde kom~syon~ao verilir. 
Talıblerın muvakkat teminat olan 1458 liryar havı teklıf mektub
larını mezklır günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanununun 2. ve 3. maddelerinde yazılı 
vesaikle muayyen gün ve saaate komisyona müracaatları. (2328) 

2-3701 

2000 KİLO ARAB SABUNU 
2000KİT.0 BEYAZ SABUN 

Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazrlı iki kalem sabun askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alm~ k~misyon~nca 16.8.937 pa .. artesi günü saat 15 te. açık eksilt
~e. ıle ıh~le e.dılecektir. Sartname parasız olarak komısyondan ve
rılır. Talıblerın muvakkat teminat olan 120 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları (2307) 2-3661 

7000 ADET 40 NO. BEHERİ 1000 YARDALIK SİY AH VEYA 
HAKt RENKTE MAKARA 

Tahmin edilen bedeJi 1400 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
?1isyonuı:ıca 16.~.937 pazartesi günü saat 14.30 da. açık eksiltme ile 
ıhal.e ed_ılecektır. Şartname parasız olarak komısyondan verilir. 
Talıblerın muvakkat teminat olıın 105 lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2306) 2-3660 

5000 KİLO ZEYTİN YACI 
Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan yukarıda mikdan ve cinsi 

yazılı malzeme asker1 fabrikalar umum müdürlüğü satm alma ko
misyon~nca 1~.8.937 pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile i
h.ale ~dılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lıblerın muvakkat teminat olan 225 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisvona 
müracaatları. (2305) 2-3659 

1082 ÇİFT ERAT FOT!Nt 
Tahmin edilen bedeli 5410 lira olan yukarrda mikdarr ve cin

si yazılı malzeme askeri fabrikalar u um müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 13.8.937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf ile i
hale edilecektir. Şartname parası7 olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat o1'ıa 405 lira 75 kuruşu havi teklif mek
tublarını mezkOr günde saat 14.30 za kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki 
vesaik le mezkOr gün ve saatte komisyona müracaatları ~-::1615 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktır İs· 

teklilerin şartları almak üzere umum müdürlük sıhat şubesine 
müracaatları. 2-3373 

URFA İCRA DAİRESİNDEN: Urfanın Gerz mahallesinden 
Ebuzer oğlu Duraka 352 lir3 7 5 ku~uşa mukabil bir evin ipotek su
retiyle borçlu Gerz mahallesinden iken ikametgahı meçhul kalan 
Mustafa oğlu Mehmet Sedd:ırun me~kur ipotekli evinin paraya 
çevrilmesi için alacaklı dura~:n ~~lebı _üzerine dairemizin 937~3~0 
sayılr dosyasında berayı teblıg gonderılen ödeme emri mübaşırın 
meşruhatma nazaran borçlu Meh~e~ Seddurun ikarnetgahmm meç
huliyetine binaen tebliğ edilem~dığınden 15 gün ödeme ve 30 gün 
de itiraz müddeti ki kırk beş gun zarfında ödeme emri tebliği ma· 
kamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2 3780 

DENİZ LEVAZIM SATINAMLA KOMİSYONUNDAN: 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen bedeli 26 kuruş 40 santim olan 

60.000 kilo toz şeker 11 ağustos. 937 tarihine rastlayan çarşamba gü
nü saat 15 de kapalr zarf usulıvle alınmak üzere münakasava ko-
nulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1.1~8 liradır. Şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak ahnabılır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayrh kanunun tarifatr dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektub]arını en geç belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Kasrmpaş~da bulunan komisyon başkanlığı-
na makbuz mukabilinde vermelerı. (4477) 2.:....3669 

DENİZ LEVAZIM SATİNALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - Muhammen bedeli 25.ooo lira olan 100 ton kalın benzin 11 

ağustos 937 tarihine rastla~an çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf 
usuliyle alınmak üzere ıııunakasaya .k.onulmuştur. 

2 - Şartnamesi 125 kuruş mtıkabılınde komsiyondan her gün a· 
lınabilir. Muvakkat teminatı 1875 liradır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublannı en geç belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı-
ğına makbu1 mukabilinde vermeleri. (4476) 2-3668 

Alılcara Valiliğinden 
Bala kazasında hususi ida:eye aid dispanser binasının tavan ve 

döşemelerinin tamamiyle tamı~ ve tadili yapılması için açık eksilt
meye çıkarılmıştır. İşbu yapının mu?aınmen bedeli 1201 lira 66 
kuruştur. İsteklilerin 16.8.937 _pazartesı günü saat 15 de vilayet da
imi encümenine ve tamirata .a~d. şartnameyi görmek için de vilayet 
sıhat müdürlüğüne gelmelerı ılan olunur. (2416) 2-3767 

DENİZ LEVAZIM SATIN~LM_A KOMİSYONUNDAN : 
ı - Beher kilosu~na tahmın edıle~ ~edeli 61 kuruş olan 40000 ki· 

lo zeytin yağı 10 - agu~tos - ı937 ta~~hıne rasthayn sah günü saat 
II,5 da kapalr zarf usul~yle alınma~ uzere münakasaya konulmuştur. 

2 _ Muvakkat temınatr l~~O hradır. Şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak alınabıhr. 

3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifat, dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasnnpaş~da bulunan komisyon başkanlrğma 
makbuz mukabilinde vermelerı. ( 4444) 2-3657 
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I Ankara Belediye Heisli~i ilanları 
~------~------ ~--------~~~-

İLAN 
Belediyeye olan borcundan dolayı haczedilen bir adet hokka ta· 

kımı 2.8.937 pazartesi günü saat 12 de Belediye mezat salonunda 
açrk artırma ile satrlacaktır. İstekli olanların o gün ve o saatte me· 
zat salonuna gelmeleri. 2-3781 

!LAN 
1 - Hacet tepesinin ağaçlanması i9İn bahçeler idaresine alı

nacak ağaç ve saire 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9590 liradır. 
3 - Muvakkat teminatI 719,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine müracaatları ve ihale 17 ağustos 937 salı günü saat 11 de 
belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin de saat ona ka-
dar belediye encümenine vermeleri. (2426) 2-3778 

İLAN 
1 - Otobüs idaresine alınacak keresteye talib çıkmadıgından 

eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 472,5 Jiradrr. 
3 - Muvakkat teminatı 36 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin 10 ağustos 937 salı günü saat on buçukta bele-
diye encümenine müracatları. (2425) 2-3777 

tLAN 
1 - Otobüs idaresinde bulunan 8 - 10 ton yanık yağın açık art-

tırması on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhamen bedeli (275) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (21) liradır. 
4 - Yağları görmek istiyenlerin her gün otobüs idaresine ve is

teklilerin de 10 ağustos 937 sah günü saat on buçukta belediye en-
ciimenine müracacıtları. (2420) 2-3776 

