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Bugün gazetemiz 
on iki sayıf adır 

HER YERDE 5 KURUŞ 
s 

BQ§betke 

1940 

MADRİD'DEN GEL~NLER1N SÖYLEDiKLERİNE GÖRE: MI JR'DA, KAP1TULASl'ON • 

LAR KALK.ARKE ': 

Berlin olempiyadlan bitmiştir. Dere
ce alabilen 30 millet arasında 'ı ürkiye 
19 unt.uluğu kazandı: Bizden .onra 
gelenler arasında Lehistan, Danimar
ka, Yugoslavya, Belçika, Letonya ve 
Avuıturalya dahi var. Halbuki, bu 
memleketlerde spor hayatının bizim 
aıbta edeceğimiz kadar mkipf etmiı 
olduğuna ıüphe yoktur. 

Madrid asilerin tehdidi al mda Finau Bakanının 
ga7JCrelere lıeyaııatı Hükümet nıerkezinin, yakında düşeceği sanılıyor 

Hükümetçiler asilere l\:arşı gazlı boınbalar lcull~ ıııyorlar 
Kabare, 18 (A.A.) - Kapitülasyon

ların ilgasına ve bilhassa hazine namı
na yapılacak vergi cibayetlerine miıtea1· 
lik olan inıiliz • mısır anlaşmasına dair 
ortaya çıkan haberler dolayısiyle fiatlar .. 
da görUlen düşüş hakkında esham boraa-
11nda beyanatta bulunan finans bakanı, 
hUkUmetln vergi cibayeti salahiyetini 
eline aldıf ı zaman ıon dere~c itidal ile 
hareket edeceğini bildirmiştir. 

Altın ve bronz iki madalyamw 
da pehlivanlamnıza borçluyuz. 

Acaba Berlin'e giden dajeJ" la· 
kmılanmız gidünç mu oldular? A .. 
li ... :l'utbolculanımz hakkında en bü
yük alman spor gazetelerinden bi
rinde, bqlıc:a futbol münekkidlenn
den biri, bizim ıpor münekkiclleri
nin fikrinde değildir. Bu zat norveç
lilerin oyununu ıörür prmez alman 
takımmm mağlub olacajmı keetiımit
tir. Bu hükümden futbol münekki
dinin norveçlilere verdiği kıymet 
ıneydana çıkıyor. T enkid yazısı için
de f(>yle cümleler var: "Norveçlile
rin uzun pulanna k&rfl, türkler yer
den ve kıaa pularla kendilerinden 
beklenmiyecek çok güzel bir oyun 
oynadılar .... Kınnw. beyazlar çök 
iyi oynuyorlar: Yalnız phai oyna
dıklarından topu daha tecrübeli olan 
norveçlilere kaptınyorJar .... Türkler 
tarafmdan gayet u.ıabldı ve falaosuz 
atılan topu, Norveç kalecisi güçlük
le kornere atıyor ve tiddetJe alkıtla· 
nıyor .... No"eçlilerin seri bir akuuru 
türklerin fevkalade kaleciıi, ancak 
kornere atmakla kurtarabiliyor ... Nor· 
yeçliler ani hrla)'Jflan ve tınattan İs· 
tilade etmeii bildikleri içindir ki 
lrenJilerinden iUtün olan bir ta-
kuru yendiler .... Bu ıalibiyet norveç. 
tiler ~ pir .... oldaı ltirlll.- .. 
bu oyunu ,erefleri ile bitiniler !" 

Norveçlilerin olempiyad üçüncü
lüğünü kazanmıt olduklarını da 
unutmıyalmı. 

Ekipimizin en güzel ab öldüğün

den ve bir ikisi zedelendiiinden, ta
kım olarak iıtirak edeceğimiz binici
liJc müaabakalannda ıençlerimiz çok 
alkıılanmıflardır. Yelken yartflarm· 
da da vaziyet böyledir. 

Berlin'c:len dönecek gençlerimizi 
aevinçle kucaklamaktan bqka ne ya
pabiliriz? Fakat bizler, azla kanacak 
olanlardan deiiliz: 1940 olempiyad. 
larmda daha yübek neticeler almak 
için ıimdiden hazırlıia b.tl•malayız. 

Hazırbiın bafmda, 1936 olempi. 
7adlarmda aldqjma denlu seJme. 
lidir. Memlekette umumiyetle IPOI' 
laayab vaziyetmin tam, iyi ve dürüst 
bir tahlilini yapmalıyız. öyle ıörü
nüyor ki pek u emelde pelılivanhiı· 

!1~1-& __ !a.......:-:.. bir -~--..1-nuz, llKMK lallDD..:ın&UU ~--
birinci dereceye çıkabilir; Futbolda 
ela tüpheais alabilclijine inkitaf ede
biliriz. 

Olempiyad neticeleri, Türkiye 

sporculamun tevkini artlrq>, onları 
1940 için büyük ümidlere dütürecek 
mahiyettedir. Kaç tdırimizde her ne
vi sporlan inkifaf ettirecek vuıtala
nn hazır olduğunu bir defa düıünü
nüz. latanbul müaabakalarmı taili bir 
kıpa harabesinin avlusunda yapıyor. 
Yüzme havuzlamnız yoktur. Anka
ra stadyumunun ancak bir kısnu bu 
ıene bitmittir. 

Cebelüttarık, 

1 8 (A. A.) -
Madridden bu· 
raya gelmlt o• 
lan bir mUpbi· 
din beyanına 

g ö re l iter, 
Madrid'f kon· 
trol edecek va• 
ziyctte bulu~ 

maktadırlar. 

Aıiler Gua· 
darrama dağla• 

rmda kuvvetle 

yerleşmiş olup 
mühim mikdıtr• 

da sillih ve mü• 
himmata ve 
bunları kullan· 

masmı biten cf • 
rada malik bu• 
lunmaktadırlar. 

Milis kuvvet· 
teri ihtilalcilere 
boyuna taarru.a 
etmekte iseler 
de yerlerinden 
oynatmağa mu· 
vaffak olama• 
maktadırlar. lh· 
tililcller, Mad• 
rid'e gelecek O• 

Guadarrama'ya giden hDkllmr.tçi t alev iye k1talsrı 

bir mola erı! ı da 

lan takviye kıtalarmı btklemektedirler. I bu halin vukua gel t rıi ve o zaman 
O ......... Jledr'14 ~yle lhriJAl~J- llilkOmet merke.dnin lall rin e'line dil· 
terin tehdidi altında kalacaktır. ıccc-ğini talımi ı etmc;ktecHrler. 

Müphidler, en fazla on gUne kadar HükUmet, paytahttan gitmek için 

f)il · Kurultayına hazırlık 

Bir çok taııınımş ya ))an<·ı aliınler 
lstanbul, 18 (Telefonla) - 24 ağus

toı pazartesi günü Saffet Arıkanın bir 
nutku ile açılacak olan Dil Kurultayın
dan ıeçilecek dört umumi komisyonda 
Güneş - Dil teorisi ve dil karşılaştırma
ları komisyonları ecnebi dil alimleri· 

nin de iştirakile yeni tiırk dili tezi il· 

zerinde çalıpcak ve neticeyi Kurulta· 
ya bildirecektir. 

Diğer ilç ilmt komisyon gramer • 

sentaks. liıgat ve terim komisyonları· 

dır. Kuruma verilecek cetvel tetkik e-

dilmcktedir. Bunların bir kısmı Kurul· 

General Gamleıı 

t yın uı umı toplantı ında okun cak, 
dıgerlcri komi yonlara verileçek veya 
hıfzedilecektir. 

Napoli şaı k dillerı mektebi turkçc 
profcsdriı Ben Bağri dil kurultayına 
i~tirak etmek üzere 1 tanbula gelm tir 
ve csk iAn:ıdolu turk hiıkumdarlariyle 
papa ve 1talya hukUıneti arasındaki mu
haberelere aid Floransa müzesindeki 
eskı türk ya ılannın fotograflarınr ge· 
tirmişttr. 

İngiliz şarkiyat mlıtehassı J.ı mdan 
Benison Ross' da Kuı ultaya iştirak et· 
mek füere 1stanbul gelcce~tir. 

Paris · lıareket et ti 

Bu vasıtalan ıehir ıehir, kasaba 
kasaba tamamlamak, daha çok para 
larfetmek değil, fakat daha iyi orga
nize olmak, küçük hislere kapılarak 
değil, miJli ıeref dütüncesi ile hare· 
ket etmek, ıpor gençliğini daha ge
nif mikyasta tefkilatlandınnak, . v~ 
hepsine 1940 olempiyadlarma ııli· 
rak etmek vazife ve mesuliyetlerini 
fİmdiden benirmeterek sporu daha 
çok hareketlendinnek ve hamlelen· 
dinnek lizım geliyor. 

Bunlar güç teyler midir? Bizim 
İçin hayır! 

Var.favaya giderek asker1 makamlari le mühim temaslard bulun:ın fran ız 
geni kurmay reı'si general Gam/en eve/ ki gun saat 2J.2S de Krnkovı'den p 8 ,, c 

barekt!t etmiştir. Yukardaki resim General Gam/erli, General Rydz-Smigly tara
fından, şuefine verilen bir ziyafette göstermektedir: sağdan sola doğru: Gene-

l rsl Gamlen, General Rydz.SmiıJy, ordu ıenl kurmay ıeiıl general Staşievic, 
Bu :ııiyılet Vırıovada Avrupa ot•li sa/o a/arıada verilmi(tir. 

fatih Rıfla ATAY 

hazı~l klar yapmıştır. Ve Uç tayyare, 
hUkUmet erkftıunı göturmek üzere ha
rekete hazır bulunmaktadır. 

. Her eün Madr1d'den şark kıyılannı 
bır tren hareket etmekte ve fakat ne-
reye hareket edeceği trenin blk&cağı i· 
na kadat gizli tutulmaktadır. 

Buraya ,elmit olan haberlere göre 
Valensıya•daki ihtaW hükumetin kabul 
ettiğinden 'ok daha tiddetlidlr. 

Madrid'de tayyare hucumlanna kar • 
§ı bir ihtiyat tedbiri olmalı: Uzcre ıJılc. 
tarı söndUrmck adeti bırakdmııtır. 

ÇUnkU bu tedbir, katliamlar yapmak 
için baıı unsurlar tarafından ve.ile it· 
tihaz edilmittir. İki gece içinde bu su
retle öldurulcnlerin mikdan iki bin ki
idır 

:M~drıd'de mılıs kuvvetlen, kızılhaç , 
l rctını suıı tıtnal ctmcktedirler. 

foclricld(• aiil-•rirı vur 

l\ adrıd, 18 (A.A.) - Şchırde ıükO· 
net -.ardır. Hukümet kuvvetlerı Teru
el'c doğru ilerlemektedırJer. Öteki mev
zılerde bir de •i ıklık yoktur. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Babn ıöziınc devamla demiştir ki a 
" - Biz, eskiden olduğu gibi yaban· 

cıların it birlifinin ehemiyetini takdir 
Ye te.Jim etmekte devam edeceğ-iz. 

Memleketimizde ne prenıip bakı
mından, ne de fılen yabancılara kartı bla 
fark gözetilmeyecektir. Binaenale,fb 
inglliz • mııır anlaşmasının bazı kimse· 

l~rde uyandırmış olduğu kaygılara ka
tıyen mahal yoktur. Bu andlaşmanın ne 
neticeleri, ne de istihdaf ettiği noktalar 
bu gıbi gaygılara mahal bırakacak ma
hiyette değildir. 

Devlet Demir} oUarmcJa grup 
yolcularına l>iiyiik trnzilat 
)apılmıştır. ilan ütumma 

miiracaat 

Alacahöyük kazısı 

ınidiıı Ü tünde ııet iceler 
Türk 'l'anhı Kurumu milli tarıhi· 

mızi daha ziyade aydınlatacak belgeler 

bulmak için kuruluşundanberi bUtUn 

imkanları kullanarak çalı maktadır. 

Her sene yaptırdı ı yeraltı araştırma

larına bu ene de Çorum valilıgine 

baglı Alacahöyiikte devam etmektedir. 
Kazının yerini salahiyetle tayin ve i
dare eden Maarif Vekaleti müzeler nıil
dilrlı B. Hamid Koşaydır. Geçenlerde 
Ankara Dıl, Tarih n Co~rafya Fa&Ut· 

te i profesörlerinden von der Osten d• 
yeni kazıyı ıBrmek üzere gitmiı ve el
de edilen neticelerden çok mernnur 
kalmıştır. 

Bu seneki hafriyat bilhassa Hôyı.i 

f ün cnup ve )'akın kısımlarında yapıl 

maktadrr. Derinliğe doğru inilmeğc 

ba !anınca evvela dıvara rast gelinmit 

daha aşagıhra inilince dıvarlar biıtUr 
heybetile meydana çıkarılmı,tır. Bıi-

(Sonu .f, üncü uyfada) 

l ullk yada bulunaıı e kı bir me arrn I' ı larr 

-

Yau1ıhyıı1. yapılın kaıılardı 
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iç muharebe bir ha tahkbr 

L•Jatransigeanı gazetesinin ispanyaya gönderdiği muharriri Antoine 
de Saint-Ezupery gördüliJerinl anlattıktan sonra dü§Ünce/erirü söylüyor: 

..... Evet, iyice hissettim; ı, muharebe bir muharebe değil, bir butalıktır .. 

Bu adamlar muzaffer olmanın sarho§luğu içinde bilcuma kalkmıyor. 

ıanki bir bulaşıcı bastalığa lcar!Jı körükörüne boğuşuyorlar. Bu mücade

leoın gayesi düşmanı vatan toprağından kovmak değil, bir marazz iyile§

ıirmektir. Yeni bir inan bir veba salgınına benziyor. içten taarruz ediyor. 

Goze görünmez olama i~nde geni!Jleyip yayılıyor. Ve partilerin herhangi 

birıne mensup elanlar, sokakta. hüviyetlerini tayin edemedikleri vebalılar 

rasında imişçesıne her rastladıklarına karşı acaip bir korunma biwntt 
1tapılıyor1ar. 

işte bunun içindir ki bu adamlar, ilk işarette, omuzlarına boğucu 

gaz aletlerini takıp sessizce kalkıyor, başlarını alryor ve karanlıklara 
kım~ıp gidı"yorlar.. Barselonda, Saragosada~ her yerde böyle ... Bütün 
bu adamların, bir muharebede kumandanlarının idaresi altında sırslaw;J 
sava~aa asker taburlarına benzer bir bir tarafları yok ... Bunlar ellerinden 
geldiği kadar aralarında irtibat temin et.mi§ komünist, anarşist~ faşist ha· 
lıtalarıdır .. Buadan dolayı da fıirbirlerine yapı!Jıyor. fakat inanmıyorlar. 

Jç muharebede düşman irerdedir, berkes hemen hemen bizzat kendisi ile 

dovüşmektedir. Ve bunun irın, bu muharebe de bu kadar korkunç bit 

fekıl alıyor: insanlar orada harbettiklerinden ziyade kuquna diziliyorlar .• 
Franko, şu tüyler ürpertici ~özlerı s6yledi: .. Burada komünist kalmamı~-

ıır.,. (JJdürülenler kireç kuyularmda veya gaza bulanarak yakılıyor.. Ve 

~ocukça bir cüreti banndırmış olan, sevmesini, gülümsemesini ve kendini 
leda etmesini bilmiş olan bu genç vücuda bir mezar kazıp gömmek bile 

kimsenin tıklzna gelmiyor .. Burada insan yakalanınca bir dıvara dayanıp 

b:ıgırsakları kaldmmlara dökülüyor. "Tutuldun, lnır§Una diziJiyorsun, bi· 

zım gibi dü~ünmeliydin .. ,, 

Birliğimizle daz'ma gurur/anmalıyız: bir tek din: Kemalizm. Bir tek 

idare; Kemalıst ıdare ve bir cins vatandaş: Kemali.ı.1ler, 

Çocuk akl 

- Anne, benim erkek doğacağı· 

ıuı biliyor muydUIJ? 

- Hayır oğlum. 

- Nasıl bıldm? 

- Doğduktan sonra baktım, an-

ladım. 

-Anlayamazdın, çünkü o ı:amaa 

daha elbislerimi giymemiştim. 

Kaynana Beni bu yaz bava tebdi-

1ine gondcrecektin. Unuttun mu? 

Damad - Unutur muyum? Daha bu 
sabah, senin için bir "ispanyaya seya
hat biletı,, aldım. 

(İtalyan karikatürü) 

- Evet, karıcığım, buradayım, yazı· 
hanemdeyim. 

(Portekiz karikatürü) 

Bi~ gazeteciler ••• 

Bir arkada§, dalgın, ertesi günkü 
yszısrnın mevzuunu ararken içeriye 
telaila karısı girmiş: 

- Bahçede bir ayak sesi var. 
Sakın hırsız gelmiş olmasın? 

- Evde olmadığımı söylersiniz .. 

En iyi hal çaresi 

Karz koca aras111da bir konuima: 
- Birkaç tane elbıse yaptırmam 

lhım. Butün kostümlerimi komşu· 
lar artık biliyorlar. 

- ôylc ise başka eve ta§ınalım. 

Görüş farkı 

Yeni evlılerin ilk kavgası; kadın 

hıçkırarak: 

- Anladım beni niçin aldığını; 

param vardı da OllUn ıçin ... 
- Hayır, benım param yoktu da, 

onun ıçın .•• 

Aremi lıırs z mı, do mi, peri mi ? 

Dün sabah bir arkada!_l geldi ve şu haberi verdi: "Kutluya hırsız gir· 

mış ', 01 bılır ya, hırsız her yere gırer. 

Fakat ilave ~tti: 

- Gece, sabahın üçüne kadar, Kutlu sahibi ve diğer iki arkadaş, Kut· 

luda oturup konuştuk. 
Bu sozlerden sonra hepimiz kahkahalarla gulerek §Una karar verdik: 

''Saat dort buçukta şafak sökuyor. Üçle dört buçuk arasında, yolcusu eksik 

olmayan Atatürk bulvannda, kö~e teikil eden, dıvarları camdan ibaret 

bir mağaza kapısının yarım parmak kalınlığındaki camım kırıp içeri gir· 

dikten sonra yan taraftaki kapısının da kilidini açan, oturan dil, jam· 

bon, pasta ve çikolata yiyıp bir de limonata içen, veznenin boş çekmesini 

altından delmeğe vakit bulabilen hırsız ya acemi, fakat çok cüretli bir hır· 

sızdır, yabud cin ve peri nevinden göz.e görümniyen bir ucubedir, Güldük 

VC§B§tlk. 

Ankara polisi, hırsızı birkaç saat içinde bulmuş ve çaldığı lotognl ma· 
lcinesini de sahibine teslim etm4fir. Aniarada bırsnlılt. edilemez. 

Finans tayinl~ri 
Finaıu Balt. alığı yeai tqkilat .ı

ra/ ındaki tayinlerjne dnam ~mekte • 
dir. Vilayet varidat müdürleri ve diğer 
tayinlerden yüksek tasdikten g~enler 
ıunlarclır : 

Afyon vilayetine Muhiddin Eıki~e· 
birden, Amasya vilayetine Ahmed Şük· 
ril ibkaen, Antalya vilayetine Faruk 
ibkaen, Aydın vilayetine Abdullah zor• 
1u İzmirden, Balıkesir vilayetine Nus
ret Aydından, Ağrı vilayetine Zarif ib
kacn, Bolu vilayetine İbrahim Muhlis 
ibkaen, Bilecik vilayetine Ali Rifat ib· 
kaen, Burdur vilayetine İsmail Hakkı 
ibkacn, Çanakkale vilayetine İsmail ib
kaen, Çankın vilayetine Ahmed Ham
di Zonguldaktan, Rize vilayetine Meh· 

nıed Fahreddin ibkaen, Çorum vilaye· 
tine Şevki ibkaen, Denizli vilaletine 
Mehmed Nuri ibkaen, Diyarbekir vila· 
yetine Ferid Rüştü Urfadan, Edime vi· 
layetine Halis ibkacn, Elaziz vilayetine 
Mehmed Nazif ibkaen, Erzincan vila· 
yetine Naci Gümüşhane'den, Erzurum 

vilayetine İbrahim Ethem Tokaddan, 
Eskişehir vilayetine Cemal Balrkesir
den, Gazianteb vilayetine Kemal Diyar· 
bekirden, Giresun vilayetine Hüsnü ib
kaen, Gümüşhane vilayetine Abdullah 
Erzincandan, İçel vilayetine Cemil ib
kaen, Isparta vilayetine Raif Sinobtan, 
Kars vilayetine Nesib ibkaen, Kasta· 
moni vilayetine Fevzi ibkaen, Kayse

ri vilayetine Mehmed Said Gazianteb
den. Kırşehir vilayetine İsmail Kemal 
ibkacn, Kırklareli vilayetine İbrahim 
Süreyya ibkaen, Kocaeli vilayetine Tev· 
fi ibkaen, Konya vilayetine Ahmed 
Hulusi ibkaen, Kütahya vilayetine Ah· 
med Cemil ibkaen, Malatya vilayetine 
Mustnfa Fehmi Afyon'dnn, Maraş vi· 
Uiyetine Hüseyin ibkaen, Mardin vila· 
yetine Klizrm ibknen, Manisa vilayetine 
Saib ibkaen, Muğla vilayetine Abdül· 
kadir Hikmet ibkaen, Mu vilayetine 
Hilmi ibkaen, Niğde vilayetine Ekrem 
ihkaen, Ordu vilayetine Hadi ihkaen, 

Samsun vilayetine Rüştü ibkaen, Sinob 
vilayetine Fadıl Bursadan, Sıvas vila· 
yetine Turgud İzmirden, Tekirdağ vi· 
layetine Hüsnü ibkaen, Tokad vilaye· 
tine Osman Nuri Srvas'tan, Trabzon vi· 
)ayetine Abbas ibkaen, Urfa vilayetine 
İsmail Hakkı lsparta'dan, Van vilaye· 
tine Seyfeddin Jspartadan, Yozgad vi· 
layetine Osman Nuri ibkaen, Zongul· 
dak vilayetine Niyazi Erzurumdan, Ço· 
ruh vilayetine Mustafa L!ltfi ibkaen, 

Tunceli vilayetine Cemal ibkaen, Bin 
göl vilayetine Hakkı ibkaen, Bitlis vi· 
layetine Salim ibkaen, Hakkari vilaye· 
tine Şükrü ibkaen, nakil ve tayin edil· 
meleri yüksek tasdikten geçmiştir. 

Ankara defterdarlığı tahsilat mü
dürlüğüne eski hava ve deniz muhasebe 
müdürU Müeyyed 45 lira ile, 

Maliye Vekaleti milli emlak müdür· 
lüğü muavinliğine Üsküdar hukuk a
miri Abdürrahman Şeref eski maaşiyle, 

Maliye Vekaleti milli emlak müdür· 
lüğündeki açık memurluğa Devlet Şu
rası katibterinden Celal 25 lira ile, 

Ondördüncü süvari fırkası muhase
beciliğine, İzmir müstahkem mevki mu· 
hasebeciliği başka "bi Zeki terfian 30 

lira ile. 
Nakil ve tayin edildikleri haber a· 

Jınmıştır. 

Beyoğlu tahsil müdür muavini İna· 
yet Maliye Vekaleti tahsil müdür mua· 
vinliğine. Ankara tahakkuk müfettişi 

Ali Kemal Mani a varidat kontrol me
murluğuna. lstanbt • tahakkuJ. müfetti· 
şi Ali Girar Manisa varidat kontrol me
murluğuna, İstanbul tahakkuk müfetti· 
i Avni Kemal Balıkesir •ıaridat kon

trol memurluğuna, Beyoğlu tahakkuk 
müfettişi Rahmi Uçkun Sıvas vilayeti 
varidat kontrol memurluğuna, Beyoğlu 
tahakkuk müfettişi Arif Oya Edime 
vilayeti varidat kontrol memurluğuna, 
Beyoğlu tahakkuk müfettişi Sabri Ko
caeli vilayeti varidat kontrol memur· 
luğuna. İstanbul pul tetkik memuru Fa· 
zıl Samsun varidat kontrol mcmurlu· 
ğuna. Samsun pul tetkik memuru Nuri 
Amasya varidat kontrol memurluğuna. 
Buna tahakkuk müf cttişi Zekeriya İç· 
el varidat kontrol memurluğuna nakil 
ve tayin edilmiılerdir. 

Eclirnede 
İzrnirfuvarınaiştirak 

hazırlıkları bitti 
Edime, 18 (A.A.) - İzmir fuvan • 

na ittirak için yapılan hazırlıklar t.it • 
miıtir. Bugün balkevinde toplanan bil
tün maddeler ambalaj edilmektedir. 
Dört vilayetin sergiye gidecek malları 
Çanakkaleden vapura yükletilecek, E· 
dime, Kırklareli ve Tekirdağınınkiler 

19 da 1stanbula inecek ve 20 de vapura 
yükletilecektir. Trakya ekonomi müşa
viri beraberinde altı iş arkadaşiylc ve 
bu vapurla ayın 21 inde lzmirde olacak· 
tır. Betondan yapılmakta olan Tıakya 

daimi pavyonu 2v ağustos ak§3Illlna ka· 
dar tamamiyle bitmiş olacaktır. Aylar· 
danberi devam e<1en dikkatli hazırlıklar 
Trakyanın heı yerinde ciddi bir alaka 
görmektedir. Pavyonun dekorasyon işi· 
ni İstanbul ve lzmirden güzel sanat uz. 
manian üzeriı.e almıştır. Pavyonda ko
ca Sinan'ın büyiık eserlerinin röleveleri 
ve Selimiye ile Muradiyenin iki aydan· 
beri hazırlanan çınileri teşhir louuacak· 
tır. Trakya broşiıı ü Trakya ve Edime 
panoraması devlet basım evinde basıl • 
mış, buraya gel ... n ilk provaları düzelti· 
lerek geri yollanmıştır. 25 ila 31 ağus • 
tosta bunlar da lzmir'e yetiştirilecekler
dir. Edirne tu:-ıng kulübünün bu müna· 
ebette hazırladığı program pek zengin 

olup fransızcası da turing ve otonıobil 
kulübli başkanlığınca 1stanbulda oostı· 
rılmıştır. 50 kişilik bir ziyaret kolu İz· 
mir fuvarı için hazırlanmaktadır. 