İLAN 
1 - Su idaresine alınacak demir boru ve teferruatı on beş gün 

müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (5518.45) liradır. 
3 - Muvakka tteminatı (414) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine müracaatları ve isteklilerin de 17 ağustos 937 sah günü saat 
on birde belediye encümeninde ihalesi yapılacağından saat ona ka
dar teminatlariyle birlikte teklif mcktublarınr belediye encümeni-
ne vermeleri. (2424) 2-3775 

t LAN 
1 - Su idaresine alınacak 35.000 kilo sömi kok kömürü 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 980 liradrr. 
3 - Muvakkat teminatı 73.50 liradır. 
4 -Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salr günü saat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. (2423) 2-3774 

tLAN 
ı - Su idaresine alınacak baklavalı saç, çelik, kuyruklu men

teşe köşebend, yuvarlak demir, perçin çivisi on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1984) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (149) liradrr. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2422) 2-3773 

!LAN 
1 - Su idaresine alınacak kösele, keten, kalay ve saire on bet 

gün müddetle açrk eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1612) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 121 liradır. 
4 - Şartnamesini göm1ek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salt günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (2421) 2-3772 

1 LAN 
1 - Otobüs idaresine alınacak boya ve levazımı on bef giln 

müddetle açrk eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 3813 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 286 liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek istiyenlerin her gün yazı iş

leri kalemine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salr günU aaat on 
buçukta belediye enciimenine müracaatlarr. (2419) 2-3771 

! LAN 
1 - Su idaresine alınacak 23.000 kilo kuru meşe ve gürgen odu-

nu on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 517,5 liradır. 
3 - Muvakat teminatı (39) liradır. 
4 - Şartnamesini .görmek istiyenlerin her gün yazr işleri kale

mine ve isteklilerin de 17 ağustos 937 salr günü saat on buçulr:tıa 
belediye encümenine müracaatları. {2418) 2-3770 

tLAN 
1 - Gökçe oğlu mahallesinde 147 inci adada 3 parselde 10 met

re murabbaı belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttır
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (300) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (22.5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcr he rgün yazı işleri kalemi

n~ ve isteklilerin de 17 ağustos 937 sah günü saat on buçukta bele-
dıye encümenine müracatları. (2417) 2-3769 

Kapalı Zarf U sulile Eksi tme Ilanı : 

l\lardiıı 1'Tafia Müdiirl~fJüııdeıı 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Cizre • Andiver arasındaki Deşt 

köprüsünün inşaat ve tamiratı: 
2 - Görülen lü zum üzerine tadilen yapılan keşif mucibince 

bedeli 12272 lira 36 kuruş olup bu keşif üzerinde nafia vekaletince 
yapılacak her hangi bir tadilatı müteahhit kabul etmcğe mecburdur. 

3 - Bu işe aid şaı tname ve evrakı fenniye şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni şartname. 
E - Keşif ve tahlil, fiat silsilei fiat. 
F - Prope. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı fenniyeyi Mardin nafıa daire

sinde görebilirler. 
4 - 26 temmuz 937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksilt

meye konulmuş olan bu inşaatın ihalesi 16 ağustos 937 pazartesi 
günü saat 14 de Mardin nafia dairesinde teşekkül edecek komisyo
nıı mahsus marifetiyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı .zarf usuliyle yaprlacaktrr. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 921 liralık muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka resmi gazetenin ı temmuz 
937 tarih ve 3645 sayısında yazılı nafia vekaletinden alacağı ehli
yet vesikasiyle ticaret odasında kayıdlı bulunduğuna dair 937 se· 
nesine mahsus ticaret ve sanat vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

7 :- Bu husu~ h~kkın~~ daha fazla mallımat almak istiyenlerin 
Mardın nafıa daıresıne muracaat etmeleri ilan olunur. 2-3755 

UYANI~ 
.. 1891 

Serveti fünun Servetı fünun 

1891 
. Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 

47 senedır durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se 
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 
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Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden 
Ankara mektebleri sabnalma komisyonundan: 

1 - Fakültenin 1938 finans yılı yemek münalı:asası 12 ağustos 
937 preşembe günü Ankara mektebJer muhasebedliğinde saat 15 de 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin her gün fakülte hesab memurluğuna müracaat 
ederek şartnameyi tetkik edebilirler. 

3 - Bin iki yüz on beş liradan ibaret olan ilk teminatın ihale 
günü öğleye kadar mezkur muhasebecilik veznesine yatrrılmış ol
ması lbımdır. 

4 - Bu ilan ücreti müteahhide aiddir. (2336) 2-3726 

P. T. T. Levazım l\fiidürlüğünden 
1) - İdare ihtiyacı iç.in 100.000 metre çift. lS0..000 m. tek na

kiJli ki ceman 250.000 metre sahra 'kablosu kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştUl'. 

2) - Muhammen bedeli (9.800), muvakkat teminatı (735) lira 
olup eksiltmesi 15 eylül çarşamha ganü saat (15) de Ankarada P. 
T. T. satın alma komisyonunda fiQ)rlacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu
nu, ticaret odasL vesikasmdan başka mütea.hhidlik ehliyet vesika· 
sını ve teklif mekı:ubunu muhtevi *:~ali nrflanm o gün saat (14> 
e kadar mezkur komisyona tevdi eytiyeceklerdir. 

'4-) - Şartnameler, Attkuada P. T .T. J<evazım miidörlöğünden, 
İstanbulda P. T. T. ayniyat şube müdiirlüğündeıt parsaı.z veciJe-
cektir. (2345) 2-3725 

Ululcışla belediye reisliğinden: 
1 - 1024 lira 93 kuruş keşif bedelli Ulukrşlada insa eôi1c~k u-

mumi hela ~çık eksiltmeye konn\muştur. ı · 
2 - Ebıltme 2-S.:937 ~azartesi günü 'Hat 1'1 d~ Uluk1şla ~ledi

ye dairesinde yapılacaktır. 
3 - İsteklileri eksiltme şartııame, plan ve şeraiti dairede gGr-e

bilirler 
"4 - Eksiltmeye girebilmek i9n 7'5 ~ira 87 kuruş muvakkat tmıi-

nat •ermeleri Han olunu. (2189) 2-3512 

P. T. T. Levazım ~füdürlüiünden 
l - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m/ m 10 ton 2 m/ m kt ceman 

150 ton demir tel kapalı zarf usulü ile .sa.tm alznacaktrr. 
2 - Muhammen bedeli (27.000), muvakkat teminatı (2025) li

ra olup eksiltmesi 14 eylül 937 (salı) ogüaü saat (15) de Ankarada 
P. T. T. utuı alma komisyonunda yapılaea.ktır. 

9 - İıotekfüec, muvakkat teminat makbıu voeya banka mektubu
nu, ticaret odası vesikasından başka. miiteahhidlik vasilc.a.sını ve 
teklif mektubunu muhtevi kapalı zacflarım o gün saat 14 e kadar 
mukQr komio1tyonaı tevdi eyleyecelcleııdir. 

4 - Şartnameler. Anltarada .P. T. T. lcvaum, lıtanbul Beyoğlu 
P. T. T. ayniyat şube müdürlüklerinden 035) lmruş iiCl'etle ve-
rilir. (2353) 2-3724 

Çorum Valiliğinden 
Ken=stt haric; olmak bere Simgnr1ıı kasabasmda yapılacak 4 

kargir tek ev (913) lira (92) kuruş, Alaca kazasının Karnıkara 
köyünden 20 çift ve 27 tek ket'piç ev (13.200) liııa (98) ve Kızıllı 
köyünde 5 çift, 13 tek kirgit ev (4598) l.W.a. (84~ ,..e Alaca hüyilk 
köyünde kerestesi dahil ve ı\nım, ~ kerpiç ve samanı hariç ol
mak üzere 2 çift, 16 tek kargir ev (6543) lira (!6) kuruş keşif be
dell~iyle ek&ittmeye çıkattlmışttt. lstcklilcrin '7esaiki fenniye ve 
tetrıınat maltbudarı ile ihale günü olan 2.8.937 ye kadar Çorum va· 
liliğinc müracaatları. (2379) 2-.3738 

Ulukısla ~lffliye reisliğinden: 
ı - 5365 lira 09 kuruş keşif bedelli mukışlada inşa edilecek 

mezbah& açık eksiltme\'e konulmuştur. 
2 - Eksiltme 2.8.937 pazartesi ızünü saat l4 de belediye daire· 

sinde yapılacaktıt 
3 - İsteklilrei eksiltme sartname. plan ve şeraiti dairede görebi

lirler. 
4 - Eksiltmeye ızirebilmek için 402 lira 39 kuruş muvakkat te-

minat vP.rmeleri ilan olunur. (2176) 2-35H 

Anliara Valilipndeı: 
Ankara • Haymana yaz yolunan bazı mahallerinde bataklık ya· 

pan yerlere menfez ve büz inşası ve kaldırım yapılması gibi işler, 
13.146 lira 47 kuruş bedeli ke-şifle açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Vilayet binasmda nafıa müdürlüğü odasında toplanan komis· 
yonda 16.8.937 ye müsadif pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapı
lacaktır. 

İsteklilerin teminatı muvakkate olarak {986) liralık banka 
mektubu veya makbuz ilmühaberlerinin ve nafıa vekaletinden al
dıkları 937 senesine aid müteahhidlik vesikasını hamil oldukları 
halde yukarıda sözü geçen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

İsteklilerin mukavele ve şartnameyi nafıa müdürlüğünde göre-
bilecekleri. (2362) 2-3728 

Müsabaka imtihanı 

Türkiye cumhuriyeti 
ziraat bankasından: 

1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterılecek mu
vaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olmamak üzere lü
zumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi almacaktır. 

2 - Bu mübabakaya girebilmek için siyasal bilgiler ve yüksek 
ticaret ve iktisad okulundan ve yahud hukuk fakültesinden veya 
bunların yabanq memleketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak 
gerektir. 

3 - Müsabaka 25. 26 ve 27 ağustos 937 de Ankara ve İstanbul 
ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlara, yol paraları 
verilerek Ankaraya getirtilib, eylül ır:arfında sözlü bir imtihana ta
bi tutulacaktır. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaüdlük haklarını da haiz 
olmak şartiyle müfettiş namzedlerine 140 ve şef namzedlerine 130 
ar Hra avlık verilecekti.r. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecekler ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
terfi ettirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde ça
hştırıl<>cak olan :.ef namzedleri ise bir senelik stajdan sonra yapı· 
lacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa şefliğe terfi ettirile
ceklerdir. 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Atı· 
kara, İstanbul ve İımir ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - İsteMiler, aranılan belgeleri bir mektubla Ankara Türkiye 
cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya 
gönriermck suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat 
mf'ktubunun en geç 10 a~stos 937 tarihinde ele değmi~ olması 
şarttrr. (2166) 2-3470 
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Sığır eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Koyun böbrek yağı 
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Kuru fasulya 
Kuru barbunya 
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Kuru bamya 
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Böğrüke 
Tuz 
Salça 
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Mete odunu 
Oürg ... oduru& 
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Ga.ıyağr 
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175 50 
.1 - Y.u arıda adları vazıh yiyecek ve yakacak ihtiyaç mikdarı eksiltme ş•rtnamesioe göre komisyonumuza bağlı okullar namına 

partı, p rtı kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konul muş ve ilk tcmiıı.at mikdan yanlarına yazılmıştır. 
l - rlluh.ammcn bedeli beş bin liradan ap~ı olanlar Açık eksihme suretile ihale edilecektir. 
3 - J:E~s~ltme Ankarada f smetpaşa kxz erutitü&ünde toplanacak komisyon huzurunda belli gün ve saatlerde yapılacaktrr. 
4, E . ıltmeye girebileceklerin 937 vılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun (2 ve 3) üncü madde erine göre ellerinde bulunarı 

~~ıl:m 1 r~~: tıcarethane namına işe gireceklerin ir;bu kanunda yazılı c:artlar içinde Noterlikten alma vekalctnameJerile komisyona ba~· 
elcı5 e ~ea~~~ı zarf eks.iltmclerinde tst klilerın yukarıda dı yazılı kanuna uygun olmak üzere k~p~b zarf. ~ktu~larına ~stenilen bcl-

~karn t hl at makbuzunu veya banka mektu1ılarını koymak sure tile zarfların üzerine tekliflerının h~ngı •fe. aıd oldugu ve kanuni 
ı .1 e . cı n vazıh ve zarflar mühürlii olarak belli gün ve saatl .. rd•n bir saat eve} makbuz mukabihnde koausyon Başkanlıfrna ... e-
rı mesı a ımd r Beli' .. . ~ " d"I T · la · 
atleri d · ı gun ve zamandan onra verılecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul e ı .m.ez'.. emınat rın eksrltnıe sa-
has 1 n .~? ~ve) Ank~ra mektebler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunmasr • eksiltme tattnamclerını gormek Üzere mel&tebler mu· 

"le("t ınde komısvon katibine mürcaatları ilan olunur. (1967) ~43 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 
Direktörlüğünden . 