Ordu alisinın 
•• • cenaze torenı 

Ordu, 18 (A.A.) - Kalb aekteısin· 
den vefat eden ilbay Hayrı Sırtıkızıl'ın 
cena.:e töreni diin bütün şehir ve köy· 
lülerin iştirakiyle yapıldı. Bando ma· 
tem havası çaldı, Bütün devair ve mu· 
esseseler taraflarından mezarına çelenk· 
ler kondu. mezarı başında aaylavımız 

Selim Sırrının hitabesi bütün halkı ağ
lattı. 

Edirnede bir futbol maçı 
Edirne, 18 (A.A.) - Bakırköy İstik· 

lal idman yurdu ile Edirne Yavuz ku· 
lübü arasında yapılan futbol maçı 1 - 3 
Yavuzun galibiyetiyle neticelenmiş ve 
İstiklal idman yurdunun getirdiği kupa 
merasimle Yavuza verilmi tir. 

Sıhat Bakaııınt~ 
Kurutulan Karasal 
bataklığını gezdi 

f 
Aksaray, 18 (A.A.) - Sıhat, 

Dr. Refik Saydam ve refnkatler 
uvat Niğde valisi, kurutuıınut 0 

nlU bataklığını ge.zmişler ve d 
ler için yapılacak köy yerini g5ı 
Sjirmi erdir. Vekil, kuruyan 
kenarında 400 haneli yapılacak g 
ö~ünün ~cınen inpsına ba _ • ~ 

emır vennı ler ve bugün Ereghye 
ket eylemişlerdir. 

Boludaki maç 
'jzCC Bolu, 18 (A.A.) - Dün Dt 

alanında Adapazar sporculariyle 
spor kulübleri arasında yapıJatl j) 
maçında adalı ı.porcular 1 • 3 gal 
mişlerdir. Maç çok heycanlı v ço1' 
ba1ık idi. 

Dil hataları, gazetelerimizde 
riya sütunların sıklığı içınde ıı a 
m saklamaktadır. Fakat ba en 
/arda, hem de en büyük barf1tr1t 
mi§ başlıklarda yer alan bu 11e1ı 
Jar, g6ze batıcı bir mahiyet alnı• 
lşte iki misal: • ~ 

''Almanlar on birinci otimP1r"i 
dünya birinciliğini aldı." 

Fail cemi olduğuna göre "sld'ı/.. 
ğil • v1dzlar" ıJenmek lazımdı. ".Aı'
ya'' ile '';;Imanlar" ı, gramer bB 
dan, biribirine karı~tırmak caiz g 
mez. Ancak mücerred isimlerle b 
isimleri-fil ki, failleri cemi ol 
rağmen. ımeri müfred kalmak isi 
sına d.b:lfir. '"' 

''Negüs Umidlerini terketnledı ' 
Omid, vücud buluşu insıımJJ 1 

olmryan bir !Jeydir. lnsan, elbise 
rır gibi ümidlerini istediği zaıns~ 
edemez. Ümid, ancak kaybedilıf· 
itibarla yukardaki cümle, ifade 
mınd;ın, hatalı olmaktan kurtula 

"* 
''Orman ve çevresinde bulurıatl 

lerde .• .'' ,1. 
"Yerlerde" kelimesinin "de'' ~ 

aynı ZBmanda "orman'' a aid 01';J 
Fakat ''orman'' ın alacağı ek ··~~,. ~ 
''da" olmak icab edere. Onun ıçıt1 
lenin şu şekle girmesi icab eder4:J, 

"Ormanda ve t;evresinde b 
yerlerde •. .'' 

Dört hisiklet~inin Marmara turu .. 
İstanbul, (Hususi) - Bisikletle • 

Marmara havzasında bir tur yapmak Ü• 

zere yola çıkan Türkspor kurum~ Bur
sa bölgesine bağlı Acar İdman Yurdu 
azalarından Tarık Yolaçan, Sadeddin 
Yıldız, Said Uysal, ve Kemal Başt:ı a· 
dındcı dört bisıkletçi 12/8/1936 çaışam· 
ba 11abahı §Chrimize gelmişlerdir. Şeh· 
rimiz sporcuıariyle bisikletçileri ta· 
rafından şehir kapısında karşılanan hu 
çok genç sporcular İstanbul bölgesi ta· 
rafından misafir edilmişlerdir. 

Balıkesirde, halkevi reisiyle beraber • 
30/7 /1936 perşembe günü sabahı Bur· 

sadan yola çıkan bisikletçiler Karaca· 
bey, M. Kemalpaşa, Susığırlık, Balıke· 
sir, Balyct, Çakır, Çan, Çanakkale, Kili· 
dülbahir yoluyle Maydosa gelen bu asil 

· ruhlu gençler Mehmedcik abidesine bir 
çelenk koyduktan sonra Gelibolu, Ke
şan, Uzunköprü, Edirne, Kırklare• 

1 

da uğradıktan Jionra 11/8/1936 da Si
livriye varmış14rdır. Burada biı gece 
misafir kalan sporcular çarşamba saba· 
1i Babacıki, Lüleburgaz ve Çorluya 

Balıkesir yolunda dinJetJiŞ 
hı Silivriden hareket ederek dort 
te İstanbula varmışlardır. iif 

Seyahat progrc:ını mucibince 
htanbulda 1dıktan sonra 15 • 
ta lstanbı.:ldan kalkarak Gcb eS 
Yalova yoluyla 17 / 8/ 1936 da 
dönmüş olac.ıkl..ırdır. soO 

Çocuklnr turun sonunda (l 
• 0 Ja' 

lometrelik bir yol katetınıŞ 

dır. 

fJalıusirliler 

geçerlerken 
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rtajPnİn hii' ·1mpte 
bildiriyorlar 

t ·panyol a ileri ,,... 
karşı ayaklandı._ ım 

Sevil, 18 (A.A.) - Sevil radyosu, 
Kartajen'in Madrid aleyhinde isyan 
etmiı olduğunu v .. milli" kuvvetlerin 
ı.o..ı Guares, San Banito ve Aneato• 
ria mevJdlerini iıgal eylcmit bulun· 
dutunu bildirmektedir. Huelba'da vali, 
tchrin .. miJlf" kuvvetler tarafından it· 
ıal edilmeainden evvel yağma edilmiı 
eıyarun derhal geriye j:ıde olunması li· 
eım geldiğini halka irn ctmiıtir. 

'Gastelon kolu, thndl Madrid'e dol· 

ru yürümektdir. 

Jladrid, 18 (A.A.) - Harb bakanlı· 
fının bir tebliğine göre, ~il~tçiler 
Eatramadur cephesinde iailenn Puen· 
ta Malledin ve Santa Ameli• berine 
mUıeveccib bir hUcumunu püskürt· 
mlifler, 30 biyi esir almıılar ve 30 
kamyon ele ıçlnniılerdir. EniülUs cep· 
besinde ise hütribnetçiler, mcvıilerlni 
kuvvetlendirmeye devam etmektedir· 

• Meks:ka, - San-Luis-d-l a-Paz'da 
federal kıtalarla biler ırasında wkua 
gelen bir çarpışmada 10 hi ö'mıiştilr. 

Yunan hiikiim~ti ~ yal Politikayı 
faaliv~tı~ tatbik edi~or 

Atina. 18 (A.A ) _ Atina a1ansı bil· 

diriyor: 
Hukumet, sosyal politik sın n tat· 

bıkine buyük bir faaliyetle devam et· 

mcktedir. 
ı, bakanlı ı muste an B. Dımitra

tos, yapmış oldugu beyanatta kollektif 
kon ten· ani r ile mecburi hakem usa• 
hıniın tam surette meriyet m vkiine 
girmesinden sonra, en mühim ~le-

• • • • t varm mı iu-iler ile 
sının, sınnı nı~ e 'f' 

i idik meseleleri hakkında radikal ka· 
r:lar almak olacagını bildırm"ştir. 

öte taraftan sosyal yardım bakanı 
B. Koriziı, Yunanıst nın bütün •ehir
lerindc kurulacak halk mutbalrlannda 
işsı ler ile fakirlerin l ili 5 drah~ı 
mu bilinde sıhi ve iyi yemek bul ~: 
Jeceklerini bildirmi tir. Haftada 1 1 

• A. ' n de a et yeme i verilec 1't r. 
muhtehf 1m1hııl1elerinde 50 halk mut· 

1-'ı ı açılacaktır. 

~tina garewleri in.,iliz 
sularına gelme~iııden 

ır:ılının 

dolayı ho~nud 
Atina, 18 (A.A.) _ Gazeteler, İn· 

gilterc kıralı sekizinci Edvard'ın ya• 
kında Nahlin yatı ile Elen mlarına gele· 
ee inden dolayı bo nudluklannı izhar 

' etme1rted irlef'. ..,,. 
Atinaika Hea pseteai wwwD•le 

yor ki: ti f 
·ı•-..: Jnnılm bu .ı .. re n "Elen mı ıcu. 

k 1 _ wrette huea•I bir .._. 
proto o u ,.... --'1-

. -:..c!ftM\nden dolayı elen un 
hıyctte ııı::v• '--

tf bftyUk Brltanvs hflkUmdarma -r· !: hfslvatmr iıted1 i rıbi tzhar ed~l
yel"c i 1c·n teessnr duvmt1ktadrr. Bu-

nanla beraber Korfu adası halkı, Yu
naniatanın aurdide ve aaraılmaz rabı· 
talarla bağlı olduğu büyiık imparator· 

luğun bnktiındanna ve onun milletine 
lıllrp biltln elne1erin hi•iyatma terdi· 
ımn olınala _..ffelr obealrtn'." 

Proia, Katbnerlnl. Vnıdlnl, Elef· 

tren Vima " c1l er teler de bUtiln 

elealerin. lngiltereye ve onun ınufab· 
bam hükümdarına ka r olan muhabbet 

hiaaiyatmrn an lmaz mahiyetini te· 

baniz ettirmektedirler. 

• • arma
ahndı 

Bir elen vatanse enn 
._. ıı· ---· tayyareler törenle teslim_ gan e ıgı ı· · · 1 Kutarellis ve 2 ltutarel ıs nım· 

(A A ) Bugün Tatoy re, 
Atina, 18 · · - • lerini venniftir. • • 

-•ydanında Mısırda sakın e· B len vatanseverinın hareketi tayayre ...... • u e h 
l vatanıeverlerinden Kutarellis'in e- hakkında yazıl r yazan ga~eteler, e· 
en . a..ı i 1 1 tan mlidaf aasının 

J h 
kuvvetlerine armağan etttıo• • diye ve iane er e va . 

1 en ava tlll...A 1 d" ·•-c irıin e ki bır e en •· · resmen ttae lJlllV kuvvet en ırıuu 
ki asker! tayyarenın . ld gwunu ve K ıtareltis'in bunu 

B bakan MetaksU. naaeaı o u . ~ A 
töreni yapıhnııtır. aı . le cnitlediğini teba ·z ettımıeıde ve • 

b .. betle bir ııutuk soy mif, 1 ··riınü hat rlatt!\akt dırlar. 
u munuc ıe- verof kruvuo 

Kutarellia'e ni.-n vennit ve tayyare 

Kısa Dış Jlaberler 
• Tokyo. _ Deniz bakanlıit 1937 

_ YabaJıCı heyetl r, çek or- •• acneeı için 770 milyon yenlik bir * Prag, pacağı ma· ft - · L.:•..a- 550 -n 
20-25 afutıto9ta ya . krccli iatemiftir. &imdiki -e -

dusunun 1 nınak üzere dun barettir 
n vralarda b,azır bu u yon yenden • • 

ı ·c1erdır. * 0ttova. - ltebek ayaleti buraya ge mıs __ , k n n . . 
. - Es af ve mcıtJe sını a l erinin netıQClen : 

Atına, . IÖ lediği ~ 
k n resi diln açıtmıt ve reıı y . . Miltı birlık, 5 a ll a karşı 7, 

o gkta bütün rncs1e11 mn na~ bükü- Libera ler, s azlhp lraf"lı ı a ihk el 
nutu . . &meti umumıye ese- . 
mete gosterdı ı sel . . 1 . tir de etmı terdır. 
rine vaı d m ıostereccfını soy erDlfM . S ,.. . de kaybed 

' Este\ nıa ·ye ba nı a 'S ento 
Ati" , - . . d" kt r k n il bir çok ba an r ve p 

. b nk sı ık ncı r • d 
nvınos, yunan r ı de var ır. 

ıü·une s c;ılm fr. 

.. 
dı n lıd• -u• .,.,.n ~lıl • clltlf ,_. 

oamaşhıM CHusa.ıJ - •• ,,, zo R ._, ... ,,,;~n "'' ... __, ,,...,,,., ......_ . .a...iJmi-*ir nmı.-z ... •. u' • .,,,.r• 
wwmazun ıçtılı •rıı ~ek Nr-· .,. · 

ULUS oAYFA~ 

MADRlD'DEN GELENLERİN SÖYLEDiKLERiNE GöRE: 

Madrid asilerin tehdidi altında 
Hükümetmerkezinin yakında düşeceği sanılıyoı 
Hükümetçiler asilere karşı gazh bombalar kullanıyorlar 

(Bap 1. ioa •yiadı) 
Havaı'ın Guadarrama'claki mu.babi • 

ri. lıüıriimct kuvvetleri araunda bir top · 
çu duelloıu vukua gdmiJ olclupnu bıt. 
dirmektedir. 

Hükumet kuvvetleri, g6ı yap dök
tiirücü gazli bombalar lnltlanmq otduk
lanndan iııler cerilemek mecburiyetin
de kalmı,tardır. 

Hükiimeı gas bomboa 
kullanıyor 

Lizbon, ı 8 (A.A.) - lbtiWcllerin 
Burgos"daki umumi warı&hlartndan 

. k et kuvvetleri lnldırıldığıııe gore bu uııı 

son gunlerde gazli bombalar kullanmağ 
bat amı lardır. 

Hıikiimeı kuvvPıleri llJlfTraları· 
nı arıudılar 

Barselon, 18 (A.A.) - Havaı ajan
sının muhabıri, bukilınCt kunetleruun 
Hueaka'ya ve Saragoua yola berinde 
bulunan öteki mcvailere dotnı taamız· 
lanm fiddeltendınnif oldaJdan bildiril
awktedir· Htikümet topçulant hilerin 
Hueüa ile Saraıoua arasındaki müna
Jı:alelcrinl kesmek lseff AJrnude'yi bom-

.. rdıman etmiftir. 
Dolqan bir pyiaya ıare general 

Mola, Hueska'daki imlerin mukavemet 
hareketini bizzat idare etmektedir. 

Hiikıinu?t kuHetl~rlnin Majork 
ada1'ındakl hareketleri 

Baraelon. 18 (A.A.) - Hükümet 
kuvvetleri. :Ua · ork adaaındaki Palma ıch
rl De adanm lld ...._ •-ıdoJrf ..a
nableleri keamek lben dün Saata Ma
ria'yı bombardunan etmiflerdir. 

Hükümetiıı batka bir takım Jnrnet. 
Jeri de dün adarım prlanda lrAin Porto 
ltri•to yalmunda karaya çılrn"f'archr. 

Hükümet kuvvetleri çok yakında 
Palma'ya taamız edeceklerdir. 

lltıilôlciler laiikünaeı bneılui
ni bomutflar 

Sevil, 18 (A.A.) - Snril ndyoeu, 
Jlajork adasında ihtiWcilerin diln ka
nya çılnmt olan htllrihnet kuvvetlerini 
bomnıt olc!ulrlannı bildirmiftir. 

ilci aıMriluın deıtroyeri 
lıpanyaya wftti 

Va inıton, 18 (A.A.) - Dış iflcr 
bakanl ğt, Kancve Hatf e1d torpld:> ıruh
riblerinın dun Nevyork'd n iıpanyol ıu· 
lanna hareket etmiı olduklannı bildir-

• 
mektedır. 

Bir ingilis puprı llu~m'ya gitri 
CebelUttank 18 (A.A.) - Brilliant 

tor "do muhnbi, bu akJam Huelva'ya 
hareket ettni tir. 

il dkç lar c phe11i radyo 
üıırı~onu açıldı 

M nd, 18 (A ) - DUn &ece, halk. 
o ı t yo u açılmııtır. 

ı an yap 1 n t kı-

' u bom rd man et
m ola t yy en n markası Fokker'· 
dir, balb ki bil ümet kuvvetlerinin e
linde bu markayı ta ıyan hiç bir tayyare 
yoktur. 

lnıiltA!reden l•panyaya luınkeı 
edecek tayyareler 

Londra. 18 (A.A.) - İyi haber al. 
makta olan mahfillere ıare ıeçcnlerde 
huaual ajanlar tarafmdaı1 utm almmq 
olan bet insllP ta71arcal billnmiym bir 
eemte cSotra hareket etmek tlsere Port
.-.a~llanr~. 

M11Me11f..-ıetJedaa111ü..._ 
1111. .. dlrll ............... .ı. 
... pr ......... -..ı Wr•'ııı 

Fas'dın gelın isi kııvvetler lm ıdre ı/rlyorlır 

yapılır yapılmaz 1ıpanya'ya uyyare 
aevkiyatıru yuak etmek yollarIDJ araı
tmnaktachrlar. 

Bir muka"ek Uga edildi 
Tanca, 18 (A.A.) - Seyyahların 

iıpanyot bölgesicden ıeçmelerine izin 
veren mukavele ile• edilmittir. 

Romanya da /ranııa tekli/ini 
kabul eui 

Pariı, 18 (A.A.) - Romanya lspan
ya i§lcrinc kantılmamaaı için Fransanın 
J'&PU&i teklifi CIU İtİbUiJlc kabul et· 
mlfdr. 

tayin edilmittir. 
Bedia lriildlmetinia qremam &eldik· 

ten 80Dra bu tayin kıeyfi1eti reemilqe· 
cektir. 

Kıuıajeruk bir ihdlGI 
luashai çıklı 

KartaJeD, 11 (AA) - lılMrid bil· 
klmetlne karp bir ihtilll hmftbti nllar 
etmlt oldufu haber •erllme1rtedlr. 

llükümeı bir MUN/Jalciyeı 
kasanmlf 

lladdd. 111 (A.A.) - HllJdlmet. ken-
eli kunetlerinia Badajos yakmmda bir 

lıpanyamn yeni Bertin elçw 
Banelon, 18 ( A A.) - B. Pier Bot 

Gumpera, !spanya'nın Bertin elçilifine 1 
bi kuvvetini yenerek bir çok mühim. 
mat ve esir almış olduklannı bildirmek· 
tedir. · 

Japon malı/illerine göre 

Sovyet - japon 
münasebetleri yeniden 

tanzim edilmeli 
Tokyo, 18 (A.A.) - Japonyanm 

Jıloakova büyUk elçisi Ohta, batbakan 
Hirota ile cörilpnüı ve SOV)'etlerin ıi
yuuı hakkında tafıilit vermittir. 
miftir. 

Sıyual mahfillerin kanaatıne aorc 
aoyYet • japon münasebetleri yeniden 
tanzim edilmek ihtiyacındadır. Butün 
111111' meaeleleri ve balık avı jp halledil
meli ve 1905 tarihli Portamut anlapnuı 
-.ovyet • Mançuko amırlanna da tetnıil 
olunmalıdır. Bu bududlardaki asken 
kuvvetler geri alınmalı ve bir gayri 
müstahkem bölge kurutmalıdır. Eğer 

bu eıaa içınde bir hal ıureti mumkün 
olma sa Japonya Mançukodaki askeri 
kuvvetlcrıni arttırmak mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Fransız hava endüstrisi 
heyetinin l\~oskova 

yolculuğu 
Moıkova, 18 (A.A.) - Sovyet bukil

metı tarafından çağıntmı' olan franıı.z 
tayyare endustrisi delegeleri, dün bura
ya ıelmitlcrdir. 

Umumi mufettıf General Marten La· 
prd ve tayyare infUt mühendiılerin· 
den Brege ıle Potcz heyet meyanında 
bulunmaktadır. 

Habeş bankası ~fiye 

ediliyoı 
Londra, 18 (A.A.) - Hablf banblı 

ltmedarluı MnJıren• Wfi7eaini ~ 
.. k U.ere qlW .....,_. &opluacık
ı.Nar. 

On ıenelilc Wr plaJıı 

Ywıanistanda fakirlere 
yardım edilecek 

Atina, 18 (A.A.) - Gazctlerin yaı
dıima ı&e. Hayal yardım bakanı Ko
riaia. fakirlere JUdam plAnmm wbat· 
larmı ônihnU.dekt hafta nepoedecektir. 

Bu plin. on weneliktir. Ve 2 milyar 
drahmilik bir amrafı latilsam etmekte
dir .Bu pmuun 500 milyonu düa fim. 
diden bulaamUfbU. Büttin 1ene ifliyece 
ballı: mutbaklan kurulacak. fakir halka 
llhl yardımlarda bulunulacak ve .ana
toryomlar da öbüa yavruları koru) • 
caktır. 

Katimerini gazetesi, bu paranın u· 
tize i e deıil fak t birtakım goze g run· 
miyen fu uli masraflarda yapıl n ta 
nıfl rla ve buyuk sennayc.'n"n mil ı t t.1 

kiımcte olan ıuveni aaye ın bul -
du unu ya maktadır. 

Yunan başbakan muavi 
ninin bir gazeteye 

beyanatı 
Atina, 18 (A.A.) - Vra ı e 

Iİ bqbakan muavıni ve maliye bakanı 
Zavitiıianos ile yaptılı bir millikatı nq. 
retmektedir: 

Bat baka 1 mı vini demiştir ki: 

''Güddütümilz ıaye, memleketin' i· 
Jiliii namına kuvvetli bir devlet idare
al altında muhtelif menfaatleri tqkili~ 
1ı ve mlttcrek bir mesai içinde birlqtir· 
mektir. Bir taraftan liberal mektebin if.. 
liaı •e etiler taraftan bqtlnkü asiyette 
11-L,..._l ..a:-ı.:..., ..ı., ta...ı...:L -=ı. bir 
--uaa,,..._. .URA suaiCmll 

hüe selmit oı- ..,_:Jle IJle bir 
ameti -.iye ............ ki. ba.,.. 
d -..,. ........ eh•h'MW ....... 
.......alimdm _., __ et •• M t. 
rablr ........................ .... 

lcda " W'hı• .. •=e•+ -"· ... 
ntma bqlaun... 
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Tarihdeki garib 
xv 

vakalar 

Yazan: Mu KEMMERICH 

Kırallar ve s.ıray hakımleri dığer 

bakimıer gıbi hediye kabul ederlerdi. 
Frankfurt şehrinin imparator nezdin· 
deki mebusu şehrin belediyesine verdı· 
ti bir rapvrda "imparatora daha çok ve 
kıymetli hediyeler gonderilmseinı, Nu
rcnberg şehri daima fazla hediyeler gon
derdiği için digeı şehirler arasında hu· 
kum ve nüfuzunun fazla oldugunu" 
yazmaktadır. 

• 
ı 722 de Frankturt şehir meclisı Ochs 

ismindeki murahası, şehre aid bir işin 
halli için imp'l to 1.ık payitahtı olan 
Viyana'}'a yollamıştı. Saraya müra"aat 
eden teşrifat nazın Stein ile te· 
mas ettikten sonra şehir namına şu yol
da bir teahhüddr bulunmaga mecbur 
kalmıştır: 

" Eğer işimiz olur ve şehir meclisi· 
mizin meşruiy..:ti tasdik edilirse Ekse
lans Stein'e bu pt.k büyük işimizi hal ve 
intaç ederken ınaruz kaldığı yorguiuk 
mukabili olarak peyderpey ve azami bir 
ıene irinde 30.000 mark vereceğiz." 

"' 
.ıuıparator da hediyelere karşı pek 

Jakayd değildi. Yukarda ismi geçen 
Ochs 1729 da imparatora Fc.tı1kfurt 

,ehri namına 100.000 florin vermeğ • me· 
• nur edilmişti. l:ıu para ile Viyana'da 
bir saray yaptmlacaktı. 

Fakat Ochs hiç i.ırnid etmedıgı bır 

Y1ziyetle karşılaşmıştır: Başvekil mua· 
winine kemali nezaketle şehrin bu yol • 
da bir hediyede bulunmak istediğini 

•rzetmiş. mumaileyh dıkkatle dinledik· 
ten sonra, bu teklifin haddi zatınd.t iyi 
olduğunu fakat diğer bazı şehirlerın bu 
yoldaki hediyeleri mikdarca daha tazla 
bulunduğunu meseli ikiyüz bin tilan 
verdiklerini söylemiştir. Sonra daha 
şahsi meselelere geçerek birçok ~thir
lerin kendisini de unutmadıklarını zikr· 
etmiş, ve açıkça 19 senelik Hochheim 
şarabından bir mikdaı: gönderilmesini 
istemiştir. 

Ochs hatıralarında, imparator sara· 
yında nereye ha vurdu ise rüşvet iste • 
ğiyle karşılaştığınr, ve bunların hepsi· 
ni doyurmağa Frankfurt şehri belediye 
kas1>"'n•n ""'fi eelmeycceğini yazmak • 

-·· .. " ba:.:ı dırı dıri yak
.... a< cezalan, bir lütuf olarak kaynar au, 

1.ırab veya zeytın yağına atmak cezası • 
na tebdil edifüdi. 

1466 da I<'rankfurt'da yakılmaga 

mahkum edilen bir adam, hasta 3ldugu 
için, merhametcn suda boğularak cldü· 
rülmüşıür. 

Bütün orta zamanda ve bilhassa bu 
devrin sonlann:ı dogru verilen cezalar 
hiç de insani mahiyette değillerdi. Hat• 
ti 4000 sene evvelki Hammurohi kanu
nuna ve Hind, Çin, İran kanunlarına 
nazaran çok daha vahşice idiler. Kanun
ların medeni Avrupa'da gösterdiği ce
zalar şunlardı: 

Dörde bölmek, çarka bağlayıp ez· 
mek, kazıklamak, yakmak, suda boğmak, 
duvara gömmeıc diri diri gömmek, bar· 
saklarım deşmek. Dil kesmek, göz çıkar
mak, kaynar su ve yağda kaynatmak, 
deri yüzmek ve saire ve saire ... 

Bu cezalar:n bir çoğu 18 inci asra 
kadar devam etmiştir. Ve şefkat dini· 
nin kilisesi bunları hafifleteceği ve a
zaltacağı yerde engizisyonlariyle bir 
kat daha fenalaştırmrştır. 

• 
Beynelmilel Kriminal cemiyetinin 

1909 senesi içtimaında Almanyada bir 
senede polis tarafından 10 milyon kişi 
cezalandırıldığı tesbit edilmiştir. Yani 
ceza ehliyetini haiz her dört almandan 
biri devletin müşfik eliyle temasa gel· 
miştir. 

• 
Genel harbtan evvel Avusturyada 

her şahıs, ister protestan, ister dinsiz, 
ister yahudi olsun, katoliklerin baş pa· 
pazını selamlamağa mecbur idi. Bun
dan haberi olmıyan ve selamı unutan 
bir İsveçli hapis ile cezalandırılmıştır. 

1905 senesi temmuzunun 28 inde ge· 
ce saat 1 de Berlinde bir adam karısı, 

baldızı ve köpeği ile birlikte sokağa çık
m14lardı. Önlerine çıkan sarhoş bir yol
cu o civardaki polise köpeğin ağzının 

bpatılmamıt olduğunu ihbar etti (hal· 
hukl 111rma1ını men için köpefin afzr • 

Çeviren: S. ALi 

na hususi bir sepet g ~ı ı.m.~ti.) I gu· 
.. arlık etmek ist yen polis bu §ııdiyet 

üzerine kopcg goz lııle atmadan sahi· 
bıne kabaca ve şıddetle •bagırdı. Adam 
kendısine boyle hıt. b edilmesine it;1az 
edince polıs zavallıyı gırtlagından y ... • 
kalıyarak itti. .ı:3u huekete karşı yapı

fan protestola:a da yumruk ve tekme 
ile muk bele ettı. Adamın kopek ulun
durmaga alahıyeti oldugunu gö,,teren 
ve polıs n ıaretınce vcrılmiş olan v 
tezkeresi polıs tarafından "bu paçavra 
bir işe yaramaz!" hitabiyle karşılandı. 
Kopek ahibinin bu h reketlere karşı sus 
mıy n karısı gogsune yumruklar yedi. 
(Butun bu dayaklar bilahare doktor ra
pariyle tesbit cdılmiştir.) Adam ertesi 
gün derhal polis memuru hakkında da
va açtı. 

Buraya kadar her şey yolundadır ve 
kuçiık bir memurun vazife,.ini sui isti
mal ederek kalıalık ve edebsizliklere 
kalkması burada zikredilecek bir şey 
değildir, fakat işin sonu var: 

Muddeiumumilik devlet vasıtala

rından biri olan polisin aleyhinde tah· 
kikat açmak istemedi ve bagırarak po· 
1i in gayet doğru hareket etmiş oldu
ğunu sôyledı. Dava istidası bir kere 
verilmi old gu için muhakeme başla
sa. köpek sahibinin karısı ile baldızı 

şahid 
0

olarak dinlenecek ve polisin ka
nunsuz dayak attıgı sabit olacaktı. Bu
nun önüne kolayca ve şöyle geçildi: 
Her üc clavacr daha evel polisin mü
racaatı üzerine maznun olarak muha· 
kemeye sevkedildiler, polis de şahid 

olarak dinlendi .. mahkeme de polise i· 
nanarak köpek sahibine polise tecavüz· 
den dolayı 50 mark par:a cezası, karısı· 
na bir ınevkufu kurtarmağa teşebbüs
ten dolayı 3 gün. ba1dn;a ayni suçtan 
1 gün hapis cezası verdi. 

• 
Iena civarında Wasungen'de saat ku· 

lesi bekçisi Koni~ yılbaşı gecelerinde 
saat tam 24 de ehır mezarhğında bir 
ışık dolaştığını bir çok seneler görmUş 
ve dehşetlere düşmüştü. Bir gün arka
daşlariyle iddiaya gırişti. Bir yılbaşı ge· 
cesi Bach ismindeki arkadaşı, tanıdık 

bir garson ve iki hemşerisiyle birlikte 
bu esrarengiz hayaleti görmeğe gitti· 
Jer. Filhakika saat tam 24 de elinde ı
şıkla hayalet göründü. İki hemşire der
hal kaçtılar, fakat cesur Bach tabancası
nı çıkararak bu "ruhu habis,,e ateş etti 
ve yanında getirdiği kılıçla hayaleti bir 
hayh islattı Bunun üzerine esrarı mey. 

dana çıkan hayaletin şehir ehalisinden 
Gunkel adlı biri olduğu ve yılbaşı gece· 
si mezarlara konulan çelenklerden kopa
rılan dalların hayvanlarda ve insanlar
daki hastalıkları iyi ettiği yolundaki 
bir batıl kanaat yüzünden buraya dal 
koparmağa geldiği anlaşıldı. 

Hayalet kendisini yaralayan ve dö
ğen Bacb aleyhinde dava açtı v~ mah
keme maznunu cerh suçundan altı ay 
hapse mahkum etti. Cesareti zekismdan 
fazla olduğu için bu işi yapmış olan 
Bach bir insana ateş ettiğini asla bilme· 
diğini ve bir hayalete, bir habis ruha 
ateş ve hücum ettigi kanaatinde bulun
duğunu israr ile mahkemede söylemiş i
se de cezadan kurtulamadL 

Acaba devlet ceza vereceği yerde 
mekteblerde tedrisatı kontrol etse ve va
tandaşlann bu kabil itikadlardan kur· 
tulmu~ olarak yetişmelerini temine ça
lışsa dahamı fena yapardı? Çünkü Bach, 
hiç bir fena r:iyeti olmadan silahına sa· 
rıhmştı ve kafasında hakim olan kana
a .. ler kilisenin asırlarca telkin ettiği, 

doğruluğuna inanmıyanları yaktığı fi. 
kirlerdi. 

Bu hadise hem halk terbiyesi hem 

de ceza mantıkı bakımından çok şayanı 
dikkattir. 

(Sonu var) 

Bir dolandırıcı yakalandı 
İstanbul, 18 (Telefonla) - 1926 dan 

beri sigortalı 9ahıslan "ölü göstermek 
suretile dolandırıcılık yapan Anmik a· 
dmda bir adam tevkif edildi. 

Doktor Baha Arıkan 
Bir müddettenbed İstanbulda bulu· 

nan arkadatımız Doktor Baha Arıkan 
tehrimize dönmUfttir. 

ll L U ~ 

1 Giiniin meseleleri 

i ıgilte ·e in si1ah
l, ıma hu ına ı 

Noyes Vrner / ı al zctesı e 
bınbaşı Regın.ıl Vud irnzası/e Londra
dan yazıhyor. 

Bundan bir tnudd t önce. 1ngılte
renın en çok a·.ınmı kerı mut ha . 
ınslarmdan Prof. Arnold Gorster, bu· 
ylik devi• tlcrin silahlanma için harca
dıkları p ralara dair zıhınleri altust 
eden raka olar ne rettı Profesörün he
saplarına ı, · re, dun yanın silahlanmış o
lan milletleri yalnız 1935 yılında sılh

Janmaya yirmı milyaı ıngiliz lirasın

dan as .. ı>ı olmamak uzere para harca
mı !ardır. Bu ~uretle masraf, rekor yılı 
sayılan 1934 den il.i milyar İngiliz li
rası fazla olmustur. 

Dev tesiri yapan bu rakamlara rağ· 
men, gelecek yı!larda askeri gayele le 
harcanacak ola.1 paralar 1935 yılında

kinden katkdt fazla olacaktır. .... 
Bugüne kadıır silahlanmaları fan· 

tastik bir ölçüyü bulmuş olan devlet• 
ler Almanya, Sovyetler birliği, Fransa 
ve Japony idi: fakat Britanya impa
ratorluğu bu ahada da birinciliği al· 
mak üzeredir. 

Bu maksad uğrunda, geçen yıllar i· 
çinde ihmal yuzünden işlenmiş ne kil· 
dar günah va:-sa, hep ini bir anda a[
ettirecek surette gayenin muvaffaki· 
yetle başarılması için çalışılmaktadır • 
1ngilterenin, kara, deniz ve hava si· 
Jahlanmasım azami ir süratle temin 
etmek mak. adıle çok buyuk tutarda pa· 
ra tahsis edilmiştir. 

Politikanın son ayl r içindeki in
kişafı imparatorluğun en pasifist hal· 
kının bile gözlerini açmış ve yalnız 
moral prensiplerle diınya politikası 

güdiılemiycceğ;ni oğretmiştir. 

Belki hiç kimse bu kanaati Dur· 
hans peo;kopo,,u Dr. Henson kadar ye· 
rinde ve kuvvetle ifade edememiştir. 

Dr. Henson geçenlerde bir toplantıda 
söylediği bir nutukta demiştir ki: 

''- lngiltereuin ordusu dünya su/
hunun bek~isidir. lngiltere, yalnız hak· 
lı bir davi uğrunda silaha sarılacaktır. 
Sulh, yalnız lafla müdafaa edUemez. 
Ordunun silahlanması aleyhine çevri· 
len pasifist kı !urtmalar, nefretle kar• 
ıılanmayı haketmektedir.,, 

Bu böyle olmakla beraber, tngilte
renin, şeref ve haysiyetini ancak kud· 
retli ve harıba müheyya bir ordu ve bil· 
hassa yüksek k biliyetli bir hava silahı 
ile koruyabilecegini, en aşırı pasifist 
ler de artık anlamışlardır. 

Bunun içindir ki, bazılarının bU
yük fedakarlıklarına mal olmama rağ. 
men, İngilterenin sürekli bir urette 
silahlanması halkın geniş ölçüde tasvi· 
biyle karşılaşmıştır. 

Dünyaya y;ıyılmış olan lngiltere
nin mevkiini korumak için bu miıyon· 
larca masraflard lüzum loduğunu her· 
kes takdir etmektedir. 

Gelecek yıll&rm silahlanma progra. 
mı, İngilterenin salihiyetli kimseleri· 
nin tehlikeli anlarda sarf etmesini bil· 
diklen şekilde, büyük bir enerji fü tat· 
bik edilecekatr. 

Silahlanma konfüktürünün ikibet· 
leri, daha simdid!'n İngiliz ekonomisi 
üzerinde tesirim göstcrmeğe baılamıt· 
tır. Bu arada bilhassa çelik ihtiyacının 
fevkalade bir s.:rette yilkselmekte ,,,. 
duğu kayde değer bir keyfiyettir. 

Çeliğe kar ı duyulan açlık, ingiliz 
endüstrisi ii·.~"inde Adeta bir kabus gi· 
bi dolaşacak ölçüyü bult\luştur. 

Çelik istihsal edilmekte olan mın· 
takalarda, hususiyle çelik merkezleri 
sayılan Midland ve Şoltand'da humma
lı bir faaliyetle gece gündüz çalışılmak
tadır; memleket dışından yapılmakta 

olan çelik ithalatı geçen yıllara göre 
katkat yükselmiştir. Buna rağmen fab
rikaların yiıksek ihtiyaçları karşılana

mamktadır. B:.ı ham madde azlığı yiı· 
zünden, otomo1:>il ve bisıklet fabrikala. 
rı almış oldukları siparişleri gccıktir
mek zorunda kalıyorlar. Çelik fiatının 
yükselmesi mamul eşyanın pahalılaş

masını mucib olmuştur. 
Nitekim İngiltercnin otomobıl fab

rikaları, 1 eylülde başlamak üzere, kü· 
çük otomobillere beş ingiliz lirası, bil· 
yüklerine de yimıi ile otuz ingiliz li· 
rası arasında zam yapmaya karar ver
mişlerdir. 

Yalnız çelik değil, harb endüstri· 
sinin ihtiyacı olan diğer ham maddele· 
re olan ihtiyaç da tasavvur edilemiye· 
cek dcrecde bilyUmfittUr. Yeni konfilk· 
tür hummalı Avrupa.dan 'ok ırakta o-

Alacahöyük kazısı 
··midin üstünde ııeticeler 

Başı J inci s;ıyılada 
yuK bir binanın dıvarları olduğu anlaşı-ı 
lan bu kalın yapılar tetkikat neticesin· 
de Eti türklerine aid olduğu anla~ıl· 

mıştır. 

Toprak küçük tabakalar halinde kal· 
dır:larak 5.40 metre derinliğe gelinince 
V ınci kat dıvarların temelinde yangın 
tab:ı ası içinde galerili bir kiler bulun
ıııu tur. Kilerin içinde y.:nyana dizil
miş kalın cidarlı klipler sıralanmıştı. 

Kapakları açılıp içleri iyice muayene
den geçi ildiği vakit yanık fosilleşmiş 
buğday kırıntıları hayretle görülmüş
tür. 

Kazı. bunun üzerine. daha sıklastı· 
rılmış ve birkaç gün içinde 5.60 metre· 
ye ve müteakiben de 5,80 metre derinli
ğe inilmiştir. Burada VI ıncı tabaka 
dıvarların ı hemen biraz ilerisinde trp· 
kı Ahlathbel ve Alişardaki eserleri ha
tırlatan bakır devrine aid çanaklar bu
lunmu"tur. Aralarındaki benzerlik bu 
eserlerin hepsi aynı ka\•im yani Eti 
türkJeri tarafından yapıldığını ve bu 
geniş sahalarda mtdeniyet kurdukları· 
nı apaçık göstermektedir. 

Buraya kadar çok verimli giden ka· 
zıyı dalıa aşağılara indirmek zorunda 

kalınmıştır. S,80 metreye gelindıli 
man zeminde dağınık bir kiıP i 
bir çocuk iskeletine tesadüf edi 
Bu iskelet kafa tası ve diğer kı 
nı tetkik bakımından antropoloji 
terini epiyce meraklandıracak 
tedir. Aynı zamanda iskeletin 
şekli o vakitki ölü gömme uauıaol 
şeklini bize gosterdiğinden ayrıcı 
meti haizdir. 

Gündelik kazılar esnasında 
idol olan siyah cilalı bir boğa blt't 
miş topraktan yapılmı yassı ..-e JA 
roğlif yazılarına benzemiyen :Eti·~ 
ni taşıyan bir mühür, bakırdan 
mış saplı bir harb baltası bulu~lll ",ti; 

Bütün bu saydığımız antikı~e~ 
terinden maada, miladdan evelk• 
şehrinin alt tabakalarında butuıd' 
serlerle ancak kabili kıyas, Eti 
ne aid üzerinde ince ..-e zarif de 
bulunan birçok kırık ve sağlatll ti 
mik mamu1attan çanak ve çöınle~ 
bulunmuştur. 

Şimdiye kadar alınan neticelet 
Umid verici ve zaten mevsim de 
said olduğundan hafriyata gerek 
da ve gerek şimdiki kazılan ye 
devam edilecektir. 

(:Jele<·ek harhta bitaraflık olacak ını! 
Yazan: Albay E. M. House 

Albay House, Vlisonun dış politi~ 
ka mü~aviri idi. Birle~ik Amerika hü
kümetlerinin dünya harbma girişmele
ri onun eseridir. Dünya harbı bittiği 

gündenbeTİ ''VB§ingtonun esrarengiz 
adamı,, da susm~tu. Uzun yıllardan 
sonra ilk defa olmak üzere dünya po
litika rnın gündelik meseleleri hakkın
da fikrini söylemektdeir. 

Biıtün dünya, hususiyle Avrupa, 
ekonomik ve ıwsyal değişiklikler için· 
de çalkalanmaktadır. Bugünkü günde 
her memleket, dunya kaosuna karşı 
koymak için, tekmil fikir. moral ve fi· 
zi k yardım kuvvetlerini derleyip topla· 
mak mecburiyetindedir. 

Halbuki bunun yerine her memle
ketin harb hazırlıktan yapmak için, 
milyonlar, milyarlar harcamak zorun
da kalması gibi bir facia yaşıyoruz. 

Devrimizde, milyonlarca zihni sise 
bürüyen yalnız bir ekonomi çılgınlığı 

olmadıgı gibi, bu :z:ihinlere yüklenmiı 

olan harb paniği de ondan az tehlikelf 
değildir. Tekmil medeniyetimizi ciddi 
bir surette tehlikeye düşürmek için bp 
gündelik iki hastahk, yani ekonomik 
şuursuzluk ile harb korkusu paniği, el 
ele vermiş bir halde hareket ediyorlar. 

Bugün, bUtün dünya vaziyetini 
mümkün mertebe olduğu gibi güz önün· 
de tutup, kendimizi feri buhranlara 
haddinden fazla kaptırmamaktan daha 
iyi bir şey yapılamaz. 

Bundan başka yeni bir istikbal har. 
bının önUne geçilip geçilcmiyeceğini, 

bir haı1b olduğu takdirde bunun evvela 
ne ölçüde yapılacağını, hakikaten hiç 
kimse söyliyecek mevkide değildir. 

Ben, tereddüd etmekle beraber, uzun 
zamandanberi, yeni bir dünya harbının 
arifesinde olmadığımızı iddia etmek· 
teyim. Şu kanaatteyim ki, milletler, 
hem de bugün milletler sulhu kurmak 
istiyorlar. 

Hatta bazı memleketlerde bu sulh 
isteği o kadar kuvvetlidir ki, hükümet
ler bir barba katılmak isteğini izhar 
ettikleri takdirde, halkın kendilerini 
yapayalnız bnakacağından korkmak 
zorundadırlar. Maalesef bence bugün, 
artık bir harb:ı imkan yoktur, demek 
sapasaglam bir iddia değildir. 

Bugünkü günde, ihtimal ki dogru· 
dan doğruya bir harb korkusu taşıma
yan yegane de\ lct Birleşik Amerika 
hükumetleridir. Miltetimiz sulh iste
mekte ve hükün.ctin dış politikasında, 

lan memleketlerde de kendini his~et

tirmiştir. Mesela, Boliviyanın ka y is
tihsali birdenbire o kad r yilkselmış

ki, mevcud işçiler, ihtiyacı kar ılama
ga yetmemektdC'ir. 

Bugünlerde Cenubi Amerikanın ka· 
Jay kıralı olan Simon P.:ıtino'nun işleri 
fena gitmese gerek. Bundan başka, İn· 
giltere kendi bayrağı altında ola11 yer
lerdeki ham madde kaynaklarını var 
kuvvetle seferber bir hale sokmaktadır. 
İngiltere, dünyada kendini saydıracak 
olan bir ordu1a sahib olmak için her 
ıcyi ıöı:c a!mtş buhmuyor. 

bizi diğer kıtalardaki anlaşmaJ 
katıttııracak olan her şeyden çe 
sini ta1eb etmektedir. 

Hatta bazı kimseler, kııoıxıen. 
}anmanın vergi paralarının r 
yere israfı demek olduğu, kı.-' 
aulhu güven altına almaktan 
tehlikeye soktuğu kanaatini ta 
rından, kuvvetli bir ordu ve 11'1 

lıir donanmayı bile reddedecek 
ileri gitmektec.iiıler. 

Fakat bilh1ssa bu gibiler prıtill 
ıifizm bakımından haksızdı:lar~..adl 
müdafaanın mevcud olması laıı~; 

hakikat her memleket için meridi'• 
kimse, dünya sulhunu ve miUetl• 
ıilahaızlanmayı benim kad.ır ar•" 
me%. Fakat ıilahaızlanma umuıııl 
lıdır. Her devlet, ordusunu, 
asayişini korum lk için llzım ol" 
bete indirmek ,orunda kalautıclıf• 

Adalet divanı ve Milletler ' 
tinin hükümlerini tatbik ettırece~ 
çekten kuvvetleri olmalıdır, Fakl' 
günkü günde böyle bir ideal \il~ 
her zamankinden çok daha ~ dl 
lunduğumuz için, bitaraflar içı~ 

11 taraflrklarını korumak maksadı~ 
lahlı olmaktan başka bir çare yok 

Pratik politikada hepimiz içltt 
gine çare, dünya ıilahsızla~ 
temek, ve buna v~nlmcaya k& 
kendi milli müdafaamızı aıaınl 
çıkarmaktır 1 ,rd-' 

Noyes Viner JurtJ ;,;, 

Ankara Radyosu 
ı - Tayyareye aid konfora"' 

2 - Karışık müzik 

3 - Şan piliklar ıne9riyet1 

4 - Ajans haberleri 

5 - Danı mü%iği 

İstanbul RadyosU 
18 - Opera parçaları (pli") 

19-

19.lS 

20-

20.30 

21.30 

Haberler 

Muhtelif plaklar 
1 

Tenor De Marki. Piyano 
11 

tile 

Stüdyo orkestraları 

Son haberler -~ 
Saat 22 den sonra Anado:.~ 
sının gazetelere ma'hs~ 
servisi verilecekti.r. 

Belgrad Radyosu 
KISA DALGA 

(49,18m,) Kw.6,100 k~ 
1 - Sırpça ve Hırvatça ınU ._.wf 

20,00 ...,.,,.. :, 
2 - Macarca, Yunanca ı:ou• _,.At. 

20.20 - 20.40 . ( ....... '. 
3 - Balkan radyo gündeligı ıı1": 

carca> çe. Arnavudça, :Ma 
4 - Haberler 22.00 

15 
S - Fransızca haberler 22 ttir-"' 
6 - Balkan milli mUzik ne 

(plak) 23.ı s 
7 - Son haberler 24.00 
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: Y etmis iki çeşit ürün yetiştir en 
~ 

bayındır yurd köşesi: Odemiş .•. 
Ege bölgesinin en verimli, en zen• 

gin kazalarının başında ödemif gelir. 
Aydın gibi ödemi!'te 17 kalem mahsul 
yetişir. Başlıca çıkıt ürünleri tütün ve 
incidir. Umumi istihsali yılda be' mil
yon kilodur. İlçe: merkezinin nufuıu 18 
bin ve umum kazanın nufuıu da 82 bin
dir. 132 köyün sekseninde okul vard~r. 
Bunların 60 ,ınia ötretmen vardır: Yır
misine de bu yıl tayin olunmak üzere 
bütçede tahsisat ayrılmıştır. Birçok 
köylerin kilelik ve biribirine yakın ol
duğu dikkate alınırsa Ödemişte mek· 
tepsiz köy yok denilebilir. 

'Kiilıür 
Ödemis halkevi ulusal kUltUrUn yük· 

sclmeai ;e yayılması için eyi çalışan 
bir kaynaktır. Halkevinde bir yılda 79 

konferans. be• temsil verilmit bu tem
siller birçok köylerde tekrarlanmıştır. 
Ödemit halkevi her yıl ilk kuqun tö
renini yapar. Kitapııaraymda mncut 
2300 lritabtaıı 1200 taııeM cUtlettlftl
miştir. 200 lira teberru eden tsmir uy• 
lavı Rahmi Köken adına bir dolab yap
tınlmııtır. Evkaf idaresi de kitabsara· 
ya iki dolab armağan etmiştir. 

Kitapsaray, halkevinin bulunduğu 
Hava Kurumu yapısının ea üıt katm• 
dadır. Burası yaylalara giden yollara 
ve ödemiş ovasına nazır olduğu halde 
ok\lyucu gelmiyor. Halkevi başkanını 
en çok tizen budur. 

General Kizmı Dirik'in yalnız Ode
mi•e değil Ege bölgesine ~ 
Gölcük ve Bozdal yaylalatı ~ .......... _""",... 
ekonomi durumuna çok yardım etmek· 
tcllir. Bu yıl Bozdaida yası geçiren 
yalnız AJdıadan 15-20 aUe vardır. 

1

70-100 liralık buz harcıyor. Bus fahri· 
kasının enteresan bir de bikiyell var. 
Manisa'da buz fabrikası uhibile uray 
arasmda çıkan anlapmımazlığı duyan 
Ödemi! urbayı Manisaya giderek fab-
rika aahiblle anlqıyor 20 bin liraya sa
tın alarak ödemife getirip kurdurarak 
çalıttrrıyor. Buz fabrikası Ödemişte 
.Ut endüstrisinin de yayılma ve ilerle
mesine çok faydalı olacaktır. 

Ödemi• urayı, mevcud pa'rkın ihtl• 
'yacı karş.ılamadıfmı prerek, ~kevl 
bahçesini de park yapıyor. Ödemıı u• 
rayı Ege böl!{etinln en genif ve mo
dern halini Odemise yaptrrm1$tır. Bun• 
dıuı IPı!!ka kendir hııU yanrlmı,, 'imdi 
de tarım hali yapılmaktadır. 

O. BECERİK 

Aydınlıların Ödemiş 
• • • 

gezıntısı 

Aycfın, (Huıuıt) _ Aydm Kızılay 
kurumu bu yıl da ödemite bir gezi ter· 
tib etti. Geziye 300 kiti iftirak etti. 
Aydın Halkevi mrzıkau da beraberdi. 

Çok eğlenceli bir yolculuktan sonra 
aktam saat 21 de ödemişe vardık. Ödo

miı urayı daha Çatal istasyonunda yol· 

culua bi;er el ilanı dağıttırdı. Bunda 
otel ve hanlarda mevcut yatak sayısı ve 

paraları, otomobil tarifeleri, yemek ye-

~~ prler, plilecek 1erlet •• fla'· 
ları ~U)irda. Bu .......... bltüD 
ıqyablare bUild birer ,-hber oldu. 
Hit ~ wnıanta JUl:Ja 01* flattan 
fala llmdılmı w iatenildllpi ıorme• 

Bay""'"""' dL o aqam Odemit Kmlayı Aydm 
OdeaPf urayı bilp ve programla Uray ve Jtuılay Kurumu bafkanı ve tl• 
~ " muvaffak olmuttur. Her yeleri terefine bir yemek verdi. Gece 
,eyden önce ıu ve ıtık düsturiyle yil• parkta ve Halkevi bahçninde eğlenti· 

rilyen ~ ıııq..ı. Ju1• ·~ .. ;Jl[llltl,_f:%~~=-ııfl!" 
saylavlannm ilgi ve yardılnlJle bs .,.. 
Bankasından 700 bin lira alarak tehri çellnde halka kOldel' verdL 
aıhi ve bol suya ve ışığı kavutturmut- Ertesi giln berkel Galcik ve Bo~· 

dal yaylalarına çıkarak eğlendiler ve 

tur.Uray Bankaya borcunun yarıdan öğleden sonra saat ıs te Ata~Ork blis-

fazla.lnl 
ödemi• 320 bin lira borcu kal· tüne Aydm Kızılay Kurumu adma bir 

mal ,.elenir konularak geldiğimizde olduğu 
mıftır. Banka önceleri aldığı uray • ,. d ld bi 

gibi, Odemif istaıyonwıu o uran ~-
larınr bu yıl geri vermit ve yapılan y~ terce ödemitlinin alklflan ve Ödemıı 
ni anlqma üzerine borç yılda 38 bın Halkm bandosunun çaldıtı latif par· 
lira o"denmek üzere taksitlendirilmit- td k 

f -L ı çalar anamcla ayn ı • 
tir. Ödemi9in çok sevdiği munf .. 0 

• 

m~ eski urbayı, Çahakkale -~= 
Mustafa bu parayı bankadan "° 3 • 
le abnıftır. 