Akyazı askeri kereste fabrikasının 937 mali yrb içinde yaptı. 
~ac~gı tomruk ve kez:estr nakliyatı önce eksiltmı:ye konulmuş ise 
pal azı ~I b bı kanunıvcvt- binaen ihalesı bozulduğundan tekrar ka-

1 r a ve on beş gün müddetle eksiltmeve konulmu tur. 
d • s 937 ersemhe gününde saat on beşte Adapazarın-a: pa~k k kar ısı_nda askeri kereste fahri kası yollama odasının ic;inde 

a 
2 

a ı . klıyatın ayrı ayrı ihalesi vaprlacaktır. 
va d Kurt kırığı ormanındaki maktalarmdan kuzuluk köyü ci 

r n a ta ikası ambarı • • 
rnctr k arına yaptırarae;ı tomruk ve L:eres.te 6000 
t: mı aptır Beher metre mikabına 550 kuru!I nakliye ücreti 

3 K ,... ' 1 at temın tJ 2475 liradır 
uzuluk k" .. 

pzarı ıst syon oyu cıvarındaki fabrikası ambarlarından Ada. 
kabtır. B('her ~~atr~apt.ıkrıahcağı tomruk ve kereste 5000 metre mi-

mı ına 225 kuruş nakl' .. t ' t hm' d"l mı ırııvak 1 teminatı 844 1. t ıve ucre ı a ın e ı. 
vak~at 1 ıradn stekl!Ier yukarda yazılı mu. 
la t m n t arını malıye veznelerine vatırıp alacakları makbuz 
d:•nı veya b nka mekt;ı~lan~ı ve ticaret odalarında kayıtlı bulun: 

·d .rrna d ır be gelerını havı ka ıa ı zarflarını ihale gününde saat 

Yon 1 o~de 1k2bdar komisyona vermeleri ve şartnamesini oörmek ·ıstf 
en crın a 'k ~d" I"~.. . .. • rı a mu ur u..,une muracaat1arı i!an olunur. 

- (2353) 2-3555 

Nafıa \ 7 el\:aletinden 
sah; ;d!'k ail~cye konul~n iş: .Küçük Menderes islihat ameliyatı 

K ıf '1'e/ /cak Belevı, Cellad ve Sağlık kavuşutları inşaatı 
2 E 1

: ( l30.+i4) lira ( '44) kuruştur. • 
15 de Naf ksıl~~el: ~ 7 agustos 937 tarihine rastlayan salı günü saat 1 

v"Aa etınde ular umu "d'" J'"ğ" · yonu odasında ka al f . m mu ur u u su eksıltme komiı-
3 ı ki P 1 zar usulıyle yapılacaktır. 

- ste ler k ·ıt . 
lık i teri genel ~ e sı me şart~amesı mukavele projesi, bayındır. 
kuruş bedel m ~a~~~ı8~esf, fennı şartname ve proeji (6) lira (53) 

4 - I:ksiltme 
1 

n. e ~ular u?'~m .mUd~rlüğünden alabilirler. 
kuruşluk muvakk?t\~~ebılmek ıçı.n ıstcklı.leri.n (7772) lira (23) 
rini teahhüd ed 'ıp fnfat .vermesı ve 50 bın lırahk nafıa su işlc

muva akıyetl b' · d' - · 
ni başarmakta fenni kabili eti e ıtır ıgıne :'e bu. kabil su işleri-
alınmış milteahhidlfk 'ky olduguna daır nafıa vekfiletinden 

ı vesı asrnı ibraz etmele • 
teklilerin teklif mek . • . rı. 

bir a t eveline kadar suı::~~~ ık.ın~.ı ~addcde yazılı saatten 
lind~ vermeleri lazımdır. Postada ol;1ildur.lküğUnl e mak kbuz ~ukabiR 

(2360) n gc.:ı me er abul edilmez. 
2-3754 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAVRt MENK"OL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: ' 

Ankaranın Necati Bey malıalltsi Anafartalar caddetrinde kıiıı 
ve tapunun 661 ada 87 pafta ~· 3, _4, P.arsel numarasında kayıdlı 268 
metre murabbaı arsada kSrgır dükkan ve 27 metre murabbeı ~
ıada ahşab hane ve 21 metre murab~ar arsada kargir dükJranm ı.
marca şuyıilandırılarak mahkemece bır kül halinde satılmasına ka
rar verilmiş olmakla mezkfrr iiç parça g~yri menkul bir heyeti u
mumiyesinin 17420 lira muhemen kıymetı vardrr. 

Evsaf ve müştemilat: ; . 
51. No.Ju dükkanın Hal~b sokagmda hır methali vardır. Haleb 

sokağına nazır kapıdan ginletek t_ahta merdivenle yukarı çıkrhr. 
Merdi ... en ba,ında bir hela küçük hı~ ~ntre küçük iki oda ve k~çü~ 
bir mutbah vardır. Dükk<lnlardan bırı yorgancı, diğeri elbisecı dı
ğeri de mobilyacı dükkanı olarak kulanılmaktadır. 

Satrş şartları: .. 
ı _ Satı~ peşin para ile olmak uzere 1.9. 937 tarihine mi.isadif 

çarşamba günü saat 14-16 yakadır Ankara icra dairesi gayri men
kiıl ıatış memurluğu odasında yapılacaktır. Talihler gayri men
kulUn takdir edilen krymetin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat mekt~bu ve yahud teminat olarak 
kabulü lazım gelen tahvil ve~ecekler.dır. Tapu v~ dellaliye ~üşteR 
riye aiddir. Binanın müte.rak~m ve.rgı ve resımlerı satıf bedelınde.n 
ödene•ektir. Arttırmada tekhf ed:len hed.el gayri menkule takdır 
edilen kıymetin % 75 şini bul.?ugu. ~akd.ırd üç defa nida ettirıl· 
dikten sonra en çok arrtıran m~şterısıne ıhalesi yapılacaktır. Tek
lif edilen bedel mala tavin edılen. kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en Ji ükstk t~k.lıfte ~ulunan müşterinin teklifi 
baki kalmak şartiyie 16.9.937 tarıhıne musadif perşembe günü saat 
14-16 da yapılacak ikinci bir ~r.ttr~ada üç defa nida ettirildikten 
sonra en çok arttıran miişterısıne ıhale edilecektir. Her iki art
tırma sonunda ihale btcleli de.r~_al '9'c yah~~ taleb üzerine verilecek 
mühletin hitamında verilmedıgı ve kend~ısınden bir evelki müşte
ri de teklifi veçhile almaga razı olmadıgı takdirde 15 günlük bir 
ilan neticesi yapılacak arttırma~aı en ~k arttırana ihale edilecek 
ve aradaki farklar C"Velki muşterıden tahsıı edilecektir. 

2 - Şartname 20.8.937 tarihinde_n itibaren dairede herkese açık
tır. Talibler arttırmadan evci gayrı menkulün hususi vaziyetlerini 
ve satış şaı-tlarını gönnliş ve 0~_umuş ~ad ve itibar olunur. 