Belediye iflsri 
Ödemit urayınaı yılb~ Mldceıl ııo 

bin liradır. Oeıç-.P •lrkbk ""ta
lil~ MM~ ~ oJmuttUr· Ayrıca 61 

bin li• ela .. ~ ~·~ blike" 
varcın Bl .. tdk OJe• ')!ti _,. ..,... 
dur • .a. ..... " ....................... -
lrullanıtınu kulla ayü-70 ..... 

Uray ,1mc11 bir ele bUs ,....... b· 
zalUDlftl*'• SllOIG 100 psacllll ..... 

D •-•-.. r'"- ••-••••• ........ .... .... .-flff~ .,. 

tnkılah Dersleri 
~" lataabal Uninni

....-. R. Pebr'ia •...aiti lala-
- ............ bdal• ....... ............ ~ ... 
n. UWI • -••• ldtq .._ 
....... 5111\ 114•• ..... 
.-rt -pllıini .... ........ ... 
.............. ,_.ONltURU· 
.......... lrta4Jr. 
~ .... ~---~-- .. ····· .............. . 

ULUS 

İngiltere kimin tarafını tutmalıdır?· 
lngiltereaia Avrupa i§lerinde alı· 

cağı vaziyet. ve bitarıl kalamıyarak 

berbaagi bir müdahaleye awcbur kal· 
dığı takdirdtt kimin taralım tatmuı ı. 
cab ettiği ingiliz gaz telerinde ıılwlr 
münakaşalra mevzu ol naktadu. lngl
liz kamoyunun, lngilttuıaiD menfaat• 
/eri bakımından bu kadar bayati bir 
meselede ne kadar ayrılıkları ve.. ayk.ı
nlıklara düttUğüaü g6stermek için •· 
şağıda birkaç misal veriyoruz: 
Bıtarafbk teredc:lüclden eyidir: 

The New Statesmen antl- Nation 
gazetesinde, R.T. Pazet yuıyor: 

Bugünkü İngiliz bilkümeti, ne ka· 
dar iyi niyet sahibi olsa da, kollektif 
emniyeti tekrar teıiı edemez. Çfinkil 
kollektif emniyet. memleketimizin iti· 
barına bağlıdır; ve bu itibar ise ıim· 
dilik ölmüştür. Onun içindir ki. ingilis 
hUkümetinin, bundan böyle, bir ittifak 
siyaseti takib etmektecı batb bir teY 
yapamıyacağr ileri sUrüUlyor. 

imdi, tecrübe bite öğretiyor ki, 
böyle bir politıka takib edilclill sam~n 
en bilyük tehlike tereddUd etmektır. 
1914 de, Fransa, eğer lngilterenin yar
dımını ummamış olsaydı, ültimatomu 
daha kolaylıkla kabul ederdi, ve Al· 
manya da, ingiliz biwaflıirna ıumad 
etmemi' olsaydı böyle bir uıumatom 
göndermezdi. 

Şu dakikad.ı, tngılterenia ~e;let 
adamları o kadar itibardan dilpD ş er· 
dir ki, artık Avrupada sö.ziimlUe guve· 
necek kkme kalmamı~tır, ve tarafımız· 
dan bir müdah:ıle yapılmak imklnı b~
"n bir waf, bazen de diğer taraf ı
çin bir teıvUc fıaynağıdn. Avrupa dev· 
!etleri anca" kendi mt-nfHttlerine olan 
pyi batırlıyacaklardır: Fransa 1914 il, 
AJmuıya da eon aylarda'd tereddudle· 
rimiai. 

Onun içındir ki, iqilis btllcümetl• 
ne k,alan tek kati politika, bitarafldc 
aıyau11dır. Mütecavize kallı ingillt 
müdahalesinin katiyed ıuthu ttmin e
deceği doğru ite, '«u mlidahale hususun· 
t1a bu · kü tereddüdün s.ılh i~m, da• 

lnaiftere antikomünilt Wob 
1rarp olmalımr. 

llubafuaklr Dılly Tel•ırıpl , .. 
seteıiade Sir Wudttn Cbllcott 701 • 
yor: 

Şu ıual aorulmaktan prl kalmıyor: 
"İngiltere ne yapmalıdırıı Kimin tar .. 
fıru tutmalıdır/,, Ben do ıunu dtl}Untl· 
yorum: eğer c.linden geline, her tcY· 
der. Snce Donıınyonlarla bailarmı aık· 
laıtı~ah ve Avrupada bcrhanrl bir 
k:ombıneıonun dıtmda kalmalıdır. Fa· 
kat eKer bir devletin veya bir devletler 
blokunun yanında mevki almaya mec
bur kalırsa, biç olmuaa bolterimıle 
mücadele edenlerin yanında yer alma
lıdır: Almanya, İtalya. Japouya. 

Bir inailiz • alman 
ittifakı iınlcinmchr 

Daily Tel•trapb ıau,teainde A, 
Colin Kinaham 7uıyo1: 

Daily Teleırap&•a ı&adordiii mek· 
tupta Sir Warden Cbilcott. blrtok ln· 
gilizlerin tereddüdaüs reddedece.lderi 
bir tezi müdafaa ediyor. Huliea olarak 
mesele tudur: 

Yeni bir Avrapa harbında, eonra
dan bir komünizm ulgınına marus ka· 
lacak bile olsa:C, ıcne muzaffer çıkaca· 
ğımız ilmıdi/le, İngilteren.in l .a.ıu ve 
R\4ıya ile ittifall .. tmcıi mı lbımoır? 

Yona, 1914 den~ri andlqmalara 
çekinmeden tecavüz otmit ve müttefik· 
lerdc:n, iade etmeye niyetli olmadıiı, 
yüı milyonlarca borç alnut olduğunu 
hesaba katmadan, Avrupanın en il-.... 
vetli devleti olan Almanya ile ıai bir
lepncUdir? 

Pratik b.uc rndan, Fran• ile tapı. 
tere arasında hiç bir ticari rekabet 
yoktur; ve Almanyanın hedef tuttuiu 
da fraflllZ sömaqeleri d.elildir. Buna 
kaqılık, Alauuyamn İngilteredetı ı.. 
tiyeceğl pckçoıı ıeyler vardır. 

On\Ul içindir ki, Almanyanm tara• 
f ına geçtiğimiz ve Almanya da biJna. 
yemiıden emin olarak, birden bire biz-

.. ~..--~ ... tf-a~ r._._, .. ,.~ li l · m ve M~1 J1it' · 
mJbakkaktır, 

Polia,. 

Kutluyu BOyanJar yakalandı 

17-18 aecesi sabaha karp Yenitehir· 
de Atatürk bulvırmda Kutlu pastalaa· 
neaile bekkal Rafidin camlanm kırmak 
ıurtttle ve bıraızhk makaadiyle meç· 
bul p.b11lar içeri girmi9 ve Kutlu pas

tahaneıinin otomatik bsa11111n gC>ztınU 
bıçakla oyarak blr fotogt"af makineal 
ve Bakkal Rqldin de çekmeceıinden 25 
lira para çalmıt1ardır, 

Hldisenin sabıtaya intikal etmeli 
Ozerine derhal tahkikata bqlanmıt ve 
Mailular lil• iar1 yakalanarak ıuçla· 
nm itiıal etmiflerdir. Bunlar ıanon 
dlell Hilmi. Bomootide ptaon kon
,.ıı Melamed n civardaki lnpatta ç.
bpn Jı!Ullbml., ÇaJdıldarr eıya ve pa• 
ra UserlerlDcle -rdana çıkardan ıuç• 
lulann nelce ele Ankarada ban htrsu· 
tıklar yaptıkları teıblt edilmi9tir. 

lef lttedill' ta'.Wircle, nalll roddedebl • 
riz ld ukerl 'bakunclaa layulanamıya• 
cak doreced Uatiln bir devletle kartı 
karpya kalmıt olacağız? 

Yukarda zikredilen iki hal ,eklin· 
den birincisi daha açıkça çok daha mü· 
reccah görünüyor. Bununla beraber, 
günün birinde Avrupada sulhu muha· 
faza edebilecok olan bir franıu-incilii 
-alman ittifakı viicuda getirildili gün 
A vrupanm diler taraflarına kartı ka· 
yıttu kalablllria. 

T eahhikl dma airmiJeliaa 
Jlubafaıkjı Obwrvttr fHtttlindt 

L. Gırv111 yuıyor-: 
Hiç bir lncllit hülrümoti, fRQdiye 

adar, bu kadar vahtm blr vaalyet.e ku
l' koJ'J!DÜ mecburiyetinde kalmıt dı· 
iUcUr. A•napa ıulhu. Ml1Wt ölsiiclet 
inpıh htlklllıietfıiıD Mlltft .. f....
dne bllbdıf• Varda~ ..., _.aattı: 
Avtupa11 yem bir harbm klbUIUlldaa 
kurtarmak. Avnapaıwı prkuıclalri b&
cliaeler neticealnfle lnplterenin Al • 

manya aleyhinde bir barba gireceflnl 
Pransa dtltllnmelrte n So'Y}'et Rusya 
ummaktadır. Bizim sarih bir teahhticl 
altına cirme~ l.teniyor: bl.zlm Sov
yetler birlitlne karıı hiç bir buıume· 
timiz yoktur ve B. Utrinof'un Parla 
ve Londradakl mllhiaı rolünü iııklr et
miyorus.. Bis, hlç bir egolat mabad ta· 
ldb etmiyoruz. Sulh tek hedofimizdit". 
Bu. Almanya ilo ıulh deınektir. Bu he
defe naııl vanl:ıbillr? 

lnrilterenin rolü ne olmabdır ~ 
Hiç filpbeıb 1d, berhanp bir sebeb, ve 
berblnp bir devJet için, k6ril köriine 
Almanya lfe harbetmeye karar vermek· 
le bu hedefe nrılamu. Fakat muhak· 
kak olan JUdur ki İngiltere ne Ruıyı 
için Almanya ile, ne- de Almanya için 
Ruıya ile harbeclecek delildir. 

Almanya Ye ....,. ile 
Afkın mrıWanUr Dıily llaifd• 

I.ord Rodıermere 41.,ot ld: 

Haldbtleri Al•ba btm11Jı ''•ım• 
dır. Aınupa 9Ufred ıtlratli n •ulı 
dıiiflldikler pPrmektedlr. Milletler· 
araM kıymetler bir zamandanberi ta
llllmen delipniıtir: bazı uyıf devlet
ler kuvvetli olmutlar, ve bur kuvvetli 
devletler göı göte göre kuvvetten dflf
mektedirler. 

BUtiln bu cvoluı:ıon, ~illetleraruı 
münasebetlerde derin unıntdar baul 
otmlitır. Orta Anupada vukua ıelea 
detifklildett be.._ bile ır.tmıyorum. 
Almanya. ileri dotna hamlesinde, et
rafmdald blltUıı cleYletleri cuibeıi al· 
tına almak yolundadır. Fransa, artık 
ıerek ukerlik ve gerekse diplomaıi la· 

bumda Almanya ve İtalya tarafından 
ıerldt bı!'llnJm•ttır. 

in.dl bu cletltlldikler, bisiaa de, 
•• politfk.mun delifti--.ı icü 
ttlncek madd,otftdir ı IMi fOlldlıa lııem 
mllabet ve reatllt olılli'lıiar: lh•ıyanın 
öldilrilcil nilfmu altmda blan memle
ketlerle ve bunlu arwnd& Pran11 lte 
bütün aamiml milnaaebetleri keaeU· 
~.v; .. h .... ,.ue:n •• -. ~ • t..,." ünaa,. tı. bir ..... 
1• dottu te.maYUl etmelidir. 

Realpolitik'in tehlibleri 
News Letter ıaHtttsi de diyor ki: 

1 

Milletler cemb'etini, ılavları n 
romenleri terkedenk ıulhu kannabl· 
lecelimisl uman "Realpolitilr,, taraf· 
tarlan, milli btUdknetln lPndt nlfu 
kuuur rlbtdlrler. lnıilb halkına .... 
diren bu kad8r mahir bir tuzak kurul· 
lllUftur'• Gele~ MObüardall önce, ln· 
pıı. kamoyunua llllletler cem1,.t&ne 
balhlık Yt kollüilf e1Dnl7 ali elld 
ideallerini te~keclerek JODlatrlt tara• 
na iltihak etmtu lmklnm clellldlr. 

Ortkya tBJ'e blr ıual a~: 
lllktltr cemlyed 11amma A...,_,. 
lafti -s;..,,.ethr lllrliiiai mUdafaaya p 
...... ,,. .... ,.. ... ıaatlerimk he 
... ~tt~tlnl ıea. tde'*' ttui;fh kmfı A~ mt .tıar
dmı edecelbl 

Bu ıuale verilecek cevab, meYCud 
ııyasal partl!erin temel tatı olmalıdır. 

1 
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H.. 1 . kendi aralarmda tetkil etmİf ol· 
ocre enn · dl eclmı 

duklan cemiyetlere biz n~ç ~e U::ek veya 
\'eriyoruz. Fakat bu cemyıe~ l · k aat
lnaan topluluklarile olan ~e~ en larpe kin· 
l·di Ç" k" h" Jen'n __ ı...metı msan m 
u r. un u ocre . ~ ... a., daha küçüktür. 
ien ve hatti böcekJerinkinden . ti · birlet
Bu cemiyetlerin her birinde. ~ıy~ enh,. • 
tirir ..ı:L.: .. .. kaideler kenclilenne as va 
ıtfı .. .:!:.uıifgodru~cli~n Jnsanla;ın karakterlerini an· 

..... au a esı r. l . · nla-
larnak · 'yetlerinin karakter erını a msan cemı l . d . bu· 
lllaktan kolaydı{. Höcre cemiyet enn. ~ ıse 'ist· 
tıun- abi vanddir. Anatomistlerle .. fiziyol!ıe
ler nesiçleı- ve uzviyetlerin umuını k~ 
ri~i çoldan bilmektedirler. Fakat höcreleri~: 
ili unt cemiyetler tefkil eden ferdlerin vaffak ta-
rını tablile ancak yakın zamanda mu 0 

bilmitlerdir. Şifeler içinde neeiçlerin kültürünü 
;yapmak mulu eayainde bunlara dair daha ':9 
eaalı bir bilai edinmek kabil olmuıtur. Filvaki 
höcrelerin. bu u8ul ile tetkiki neticesinde. ken· 
dileriado me.vcudiyeti umulmayan kudretl4"i, 
pplacak vanfian olduiu meydana çıkımttu'• 
Hayatın alelade prtlan içinde bilkuvve mey· 
cud olan bu vanflar. muhitin ~ fıziko-ıimik 
hallerinin telİıl altında halihazır kudretlerini be
lirtirler. lıte onlann yaln1Z anatomi bakmpndan 
ola n vasıflan deiil. bu fonksiyonel vaaflandır 
ki, canlı uzviyeti JBf'bna iktidamu kendileri· 
ne verir. 

Küçükliığüne rağmen her höcre pek bnflk 
bir uzviyettir. Şmıicilenn pek beğendik.len ab&
traksiyona, yani içine nüfuz edilmesi az ~ 
kabil bir gqa ile muhat bir jelatin damlaıma hiç 
bir suretle benzemez. Onun ol'tasmda ve ne 
de bizzat cisminde, biolojistlerin protoplazma 
lkfinı verdikleri madde bulunmamaktadrı ~ 
katte protoplazma objektif muk olma,.n bir 
nlef}ıumdar. Bugün, höcrelerin bir adam bG • 
JUDdan daha uzun olarak b6.JOtllm&t fi1mW.. 

nin sinema makinelerile projebiyonunu yap .. 
mak mümkündür. Bu §artlar içinde onların bü
tün uzuvlan gözle görünür bir hal almaktadır. 
Bunlann cisimlerinin ortaaında, cidarlan elas
tiki ve içi tamamile ıeffaf gibi görünen bir jöle 
ile dolu, yumurta biçiminde bir balon vardır. 
Bunun içinde iki nüvecik vardır ki ağır ağır te
kil deiifbrirler. Etrafında da büyük bir telq gö
rünür. Bu telia bilhaeaa keaecikler kütlesinin 
hizaaınd& vultua gelir. Bu kiitle anatomicilerin 
Golgi, yahud Rcnaud cihazı adını verdikleri 
hadiseye tekabül eder. Bu muıtakada hemen he
men göze görünmeyen aayuız habbecıkler dur
makaizm hareket halindedirler. Bunlar, hocre
nin müteharrik ve gelip geçici uzuvlannm içle
rine kadar koşuımalnna devam ederler. Fakat 
en dikakte cbl'pıcı uı.uvlar yılana ve bazı hocre
lerde kısa boylu bakterilere bcnziyen ve mitokon
chi denilen liflerdir. Kesecikler, habbccikler ve 
lifler höcreler içi mayidc hiç durmadan gıder, 
aelir. hareket ederler. 

Canlı höcrelerin mhirt bntıklı~ bu halile 
bile pek bü)'Gk ve hüı1d brqık.Jiı iee daha 

~~k~r. Nü~kWt m~ıte.na, Jamamile bot 
gıbı gorunen nüve, harikul&de mahiyeti o-
lan bir takını maddelerle doludur. Bunlan ter· 
kib eden proteinli nÜ~«ılc.Jcı.ıe ıimicilenn atf"t· 
tikleri basitlik bir hayaldir, Hakikatte nüvenin 
içinde genea'ler, yani höcrelerin ve bunlar
dan gelen insanların irsi temayülleri olmak
tan bqü haklanda hiç bir bilgimiz olmayan 
mahluklar vardır. Genes ler göze göriınmezler. 
Fakat .biliriz ki bunlar kromozomlarda yani 
höcre ikiye aynlacağı zaman onun teffaf' nüvesi 
deği içinde meydana çıbn bu sopacıklarda 18• 

kindirler. Höcrelerin ikiye ayrıldığı zamanda 
kromozomlar, vasıtalı inkısama mahsus klasik 
tekilleri müphem surette resmederler. Sonra 
bunlardaki ikı grup birbirinden ayrılırlar O za· 
man sinema filminde hocre cisımlerinın şiddet
le sar ıldıklan, muhtevaımı her yana dogru sal
ladığı ve ikiye bölündiığtl gorulur. Bu höcreler 
arkalarında, nihay t kopan lifler bırakarak bir
birinden aynbrlar. itte böylece uzvayetm ikr ye
ni unsuru tahaiyet peyda ederler. · 

(Şonu ar) 
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''Kimhilir ne kadar ulvi fikirler gür ühü )ÜZÜmlen dünyadan ko,"Ulmu tur •• , 
demiş olan Şopenhaner pek haksız olmasa gere -ıir. G .. rü ıii,. medeni hayatın, a}Tıl· 
maz ve önüne geçilmez bir zarureti oJmakl heraher'l medeni memleketlerde gü
rültüye karşı şiddetle mücadeleye gcçmi.,; organizasyonlar da mcvcnddur. Bizde de 
'ç Bakanlığımızın, şehir ·irülıülerini hafifletmek için ıkı. tedbirler almış olduğu
mı hepimiz biliriz. A ·. aki yazı, güriilı ünün mrarlan., nc,ileri ,.e hangi tt·dbirlcr
le 'önlenebileceği hakkında h bir fikir e~t· nıahiyette olduğunda~ gürültü • 
deı~ şikayet edenlerle gürültü}le mücade e etmek mel· ?inde hnlmıanlar ta.rafından 
okunması f ayclasız değildir. 

Gürültü aleminde yaşıyoruz:. 
Medeniyetin inkişafı insan fa
aliyetini teksif ederken, maki· 
nelerfin tayzsmı durmadan ço
ğaltıyor. İşte modern bayatın 
yeni afeu olan gürültü, evleri
mize kadar bizi takib ect:n. kır· 

Kaldrrrmları sökerek geçen 
yük arabası-. 

larda b~'c: yakrmızı b:rak'l:ıyan, 
geceleri Lile bi;:~ aman vc.ımiye:ı 
güri.ıltü, bı: yüzder. meydana ge• 
lıyor-. 

Gcrçı dcrd yeni değildir. E
limizde bulunan tarihi vesika
lar, daha !sadan 720 yıl önce 
Greklerin bugünkü İtalya ya
rım ad:ısmda kurmuş oldu Jan 
Sibarisde şehrin merkezinde gü
rültü yaprhnasını yasak eden e
mirler çıkarılmı§tı. 

Orta çagda, zanat loncaları, 
..-ıuayyen mıntakalarda yerleşti. 
rilmişti. Sükün arayan insanlar, 
başka mahallelerde otururlardı. 

Rönesans devri sonunda, gü
rültü aleyhinde şikayetler yeni· 
den başladı. Elizabet devrinde 
gec..ele\'in korna çalınması yasak 
edildi. Eski Almanyanm ente
lekt.iea uhada çalışan adamları 
rahatlann n temini uğrunda çok 
mile dele etmişlerdir. 

lfili de, Leypzig hukuk fa. 
külte ı;min bir emirnamesi, zana· 
atı Jı; ü'tiıJü ol:ır. herhangi biı 
adam:r. riıJktorla• ın ve hattS ta• 
leh,.lerin oturdukları mahalle· 

Piyano dersi: muaJlim gamlann 
·Jjlçüsünü. izah ediyor 

Musikinin heyecanlı ınürakabesi 
içindesiniz. Ba~ka 1Jir apartmana 

aid olan yandaki odada 
bir çekiç sesi .. 

lerde yerıeşmelerını yasak edi· 
yordu. 1630 da bu şehır mahke
mesinin verdıgı bır kar.ır, bır 
demir~yı. "çı&arılan gurultu, a· 
linueri çalışmaktan ui oyduğu 
için,, yer cıegıştirme ve m .. hkum 
etmıştı. 

.t<ıkır aaamı .... ı. er, mu· 
harruer. §aır.ec. 1".J ıKçıler her 
devirde guniltudc. sıiwıtı ç k
mış1eraH . .tbuO sc.nesınde BuaJs 
ıoyıe cııyorcm · • t'Jnste, uyana~ 
kannak ıçın mi y tag.& ya ılır ln 
araba gıc.ırtJsı Paskaıı fena hal
cıe ratıatsu c:ucr Jı h:arlayl ho
roz ötiı~leri yuzunden, gurültü· 
ye karır, mahrazau bır oda yap· 
tırmaya ır.ectr.ır kalmJştı. ~pcn• 
çer, k.Ul•klarını yun.tc tıkamayı 

idct e'1Llm1Şu ve hatti daha ıle· 
d gidere& bır adanu.ı cnt"•C.l'>tıi
cl kapasncsı guruJt~ıe k~. şı ta
bammulnı~ıu~u de ölçüleı.rilece
gini bile &öy1erdi. 

hakkında bir fikir vcretulecck 
hiç bir şey yoktur. Zihinde in
kişaf eden en faydalı bir fıkri 
bu şakb'. ııı bir anda mabvede i
lir.,. 

Halbuki şimdıki rultüJ~r 
yanında bır kırbaç şaklam2SJ ne
dir ki? Bugün o.omobillcrm. 
kamyon'arın, ı.hıcj.ıiklerin, klak
sonlarını telefon-, gramofon ve o
parlörlerin, tayyarelerin ve tÜZ"· 
lu m:Jt..ır ve motosikletlerin gu
rültillerhıe t."'h::mmül ediyoruz. 

Nevyorkım muhteli mahal· 
lelerinde yapılan tctkikle.ı. gü
rül tuleri men§elerine göre şöyle 
tasnif etmeye imkan vermiştir: 
evvela opar1örlenn ifrath kulla
nılışı, gazete satıcılannm bağır· 

_ yahut, gece }·arısına yakın, 

ıtl binalaıcfa bile çatlaklar huısu
le gcldigi görülmektedir. Li -
yonda 1934 de iki katlı b~r. bina. 
a;ır bir kamyonun geçışınden 
b~r dakilra sonra yı ıbvcmıiştir. 
Doktor Brannckampfcr M.ünihin 
binalarında 1920 den 1933 c ka
dar sarsr:ıtı yüzünden goı ülen 
zararların mikdarını 6 milyon 
mark ohıak tahmin ctme:rtedfr. 

Berlfo bcledh esi ı::-~enler
de yeniden inşa edilen bir ma • 
hallede, &arSllltılardan doğacak 
tehlikeleri önlemek için. inşaat 
temellerinin mfıt. ddan daha de
rin t~:ı.ellere istinad etmesini 
mecburi kılmıştır. 

,, 
" " 

Gürültüye karşı mücaaele 
bugün sosyal ve endüstriyel hır 
mana alnııştrr. Dünyanın eıı bü· 
yük hükümet merk~zlen ohm 
NC'IVOrk; Londra ve Pa. ı&te bu 
mücadele daha bariz bir ekil al· 
mıştır. 

Amerikada ilk önce "Fila
d~lfiya 1.admlar birliği,. bu şe• 
hırde, ıçınde gürültü ediımcnin 
yaia~ "ldt.ğu mmtakalar vücu· 
da getir.mcğe muvaffak olmuş
tur. Nevyorkta mücadele 1907 
de, "Lüzumsuz ~rültülcnn kal· 
dınimasr cemiyeti,. nin 11.ur.uı
masilc başlamıştır. Bu cemiyet 
ilk o:ıce liman gurültı.ilerine 
k.arp koJımuş, lür ımsuz yere 
koma ve düdük çalınmasmı ya. 
sak ettirnııitir. Bı:ndan sonra 
hastahander yanımiıt sükun el· 
de etmeye çalı§mt~tır. lh- mü
adelc faydalı neticeler ve;mış· 

odanıza gelm ·ı yatmağa hazırla· 

myorsunıı.z. Apğı katta 1Jir gra
mofon. boğa.z:ı srlalan bir adam 
feryadıyle kulaklarrnıu prtıyor. 

fladdiniz var.sa yatağınıza giriruz_ • 

mak hususundaki gayretkeşligi, 
havai metıomm gürültüsü, çok 
giıriıltülü inşaat aistemleri.. Fa
kat Amerikada asıl büyük gü
rültü kaynağını otomobil ve 
kamyon teşkil etmektedir. 

Gürülütler, medeni cemiyet
te yalnız hoşa gitmiym bir un
sur olmakla kalmayarak aıhat Ü• 
zerinde zararlı tesirler de yap
maktadır. 

DoktOT Kennedy'nin hasta
hanelerd~ yapmış loduğu bir tet
kik asabi bastahklarda fdıir 
gurültüsimün ne bliytik rolü ol· 
duğunu teshit etmiştir. Nev· 
yorkta gürültü yüzünden iki 
hastanın çıldırdığı kaydedilmiş
tirt 

lngiltercdc gürültüye karp 
lı:orunmı:ş ve korunmamıı doku.
macılar arasında bir tccrube ya
pılmış, ve gürü:rüye karşı ko· 
runmanm ça?r:pna randımanını 
artırdığı görülm!iştür. Keza dak
tilolar arasında Amcrikada tek· 
rarlanmış olan tec.rübc de aynı 
neticeyi "crmiştıı. 

Profesör Sahsenbcrg•e göre 
çok gürültülü yerlerde entelek
tüel çıhşma randımanı yiizde 33 
c kadar bir azalış gösterir. 

Bazı güriıltülerin sebebiyet 
verdikleri s.. rsıntılar da halkın 
sıhati ıçin .z:~rar1r olmaktadır. 
Şehirlilerin ve bilhassa endüstri 
Ye ticaret mahalleleri uilinleri· 
nin ., ihtiyarlamaları. yor· 

BiT mitralyöz patrrdısı ile gelıp 
geçtm motosiklet .. 

••• nihayet, en tatlı uykuya dal
mış bulunduğunuz sabah saatle
rinde, Ü$'! katın hizmetçisi, er
k~ndea yatmış ve erkenden 
lulkmı~. bir «lcktrik süpiirgesi 
ile, y:ıhut aleJide bir süpürge ile 
ortalığı temizliyor ve sizin de 

beyninizin içini kazıyor ... 

tir: bir hastahane yanında tram
vay "-.tmanlarının ı,.an çalnJCıları 
yaö:üttır. Böyle sa~lık müesse· 
sele inin >akınında sükunu ih
lal edenler polisin müdahalesınc 
maruz ka!rr]ar. Bu hareket dı· 

ğer §Chirlere de &irayet ctmlş 
Vqingt~n ve Bostanda. bütün 
sokak gürültüleri ıece saat 22 
den ia~<Jı altıya kadar yasak e
dilmiştir. 

1ngı1teredc giıriıltüye ka~ı 
mücadele doktorlar tarafınoan 
idare cdföni§ ve bu hususta bir 
cemiyet aurulmu.ştur. Bu cemi
yet gıirltüye ka11r rasyonel mü
cadele ıı..-ullcrinı gösteren bir de 
sergi v.ı uda gctimıi~tir. 

Framada bu meseleyle uğra
tan busuıi tC§Cbbüsler olmuş
tur. Franuz Turing kulübü, bi
na inşaaunda ses geçirmez mad
deler için bir müsabaka a"mııtır. 
Me§hnr romancı Dühamel "Hü-
Jriimct reisine hlr mektub'" unda 
bir gürültü bakanhğınm kurul
masını telılif etmiftir. Muharrir, 

- tam gözlerinizi k:ıp;ıyıp uyku
ya d;ı.l .. cağınız sırada üst katta 
'bir lotin gıcırtısı.. Hiddetleni
yor ve yerinizden frrllyorrnnuz: 
tavana rnrarak lotin gıcırtısını 
sasmağa davet etmekten ba~ka 

elinı'zden ne geliri' 

ve haı cl:etlerınin ölçüsünü kay
betmesın,. 

Beledıye reisi B. Şiyap ta
rafından annmış olan tedtnrler 
bazı nevı gürüJtiileri, bilhassa 
geceleri \:C sabah uken yapılan· 
lan menetmiştir. Sirenlerin ve 
düdükıe.rin kulıanılışı da tahdid 
edilmi~tir. 

Almanyada ilk gürültüye 
karşı muC'c.dele cemıyetı Nuren
bcrgdc \:e bır ikincisi de bir se
ne sonr.ı Bcrlindc kurulmuştur. 
hatta sırf Lu maksadla çıkacak 
bir de gaz.:te tesis edilmiştir. 
lJk defa olarak 1909 da, lüzum
ı;u:z sokak gürültülerine karşı 

Otomobilin havlayan borusu .. 

bir milletlerarası kongre top
lanmış ve bu kongreye Amerika 
Almanya, Avusturya, Belçi
ka, Hollanda. İsveç ve Dani-
marka iştirak etmiştir. 1928-
30 senelerinde mücadeleyi şid· 
detlendirmek için Almanya
da :hba Lirçok cemiyet ve bir
likler k.ırulmuştur. Berlın in· 
şaat ve sıhat sergisi, bu meseley
le de memul oldu. Almanyada 
motosikletlere karşr şiddetli bir 
harb açılmıştır. Magdeburgda 
gürültüM motosikletler 50 mark· 
hl bir ~aya tabidirler. Sırf gü
rültü edenleri takib etmek icin 
§ehirierd~ hususi bir polis teş
itiJfıtı bile vücudd getirilınıştir. 

Gürültüye karşı mücadele 
iki hcdct takib etmektedir: ev
vela gürültünün kaynaklarile 
uğraşm:ık, sonra da bu gürültü
nün yapılmasına mani olmaya 
çalışmak. 

Bu hedeflerden birincisine 
varmak için, makineleri, otom~ 
bil ve kamyonları daha sessiz 
yapmayıt çalışılmakta ve lüzum
suz gürültüler ayıklanmaktadır. 
Mevcud!a ra nazaran daha sessiz 
otomC1biHer, yazı makineleri, e
lektrik motorlan imal etmek 
İnümkündür. Sokakta, korna, si
ren, ve klaksonlann ifratlı ku1-
Janıhşm~ karşı şiddetli tedbirler 
.alınabilir. Halıların dövülmesi, 
radyo Vi! musiki aletlerinın ça
lınması hususunda da saat talı· 
didi konulabilir. 

lşin ıkinci safhası, çıkan gü
rültülerin içeriye yayılmasına, 
binalarda akisler yapmasına ma
ni olmaktır. 

Hun-n ıçin de ilk önce gü• 
rültü ve eslerin karakt, rlerini 
tayiı. c .u1ek Jazımdrr. 

Gürünü ve seslerin şiddet
lerini O•(mek için ünite "desi
b:l .. Jlr kı kulagm işiteb~ieceği 
en hafif sese-"tekabiil eder. Gü
rlilt :;ıeı ır eoşe1 rinc ~öre !iÖ} ;e. 
tasnif e"ilmiştir: 

Umt:ımi munaka!e yüzde 28, 
36, oıüırterek nakliyat yüzde 16, 
· 29, oparlörler yüzde 12,34 evle
re eşya dağıtan arabalar yüzde 
g.ıs. lokomotifler, gemiler yfiz
de 8,28 inşaat gürültüleri yüzde 
7,40, ses·er yüzde 7,27, muhtelif 
yüzde 2,f.9. 

1ngiJi ... lerin tesbi t ettikleri 
bir dereceye göre o.ı o desıöel
sessizli~e telrnbül eder. 20-40 de
sibel sükiın demektir; mutedil 
gürültü 50-70 desibel ara ulır; 
.80 le 100 desibel arası gürültü 
nahoştur ve 110-130 desibel gü
rültü çok nahoştur. 

Bir yandan gürltü şehirler
de artarken bir yandan da ıms. 
ken inpatında ucuzluğa tamah 
edilerek kulJanılan malzeme ha· 
fifletildi. Öyle ki, eski devirler· 
den lı:ahn binalar, kalın dıvarla
n sayesinde gürültüye kaıp ol
dukça muhafazalı bulundukları 
halde. b\ögün, yeni yapılan a· 

Şopenhaucr ı kapıların hızla 

kapatı.lması ve kamçı şaklatma. 
ları deli erlerdi. Bu öuyu tılo
zof derdı ki: .. Kim bilir ne ka • 
dar yuksek ve ulvı tıkırlcr, gü
r:.tltu yuzı.indcn dunyadan ko
Yulmuştur. Kırbaç §clJdatmak 
rsıüsaade:;i kadar insan ahmakhgı 

gunluk "'e sinirlilikJerinde bu 
ıarsmtılar ın çok tesiri olduğa 
tesbit ediJmiftir. Hakikaten, bu 
sarsıntılar yalnız kulakbrm-~ 

tarafından değil. beynimiz, göz
lerimiz. a~alclcrimiz ve cildimiz 
tarafmd~n da I•:sscdilir. 

Sanııntıfaı n binah:ır ıizern • 
deki tesirle:i de mü.lıimdir. So
kak t.-arsıntıları vüzündcn en ve• 

göaterdigi ubabı mucibede fÖY· 
le diyoıcu: "Bugün KÜrültü se
fahati hiç durmak: bilmiyor, ve 
korkulur ki, ~ahim mrette .z:e
hirlcı:wı gürültüden sarhof olan 
vatandas düsüncuinin. sözünün 1 

partmanlarda, koIDftJlann ko
nuşmalarmr bil~ tamamen ifit• 
mek mecburiyetinde Jralınmak
tadır. B~ cok saldn olması li· 
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%.llil gcl.:.ı yuvalar irsin büyük 
bir rahatsızlık kaynağıdır . 

Bugün, terakkiye uymak is
tiyen mizııar, sesi nakleden mad
delere d !1'a fazla rağbet etmek
tedir. ÇeJik iskeletler, beton ar· 
me, çimento, çok sert tuğlalar, 
sert çimento ve bunlarla birlik· 
tc merk:-:u teshin, su ve elektrik 
kabloları, eski evlerin sese 
karşı çok daha mahfazalı olan 
malzemc.cıinin yerini almıştır. 

,, 
" ,, 

Gürültüler, meskenlere ya 
hava va~ıtasile veya da. yerden 
binaya yayılmak suretilc nüfuz 
eder. Arasında hava tabakası bu
lunan c, ite satıhlar aynı kalın· 
lıkta tel: satıhlardan daha fazla 
gürültüvii kesmektedir. Rizzat 
binanın ıçınde doğdıı Y.Ü· ültüler
de, kullanılan inşaat malzesinin na 
killiği ... tızünden, kolayca, diğer 
kısımla.a yayılmaktadır. 

Meyer'e göre vasat bir sesin 
şiddetli, 1000 yarda uzunluğunda 
çeliği htcttiktea sonra .meal.: 
bir desibel mikdı •• nda a.aılmak· 
tadır. Tahta SO defa cbha v no
kildir. 

Gürültülerin naklini güçle§· 
tirm" ' icin praitk olarak kulla
nılan malzeme şunlardır: man
tar. kavuçuk, madent yaylar. 

G:iıültüyle mücadele, mima
ri tekniğinde yeni bir brans teşkil 
temektedir. 

,, 
., " 

Alelade nakil vasıtaıarının 
yaptıkları srasmtı toprakta 10 
ili 20 metre derinliğe kadar nü
fuz etmektedir, tramvay ve şi
mendiferlerin husule getirdik
leri sarsıntı 20 ile 70 metreye 
kadar ve çok kudrelti makinele
rin sarsıntısı ise toprak derinli
ğindc:n 530 metreye kadar in· 
mektedir. Ufkl istikamette sar• 
smtılann yayılması toprağın cin
sine göre çok tehallif etmekte· 
dir. Bh buhar türbininrfe11 1.500 
metre uzaklıktaki bir e• &arsın-

• dan i'<mde vrurulamıvacj 
.e gehni!l•i. 

T .ıpıagı:1, hatt!i uzal. 
1 

re 1 
felerde b 0 le, böyle harekete d 
kadar hassas olduğu rnalôtıl "' 
Sahilin dalgalar tarafından t1' 
vülmesinden husule gel~~-
smtılar yüzlerce, hatta ~~il;..t: 
kilomeuc uzakta fesbit C'l .. :.f 
mektedir. Paris observa~ 
cıva satl.ı üzerinde, 2 kil. 
mesaf-:uen geçen bir tr~n~n -
sıntısı ll'Üşahede edilmıştı~ 
sismograf vasıtasile şu 111 uıif 
!erde saısıntılar tesbit ed~ ~ 
tir: bir adamın adımları _:!a if 
reden, bir arabnın yürür:.t,11 
metreden bir trenin JlP• 
10 kilometreden. tJJ' 

Bir inşaatın sarsıntııara 'il. 
şı mukavemetini artınnak ~ 
şu k;;ı \.lf'Jerin tatbiki taı. ~ 
1 • ten·elleri, binanın ıliil ~ 
ğımn ica~ tttirdiğindeı:ı ~ 
derin atmak ·.;e mümkün °

1
f61! 

te genisle r.ek. 2 • te~. rtlf 
drv.ır ve istinad direkJerı~~ 
raktan bir veya birkaç ııtU r ' 
tabakayla ayırmak, 3 • ıca. ' 
minlerınin istinad ettildetl ......ıııı 
tıhlarda daha elastiki tabaJ"""" 
vücuda r;etirmek. Vesaire. ~ 

Sgr!•ntıyı vücuda ge~ 
makinelerin bizzat kendil~:~..a 
de müccrrid tabakalar ~ 
getirile':Jılir. 

Ses ak1slerini yok etın~lc il' 
salonlara hususi bir şekil fil 
melidir: kubbeler, boşluklaf ~ 
kıntılardan çekinmelidir; ~ 
kendisile aksi arasındakı ~ 
sani:;cnın onda veya beşte 
den a". olmalıdır. 

Güreltüye karşı mahf&JJ ..ıJI 
§aab m:sal obrak medeni '2 
lerde hirçok binala. •;ücucbediı' 
rilmiş, ve burada tatbik ~ 
teknik, mükemmel neticeler 
miştir. --' 

Bütün bu tccrüht'ler r;-il, 
bir iB1ıJ.balde, yeni bınal~:~,i 
ae kar ş1 korunma tedl.ıı~ 
çok et fmiyet verileceği 
ni venrektedir. 

Çocuk]ar için faydalı eğlenceler 

ıo 

·~ 
Bu resimlnde gördüğünüz çocuklardan Mr- birinin h:;'f ~~ 

oyııa Yqa ipe uğra~ğım bal:ırak bir mfta içiDd~ •UL ~,- · 
1ŞLER1" ne INJdfriaiz. Dilıkat.iai.z.ia öJ~üsü olacak ol n c 
~~ı neızedeceliz.. 
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Malatya Elektrik Türk Anonim 
Sirketi Meclisi idare 
~ Riyasetin_~e.:n_: 

. h . mumiyesi 21 eylül tarıhıne musadıf . ş· k f hıssedaran cyetı u ~ · b • l 
Malatya Elektrik Tiirk Anonım ır e 1 

• d f kalade olarak içtima edecegınden u ıçt • 
· d rkezi bınasın a ev . 1 • 

pazartesi günü s.,.,. ı ' rı , sirket ı are me . ~ . h. sedaranın sahip olciukları hıssc senet en 
maa bir h: l':i ui ı il da iştirak edebıle.ce gı ~~ .. ısd bir hafta evveline kadar 9irkcte tevdi 

.. bit vesaiki içtıma gunun en 
veya bunlaı a salı it> o ,.ı •• aı .nı mııs 

1 Jarı ilan olunur. 
ederek duhuliye verakası a ma 

Konuşulacak şeylet 
. ~ azılı e kilde tadilat icrasının karar altına ahnma~n, • 

1 - Şirket esas mukavclcsınde aşagıda y f kl .. intihapları ve eski idare mcclısi azası 
. . • ürakiblerinin muaddel §C e gore 

2 - ldare metlısı aza ve m 

ile mürakiblerin i :... rası. .. kiblerin il<:retlerinin tesbiti, 
3 - İdare meclisi azalarının ve mura 

MALATYA ~LEKTRİK TORK ~O~İ~ ŞİRKETİ 
esas mukavelenamesı tadılatı: 

MADDENİN HALİHAZIR ŞEKLi 
. · • b esaa muka· M dd Z - Şirket müessıslerı •§ u . 

La e M latya Teşebtiusatı 
velenameye vaziülimza olan a 

. . k · s· emens Schuckert• 
Smaiye 'fürk Anonım Şır etı 1 

• •• • 

werke A. ş. Türkiye Umum Şubesı, T~rkıye S~· 
nayi ve Maadin Bankası, Malatya Mebusu ~a . • 

nıud Nedim Bey, T üccardan Mümin zade ~~ın 
Bey Tüccardan Atmalı zade Osman Beyefendıl~r· 
dir. 'Bir ay zaı fında sirket sermayesinin. y~zde yır• 
rrıı beş nisbetinde hisse ile münfeıiden ıştırak ede· 

., her hissedar dahi müessis addolunur. 

\\ dde 5 - Şirketin Merkezi Malatya olacak, 
T ilrkiyede ve gerek ecnebi mcmlcketle~d~ 

ı. .rı görüldükçe Meclisi ldare tarafından bey etı 
umumiyeye arezdilmek şartiyle şubeler açılabile· 
cek ve keyfiyet lktısad vekaletine ihbar ve gazete• 

lerle ilan edilecektir. 

Madde 6 - Şirketin müddeti ahkamı kanuniye· 
ye ve işbu esas muküavelenamede münderiç halata 
veya heyeti urnumiycı:e ıttiha2: olunacak bir karara 
müsreniden kat veya tem:iia edilmedikçe teeaıüail 
kati 2ününden itibaren 60 1C11eden ibaret olacaktır. 

MADDENİN MUADDEL ŞEKLİ 
Madde 2 - Şirket mliessisleri işbu mukavelena· 

· " l' a Sümer Bank Malatya saylavı Bay meye vazıu ımz • 
Mahmut Nedim Zap~t tüccardan Ma.atya saylavı 

T Malatyalı Mümin zade Hacı Ah· Osman aner ve 
met ve Mehmet Nuridir, , 

Madde 5 _ Şirketin idare merkezi Ankara ve 

l ı:o rkezi Malatyada olacaktır. Gerek Muame cıt me . 
.. . d e gerek ecnebi memleketlerınde şube· 

Turkıye ev . . 
ler ihdas ettiği keyfiyet usul ve merasıme .tevfı-
kan İktisat Vekaletine ihbar ve gazeteerle ılfin e· 

dilecektir. 

Madde 6 _ Şirketin müddeti kanun b~küml~ri· 
ne ve işbu esas mukavelenamede münderıç halata 

• 'L-- lunacak karara veya heyeti umumiyece ıttıllA"' o 
müsteniden kat veya temdit edllme~ikçe kati te· 
euüail taritıinden 60 seneden ibarettır. 

. 
tKINCt FASIL 

Ma~de 16 - Şirketin te§CklriUU kattal 9irket aer• 
. . tamamına i•tiralc teaahhüt ve rubu be· 

mayesını.n Y • 

d 1• ·n devlet bankasına v~ vP muteber bır bankaya e ını . k. • 
d. edildikten 11e ait ohl,•,:u mahkemece ıır etın tev ı . . 11• . t 

te,kekülU tasdik olun u uı.-d u sonr~ ııct ı tıcare e 

tescil ve ilan tarihinden başlar, 

Madde 16 - Şirketin tetckkülil katisl 9irket 
aermayHinin tamamına i9tirald teahhüt ve rubu 
bedelinin devlet bankasına veya milli bankalardan 
birine tevdi edildikten ve ait olduğu mahkemece 
9irketin teşekkülü tasdik olunduktan sonra sicilli 
ticarete tescil ve ilanı tarihinden ba,ıar. 

OÇONCO FASIL 

Meclisi idarenin sureti teşekkül ve vezaifi ve §İrketin idaresi 
YENİ ŞEKLİ 

ESKİ ŞEKLİ 

Madde 32 - Şirketin umuru hissedarlar ara~ın· 
d lfl hey'eti umumiyece intihap olunacak (yed~ a· 
zad.ın mürekkep bir meclisi idare tarafından ıda· 
re olunur.) 

Madde 33 - Meclisi İdare azasın~ ber biri 
. • 313 üncil maddesi mucıbınce 2.500 

ıkanunu ticaretın h' senedini tirke· 
lira kıymetinde olan 250 adet ısso tl ri üzerine a· 

b d r Bu hisse sene e 
te tevdie mec ur u • . . id nin hisaedaran 

- 1 d vu Meclıın are zasmdan bu un ug . l kadar utılmıya• 
heyeti uınumiyesince tebny~ı n~ hıfzedilir. 1ıbu 
cağına dair bir damga vudaru arla . den miltevelllt 

amanı i re erın 
ıenedat azanın z mi t h .. kmUndedir. Bu hu· 
cnesuliyetlerine kar9ı te ~ .u dahi tevdi edilobi• 

eusta intifa (jUiııan~:::.~maaını temin et • 
Ur. SenedatJ mesk0

1 
ü 1i vezaifindondir. Akıl 

ille k meclisi iclafeD n c mc 
halde meclisi idare meauldür. 

1 
Meclisi idare azası üç sene mllddet 

in ~:!:;4 o~unurlar. Bu müddetin nihayetinde 
!çlk meclisi idare tamamen tecdit olunudr. o_n~baan 
' 1 biliha ltı em ın • ilk senelerde kura i e re 
eonra bl ülUsil çıkarılarak yerlerine ahar· 
rlle her aene r 1 ş kad r ki çıkan 
lar . tihap ve tayin kılınacaktır. u a 

ı ın • d' 
azanın tekrar intihabı caız ır. 

Madde 35 - Meclisi idar~ azaımdan dblr ;;~ 
a istıfas, vukuun a 

ya birkasının vefatı vey . b' ka" aza ye· 
. . bebt n dolayı bır veya ır :s • 

ya aaır bır se e . . . . u erlere tcraıt 
ri m··nbal kalırsa mechsı ıdare ı§b y ti u , vakkat aza ın • 
Ye evsafı lizımeyi. ha~z ~evat:e:~ heyeti uıııumi· 
hap eyliyecek ve ılk ıçtınıa tle Meclisi i· 

. . ed cektir Bu sure 
yenin taadıkıne au e · . umıyenin içti· 
dareye intihap olunan. aza bcyetı u~ eti umumiye· 
rnaın.a kadar ifayı va~ıfe eyler ve h fefinin b.ıkiyei 
ce intihabı vaki tasdık olunursa se 

anuddetini ikmal eder. 

. .• d her sene aza:ar me· M dd 36 _ Meclna ı are 
a e . . k'li intihap eyler. 

)'anından bir reis ve bır reıs ve 1 • 
. d - celselerde ı ıyaset 

Reisin veya vekilinın bulun ugu 
1 

k Ü· 

etmek üzere azadan biri o içtimaa mahsus .o ma 1 
k is intıhan o u· zere meclisi idarece muvak aten re . . • 

hur. Katiplik vazifesini ifa etmek üzere. rueclı~ı ı· 
d h · t n bırı ıntahap are azası meyanından veya arıç e . 

· · 1. · elselerınde < ' "'••r. Riyaset vezatfı reıse nıec ısı c 

Madde 32 - Şirketin umuru hisaedarlfr arasın· 
dan heyeti umumiyece intihap olunacak asgari iıç 
azami (bet) azadan mürekkep bir meclisi idare ta· 

rafından idare olunur. 

Madde 33 - Meclisi idare azasından her biri 
kanunu ticaretin 313 üncü maddesi mucibince 2500 
Ura kıymetinde olan 250 adet hisse senedini tirke· 
te tevdie mecburdur. Bu hisse senetleri üzerine 
azisından bulunduğu meclisi idarenin hissedaran 
heyeti umumiyesince tebriyesine kadar satılmıy&• 
cağına dair bir damğa vurularak hıfzedilir. lşbu 
senedat .azanın zamanı idarelerinden mütevellıt 
mesuliyetlerine karşı teminat hükmündedir. Sümer 
Bank namzet gösterdiği azalar namına bu mabat· 
la hisse senedi tevdi edilebilecektir. Senedatı 
mezkurenin aatılmamuını temin etmelı: meclisi i· 
darenin cümlei vezaifindendir. Akli halde meclisi 
idare meauldür. 

Madde 34 - Meclisi idare aziıı üç sene müddet 
için intihap olunurlar. Bu müddetin nihayetinde 
ilk meclisi idare tamamen tecdit olunur. Ondan 
sonra ilk senede kura ile ve bilihare kidem itibari· 
le her sene slihiıil çıkarılarak yerJ.erine batkaları 
intihap ve tayin krlınacaktır. Müddeti biten veya 
çıkan azanın tekrar intihabı caizdir. 

Madde 35 - Mecliıi idare Sümer Bankı temsil 
eden azilardan bafka azasından bir veya bir kaçı
nın vefatı veya istifuı vukuunda veya sair bir ıe
bepten dolayı bir veya bır kaç ad yed münhal ka· 
lıraa, meclisi idare itbu yerlere ıerait ve evaafı li
zaneyi haiz zevattan azi intihap cyliyecelı: ve ilk 
içtima edecek heyeti unıumiyenin tasdikine arze
decektir. Bu •uretle meclisi idareye intihap olu· 
nan aıi heyeti umumiyenin içtimaına kadar ifayı 
vazife eaer, ve heyeti umumiyece intı1ıabı vaki 
taatik olunursa selefinin bakiyei müddetini ikmal 
eder. 

Matlde 36 - Meclisi idare her sene Sümer Ban· 
kı temsil eden azası meyanından bir reis ve bir re
is vekili intihap eyler, reisin bulunıııadığı celseyi 
reis vekili idare eyler. Katiplik vazifesini ifa et· 
mek üzere meclisi idare azasından veya h&riçten 
biri intihap olunur. Riyaset vezaifi reise mecliı 
celselerinde intizamı ve müzakeratın muntazaman 
zabtını temin ve hevet iumumiye içtimalarına riya· 

ESKİ ŞEKLİ 

intizamı ve müzakeratın muntazaman zaptını ve 
heyeti umumiye içtimalarına riyaset etmekten bat· 
ka hiç bir hakkı tekaddüm bahşetmez. 