İpotek sahibi alacaklılarla. dıger .alakadarların gayri menkul Ü· 
zerindeki haklarını ve hususıyle .. faı~ ye masrafa dair olan iddiaR 
larrnı evrakı mfisbiteJeriyle 20 gun .1~ınd~ icra memurluğuna bil
dirmeleri aksi halde hakları tapu. sıcıllenyle sabit olmadıkça sa
tış bedelinin paylaşılmasından harıç .kalaca~lardır. 

Alıalann 37 • 83 dosya numarasıyle muracaat etmeleri ilan o-
lunur. 2-3760 

1 

~ 1 

Ankara Valil~nden: 
Keşif bedeli (17006] lira (71] k~an ıba:ttt btth:ınan Ankara 

Kır~hi? yoltmtm 19 +ooo - 23 + 154} _inci kilome•nlcri ara.
smdaki tesviyei turabiye menfez ve şose ınşaatı kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye iuımaştur. . . . .... 

Eksiltme 2.8.937 tarihine muı;adıf pazaTtesı gunu saat 15 bu
çukta Ankar.a vitayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

1stekli1erfa tellif mekttrp?arr Ticaret odası vesikası ve (1275) 
lira (50) kur~luk munkkat temi~tlan ~afı~ ~ekal.et.indc~ al
dıkları 937 smeaine aia ehliyet vesıkaları ile birl~k.tc ay!lı gun~e 
saat 14 buçuğa kadaı: encümen riyasetine vermelen ıstelılı~r ~c~f 
evnkı ile ,artnaınesmi Nafıa müdürlüğünde gözden ge~ınbıbr· 
ler. (2063) 2-3356 

A KARA lCRA DAİJlESI GAYRİ MENKOL SATIŞ 
MEMURLUCUNDAN : 

Anka.anın lmir köyünün Gölhan mevkiinde kain tapunun teş
rinievel 927 tarihli ve 6-7 emlak ve sıra 67 cilt 4~ n~ra.sın<la 
mukayyet 3 dönüm mikdannda maabahsc kahvehaııeyı muştum) ban 
ve gene Ankaranm Küçük Esad mevkiinde ai.n tapt_ln~ ~\ ~ 
ta~iJıli ve S2 sıra 29 cilt vc36il .umarada kayıdh sekız dön~~
darmclaki bağ yeri ve gene ayrı.ı mevkide kain mart 340 tarıhl.~ ve 
53 sıra 29 cilt 3682 umum numarada mukayyet ve 150 arşın uzC· 
riade mebni ba~hııne ve ıen• Ankaranın 'Gökçe oilu rmıhalicsi Sa
nayi caddesinde Uin 19 esas 147 ada 4.5 parsel !50/l um.~m .35-1 
yeni vergi nuı:nacasile ınüratkam 47 metre murabbaı ana uurındc 
mebni bir bab mağaza ve gene Ankaranm Gökçeoğlu mahallesi Sanayi 
caddesinde kain tapunun 78 es• J47 ada 46 parsel 60 umum 30 ye
ni vergi numaralı 47 metre murabbaı üzerinde mebni rnaiaza n 
gene Ankaranın Gökçe oğlu mahallesi Sanayi caddesin~e k~ ta• 
punun Sl esu 147 ada ve 44 parsel 59 umum ve 33 yeı» verıı nu· 
maralı 199 metre murabbaı ana üzerinde ardiyeden her biıi ayrı 
ayrı şartnamelerle sattlmak ilzerc açık arttırmaia 'ıkarılmıttır. 

Evsf ve mü~temilat: . .. . 
lmir köyündeki maa balıc;e kahvebaneyı awştemıl h~n: _ 
Ankara Kı~hir !j<>SMI üzerinde b&ıl~nan bu e-ay~enkwusı 

cepheye nazır lmımımn zemin katrnıda bır ~v.ehane, bir ba_~al 
dükkanı şimal tarafındaki bozuk kapıdan ıırıace &a~da kuçuk 
bir oda 'bitişiğinde kahvehanenin arka kapu tahta me~d~venle sı
kılınca 'ikinci katta kapıları küçük bir aralığa açılan ıkı oda bir 
hc11 bir hamam!rk bir ahır ve cenub kapısr bitişiğinde bir odayı 
müştemil müstakil bir ev ve iki bozuk ahır, yukarı katta sekiz oda 
bir hela vardır. Binanın arka tarafında üç bin metre murabbaı sa· 
hada beş, altr erik ağacı bir mikdar aşısız küçük vişne ağaeı Ye o-
tuz bir söğüt ağacı vardrr. . 

Sakıf kısımlar 87.5 metre murabbar mahal fft!al e~ek~ed~r .. He
yeti umumiyesinc altı bin beş yüz lira kıymet takdır edılmıştır. 

Küçük Esad 111evkiindeki bağ yeri: . .. 
Baf garbcn 19 dönümdür bil' susuz çeş~e bır~ havu~ ~~~.mu

teacviz müsmir ve gayri müsmir ağacı ve hır. hela ve bı~ışıg~n.de 
bir kümes vardır. 1200 lira muhammen kıymetı vardır. Bag evı ıse 
iki Irat olup elmde bir oda üst ka~a iki oda bir salon mutbth n 
alım Tardır. Ve bllğ'hane için 1300 1ıra k~yınet tahmin olunmuştur. 

45 parsel numaradaki mafua rnfijtmıillt 
Bu mahal kabYehme Ye ahçı dtikk.lnı olarak kullaıulınütachr. 

Ve iki bin lira mnhammm kıymeti nrdır. 
46 panel nıımandaki a:rağua miifttmillt-

Bu mağaza balen prtççi diilddnı olarak kulnlanılmaktadrr. 1900 
lira muhammen kıymeti nrd:ar • 

44 Parsel numaradaki ardiye:: Arsa olup 2600 lira mubaaıme.1l 
kıymeti vardır. . . .. . 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere t.?. 937 ~arı~ıne ~f 
çarşamba günü saat 14-16 yakadar Ankara ıcra d~ıresı gayr.ı men
kCıl satış memurluğu odasında yapılacaktır. Talı?ler gayrı men: 
kullere takdir edilen kıymetin % 7 buçuğu nlabetınde pey akçesı 
veya milli bir bankanm teminat mektubu ve yahud teminat olarak 
kabulü Jizım ıclen talaTİl ... ereceklerdir. Tapu ve dellaliye müş~
riye aiddir. Binanm müterakim vergi ve resimleri satış bedeJinde,? 
ödenecektir. Arttırmada teklif edilen bedel ıayri menltfilc takd&r 
edilen kıymetin % 75 çini bulduğu takdird üç defa nida ettiril· 
dikten sonra en çok arttrran müıtterisinc !~le.si yapılacaktır. T~~ 
lif edilen bedel mala tayin tdilen kıymctın yüade ye~~· beş~n~ 
bulmadığr takdirde en yüksek teklifte bulunan mUtterının teldıfı 
baki kalmak şartiyle 16.9.937 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14-16 d• yapılacak ikinci bir arttırmada üç defa nida ettirildiklt"tl 
ıonra en çok arttıran müşterisine ihale edilecektir. Her iki art· 
tırma sonunda ihale bedeli derhal ve yahud taleb üzerine verilecek 
mühletin hitamında verilmediği ve kendisinden bir evelki müşt~· 
ri de teklifi veçbilt iilaıağa razı olmadığı takdirde ıs gilnlük ba 
ilan neticesi yapılacak arttırmada en çok arttırana ihale edilecek 
ve uadaki farklar evelki müşteriden tahsil edilecektir. 