Madde 37 - Meclisi İdare şirket umur ve mu· 
amelatı lilzum gösterildikçe eder. :Ancak liakal ikl 
ayda bir defa içtima mecburidir. Reiıin ve yahut 
azadan nısfının davetiyle meclisi idarenin içtimaı 
iktiza eder. Meclisi İdare içtimaları esas itibariy· 
le şirket merkezinde aktolunur. Fakat azadan mı• 
fından ziyadesinin muvafakatiyle istisnaen ve bir 
sene zarfında işbu esas mukavelename mucibince 
inikadı mecburi olan içtimaların rubuunu tecavüz l 
etmemek üzere münasip görülecek diğer bir mahal· I 
de de rnecliıi idarenin içtimaı caizdir. Bu takdirde 
keyfiyet 1ktısat Vekaletine ihbar edilir. i 

Madde 38 - Meclisi İdare mukarreratmın mu· 
teber olabilmesi için azanın nısfından ziyadesinin 
huzuru 13rttır. Toplanan azanın ~kseriyet hasıl o
lur olmaz müzakerata başlamazdan evet zabıtname· 
yi imza etmesi suretiyle ekseriyetin mevcut oldu· 
ğu teıbit olunur. Celse esnar ::ıda ekseriyet zail O• 

tursa rnüzakere tatil olunur. Kararlar mevcut aza· 
::.ın ekseriyetile ittihaz olunur. Tesavil ara vuku· 
unda keyfiyet içtimaı atiye talik edilir. Ve onda 
dahi tesavii ara vuku bulursa mevzuubahis olan 
teklif reddedilmiş addolunur. Azanın yekdiğerine 
niyabeten rey vermeleri caiz değildir. Ancak celse· 
lerde hazır bulunamıyacak olan aza ruznamede mev· 
cut aıesail hakkında fikir ve mütaleasını tahriren 
bildirebilirler. Bu takdirde mütaleası zabıtnameye 
geçirilir. Azaya gönderilecek davetiyelerin ruznal'Rei 
müzakeratı ihtiva etmesi lazım olduğu gibi bu da· 
vetivelcrin ya imza mukabilinde teslim veya teah
hütlü aıektupla gönderilmesi muktazidir. 

YENİ ŞEKLİ 

set etmekten başka hiç bir hakkt tekaddüm bal • 
9etrnez. 

Madde S7 - idare mecliıinin içtimaı icap içti
ma ve maslahata bağlı ise de ayda bir tirket1n ldao 
re veya muMDel&t merkezinde toplanmuı tazım.. 
lçtima mahallini reiı veya vekili tayin ve içtı. 
gününden bir hafta evvel veya bir evvelld içti._.. 
ıa.zi.lara teblii ve>Wl tefhim ede!:, 

Madde 38 - Meclisi idare muliarreratrnın ım.&• 
teber olabilmeıi i!iİn aıanm nısfından ziyadesinla 
huzuru ,arttır. Toplanan azanın ekseriyet haııl .. 
lur olmaz müzakerata batlamazdan evvel zabıtaao 

meyi imza etmesi suretiyle ekleriyetin mevcut ol
duğu tesbit olunur. Celse esruuunda ekseriyet .. 
olursa mlizakıore tatil olunur. Kararlar mevcut ... 
nın ekseriyetiyle ittihaz olunur. Tesavii ara wlnto 
unda reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

Azanın yekdiğerine niyabeten rey vermeleri M

iz değildir. Ancak celselerde hazır bulunamıyacek 
olan aza ruznamede mevcut meaail hakkında fildr 
ve mütalaasını tahriren bildirebilirler. Bu takdirde 
mütaleası zabıtnameye geçirilir. Az&ya gönde· 
rilecek davetiyelerin ya imza mukabilinde teslimi 
veya teahhı.ith.i mektupla g"ndeı ilmesi muktazidir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 1 

Mürakipler 
Madde 49 - Heyeti umumiye her sene gerek 

hissedarandan ve gerek hariçten azami üç sene için 
bir veya beşi tecavüz etmemek üzere müteaddit 
ınürakip intihap eder. Şu kadar ki ilk mürakipler 
tesis heyeti umumiyesi tarafından bir sene müd· 
detle intihap olunurlar. Bir mürakip intihap edil· 
diği takdirde bu mürakibin ve mütead· 
did mürakipler intihap edildiği takdir • 
de nısfından bir ziyadesinin türk olması 
lizımdır. Müddetleri hitam bulan mlirakiplerin tek
rar intihapları caizdir. Vazifeleri hitam bulan mec
tili idare azası heyeti umumiyeden beraat iktisap 
etmedikçe mürakip olarak intihap olunamazlar. Mil· 
rakiplerin meclisi idare azalığına intihapları ve 
şirketin memuru sıfatiyle umur ve muamelatınt 
tedvir etmeleri caiz olamaz. Meclisi İdare azasmın 
.kendilerine ve usul ve füruğundan birisine karabe· 
ti olanlar milraklp intihap olunamazlar. Milrakip• 
lar her vakit heyeti umumiye taralından azloluna· 
bilirler, Mürakiplerin tayin ve tebdilleri meclisi 
idare tarafından derhal sicilli ticarete tescil ettiril· 
mekle beraber gazetelerle de ilan ettiril ecekti r. 
Müteaddit mürakiplerden birinin esbabı kanuniye· 
ye binaen vazifesinden sukutu halinde diğer mü· 
rakip veya heyeti umumiyenln ilk içtimama kadar 
ifayı vazife etmek üzere yerine birisini intihap e· 
deriz. Bu suretle vazifesinden sukut eden müraki p 
bir kişi olduğu takdirde heyeti umumiyenin ilk iç· 
timaına kadar vazif edar olmak üzere alakadaran· 
dan birinin müracaatı üzerine merkezi şirketin bu

lunduğu mahal mahkemesi tarafından bir mürakip 
tayin olunur. Bu hususta meclisi idar azasının da 
mahkemeye müracaatı mecburidir. 

Madde 52 - MUrakipler hissedaran tarafından 
Meclisi İdare azası veya müdür aleyhine vaki olacak 
tikayatı tahkik ve tetkik ile sıhhatine kail olduk· 
tarı takdirde keyfiyeti senelik raporlarına dercede
ceklerdir. 

Sermayei tirketin onda birine malik olan hisse· 
daranın talebi üzerine mUrakipler heyeti umumiye
yi fevkalade olarak içtimaa davet etmeğe ve miira· 
caatı icap ettiren maddeyi ruznameye ithal etmeğe 
mecburdurlar. Milrakiplere müracaat ile heyeti U· 

mumiyenin fevkalide içtima& davet olunmasını ta· 
lep eden hlsaedaran•" .. r ....... ., .. ri ~irkctin yür.de onu· 
na tekabül den r 1crini mute· 
ber bir bankaya tc:v1.41 ............. u ...... u.uu. 

ı. 

Madde 49 - Heyeti umumiye her sene gereli 
hissedarandan ve geerk hariçten azami üç a.cnı 

için ikiyi tecavüz etmemek üzere mlirakip intihap 
eder. Müd._detled nihayet bulan milrakiblerin intı• 
babı tekarrilr edebilir. Vazifeleri hitam bulan mec .. 
lisi idare azaaı heyeti umumiyeden beraat iktiaap, 
etmedikçe mlirakip olarak intihap olunaınulır. 

Mürakiplerin meclisi idare azilığına intihapları 

ve fİrketin m~muru 11fatile umur ve muamel&tau 
tedvir etmeleri caiz olamaz. Meclisi idare azbuua 
kendilerine ve uıul furuğundan birisine karabeti 
olanlar mürakip intihap olunamazlar. Müraldplw 
her vakit heyeti umumiye tarafından azlolunabUW. 
ler. Mürakiplerin tayin ve tebdillıeri meclisi idare 
tarafmdan derhal sicilli ticarete teıcil ettiril!Jtklı 
beraber gazctclcl'lc de ilan ettirilir. 

' . 

Madde 52 - Mürakipler hissedaran tarafından 
meclisi ıdare az. s ı veya mı.idUr aleyhine vaki ola· 
cak tikayeti tahkik ve tetkik-ile sıhhatine kail ol· 
duklm takdirde keyfiyeti senelik raporlarına dert 
edeceklerdir. 

Sermayoi firkctin onda birine malik olan hiue· 
darın talebi üzerine mürakipler heyeti umumiyql 
fevkalide olarak içtima.a davet etmeie ve müra~ 
tı icap ettiren maddeyi ruznameye ithal e~ 
mecburdurlar. 

Mürakiplere müracaat ile heyeti umumiy.eala 
fevkalade içtimaa davet olunmasını talep eden hia
sedarın sermayei tirketin yüzde onuna tekabW .. 
den mikdardaki hiue ıenellerini muteber bir .,.... 
k.aya tevdi etmeleri liaımdır. Milraklpler eaballc 

1 
mücbire ve müstacelenin tahaddüaU halinde heyMl 
umumiyeyi fevkalade olarak içtima.a mecburdur
lar. 

BEŞİNCİ FASIL 

Heyeti umumiye 
Madde 56 - Şirketin hissedarları senede lbkal 

bir defa heyeti umumiye halinde içtima ederler. 
Kanuna ve itbu esas mukavelename ahkimına mu• 
vafık surette içtima eden heyeti umumiye umum 
hiuedaranın heyeti mecmuaaını temsil eder. 

Bu suretle içtima eden heyeti umumiyede itti• 
haz edilen kararlar gerek muhalif kalanlar ve ge· 
rek içtimada hazır bulunanlar hakkında dahi mer'i 

ve muteberdir. Heyeti umumiyeler ya ldiyen veya 
fevkalade olarak içtima ederler. Heyeti umumiyel 
adiye devrei hesabiyesinin hitamından itibaren (üç 
ay) zarfında ve senede her halde bir defa vuku bu· 
lur. Bu içtimada prlı:etin 11enelik muamelitı umu
miye ve hesabiyesini tetkik ve ittihazı karar olu· 

Madde 56 - Şirketin hiaaedarları senede lblaıl 
bir defa içtima ederler. Kanuna ve itbu esas muka
velename ahkamının muvafık ıurette içtima cdell 
heyeti umumiye biuedaranın heyeti mecmuuuu 
temsil eder. 

Umumi heyet her aene mart ayı içinde ve tirke· 
tin idare merke&inde meclisi idarenin davetiyle ıu· 
reti adiyedo toplanır. Bu içtimada tirl«ıtin ıenelil 
muamelatı umumiye ve hesabiyeai tetkik ve ittih•· 
.zı karar olunur. Bu suretle içtima eden heyeti U• 

mumiyede ittihaz edilen kararlar gerek muhalif 
kalanlar ve gerek içtimada bulunmıyanlar hakkın· 
da merl ve muteberdir. Heyeti umumiye şirl.et 

muamelitının istilzam ettirdiği ahval ve zamanlarda 
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nur. Heyeti umumiyei fevkalade şirket muamrJi· 
tının istilzam ettirdiği ahval ve zamanlarda içtima 
~der. 

Tesis heyeti umumiyetçri l>" !11s;lda tasnh edl· 
len heyeti umumlyelerden harlç olup bunlar hak· 
kında ticaret kanununun ve işbu esas mukavelena· 
menin kısmı mahsusunda münderiç ahkam catidit, 

Madde 76 - Heyeti umumiye kararlan aıeyhi· 
ne tarihi sudurlarından itibaren üç ay zarfında şir· 
ket idare merkezinin bulunduğu mahal mahkeme· 
sinde heyeti umumiye zabıtnamesinde itir.ulau 
tesbit ettirilmiş olmak şartiyle muhalif kalan ve 
hakkı reyini istimale m:isaade edilmiyen hisseda· 
ran ile şahsen mesuliyetlerine karar verilen Mecli
si İdare azası ve mürakipler tarafından ikamei da
va edilebilir. Ancak işbu davanın sui niyetle yapıl· 
dığr tahakkuk ettiği takdirde bn yüzden hasıl olan 
hakiki zarar ve ziyandan itiraz edenler müteselsi· 
len mesuldürler. İtiraz üzerine mahkemece verilip 
ıktisabı katiyet eden ilamın bir suretini meclisi ida· 
re dertıal tescil ettirmeğe mecburdur. 

YENi 3EKLt 

ınecJi i idarenin talebiyJe f evkalidc olarak ta içti· 1 
ma edebilir. Tesi heyeti umumiyclcrdne hariç olup 
bunlar hakkında ticaret kanununun ve işbu esas 

mukavelenamenln kı mı mahl\mında mUnderl5 
ahkim caridir, 

Madde 76 - Htyeti umumiye ltararları aleyhi· 
ne tarihi sudurlarından itibaren üç ay zarfında tir· 
ket idare merkezinin bulunduğu mahal mahkeme• 
sinde heyeti umumiye zabıtnamesinde itirazları 
tesbit ettirilmi9 olmak şartiyle muhalif kalan ve 
hakkı reyini istimale müsaade edilmiyen hiıs.eda· 
ran ile şahsan mesuliyetlerine karar verilen mecli· 
si idare azası ve mürakipler tarafından ikamei da
va edilebilir. Ancak i§bu davanın sui niyetle yapıl· 
dığı tahakkuk ettiği takdirde bu yüzden hasıl olan 
maddi ve hakiki za/ar ve ziyandan itiraz edenler 
müteselsilen mesuldürler. İtiraz llzerinc mahkeme
ce verilip iktisabı katiyet eden iHimın bir suretini 
meclisi idare derhal tescil ettirmeğe mecburdur. 

ALTINCI FASIL 

ttesabatı seneviye mevcudat 
Madde 82 - Her altı ayda bir şirketin düyuna

tını goı;t 1 ır mecli,i idareden bir hulasai hesabi ye 
tanzim edilerek miırakiplere verilir. Me\•cudat ve 
muvazene defteri bilanço ldir ve zarar hesabatı he
yeti umumiye içtima için tayin olunan günden la· 
akal ~ir ay evvel mürakiplerin nazarı tetkikine ar
zolunur. İşbu hesabat meclisi idare tarafından he
yeti umumiyeye takdim olunur. Hissedaran yevmi 
içtimaa tekaddüm eden 15 gün zarfında şirket mer
kezine mürac?at1a mevcudat ve muvazene defteri· 
ni kar ve zarar hesabını ve bilançoyu mürakipler 
ve m 1 i i i' e ıaporlarını tetkık ve bir surctle
rinı ahc;edcbıliı ler. 

Madde 82 - Her altı ayda bir §irketin mevcu
dat duyunatım gösterir meclisi idarcçe bir hülasai 
tanzim edilerek mürakıplara verilir. Bundan başka 
her sene nihayetinde bir mevcudat ve bir muvaze
ne defteri tanzim edilir. Mevcudat ve muvazene 
defteri, blanço, kar ve zarar hesabatı ve heyeti u
mumiye içtimai için tayin olunan günden laakal 
bir ay evel mürakiplcrin nazan tetkikine arzolu
nur. İşbu hesabat meclisi idare tarafından heyeti 
umumiyeyc takdim olunur, hissedaran yevmi içti
maa tckaddüm eden onbeş gün zarfında şirket mer
kezine müracaatla mevcudat ve muvazene defterini, 
kar ve zarar hesabını ve blançoyu mürakıplar ve 
meclisi idare raporlarını tetkik ve bir suretlerini 
ahzedebilirler. 

YEDİNCİ FASIL 
, 

' Temettüatm sureti taksimi ihtiyat akçesi 

Madde 83 - Şirketin masarifi umumiyesiyle 
baınukavelename müdüriyete ve yahut herhangi bir 
.vazifeye memur edilen kimselere umumi veya hu· 
susi temettüattan tahsis edilen yüzdeler ve muhte
lif amortisman bedelleri gibi §irketçe tediye veya 
tefriki mecburi olan mebaliğ şirketin hesap senesi 
nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat müva
zene defterinde tesbit olunan hasılatmdan ha.det· 
t•.,.,.il baki kalan mikdar temettüatı safiyeyi teşkil 

qu suretle hasıl olacak temettüatı safiyenin 
yüzde (on) ihtiyat akçesine tahsisi ve "sa· 

-:n'' itfa edilme,miş olan hisse senetlerinin bedel· 
leri tesviye olunan kısmına yüzde (dokuz) nisbe· 
tinde birinci temettü itasına kifayet edecek meblağ 
ifraz edildikten sonra baki kalan kısmın: 

Yüzde (%7,5) meclisi idare azasına 
Yüzde (% 5) meclisi idarenin tesbit edeceği şe

kilde ikramiye olarak memurine 
Yüzde <% 87 5) ikinci hisse temettü olan hisse 

aenetleri eshabıllf. tevzi edilir. 

Madde 90 - İhtiyat akçesi behemehal nakit o· 
tarak hıfzolunacak ve bu nakit İktısat Vekaletince 
kabul olunacak emin bir müessesei maliyeye tevdi 
olunacaktır. ihtiyat akçesinin her zaman nakde ka· 
bili tahvil devlet veya tUrk §irketleri esham ve tah· 
vilitı iştira edilmek suretiyle de tenmiyesi caiz· 
dir. İhtiyat akçesi amortisman bedeti olarak ayrılan 
mebaliğin balada tayin olunan ıuretlerden biriyle 
htimalinl heyeti idare tayin eder. Fevkalade ihti· 
yat akçesini heyeti idare münasip göreceği 9ekil ve 
surette istimale sallhiyettar, hatti bir devrei hesa
biyenln ha11latı hi11elere temettü tevdine klfi gel· 
mediği takdirde f evlfalade ihtiyat akçesinin de bu 
huıuata ietimali caizdir. 

Fevkalade ihtivat akçesi tedrici ıurette tenna
ynin ltfaıı i5in dahl istimal olunabilir. 

Madde 83 - Şirketin masarifi umumiyesiyle ba· 
mukavelen~me müdilriyete ve yahut her hangi bir 
vazifeye memur edilen kimselere umumi veya hu
susi temettilattan tahsis edilen yüzdeler ve muhte
lif amortiSUlan (şirket masarifatı umumiyesiyle ıa· 
bit kıymetlerinin azami %15 ini tecavüz etmemek 
üzere) bedelleri gibi şirketçe tediye veya tefriki 
mecburi olan mebaliğ şirketin hesab senesi niha
yetinde tanzim olunan sen.elik mcvçudat ve muva
zene defterinde tesbit olunan hasilatından badet 
tenzil baki kalan mikdar temettüatı aafiyeyi teşkil 
eder. Bu suretle 'hasıl olacak temettüatı safiyenin 
evvela yüzde (on) ihtiyat akçesine tahsisi ve sani· 
yen itfa edilmemiş olan hisse senetlerinin bedelleri 
tesviye olunan kısmına yüzde (dokuz) nisbetinde 
birinci temettü itasına kifayet edecek meblai ifraz 
edildikten sonra baki kalan kısmın: 

Yüzde (% J) meclisi idare azasının her birine 
Yüzde (% 5) e kadar Meclisi İdarenin teklif e

deceği müdür ve memurine ikramiye olarak bakiyei 
meblağ dahi ikinci hissei temettü olarak hissedar· 
lara tevzi olunur. 

Madde 90 - İhtiyat akçHi behemehal nakid O· 

lacak ve bu nakid Sümer Banka tncli edilecektir. 
İhtiyat akçesinin her zaman nakde kabili tahvil 
<kvlet dahili istikraz tahvilatından veya bu tahvil· 
ler derecesinde faiz getiren diğer menkul kıymet
lere yatırılması mecburidir. Meclisi İdare müna· 
sfp göreceği fekil ve surette fevkal!de ihtiyat ak
çesini istimale salahiyettar hatta bir devrei hesabi
yenin hasılatı hisselere tcmettil tevziine kafi gel
mediği takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin bu hu· 
susta istimali caizdir. Fevkalade ihtiyat akçesi ted· 
rici surette sermayenin itfası için d.ıhi istimal olu· 
na bilir. 

SEKİZİNCİ FASIL, 

Şirketin fesih ve tasfiysi 
Madde 92 - Meclisi idare herhangi bir sebe'ble 

flrketin fesih ve tasfiyei muamelatını ve yahut 
devamını miizakere etmek üzere heyeti umwniyeyi 
davet edebilir. Bu ictimalarda (62) inci maddede· 
ki nisabı içtima ve ekseriyet aranır. 

Madde 92 - Meclisi İdare her hangi bir seb~Lle 
fİrketin fesih ve tasfiyei muamciatmı ve yahut de· 
vamını ve yahut diğer bir firketle iftirakini müza
kere etmek üzere heyeti umumiyeyı cfavet edeo;lir. 

Bu içtimalarda (62) inci maddedeki nisabı iç· 
tima ve ekseriyet aranır, 

DOKUZUNCU FASIL 

Mevaddi müteferrika 

Madde 104 --: Şirketin gerek faaliyet ve gerek 
tasfiyesi esnasında şirket umuruna müteallik ola· 
rak şirket ile hissedaran arasında tahaddüs edecek 
lhtilafat şirke• merkezinin bulunduğu mahal maha· 
kiminde ahkimı kanuni yeye tevfikan hal ve f aslo· 
lun"r. 

Şirket umumuna aid olarak hissedaran beyninde 

Madde 104 - Şirketin gerek faaliyr.!. ve gerek 
tasfiyesi esnasında şirket umuruna müteallik ola· 
rak §irket ile hissedaran arasında tahaddüs 
edecek ilıtilafat tirket idare merkezinin bulundu· 
ğu mahal mahakiıninde ah~ kanuniyeye tevfi· 
kan hal ve faılolunur. Şirket umuruna aid olarak 
hissedarah beyninde tahaddüs edip prketin huku-

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

tahaddüs edip tirketin buluncfutu mahal mahlieme· 
lerine aiddir. Bu kabil bir ihtilafın suhuru bılindt 
mahkemeye müracaat ctmlı olan hiaaedaran ıirkct 
merkezinin bulunduğu mahalde her gQna tebliğatı 
kanunlyenln lf uı için bir lkametglhı bnunt inti· 
hap ve lracsinc mecburdur, 

kuna mUessir olacak ihtilafatm halli dahi keı;!! 
Jirket idare merkezinin bulunduğu mahal 111' 
mclerlnc aittir. ettllı 

Bu kabil bir ihtilafın zuhuru halinde ıııahk1 
ye müracaat etmiş olan hissedar şirket idare 
kezinin bulunduğu mahalde bir ikametgahı kail 
intibah ve iraeainc mecburdur. 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Genel direktörlüfU lota erleriyle hayvanatı için aşağı da muhammen beaellerlyle nutrdt 

lan ve eksiltme günleri yarıılı yiye cek ile yakacak açık eksiltme ile satın alınacaktır. ıı• 
2 - Talihler ayrı ayrı yapılanşartnamelerl görmek için her gUn 'Ye eksiltmeye gireceklerin de :,. 

vakkat teminat makbuzlariylc vak tmda Cebeci Harta Genel direktör lillU satın alma komisyon 
gelmeleri. 
Muhammen bedeJ Mikdarı. Teminatı muvakkate 

Lira Kru§. C t N S t Kilo Lira Krug. E ksiltme T. Gün saati 
ıo 
ıı 
l4 
)0 
l1 
14 
ıs 
!6 
ıo 
ıo 
ıı 

1740 00 Arpa 18000 130 50 S/9/936 pr,embe 
375 00 Saman 25000 28 13 8/9/936 .. 

1600 00 Kuru ot 40000 120 00 8 /9/916 tJ 

120 00 Pirinç 600 9 00 4 /9/936 cuma 
112 00 Toz şeker 400 8 4(J 4 /9/936 " 
210 00 Kuru fasulya 3000 15 7~ 4 /9/936 ,, 

3500 18 3S 4 /9/936 ,, 245 00 Mercümek 
280 00 Bulgur ssoo 21 00 4 /9/93t5 ., 

4500 00 Kok kömürü 150 ton 337 50 5 /9/936 cumartesi 
5526 00 Sade yağı 6140 414 45 :7 19/936 pazartesi 

96 00 Tuz 1200 7 20 7/9/936 " 
_,.-3797 (502) 

l\f aliye V ekfiletinden : 
Teslim 
edilecek 
mahalleri 

1SOX80 140X70 120X65 Dosya 
dolabı 
Adet 

Yekun Tahmin 
bedelJeri 
Ura ku. 

Muvakkat 
teminatları 

Lira kıl• 
Yazıhane Yazıhane Yazı Kütüphane 

Adet Adet masası Adet Adet 
Adet 

Ankarada 5 13 1S7 57 ııs 347 10312 774 
İstanbul 18 81 · 191 194 368 \152 36722 20 2755 
İzmir 8 58 ~5 55 180 596 17996 1350 
İçel 6 36 201 47 133 423 16505 1238 ~ 

1 - Yukarda Teslim edilecek mahallerile miktar Jarı ve her birisinin muhammen bedeli ve ınu ·~~ 
teminatları yazılı beı örnekte yazıhane ve saire ayrı, ayn dört prtname ve kapalı zarf uslilc ekıiltıP"" 
konulmuştur. .ılı 

2 - Ankarada teslim edileceklerin eksiltmeli 3. 9. 936 pe?fe!Dbe eUnU. 1ıtanbulda teslim edil~ 
ler 4. 9. 936 cuma günü, İzmirde teslim edilecekler 7. 9. 936 pazartesi günü. İçelde teslim edileceld-' 
de 8. 9. 936 salı günU saat onbeıte Veldlet levazım Müdürlülilnde toplanan eksiltme komisyonu 
~~~~~ ~ 

3 - Şartname ve resimler parasız olarak Leva mn MOd6r1ilğile f ıtanbulda Dolmabahçedc )lal•T"' 
evrakı matbua anhan memurluğundan ve İzmir ve İçel Defterdarhklanndan alınabilir. -

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü" maddelerinde yazılı belgeler vıe yukarda yazılı.~ 
vakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektup larile birlikte kanunun tarifatr ve ıartnamedek~ 
raite tamamen uygun ve noksansız olarak yıuacakla rı teklif mektuplarını havi kapalı zarfları ihale 
Janndan birer saat evvel komisyon reisine vermeleri (460) 2-3771 __...-"\ 

Ulukışla Kaymakamlığından ! 
Ulukışlada yapılacak (92) göçmen evinni kapalı zarfla 27.7.936 

da yapılan eksilbnesine talip çıkmadığından 27.8.936 gününde pa· 
ı:arlıkla ihalesi takarrür etmiştir. Keşif ve planları görülmek üze
re kaza makamına müracaat edilmesi ilan olunur. (501) 2-3796 

Tavukçuluk Enstitüsü 
Direktörl~Oüı tlen : 

Tavukçuluk enstitüsü için isim ve evsafı Ftnamesinde yazılı 
41 kalemden ibaret ve (2500) lira muhammen kıymetinde atat ve e
devat açık cksilbne usulü ile satın alınacaktır. Şartnameler her gün 
aaat 9 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kadar Çenkın caddesi üzerinde bu· 
lunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden alınır. İsteklilerin 
4 eylül 936 cuma günü saat 10 da ticaret odası vesikaları ve 187,5 
liralık muvakkat teminat makbuzu veya Banka mektuplarile birlik· 
te ~iörco yolu üzerinde Ankara tohum ialah enstitüsünde topla
nacak komisyona haf vurmaları. (506) 2-3800 

Ankara V afiliğinden: 
ı - Hazine namına müsader.eli olup Ankara orman miidüriyeti 

çam kerestesinin metre mikabı 23 liradan 35 metre 385 desimetre 
çam lrerestıeainin mtr mikabı 223 liradan 35 metre 385 · desimetre 
mikap ?JJ1 yonmasının metre m.İkibı l5 liradan Ye 416 adet ç.m Si• 

nğının beher adedi on beş kuruştan ve 570 kilo çam kömürünün 
1711 kilo meşe körııürünün kilosu 2 kuru}tan Mamakta bulunan 240 
kilo m~ kömürünün kilosu iki kuruştan 150 kilo kayın odununun 
beher kilom 50 paradan Göl batında bulunan 75 kanat çam dügenı· 
nin çift kanadı 150 kuruştan 10 adet IDCJt! çift halkasının beher a
dedi 5 kuruştan lOtop çam kasnağının beı\Cr topu 40 kuruJtan 42 a
det çamafır tokacının beher adedi üç kurU§tan 28 adet çam sepetinin 
beher adedi beş Iruruıtan 12 adet çam boyundurğunun beher adedı 
20 kuruftan 9 adet kağni ehsanmm beher adedi 60 kuru§tan 125 a
det meşe araba parmatı ile 10 adet mqe kazma aapuım beher adet· 
leri ikişer kuruştan on beş gün müddetle açık .artırmaya lronulmuf· 
t\Jr. 

2 - Artırma 1.9.936 gfü:ıü saat on beıte Ankara orman müdür· 
Hiğünde yapılacaktır. 

3 - Artırmaya iıtirak edeceklerin %7,5 teminat akçelerini, mal 
sandığına yatırarak malı:buzlarile Ankara orman müdüriy~tinde mü
teşekkil k.oıniıyona müracaat etmeleri ilin olunur. (503) 2-3798 

D. D. Yolları İşletme Umum 

' 
1\ılüdürlüğünden : 

Kayseri 4 işletme müdürlüğilnün ihtiyacı için 24/8/936 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 15 de Kayseride ihalesi yapılacağı i
lin edilen 18000 metre mikibı balaatrn mUkavcle ve şartnameleri 
bayındırlık genel şartnamesine göre tadil edilmiş olduğundan is
teklilerin yeni prtnameye göre eksiltmeye girebilecekleri ilan olu· 
nur. (505) 2-3799 

Ankara P. T. T .. Başmüdüı·lüğüııdcn: 
Ankara telsiz istasyonlarının ihtiyacı olan 50 ton gazoil kapalı 

zarf usulile eksilbneye konulmuştur. Muhammen bedeli 6750 lira· 
dır. Muvakkat teminat 506 lira 25 kuruştur. Buna ait şartname ya· 
zı i9leri büromuzdan istiyenlere verilir. 

lıtcklilerin 2/eylül/936 çarşamba günü saat 15 den bir saat ev· 
wl mektup ve teminat makbuzlarını komisyona tevdi etmeleri. (510) - -

femur aı·anıyot 
Müessesat ve devairde ç~ 

DUf hesap iflerine aklı erer ib 
yazısı güzelce bir memura ,, tt' 
yaç vardır. Derhal "Hesapçı ?l• 
muzile Ankara posta kutusu 
405 tahriren müracaat. 2-38D' 

""' 
ZAYİ ~ 

341 senesinde almıf oldu. ,, 
S75 numaralı ehliyeti.mi ı:aY11'i.I 
tim. Yenisini alacağımdan es edC' 
nin hükmü olmadığını ilan 
rim. . el" 

Mihalrccık Medrese mahaJlesığııw 
Ali o , .. 
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Saçlan 
dökülenler 

KOMOJEN ltANZU-' 

Saç Eksirİ ~ 
Saçların dökillmcıine v~ 

peklenmesine mini olUl·~ı' 
jen saçların köklerini kıt ~ 
dirir ve beıler. Koınoıell ~ 
nn gıdasıdır. Tabii refl ,,rlA 
bozmaz Hafif bir rayiha~ i-' 
KomoJen kanzuk saç e~ır ,,,.ır 
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19 ACUSTOS 1936 ÇARŞAMBA 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gl 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

ILAN • 
• • ih • , "r" len 48000 kılo arpa kapa· 

1 - Nıgde garnizonu ıçın t:}a~ ~? ~siltmeye konulmu§tur. 
1ı zar~ usuh ile 31·8-936 paz.artesı gunu e r d r 

2 - Tutan 14400 lira olup ilk teınin~t;.1.~8~::: ~1:ııa komisyo· 
3 - Şartnamesi Ankara levazım amır ıgı komis onuna mü· 

nunda da görülür. isteklilerin Niğde satın alma Y 
racaatları. (396) 2-3683 

İLAN 

1 .1 992500 kilo un alina-
1 - Tüm kıtaatı için kapalı zarf usu u 1 e 

taktır. hmin edilmiş olup te· 
2 - Unun beher kılosuna OT\beş kuruş ta 

minatı 8694 liradır. 
1 

komisyonu binasında 28 
3 - İhalesi Çanakkale tüm satın a ma lacaktTr 

agustos 936 cuma günu &aat onbeş buçuk~ ~t~cıi maddelerindeki 
4 - İstekliler 2490 numara!t k~n ·n~n bir saat eve1 on d5rtbu· 

vesaik ile beraber teminatları ıle ıhale. en fı Ankara levazım 
k l . Unun şeraıt ve evsa çu ta komisyona gelme rı. öğ il bilir (380) 3682 

amirliği satın alma komısyonunda ren e • ~ 

!LAN 
. f d 'lmek uzere 4000 kilo 

l - Harbıye mektebi ihtıyacma .sa~ e .. 'saat 11 de açık eksiltme 
kınnızı mercimek 29-8-936 cumartesı gunu 

suretiyle alınacaktır. . !iği satın alma komisvonun· 
2 - Eksiltme Ankara Levazım amır. da her giın görülür. 

da yapılacak ve şartnamesi mez~r ~omısy:klcat teminatı 51 liradır 
3 - Mercimci?in tutarı 680 lırt ~ up m:n 2. 3 üncu maddelerin· 
4 - tstekliJerin 2490 num~~ 1 an~~uztarı ile belli gün ve sa· 

deki vesaik ve teminatı muva te ma ı--3685 
•tte komi yonumuıa gelmeleri. C394) 

İLAN 

ı _ 38000 kilo sade yağının ihale günu otan 11-8-936 :'~1ı:;;;~ aaat onda istekli çıkmadıgmdan yeniden kapalı zarfla e 11 

çıkarılmı tır. 1 k isyonu bina· 
2 - Eksiltmesi Sarıkamıs-ta tümen satın ama om 

ıında 29-8-936 cumartesi günü saat ond_a yapdılaca~. T 
S - Sartnamesi parasız olarak komısvon an "erı ır. 
4 - Tahmin bedeli 24700 lira muvakkat teminatı 1852 lira 50 

kuruştur. d b' t eline ka· 
5 - 1stek1i1erin belli edilen ihale saatın an ır saa 

2
ev 

3688 dar kanunen komisyona verilmiş bulunacaktır. (414) -

İLAN 

ı _ Dnizli kıt'ası hayva;ıatının yıllık ihtiyacı otan 3!!: 8~~~ yulaf 26-8-936 çarşamba günu saat 17 de Ispartada askeri 
komisyonunda bpalı ~rf usoli i~e ihale~ Y~P~~ar~, buçuk ku· 

2 - Muvakkat temınatı 1292 lıra ve ta mın e 1 
2
--3

57
4 

ruştan ibaret olup ıartnamesi komisyonumuzdadır. (346) 

1LAN 
• 241000 "e Antalya pnabonunun 

1 - Isparta gamııonununf u1i ile eksiltmeye konulmuftuT". 
276000 kilo unları ~apalı zar kus i satın alına komisyonunda yapı· 
Her ikisinin ihalesı Isparta as er 

lacnktır. . nunun ihalesi 25-8-936 sah &{inli saat 
2 -: Isparta g~mızon:v~kkatesi 2269 Ura ve tahmin bedeli 289;0 

on yedide ve temınatı m "halesi 24-8-936 saat onbcştedır. 
A t 1 a aami-onu ununun ı ) 2-3575 liradır. n a Y • ,, h • bedeli 30360 liradır. (347 

Teminatı 2277 lıra ve ta mın 

tı.AN 

ı _ 936 m li enui nıhayc:ne 1;~~:::r ~t11:::~~~!'1~~ 
muhtelif ıstikaınetlere ve TTa zon nakfıyatt prtna-.e•İ mucibince 
ruma yapılacak .per kend:ıc::tın konulmu tur. İhale gününde talip 
kapalı uırf usuh. ıtc mun fında~ntaç edilmek üzere puıırlıkla yap~
çıkmadığı-ıdan bır ay n:.S,

936 
martesi günU saat ondadır. Tcmı· 

lncaktrr. 1tk pa2':~rlı 1 2 Ş~rtnamesini gormek üzere ht; gun 
natı muvakkatcsı J260 Jıra:1rr. . teminatları ile birlikte vaktı mu· 
rniınakasaya i tırak edece kerın •-=bin sında kor satın almaJ<o-

. E must h em mevıu avvenmde n:urum . 
4 

'2-3780 
mrsyonuna gclmelerı <47 ) 

tLAN . b' ·1 
' ht' acı i in kapalı :ıarf usulıle. ır mı yon 

Erzurum garnı onu ı ıy ç -nakasa gu~nü taTıp çt':madı· 
. . - . . 1 t me c odununa mu kt1l 
ıkı y uz bın kılo pe 1 rlığa konulmuftur. Bu odunun ma gı 
ğmdan bir ay zarfında paza • d kı" Endris devlet ormanlarından 

· k u cıvarın a d d" Kigi kazasının Ermış oy '8/936 zartcsi günU saat 15 e ır. 
'Verilecektir. !tk pazarlığı 2~ d T1:ı'iplerin şartnamesini görmek 
Teminatı muvakkate 1800 h~ ı~rak edeceklerin muayye~ müddet 
lizere her giın ve munaka~y . ş ında kor satın alma komısyonuna 
ve saatte m ·sr.ılı1 em mevkı bınas 2-3794 
müracaatları • (498 ) 

İLAN İlk Bir .kilosunun 
M :B d r t3hmin bedeli teminatı 

Miktarı . Le' e ı J{uruş Lira 
· kilo ıra 650 Kıtıııı~ Cin51 22000 25 1 

E r e S r ~ti. SS: 21600 24 1620 • 
Siıloglu Sığu etı. • ~em uğrr etine verilen fiıt pahalı &O· 
ı - Y11karda yımlı ıkı k 

1 
rfla ve pazarlıkla ahnacağL 

iilınekle bir av zarfında k'a~a ı z~arihi 21.8.936 cuma ennn saat on 
2 - Her ikisinin de cltsıltme aJın8 komisyonunda yaoılacaktır. 

ıe, olup eksiltmesi dirne satın ( 499) 2-3795 

Açık eksiltme il3nı : 
Nafıa V tıkal«>tinden: 

. A karada ttf alye mcychınnu!• Or-
1 - Eksiltmeye konulan sş: n e tik tesisatı. İn atın tahmin 

ı Mckteb binas nda yapılacak fos 5 p 

·"' en bedeli go.ı3 lira 65 ku11"Uft~\vrak şunalrdır: 2 - Bu icıc afd şartnam • er v 
ı - Eksiltme tartnamca 
b - Mukattle pro eai 
c - Hususi f&rtname . . eJi 
d - Ke if cetveli, silsıl yı fıat cctv 
e ....: Pıo'e ~s k ru• bedel muklbilinde 
t evrakı " u v stİ'\len ler bu artnam.e ~.e~ . labilirler. 

4pı itleri Umum Müdurlu.ı•~de~:m. giinil saat 16 da Nafıa Ve-
3 - E ·siltıne '4 ç 936 unhınM d acık eksiltme u uliyle yapı· 

,tıp i Va!ı t teri Ek'iiltme odasın a 

ıcaJrtrr. . ., . in isttklilerin 679 hra mu•akkat 
4 - E ıltmeve eırebı mek ıç dskı vesikaları haiz olup g6s· 

• • t ve i bundan ba ka ·~ ı 

1 ım"' r. nra N fıa Vekiletlftden alınmJŞ ehliyet ~-
'l tarı nd 

rd 3 iıncu maddede yazılı s at· 
t enılen v ikalann y~ka e ~omisyonu Reisli ine makbuz 
at evve~ k . r E 11~ önderilecek sarflarrn nihay~t 

Jinde venle( tır. Postad ıle ~imi• olma11 YC dtt .:arfm mü· 
u maddede ya lı saate ka ~r g !bı "''"· Post~ oJacak ge-

mu ile iyice k patı mrt 0 ınası 2-3769 
er kabul edim (456) 

1 MlLLt MODAFAA :VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARl 

!LAN 
ı - Hepsine bl~Uen ederi 18000 lira olan dc!işik numara~ dört 

milyon üç yüz altmış yedi bin tane Mıh kapalı urfla cksıltmeye 
konulıuuftur. • 

2 - İhalesi 21 Ağustos 5136 cuma gunU saat 15 dedır. 
3 - İlk teminat 1350 liradır. 
4 Şartnamesi paraaıa olarak M. M. V. Sa. A.L Ko. dan nlmır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk tem.mat ve. 2~90 sayı!ı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırhkte teklıf 
mektuplarını ihale aaatındnn bir saat evel M. M. V, satın alma ko-
na venneleri. (1553) 2-2822 

B1LlT • l • 
ı - ıss kilo aleminyom saç levha ile ıos kılo ? emu~yom per-

çin çivisinin eksiltmesine talih çıkmadığından ycnıden bır ay müd-
detle pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. • • 

2 - Tahmin edilen bedeli 567 lira ve ilk ınanç parası 42 lıra 52 
b~~ . 
3 _İhalesi 31-8-936 pazartesi saat 14 dedir. .. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 Uncu mad· 
delerinde istenilen bilgelerile ih:ıle gün ve saatmda M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (296) 3563 

Bh.tT . 
ı - Beher metresine biçilen ederi 32 k~ruş olan 100 bın me.tre 

kılıflık beze yilksek fiat istendiğinden yenıden kapalı zarfla eksıJt
meye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi 160 kuru a M M. V. Sa Al. Ko. dan alınır. 
3 - hk teminat 2400 liradır. • 
4 - İhalesi 21 ağustos 936 cumıı gUnü saat l 1 dcdır. • 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 24.90. sayılı ka

nunun 2 ve 3 iınciı maddel" ' de ya1.1lr belgelerle bırhktc tekhf 
k 1 ihale natrndan en az bir gaat evvel M. M. V. satın al-me tup armı 2-3462 

ma Ko. na vermeleri. (240) 

ı - Beher kilosuna biçilen B;;;!f 190 kuruş olan 17600 kılo yiın 
çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye kc.nulrnu~tur. 

11 
d d' 

2 - İhalesi 22 ağustos 936 cumartesi günu 
1
saKat d e ~r. 

3 - Şartnamesi 167 kuruşa M. M. V. Sa. A · o. an a ınrr. 
4 _ fJk 'teminat 2508 liradır. 

24
90 ,.,ay 1 ,_ 

E ·ı t ki k t teminat ve .. ı ı '"anu· 5 - ksı tmeye ı. rece er anunı 1 b' l'kte t kl'f k 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yuılı beJgelef ~ 1~ 1 V S:t 1 ~e • 
tuplannı ihale saatından en u bir aaat evve 2~463 • m ma 
Ko. na vennelerl. (241) 

iLAN • • • k levha, ve perçın ç1v1 apaJ - 8434 kilo dural boru, çubuk .aç, &aç 

1ı ıarfla eksiltmeye konmuşt~u. . 
0 

kuruf olup ilk inanç pa· 
2 - Tahmin edilen bcdeh 19900 bra 2 

rası 1492 lira 50 lı:uruıtur. • 
3 _ İhalesi +9-936 cuma gilnü saat 15 dedır. 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, ~ddele

rinde yazılı biJgelerile ihale aaatmdan bir ~t evvel temınat • ve 
teklif mektuplarını M. Jd. V. Satın alma komısyonuna vennclen. 

(1797) 2--3129 

İl.AN 
ı - Muhtelif yerh·ıde yaptırılacak olan H yeraltı tan lnrı ka· 

par ı 8747 lira 34 kuruştur, 
2 - Bu inşaatm ke iE bedeli 144959 lira 76 kuruştur. llk inanç 

parası 8497 lira 80 kuruştur. 
3 - İhale i 25-8 <>36 çar amba günü saat ıs dedir. 
4 - Bu insaata aid artnıı•me, pro ·e, idari ve fenni şartname ve 

aair evrak 750 kuru, mukabilinde V atın alma komisyonun-
dan alınır. 

S - EksıJtmeve ir ceklerın 2 90 sayılı kanunun 2 ve S cü mad
delerinde yazılı bel •]erile b vındrrhk bakanlı ından ahnacaJr fen

-ni ehlivetname1er1e b"rliktc id ri artn mede i tenen v behemehal 
verilmesi mecburi ol n vesi' Jarl teminat v" teklif mektuplarını i
h,,le saatinden en cç bir "'at eve1inc k dar M. M V. tın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3 9) 2-3566 

B1 J.1'J' 
ı - 3028 metre amortisör J, sti ine t lıp çıkmadığından pazar

lıkla eksiltmeye konmuı:tur. 

2 - Tahmın edilen bedelı 2422 hnı 40 kuruş olup ilk inanç pa· 
rası 182 liradır. 

3 - lha'esi 14-9 936 pa .. arte i giınu saat ıı dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ündı mad· 

delerinde istenen bilgılerile ihale günü ve saatmda M. M. V. Satın 
alma komisyonuna gelmeleri (486) 2-378S 

BlI..lT 
Filama: 100 takım muhabere fiJamu1 açık eksiltme ile alına· 

caktır. Beher takımın tutan (20) liradır. Evsaf ve şartnamesi pa· 
rasız olarak komisyonumuzdan alınacaktır. İhalesi: 4-9-936 cuma 
günü aaat on birdedir. İlk teminatı: 150 lir~dır. Eksiltmeye gire
cekler 2490 savılı kan m.ın 2.3 cu maddelerinde istenen belgelerle 1 
birlikte ih .. le un \'C vaktınde M. M. V. satın elma komisyonuna gel· 
sinler. ( 488) 2-3786 

iLAN 

l as 

B1L1T 
Bir haf nakliye koşumu hayvan aatın 11.11.ıcaktır Plluılıgı ;c..ıf, 

936 pazartesi günU aat 10 dadır. İstekll'u b 111 ün , e ua ,.,., 
hayvan ile birlikte M. M. V. Satın alma \.r-ıuh) onuru nıUnı-. • vı 

(46~) 2~3 87 

BİLİT 
Bir baş beygir satılacaktır. Tahmin bcdeJı 5 Jinıdır. Satı~ gUn 

21-8-936 cuma günü saat 10 dadır. Hayvanı gormek istıyen Cebeci• 
de 'Gedikli Erbaş mektep müdiırlu iıne muracaat ve satışa girecck4 
lerin belli gün ve ııaatında satın alma komi•yonuna gelmeleri 

(490) 2-3788 

Aııkara Vçüncü Mıntaka Taptı 
icil Muhafızlığından: 

Cin i: Tarla 
Mevkii: Erzurum ayagı 
Hududu: Rifat ve bağ yerlen ve yol ılc çevrıJıdir. 
Yukarda vasıfları yazılan tarlanın kutlu dugunlü oğullarından 

Hamal Hacı Mehmet oğlu çerkçi Hacı Osmanın mira çılan tar fın· 
dan intikalen tescili i tcnilmektedir. Tapu sicililnde bu gayri men• 
kulün kaydı bulunmadıgından senetsizden tesbitine gidilerek 4.9. 
936 cuma giınü saat 9 da mahallinde tasarruf ve iktisap keyfiyetı .tcti 
kik ve tahkik edilecektir. Bu yer üzerinde bir hak iddia edenlerin 
tayin edilen günde mahallinde bulunacak memura ve yahut bu tari
he kadar Ankara üçiıncü Mm taka tapu sicil muhafıdığına miır. ca• 
atlan blldiı ilir. (470) 2--3778 

Devlet Demiryollarıno~ı 
On kişilik ~»ruplara mah us tenzi1at 

1.9.936 tarihinden itibaren en aşağı on ki ilik ucret vermek ar
tile ve gidiş dönuş suretiyle seyahat edecek yolculan, aeyahat eda. 
cekleri mıntakada umumi münferit yolcular için uri olan tenzilll 
gidi tarifeleri fızcrinden % SO tenzilat yapılacaktır. Bundan backı 
grup bileti ücretinden, grupta bulunacak her yirmi bir yolcuya mu• 
kabil bir yolcu ücreti tenzıl edilmek ıuretile aynca tenzillt yapı· 
lacaktır. (468) 2-3775 

Betonarme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafia V ka1etinden: 
Zongullak vilayetinde Zonguldak - Devrek yolu üzerinde 26,00(J 

lira kqif bedelli Devrek betonarme köprülii İnf.Utının kapalı zarf 
usulile eksiltmesi 31-8-936 pazartesi gUnU saat (16) da Nafıa Vckl• 
kti Şose ve Köprüler Rdslili Eksiltme koml•yonu odasında yapı· 
Jacaktır. 

Eksiltme !&rtnames1 ve buna mUtefcrri evrak (130) kuruş muka• 
bilinde Şose ve K6priıler Reisliğinden alınabileceği gibi istiyenler 
bu artnameJeri Zonguldak Nafıa Mudürliıfiıne müracaat edcrcJi 
görebilirler. 

Muva'kkı:>t teminat (1950) liradır. Eksiltmeye girmek lıtlyenJer 
in Resmi gazetenin 3297 sayılı niıshasrnda çıkan talimatnameye tev• 
fikan müteahhitlik ehliyet ve&ikasmı haiz olmaları, Mnteahhit biz• 
zat mühendis olmadıgı veya bir mUhendiıte beraber bu işe girme. 
digi takdirde asgari yirmi metre açıklığında betonarme bir k5prd 
yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. Teklif mek· 
tuplarmın 31-8-936 pazarte \ gunü saat 15 kadar Ankarada Şose 
ve Köprüler Reisligine verilmesi lazımdır. (377) 2-3717 

afia Vekaletinden : 
Aydın Dcmiryolu iızerinde '67 200 ve 274 000 ıncı kilometre• 

terdeki taş ocaklanndan çıkarılasak nakil ve vagonlara tahmil cdf· 
lecek onbeşer bin metre mikap b l tın icra edilen milnakasasında 
talip zuhur etmediğinden meıklir bal stlar kapalı zarf usulile yrı 
rrı yeniden münakasaya konulmuştur. 

l - Münakasa 7-9-936 tarihinde at onbcşte Vekalet Dcmir}Ol• 
tar inşaat dairesindeki artırma, eksiltme komisyonunda yapdacaktıJI 

2 - Bu ocaklardan çıkarılacak onbeşer bin metre mikap balastın 
her birinin muhammen bedeli (21750) liradır. 

3 - Muvakkat teminatlan her birinin (1631.25) !iradı. 
4 - Mukavele projesi, Bayındırlık i'lcri genel prtnamesi ve 

munakasa şartnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı 
(SS) kuruş mukabilinde dcmiryollar in aat dairesinden verilmek• 
tcdir. 

S - Bu eksiltmeye girmek istiyenlcr, 2490 N. lı kanan mucibin .. 
cc ibrazına mcc:bur oldukları evnlı: ve veiİkalarla 7-S..936 tarih ve 
3297 N. 1r resmi ceridede ilin edilen talimatnameye göre Vckilet
tcn almış olduktan miıteahhlt1ik •esikasiyle teklif zarflannı mez• 
kfar kanunun tarifatı daittsinde hazırlayarak 7-9-936 tarihinde saat 
J4 de kadar makbuz mukabilinde darairyollar İftfaat dairesine tevdi 
etml'lcri lP•ımchr. (461) ı:-,3772 

Pratik ihtira 
Cinsi Miktar• Fiyatı Şartname iktısat ~kilctinin 2146 No. 

ve 1 7 .8.936 tarihli beratını hais 

Dahili fotin 
Harici .. 
Kışlık e1biaclik kuma 

Kana.içe 
Şerit kolan 

Tahta çli\c 
Tahta me .. " 7 milimlik 

:Mcnfu tel' 
:KanliJl 
C'"~Uk n lak halka 
Frke1c 1· nca 
Disi kanca 

Soba 

12.070 çift 
9035 .. 
soooo metre 

11.500 .. 
78000 

M.000 tane 
6 000 .. 

232000 

9000 .. 
ı ı;'l noo 
6 t\'W) .. 

,;! "'10 .. 
J2,()()() .. 

200 .. 

42S \turu 
.. .. 

250 I.ira 

) 
) 

6840 1..ira 

~ 
) 2700 Lira 

) 

) 
) 37SO Lıra 

) 
) 
) 

3900 Lira 

~nluılt Vtlr-ıım:ı lrnvetı 3 .. ) 
C.-vpr i~ f rttf 1 8 " ) 

Teminatı 
Ura 

5735 

7500 

513 

Z02 

281 21 

292.S 

v .... ,.lc c'fıt~Ttma m ı 4 " ) 3 98 80 L. 262 
rn.t- t-~ıt•rr .... ~ r l ~ " ) 
ea ..... ,,ı; .. 1, houlu ~nı .. ı,, 4 •• ) 

parası lhalsi l,riınü ~ıtt ihale kti 
Kş. 

450 7 -9-36 P . ertesi ı ı kapalı zarf 

ti25 
" .. ıs .. .. 

00 8 9'\936 Salı l 1 Açık kıılltmc 

00 
" 

,, ıs ... ,. 

9·9·936 Çarşamba 11 .. .. 

00 .. .. 
" ıs .. 

00 ı 1).8.936 perşmbc ı 5 •• •• 

1 - Yukarda yazılı burun m l eme yerli fabnka lar mamulatı olacaktır. 
2 - Yukarda yazılı m lıcmeyi hı alarmda yazılı fiyatlar mukabılinde rtnamelcrini almak ve or-

neJrlerini f!!Örmck iıtıvenJerin her giln ô led n son r.ı komisyona gelmeleri. 