2 - Şartname 20.S.937 tarihinden itibaren dairMe herkese aç.ıkR 
tır. Talihler arttırmadan evel gayri menkulün hususi vaziyetlerini 
ve aatıı; .-rtlaı:ını görmüş ve ok.umu, A ad n itibar ol~nur. .. 

İpotek .ahibi a1ac•klılarla diger alakadarların gayrı menkOI u· 
zerindeki haklarrnı n hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi.a· 
!arını evrakı müsbite1eriyle 20 gün içinde icra memurlu~una bıl
dirmeleri aksi halde hakları tapu ıicilleriylc aabit olmadıkça :;a
trş bedelinin paylafmaSından hariç kalııcaklardrr. 

Alrcılarm 933 • 347 dosya numarasiyle müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 2-3764 

Ankara luhi · rl· r 
Ba~müdürlü~iinden 

Ankaradan Kızılcahamam inhisarlar idareıine bir sene zarfrn
da nakil edilecek dolu mamulatın ve Kızılcahamamdan Ankarava 
iade olunacak boş kapların taşınması işi şartnamesi veçhile aleni 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme ve ihale 9 8.937 tarihinde s:t2t ı 6 da icra edileceğinden 
talihlerin 54 lira 30 kuruş muvakkat teminat paralariyle birlikte i· 
darcmizcle müteşekkil komisyona ıniiracaatları ilan olunur. 

(2241) 2-3560 

Ankara Valil~inden 
Keşif bedeli ( 13.300) liradan ibaret bulunan Şehir lokantıısı 

inşaat ve tadiHit işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 2.8.937 pazartesi giinü saat 15.5 ela Ankaıa ·vWycti da

imi encümeninde yapılacaktır. İstekliler teklif mektuhlarını bir 
ticaret odası vesikası ve (1020) liralrk muvakkat teminatları mıfia 
vekaletinden aldıkları 937 senesine aid miitealıhidlik ehlıyet vesı
kalarivle birlikte ayni !!Ünde saat 14.5 da enclimen riyasetine ver
meleri. İsteklil~r keşif evrakivle şartnamesini nafia müdurlii ı n · 
de gözden f!e irebilirler. (2122) 2- 342l 

ILGAZ MAHKEMESİ SULH HUKUK DAİRESİNDEN: 

Davacı. inhisarlar idare i namına 1lgaz me ıru Fevzi ttı cu 
oğlu tarafından dava olunan Çankırı ce aevindc mrıhkum llg, ı in· 
hisar memuru Ali Vasfi aleyhine Ilgaz sulh hukuk mal eme · e 
açılan 173 lira 17 kuruş tütün bedelinden alacak dav<ls nın pı
lan muhakemesinde: 

D~va olunanın Çankırı cezaevinden tahliye edildi i ve o • 
dan Ank.a!aya gidip adresinin meçhul kaldrğı anla Jdı • ından i • 
nen tcbhgat yapılmasına mahkemece kara verimekle ber mu bi 
karar da.~a .. oJunan Ali Vasfinin mahkeme günü olan 12.8.937 per
ş~mbe ~un~. saat 9 d~ Ilgaz ~ulh ~kak mahkemesine gelmesi veya 
bır vekıl ~~ndermesı ve a~sı takdırcle gıyab kararı '\; r'Jec gi lii
zumu teblıg makamına kaım olmak üzere i15.n olunur. 2- 37 9 
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Amerika Hüküme tinin 
tercih ettiği meşhur Westinghouse buz dolaplan Halil Naci 

Anafartalar 

31-7-1937~ 

Mıhçıoğlu 
il) 1 eJ: 1230 

Anlcara bölge sanat ol{ulu 
ıdirektörlüğünden 

Okulumuz atölyeleri ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ya
zılı el takımlariyle avadanlıklar ayrı, bir adet elektrik motörü te
ferruatiyle beraber ayrı açık ekslitmeye konulmuş.tur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün okul Direktödiıi.
ğiine ve eksiltmeye gireceklerin de yüzd 7,5 temniat akçeleriyle 
birlikte 12.8.937 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 de 
Ankara okullar sağışmanlığındaki alım satım komisyonuna müra
caatları. 

Cinsi 
Elektrik motörü teferruatiyle 
Atölye el takımları ve 
avadanlıkları 

Mikdarı 
1 adet 

73 ıkalem 
(2413) 

Tutarı 
Lira 

960 

2327,65 

% 7.5 
muvakkat 
teminat 

72 lira 

175 lira 
2-3768 

Devlet Demiryollan ve Um.anlan Umum ı 
l\f iidiirlüğii Satmalma Komisyonu 11anlan 

İLAN 

Beher tonunun muhammen bedeli (80) lira olan aşağıda liste 
No. lan ve muvakkat teminat mikdarları yazılı takriben 4698,809 
ton muhtelifülcins demir, putrel, demir levha ve saç 15.9.937 çar
şamba günü saat 15.30 dan itibaren sırasiyle ayrı ayrı ihale edilmek 
ilzere Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiynelerin her liste hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 .5. 
936 gün ve 3297 veya 1.7.1937 gün ve 3645 No. lu nüshalarında inti· 
şar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifleri
ni aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
aatdmaktadrr. 

Muvakakt teminatı 
Liste No. Tonu mikdarı 

1 1289,530 6408,12 lira 
2 1481.514 7176,06 .. 
3 936,770 4997,08 " 4 990.995 5213,98 " (2290) 2-3752 

t LAN 
Muhammen bedeli (8800) lira olan 20 adet (500) ve 30 adet 

{1000) kiloluk demir baskül 27.8.937 cuma günü saat 15 te kapalı 
nrf usulU ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (660) liralık ~uvakkat t~nat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, rseml gazetenın 7.5.936 gün ve 3297 
veya 1.7.937 G. 3645 No. lu nüshasında intişar etmi~ olan talimat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağrtrlmaktadır. 

(2269) 2-3666 

Devlet demiryolları beşinci 
işletme müdürlüğünden 

1 - Fevzipaşa - Diyarbekir hattı üzerinde kilometre 337 - 339 
(Şefkat - Yolçatı) arasında ocaktan çıkarılarak hat kenarına figü
re edilmek üzere şartnamesi mucibince 6650 altın bin altı yüz elli 
metre mikab balastın ihzar ve teslimi kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedel 7315 yedi bin üç yüz on beş li
radır. 

2 - Eksiltme 10.8.937 salı günü saat 15 de Malatya işletme hina 
smda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 548 beş yüz kırk sekiz lira 63 altmış üç 
kuruştur. 

4 - Bu işe girmek istiyenlerin 2490 No.lu kanunun 4 üncü mad
desi mucibince işe girmeğe manii kanuni olmadığına dair beyan
name, kanunun tayin ettiği vesika, muvakkat teminat makbuzla
riyle teklifleri aynı gün saat 14 de kadar komisyon reislğine 
vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
paşa, Malatya işletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaziz, Narh, E-
loğlu istasvonlarmda parasız dağıtılmaktadır. (2399) 2-3753 

Kayseri vilayeti daimi encümen 
başkanlığından 

Vilayet merkezinde ...•. daki arsada yaptırılacak 99,557 lira 42 ku
ruş keşif bedelli memleket hastahanesi inşaafı kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işe aid evrak şunlardır. 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartname, met

raj defteri; keşif hülasası, temel, bodrum, zemin kat, birinci kat, 
planları, ön ve arka ve yan ve polikinlik cepheleri ve şakuli makta 
ve bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şosa ve kargir inşaata aid 
fenni şartname. 

Eksiltme 23.8.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de 
vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. 

İstekliler bu işe aid evrakı her gün daimi encümen odasında 
görebilirler. Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 6228 liralık mu
vakkat teminat belgesi i1andan sonra alınmış ticaret odası vesika
sı nafia vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası vilayet nafia 
müdürlüğünden alınmış ehliyetname inşaatın başlanğrcından so
nuna kadar diplomalı bir mühendis veya bir mimar istihdam ede
ceğine dair noterlikten tasdikli belgeyi vermeleri şarttır. Eksilt
me 2490 numaralı kanuna tevfikan yapılacağından kanunda tasrih 
edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır. 

İstekliler kapalı zarflarını yukarıda yazılı saatten bir saat eve. 
line kadar makbuz mukabilinde encümen başkanlığına vermelidir
ler. Zarfların yukarıda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iade
li teahhüdlü mektub şeklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (2410) 2-3756 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 

1 - Tahmin edilen bedeli 715.875 lira olan 50 ton benzollu 
benzin 16 ağustos 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de 
kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatr 1190 lira 63 kuruş olup şartnamesi ko. 
msiyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
decekleri teklif mektublarmr en geç belli gün ve saatten bir saat 
eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlrğına makbuz 
mukabilinde vremeleri. (2414) 2-3779 

Afyon vilayetinden: 
Vilayet merkezinde yaptırılacak (74347) lira 73 kuruş keşif be

delli Ali Çetinkaya okulu inşaati 20.8.937 tarihinde saat 15 de i
hale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. Şart· 
nameler, plan, keşifname 372 kuruş bedelle nafia müdürlüğünden 
alınabilir. Muvakkat teminat 5576 liradır. İsteklilerin teklif mek
tublarını ticaret odası kayıt vesikası ve bayındırlık bakanlığından 
alınmış asgari 40.000 liralık yapı işi yaptığına dair ehliyet vesika· 
ları ile birlikte 20.8.937 tarihinde saat 15 şe kadar daimi encümene 
vermeleri ilan olunur. (4472) 2-3624 

ZEISS 
Gözlük perivist • pandos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lhımdır. 

Bankalar caddesi 
Rıza Gözlükçü 

Telefon : 3025 

ZAYİ 
Ankara memurlar kooperati

finden aldrğım 1593 numaralı 
hisse senedimi kaybettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

ZAYİ 

Sabri 
2-3783 

1934-1935 senesi Üsküdar or
ta mektebinden almış olduğum 
mezuniyet tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

HulUsi Orhan 
2-3758 

Kiralık Hane 
Çıkırıkçılar yokuşunda Ege 

sokağında B. Ragıp apartımanın
da 4 oda, 1 hol kiralıktır. 

Telefon 3923 e müracaat. 
2-3784 

Kiralık Daire 
Balık pazarında Ticaret Türk 

Anonim şirketinin üstündeki bi
rinci katta iki daire on bir oda u· 
fak devaire ve şirketlere elveriş
li. Talibin arzusuna göre tadi· 
lat ta mümkündür ve ikinci kat· 
ta üç odalı üçüncü katta dört O· 

dalı aile için daireler vardır. Al
tında iki kapılı 150 metre mu· 
rabbalık bir depo kiralıktır. 

Talipler Anafartalar cad. No. 
107 Hakkı Gül. Tel. 2099 

2-3782 

ZAYİ 
479 numaralı bisiklet plakamı 

kaybettim, yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden 

Y.Z.E. M. Berkol 
2-3759 

İmtiyaz sahibı .,~ 8.ı-;rmı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavmi Nıı· 
suhi BA YDAR 

Türkiye ile Avrupa memleketleri arasında mütekabilen yapılacak eşya -nakliyatına aid 1 mart 1935 
tarihli türk, yunan, bulgar tarifesi 1 ağustos 1937 tarihinden itibaren tadil olunarak yerine mühim 
tenzilatı havi diğer bir tarife ikame edilecektir. 

Aşağıda her iki tarife ücretleri ve aralarında tenzilat farkı nisbetleri gösterilmiştir. Daha fazla 
malfimat almak için sayın halkın İstanbul'da Sirkeci'de 9. işletme müdürlüğü ticaret ve tarife şubesi
ne müracaatları rica olunur. 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Eski Osmanlı İmparator1uğunun Taksirı1e 
U ğrıyan Düyunu Umumıyesi Meclisindell 

Eski Osmanlı istikrazları Muvakkat makbuzları 
hamillerine 

I. - Maverayı Erdün. it' 
Eski Osm;-.nlr imparatorluğunun taksime uğrayan Düyunıı ~ 

mumiyesi Meclisi Maverayı Erdün hissesinin tesviyesi için rneı ,,, 
hükümete isabet eden hisseyi temsil eden ve itibari ! ı.-U
f 2.10.0 ve f 5.-.- isterlini natık kupürlerle ihdas olunacak jlı' 
mühaberler şeklinde 2 ağustos 1937 tarihinden itibaren sened~t g" 
raç edileceği alakadarlara ilan eder. İşbu ilmühaberler faıı rilr 
tirmiyecek, sermayeleri her sene 20 haziran ve 20 ilk kanun ta tiı 
lerinde tesviye edilecek olan 20 müsavi taksitte tediye edile~e:,,
Bu taksitlerin birincisinin vadesi 20 haziran 1936 tarihinde ın ı;ııef' 
etmiştir. Birinci üç taksitler ilmühaberlerin hini ihracında 
kii tediyeye vazedilecektir. ~ 

Maverayı Erdün ilmühaberi olarak beher makbuza isabet e 
yeni itibari sermaye aşağrdaki cedvelde gösterilmiştir. 

II. - Hususi ihtiyat akçesi. _,, 
Bazı muvakkat makbuzlar işbu hususi ihtiyat akçesinde 111 

kayyet olup halen kabili istimal bulunan mebaliğ ile fransız ~ 
dası altındaki şark devletleri tarafından evelce meclisimize te.~dl' 
ye edlimiş olan fakat azlığına mebni hamillere derhal tevzii ~ı.ı 
kün olmayan mebalğdan dahi aynı vakitte istifade edeceklerd•\,ı 

İşbu tevziata iştirak hakkını haiz olan muvakkat makbllt 
aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir. ~ 

Hususi: bir rejime tabi bulunduğu için Şark demiryolu tah ı,r 
leri ile mütedahil taksitler bonolara mahsus muvakkat makbUJ il' 
mephus tediyata hakları yoktur. Zaten mütedahil taksitler bo~~et' 
rı 1932 ve 1933 senelerinde aynr nevi tevziattan istifade etr0•Ş 

dir.III. - İşbu iki muamelatın tarzı icrasr hakkında lazım. ge: 
bütün tafsilat 27 temmuz 1937 tarihinden itibaren hamillerın rtl' 
rine amade bulundurulmak üzere tasfiye muamelesini icraya ... 
mur müesseseler nezdinde hamillere tebligat şeklinde buluna' 
tır. ffl' 

Mezkur muameleler muvakkat makbuzlarına merbut 1 oll.~ 
ralr kuponun istirdadı mukabilinde icra edilecektir. Binaberio 1 'tf 
1 numaralı kuponun mübadelesi hamillerin Maverayı Erdünle.., 
temmuz 1936 tarihinde akdedilen itilafa muvafakatini tazarrııt' 
edecektir. ri' 

Muvakkat makbuzların 1 numarah kupon 2 ağustos 1937 ta 
hinden itibaren müesseselere yatırılabilecektir. ol' 

Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika •. ~ııd' 
landa, İtalya ve İsviçrede tediyeler işbu memleketlerin her bır• 
tatbik edilen ahkamı kanuniyeye göre ifa edilecektir. 1,. Fransada kuponların Par ir te aşağıdaki müesseselerde yatırJ 
bilir: 

Banque Ottomane, 
Banque de Paris et des Pays-Bas, 
Comptoir National d'Escompte de Paris, 
Credit Lyonnais, 
Societe Generale, 
Credit İndustriel et Commercial, 

- Banque Nationale pour le Commerce et l'İndustrie, 
Banque de l'Union Parisienne. . ııet 

Beher muvakakt makbuza ısa 
eden meblağ: 

Yeni itibari Nakten 1 
sermayeden (Hususi ihtiy•~ 

(Maverayr Erdün Akçesi-Şii~ 
ilmuhaberleri) Devlet ter'. 
Şilin Peni Şilin pen~ 

o. 11 1/4 o. 6 !;ı 
o. 9 1/4 o. 5 
o. 9 1/4 o. 6 
1. 2 1/2 o. 9 
o. 10 3/4 o. ıı ı/ı 
o. 7 1/4 o. 4 
o. 7 3/4 o. 7 
o. 7 1/2 o. s ııı 
o. 7 1/2 o. 5 

Istikrazlar 

o. 5 3/4 

o. 4 1/2 

o. o 1/2 

o. 1 1/2 
o. 8 3/4 
o. 9 
o. 8 3/4 
o. 9 
o. 8 1/2 
o. 11 3/4 

1. 2 1/4 
o. 10 3/4 
o. 10 3/4 
o. 10 3/4 
o. 10 1/2 

Eşyanın cinsi Eski ücretler Yeni ücretler Tenzilat nisbeti Harta genel direl{törlüğünden: 

Mamul eşya , A. F. 
Krş. 

Taze ve kuru meyva 
ve yaş sebze, portakal, 
limon ve saire 

Kavun v~ 
~arp uz 

Canlt ve taze 
balık 

.Vumurta 

~ütün 

A. F . 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

74,83 
3142,86 

35,17 
1477,14 

48,33 
2029,86 

63,32 
2659,44 

84,08 
3531,36 

36,87 
1548,54 

53,80 
2259,60 

69,42 
2915,64 

A. F. remzi altın frank 
Krs. remzi kurustur. 

61,36 
2577,lZ 

34,74 
1459,08 

27,04 
1135,68 

35,75 
1501,50 

32.02 
1344,84 

32,02 
1344,84 

69,50 
2919,-

41,95 
1761,90 

32,50 
1365,-

45,03 
1891,26 

38.20 
1604,40 

38,20 
1604,40 

% 18 % 17 

% 23 % 12 

% 34 % 30 

% 49 % 45 

(4684) 2-3732 

1 - Harta kıta erleri için aşağıda muhammen bedeli, ihale gün ve saatleriyle şekli ihaleleri yazı• 
Iı (100) adet mahruti çadır ile (20) ton toz şeker satın alınacaktır. rı' 

2 - İstekliler seraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gireceklerin de teklif mek•upları. 
ihale saatinden bir' saat evel Cebecide Harta genel nirektörliik satın alma komisyonuna getirmeleri· 
Muhammen B. Muvakat T. 
Lira K. Cinsi Miktarı Lira. K. Eksiltmenin sekli Günü 5ıı~t 

Kapalı zarf. 10.8.937 sah ~S 
Kapalı zarf 10.8.937 sah ıs 

5600 00 Toz şeker 20 ton 420 00 
6500 00 Mahruti çadır 100 adet 487 50 

(2302) ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~--

YENi StNF.MAtt\R H t\ 1 1\ 
BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRDEN 
1-H 1 G O Ş O 
Meraklı ve heyecanlı sergüzeşt filmi 

2 - GİZLİ VESİKA 
Casusluk teşkilatına aid çok entresan 

bir mevzu 
Baş Rollerde 

BUGÜN GÜNDÜZ 2 FİLM BİRJlf.;N 
1 - KANLI SAVAŞ 
Fevkalade heyecanlı sergüzeşt fitnıi 

Baş Rolde: TOM MİX 
2 - ERKEK HALA 
Seyircilerini kahkahadan kırıp geçıret• 

Nefis komedi 

Vera Korenne - Jean Murat Baş Rollerde : 
Jean Galland Lucien Barroux - Margueritte Moren" 

Geceleri yalnız bir film gösterilir Geceleri yalnız bir film göatenlir 
ŞEHİR B A HÇESİNDE 

G Ö N Ü L 
BU GECE SAl\T 21.30 DA 
DEDİK O DUL ARI 