3 - ElaiiJtmclerc ~reccklerin bnunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalan kapalı z:ırflı muna

kasaJarda teminat ve teklif me~ntan ile btrJikte ihale saatlerinden en az bir saat evvel komisvona 
vermeleri; açık eksiltmelere gıreceklcrin tam ihale saatlerinde komisyonda bulunmaları. (482) 2-3792 

llbck Pili w AkilmülitörU namı 
albnda tftdl edilen ihtiraımı •· 
her birisine devri feraf veya icaı 
edilecefinclcn almak atiyenlerin 
apfıdaJd eircse müracaatJari. 

ANXARA: Yerli Mallar 
,.zamda B. Şaban 

2-3768 

Kiralık oda aranıyor 
Ya,h bJr Alman kan koca 

-:ıutbaiı ve ~anyoıu olmak §U'• 
tile Yenlfehırde mobilyalı blc 
ve va iki oda arıyor. 

Telefon: 3013 • Poıta kutuau • 
lJC • MUh"'fıdis Milller. 2-3791 

Hu u i Ders 
Fransu:ca, ingilizce • enogra

fi, Turkçe, Fran ızca, lngilizce 
dakt1lo bilen bır Bavan bir dal· 
rede ç lı mak i tiyor. nvnca in• 
ı:ıhzce ve Fr nsızca d rs de ve
rir. Her sabah 8B"t 11 ,· ... ., • 2 yo 
ka1ar 2628 No. ya t l mU• 

racaat. n4 



SAYFA 10 

KUrU.f 

Samsun \ 1 afiliğinden : 
Eksiltmeye konulan iş: ( Terme ve Miliç 
köprülerinin inşaası). 

ı _ Terme köprüsünün keşif ]>edeli (20895) lira (52) elli iki k~
ruş ve Mitiç köprüsünün (15700) lira (45) kuruş olmak üzere keşıf 
bedelleri yekunu (36595) lir:ı (97) kuruş tur. 

2 - Muvakkat teminat (2745) liradır. . 
3 _ İhale ağustosun "20" inci perşem~e g~nü saat "16'' da vı· 

layet daimi encümeninde kapalı zarf usulıyledır. 
4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif hiilasa cetveli 
F - Projeler 
lstiyenler bu evrakı Ankara, İstanbul, ve İzmir Vilayet Nafıa 

Müdürlüklerinde görebilirler. 
s - İstekJiler aşağıdaki vesikaları göstermeğe mecbur~urlar. . 
A - Cari sene içinde Ticaret Odasında kayıtlı olduguna daır 

vesika. . 
B - Bu işleri yapabileceklerine dair Nafıa Vekaletınden alın-

mış ehliyet vesikası. . . . 
6 - Zarflar ihale saatından bir saat evvel ımza mukabılın~e en· 

cümen Reisliğine tc:slim edilmiş olacaktır. Postada olacak gecıkme· 
ler kabul edilmez. 

7 - lhale "2490'' sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu hü· 
kümlerine göredir. (140) 2-2459 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

'.l~rl\:ez Hıfzıs ıhha l\Iües eses: 
atıııalma l(omisyon Reisliği 

• 
ı _ Merkez hıfzıssıhha müesse esine atın alınacak ~ecmu~ 

ve kitapların 27/ 8 936 perşembe günü saat onbirde açık eksıltmesı 
yap lacaktır. 

2 - Bedc:li muhammine 3251 lira 00 kuruştur. 
3 - İlk teminat 243 lira 83 kuruştur. . 
4 - Şaıtname ve kitab listesini almak için müessese ~ubası~. mu 

temetliğine. ~ksiltmeye iştirak için de yukarda yazılı gunde mues
sesede müteşekkil satın alma komisyonuna müracaatları • .. .. . . 

5 - Teminat bedeli hudut ve sahiller sıhhat umum mudurlliğü 
veznesine teslim edilecektir. (360) 2-3594 

KREM BALSAMİN 

Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegine sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri Umilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları sıhht gilzellik kremlerldir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gUndü.ı için beyu renkli 
8 - Krem Balsamin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balaamin acı badem gece için penbe renkli. 

1NGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İıitanbul 

~nkara İ~iııci Mıntaka Tapu 
Sicil l\luhaf ızlığından : 

Sakalar mahallesinin ötmeli sokağında umum 139 husui 1 No. lu 
bahçeli ahşap ev tapu kütüğünün şerhler hanesinde iş'arı ahara ka· 
dar astış muamelesinin icra olunması Sulh mahkemesinin 21-12-936 
tarih ve 1491 No. lu tezkeresi üzerine terh verildiği görülmekle bu 
haczin müstenidi olan tezkere bulunamamıı ve mahkemeden bu 
haczin olan müstenidatı tezkere istenmiş ise de sorulan bu tarih ve 
No. lu .tezkerenin mahkemede dosyası olmadığı bildirilmiştir. Ev· 
rakı müsbitesi bulunDUyan ve mahiyeti anlaşılmıyan bu haczin il· 
zerinden on sene geçmiş olduğundan tasarrufunu takyit eden bu 
şerhin kaldırılması "taşıtsız malın ıssısı tarafından istenmiş ve bu 
da mevzuat ve kararlara muvafık bulunmuş olduğundan ilan tari• 
hinden itibaren bir ay lçinde hak sahihlerinin müracaat ederek hac
zin mahiytini isbat ıve tevsik etmediği takdirde bu istek üzerine ta· 
pu kaydında yazılı olan bu meşrubatın hilkümsüz addedileceği ilan 
olunur. ( 471) !-3779 

ULUS 

O. O. ~OLI.ARI VE UMANLARI UMUM 
MODORLOCO S. A. KOMJSYONU lLANLARl: 1 1 1 ANKARA BELEDiYE REISLICI ILANLARI 

1 - Sıhhat işleri için alınacak 400 kilo sulfat döfer ile 400 
İdaremiz ihtiyacı için aşağıda vahidi fiatı ve ocak kilometreleri 

yazılı bulunan (18000) metre mikibı balast kapalı zarf usulil ile ek· 
siltmeyc konulmuştur. 

Eksiltme (24 • 8 • 936) tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 

de Kayseri'de dördüncü mıntaka işletme komisyonunca yapılacak· 
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1380) lira teminatı muvakkate ver· 
meleri ve kanunun tayin ettiği v.esikalarla kanunun 4 ilncü madde· 
si mucibince eksiltmeye girmeğe manii kanuni bir hali bulunmadı· 
ğına dair- beyanname ile Resmi gazetenin 7 • 5 • 936 gün ve 3296 sa· 
yılı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini eksiltme günü muayyen olan saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri llizrmdır. 

Bu işe aid şartname ve mukavelenameler dördüncü mıntaka iş • 
letme müdürlliğünde, Ankarada yol reisliğinde ve Samsun, Sivas 
istasyonlarında parasız oiarak dağıtılmaktadır. (264) 

Balast 'ahidi Fiatı Taş ocağı 
metre mikabı Kr. K. M. 

2000 100 483 + 000 
~ }oo 4~+~ 
2000 10 . 362 + 369 
.2000 110 362 + 369 
20r>O 100 7 + 000 
woo ıoo ıo+~o 
2000 l 00 58 + 000 
2000 100 215 + 000 
2000 100 279 + 282 

2-3471 

YENLDOGAN VE ESE~ ENT İSTASYON BİNALARI 
INŞAATININ EKSll.TMESt 

Haydarpaşa - Ankara hattının S04+ 490 ve 535 + 922 kilometre· 
lerindeki Yenidoğan ve Esenkent istas• )' I binalarının inc:ası kapa· 
lı zarf usuli ile yeniden eksiltmeye konmuştur. 

ı. - Bu iki bina inşaatının keşif bedeli 24372.68 liradır. 
2. - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı D. D. 

Yollarının Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 122 kuruş muka· 
bilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme 3. EyJUl. 936 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
Ankaarda D. D. Yolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol dairesi bi
nasında toplanacak merkez birinci komisyonunca yap1lacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te· 
minat ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
teslim etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 1828 li· 
ralık muvakl-at teminat, 

b~ Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

manii bulunmadığına dair imzaları tahtında bir mektup, 
d) Bavındırlık Bakanlığından musaddak ehliyet vesikası. 
5. - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu

kabilinde komisyon Reisliğine posta ite verilecektir. Posta ile gön
derilecek teklif mektupları iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu 
saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin D. D. Yollar yol 
dairesine müracaat etmeleri. ( 484) 2-3783 

İLAN 
İsmi muhammen bedelleri asağıda yazılı malzeme 5-l 0-936 pa

zartesi günü hizalarında gösterilen saatlarda Ankarada İdare bina· 
sıncta avrr ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler, hizalarında gösterilen muvakkat temi· 
natlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 
tarih ve 3297 numaralı nüshasında inti ar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve teklif mektuplarını aynı gün lastik 
malzeme için saat 14-30 ve dinamo kayışları için saat 14-45 şe kadar 
komisyon reisliğine vermeleri Ulzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk Şefliğinde 
ve Ankarada Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

İsmi 
Muhtelif cins last\k malzeme 
Muhtelif elJ'atta 4310 metre bezli 
Kauçuktan mamul vagon dinamo 

Lira Lira 
23500 1762.50 

kayışı. 13116 983.70 
(465) 

Kepek nakliyetma mahsus : 

Eksiltme 
Saati 
15-30 

15-45 
2-3774 

Tenzllli kepek tarifesinin deniz kenarı istasyonlarına ait olan 
% 30 tenzilli ücretleri aynı şartlarla Bandırma ve İzmir (Basmaha
ne, Karşıyaka, Alsancak, Kemer dahil) istasyonlarına yapılacak 
nakliyata da teşmil edilmiştir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(469) 2-3777 

l\'Ialiye V cl\:aletinden : 
Teslim edilecek 
mahalleri 
Ankara 
İstanbul 
İzmir 
İçel 

Koltuk Sandal ya 
adet adet 
37 349 ) 
270 1116 ) 
30 621 ) 
60 374 ) 

397 2460 

Tahmin 
bedelleri 
Lira 

914) 

Muvakkat 
teminatı 

Lira 

686 

1 - Yukarda teslim edilcek mahalleriyle miktarları ve mecmu
unun muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı hazaran taklidi 
koltuk ve sandalya kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu§:tur. 

2 - Eksiltmesi 9. 9 . . 936 çar§amba günü saat onbe1te Vekalet 
Levazım Müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameler ve resimler parasız olarak Levazım MüdUrlU· 
ğilnden ve 1stanbulda Dolmabahçe maliye evrakı matbua anbarı me· 
murluğundan alınabilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 UncU maddelerinde 
yazılı belgeler ve yukarda yazılı muvakkat teminat makbuz veya 
banka kefalet mektuplarlle birlikte kanunun tarifatı ve prtnamede
ki şeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yaıacaklan teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatından bir saat evet ko· 
misyon reisine vermeleri. (459) • 2-3770 

Nafıa Bakanlığından: 
3 Birinciteşrin 936 cumartesi gUnU saat 10,50 de Ankarada Na

fıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 200.000 lira 
muhammen bedelli 4000 ton kreozotun kapalı zarf usulU ile eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

Şartname ve mukavele projeal 10 lira mukablllnde Bakanlık 
Malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Resmt gazetenin 7.S.936 tarih 

ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Bakan· 
lığından alınmış vesika ile birlikte 3 'Birinciteşrin 936 cumartesi 
günü saat 9,50 ye kadar Bakanlık Malzeme MUdürlilğüne vermele-
ri lazımdır. (485) r 2-3784r · 

krezil on beş gün milddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 30 liradır. . ıetl!_ 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işlen la ""' 

ve isteklilerin de 21 ağustos 936 cuma günU saat on buçu~3ı 
diye encümenine müracaatları. (325) 2-

İLAN . 
1 - Otobüs işleri için bastırılacak 3000 adet kame 15 gun 

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 350 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 26,25 liradır. ' 
4 - Numune ve şartnamesini görmek istiyenler her gu~ !:.s 

leri kalemine vo isteklilerin de 21 ağustos 936 cuma günü sJI 
buçukta belediye encümenine milracaatlan. (326) 2-3 

İLAN ~ 
1 - Yenişehirde 1152 inci adada 1 numaralı parselde 700 ;fit! 

murabbaı Beldeiye malı arsa on beş gün mı.iddetle açık artt 
konulmuştur. 

2 - Muhamen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262,50) :iradır. eti!,. 
4 - Sartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri 1<•11;,ıt ve isteklilerin de 1 • eylı11 • 936 sah günü saat on buçukta Be 

encümenine müracaatları. (443) 2 - 3727 
iLAN ~ 

1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde jarı ~ 
umum kumandanlığı 1.-vazım teftiş heyetinde hesab memuru fi " 

arsasıyla süvulanın 375 metre murabbaı Belediye malı arsa oO 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 746 liradır. 
3 -Muvakkat teminatı 55 liradır. eti!_ 

4 - Sartnamesini görmek istiyenler her giln yazı iş1eri kal~ 
ve isteklilerinde 25 ağustos 936 sah günU saat on buçukta B 
ye encümenine müracaatları. (324) 2-3530 

İLAN 
1 - Su .idaresinin bir senelik ihtiyacı olan demir boru. d 

rakor ve saıre on beş gün müddetle kapalı zarfla eksilurıeY' 
nulmustur. 

2 - Muhammen Jedeli 22598 liradır. 
3 - Muvakkat temınatr 1695 liradır. 

• 4_ - Mikdar ve şartnamesini gormek istiyenler hergun 
ı lerı kalemine ve ;steklilerin 21 ağustos 936 cuma gUnü ı;aat d 
buçuf,a icadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını be1

31 encümenine vermeleri (331) ı-35 
İLAN d 

l - Atpazarında çayhane, dul~ıc .. n, depoya istekli çıkrl18 
dan kiraya verilmesi yeniden 15 giın müddeele açık artıtrınaY' 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri 140, 105, 51. 25 liradır. 
3 - Muvakat teminatları 10.50, 7. 88, 3.85 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isniyenler hergün yazı işleri .~';f 

ne ve isteklilerinde 28 ağustos 936 cuma günü saat on buçu~ 
lediye encümenine müracaatları. (322) 2 

. 1LAN 
1 - Yapılacak olan Bend deresi ve Uzunyot tretuvarlilrı 

15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 3480 liradır. 
3 - Muvakat teminatı 261 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergün yazı işleri tc 

ne ve istekilerinde 28 ağustos 936 cuma günü saat on buçuk 
lediye encümenine müracaatları (323) 2-. 

1 - Anafartalar caddesinde halin önündeki iki arsa birine• 
sit peşin diğer kısmıda dört senede müsavi taksitte ödelllek 
15 gün müddetle kapalı zarfla arttırmaya konultnu,Ştur. 

2 - Beherinin muhammen bedeli 14640 liradır. 
3 - Beherinin muvakat teminatı 1098 liradır. , 

• 4 - Şartn~me_sini gön~ek i tiyenler her rün yazı işterı 
mıne ve ısteklılermde 28 agustos 936 cuma giınü saat dokuz 
ğa kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını beledıY' 
cümenine vermeleri lfizımdır. d 

5 - Artırma o gün saat on buçukta belediye encümenın e 
pılacaktır. (321) 2-3533 

İLAN 5 1 - Su idaresi için nlınacak font boru ve ek parçaları 1 

müdd!tle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 5500 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 412,50 liradır. ı 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri ~~ 

ne ve isteklilerin de 25 ağustos 936 cuma günü saat dokuz 'Jiil 
kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarım belediye ene 
nine vermeleri. 

S - Eksiltme o gün saat on lıuçukta encümende yapıla~• 
(332) 2-353 

İLAN n t' 
21, 25 ağustos 936 tarihlerinde eksiltmderi yapılacak ola d 

da resi için alınacak demir ve font boruların şartnamesindf' 
şiklik yapılmak üzere eksiltme tehir edilmiştir. (50~ 

Tavukçulul{ Enstitüsü 
Direktöriüğüııdtıl 

Tavukçuluk EnstitlisU için açık eksiltme usulü ile ıs~~ ... 
buğday, 9000 kilo arpa. 8000 kilo yulaf, !>000 kilo mıslt' ~e 1 r~ 
lo kepek satın alınacaktır. Muhammen kıymet (2ZOS) Uradı ' 
nameler her gün saat 9 dan 12 ve 14 den 17 ye kadar Çank1r\1sı. 
si üzerindeki Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden al~ 
teklilerin 4 eyltll 936 cuma günü saat 10 da Ticaret odası 1' 
ve (166) liralık muvakkat teminat makbuzu veya Banka ~~il .. 
rile birlikte Keçiören caddesi üzerinde Tohum Islah Enstı z 
nasında toplanacak Komisyona b<lf vurmalarr. ( 478) / 

Karamürsel İskan 

·- l\'lüdürlü~n~~ 
KaramUrseUn Altunizade çiftliğinin Subaşı mevlıciinde ""' ~ 

lecek 24924 lira 80 kurut bedelli 32 çift ve 25702 lira SO ıc;'551' ~ delli 33 çift ki ceman yekQn 65 ve Kızderbendl köyünde dedi~ 
bedelli 20 çift ve Yalakdere köyünde 3894 lira SO kurut ":.aı~-' 
çift göçmen evi kapalı zarf usulile ve 20 gUn müddetle e ~ 
konulmuftur. e 

26 ağustos 936 günU saat 16 da ihale edileceğinden lst 
teminat mektub ve veaikalarile hUkUmet konağındaki tskl 
yomına müracaat etmeleri. • 1• 

İstekliler in~at, keşif ve fenni 9artnamesini bedelsıs 0 

çebaylık:tan alabilirler. ( 4499) 

Ziraat Vekaleti Satınalma ,. 
Komisyonund~ 

Etlik merlCez serom binasında yapılacak tadilftt ve P'r:!ı ~ 
l~in kapalı zarf usuliyle açılan ve ı 7. 8. 936 tarihind~ ıb~ud~ 
lacağı illin olunan eksiltmenin görlilen lüzum üzerıne ı-3""' 
olarak tehir eaildiği ilin olunur. ( 421) . 



ULUS s ·A 11 --19 ACUSTOS 1936 ÇARŞAMBA ti • • • • -
RPl ·.li} ~ J{~i~liğintlen : .. 

. ide sc ·n sefer eden motosiklet ve ?ıı.ı~· ı 
Karamürsel isl{an 

l\f üdürlüğünd~ıı : 
Yüksek Ziraat Ensti) 

Rektörliiğünden 

iisu 

Belediye Hududu dahıln 'ıcı 936 iptidasından sonra hukmü 
Jetlere verilmiş olan plakaların ey .. b mezkfır taıihe k;.dar 

• 1 1 n bl' .,den ıtı 3ıen d' d 
yoktur. Bu ı c-saıt e tnT • 1 k la t almaları ve aksi tak ır e 
eski pHika ları iade e~erek ye~ı P a :,.blr rinin cezalandırılacakları 
ıeyrfü:~ferden menedıleceklerı ve sa ı e 2-3729 

ilan olıınu~r~. ~( 4:4~7~)--....--::-:----=--:----::~·-:::--ii: 
-Anl~ara Ok:ullar Artırıııa ve ~k-

l(onıisyonu Ba~kanlıgın· siltnıe 

dan : 1 rf usu-r nin mobi.lyesi kapa ı za 
Ankara'da yeni acılacak <>l"n .ıseb ' r 14 bin 62 liradır. İhale 

lile eksiltmeye konu mu t r. Ke"'ıf ·t~ce'ı· Jeti binaımdaki Ank~ra 
28-8-936 cuma günü saat 15 ele ~ " rı M kkat teminat 1054 lıra 

d 1 ra'rtır nva · · 1 · Okullar Sağıc;manlı ın a ya. . .: k ve almak ıstıyen erın 
65 kurustur. Şartname ve rer,ıl""'e~ı l~~~~i~e A.rttmna Eksiltme ko-
A nkara Birinci Orta okul Dırektor ugu..ı ( 369) 2-3652 

· ·· atl2n Hizımuır. mısvonu katipliğine muraca 

. C. H. P. (;enel SekrPterliğinclt11~ : 
' . darma ve polis karakolları ın-

Ankarada Keçiörende yapılan ıan 1 . ' mevcut keşif ye ,rt· 
. cm p:ırti mer <ezın .e tal' bu 

ıaatının tamamlanması 1 .. b i i 2725 liraya yapmaya ıp • 
nameye ve tadil raporuna gore '\!ek için daha az fıatla yapmaya 
lunmuştur. İhaleye kati ~rar v_::r~I ra orunu ve şartnameyi almak 
talirı olanların kecıif cevehvle t dı p k Uzere bir hafta zarfmda 
ve buna göre teklif me1 tu~lar ~ı ve::ıarı illin olunur. 2-3758 
An karada C. H~. ~P~.~m:e:r~k~e=zı~n~e-a~ş-vu ____________ _ 

Ankara Valili 0inden: 
da 6 d t enfezin keşif ve şartname• 

Polatlı - Haymana yolun a e ~. ü saat ıs de Vilayet bi-
si mucibince tamiratı ~1~-936 'Fzartcı;iı g~~i yapılmak iizere açık 
nas nda toplanacak daımı en mence 
eksi meye konulmuştur üd. lü;..unde görülebilir. 

Bu ise ait evrak nafıa m ur "' 
Keşif bedeli (817) lira <65) k~ru t~rhlcat teminat mektubu veya 
İsteklilerin 61 lira 35. k• r lu 1~:'~ı:ı ı makbuzlariyle. ve bu iş.e 

hususi muhasebe veznesındcn ;~··d. 1 .. ünden alınmış fenni ehh· 
ait olmak Ü?.ere vilayet N::ıf•a ' 

1 
r . e saatte vilayet daimi 

yet vesikasile birlikte yukarda y.a • 1 g'111 v 2_3745 
enciimenine gelmeleri lazımdır. ( c;s) _____ _ 

Ankara ValiliO-.nden: . 
. k u bedel keşifli tamıratı 

Bala merkez okulunun 733 lıra 93 • -rınek üzere t t klilerin ş rtnameyı go 
açık eksiltmeye ko_n ~m~!:ur. s e . .. ol n 31-8-936 saat 16 da 
her gün Maarif Mudurlugune ve ihale d yuı1ı cırer vesa· 
% 7.S muvakkat teminat ~kçeleri •e pt(403)e e 3--3AI 
· . . • ci·:·z:~n:e:_:m:u:r~acaa:::t1an::,::· _ _;..:..:.::._---------ıkıvle daımı en~ 

Kaoah zarf usulile eksiltme : 
Erzurum Valili~ind~n: 

J i Erzurum E m Uim mektebi ya-

ptı 1n; ~~~:=~~~~';;;~ ~deli (24~6 ) ~ dı:s kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnam~ler ve evra şun • 
A: Eksiltm~ şart~an:e ı 
B: Mukavele proıe• d 
C: Bayındırlık gen~l .. rtname 
D: İnşaata ait ~ennı şartaame 
G: Keşif cetveh . • rndırlık b:tlanlığmda Erzurum ba· 
F: Pro;e talipler pro1eyı babiYl. ler 1stekli1er şartname ve nrakı 

··d- 1--ünde gore ır · d 1 k mü yrndırhk m.u ur ug mukabilinde ilan mahalleri bayın ır ı • 
aaireyi 12 tıra 10 ku.~ş 
dürlüklerinden alabıhrler. rtesi günü saat 16 da Erzurum 

3 - Eksiltme 31 ağu.~ 9d36 ~zpaılacalttır. .. r-·· daıresın er 
Kültür direktor ugu al f 'bsulile yapılacaktır. k 

4 - Eksiltme kap. ı ~r . in isteklilerin (1338-4) füa mava • 
5 _ Eksiltmeye gırebılınek ~ ka qaiıdalri vesiaklan haiz olup 

kat teminat vertnffi ve bundan ş 
göste.rmeleri lbınıdır.. odası vesikası • 

A: 1936 yılına ait tıca~ından en a••tı ısoooo Urabk bu nevı 
B ! Bayındırlık Bakar: 1 lrnın1' .esika. 

inşaatı yapabileceğine daır a i1l ü maddede yazılı 1Utten ı ... t e,,_ 
6 - Teklif nıektuPlan 3 ~ ~16Mdıı .. -+trerelr eksiltme ko-

ırr··ıtür dıreıuu• •-- ,.~- il ön-
ve line kadar Erzurum ,.u kabilinde 9 erilecektir. Posta ~d 

. R . ı··· e makbua mu d d uıb .. te •il ar ınısvonu cıs ıgın "ha t 3 üncü mad e e y l 
derilecek mektupların ~ Y:.mıür muımt ile eyice bpatllmq 0 

• 

gelmiı olması ve dıt z : ikmeler bbal edilCJDCL 
Dlası prttır. Postad• o!ac gec (277) 2-!501 

-
Ankara valiliğinden: 

1 
• ı...;., __ .,. HartaJIJ' m 1i ~ , 

d:-.mıaeren.....-awu k 
Viliyet hususi i~re. ;:ı;ı; aut uauıa ile utın aımaca • 

tane seyar etüv ~ 1ıedcli 1330 liradır. 
Beher makinenin ~deli oJan 495 lirayı 'filiyet h d 

isteklilerin ,O .!•S ıea::~ne yatrrdıldanD8 dair_uı:~;6 ~ 
mıılı.aaebe müdürlu~ ;; Jikte 27 /8 936 putcmbe P 
kapalı mektuplan ıle . r .. caatJarı. 
•ilayet daimi eııcllmenıne ~::: Puk her gün Yiliyet sıbh~ 

Şartnameyi ganııek btıY er 
dürlüğüne mmacaatJan. (S56) 

- K • Tayyare Fabrikası 
aysen k .. 1·· .... .. d n • Dire tor ugun e · 

• • sınıf olmak üzere tesviyeci 
Ka}'9Cri tayyare fabrikasına. bı~~a alınacaktır. imtihanlar 

•e tornacı kaportacı ustaları un~ ktır Ve imtihanda muvaffak 
:kayseri t~yyare fabrikasında. yapı ~~a (3 ; S) Jiraya kadar ye,,mlye 
olacak usta isçilere derece~en~ g ğustos nihayetine kadar devam 
verilecektir. Müracaat ve ımtı ı;n_ı;sıı 
edec .. ktir. . (283) - Ka akamlıiından : 
Kandıra yın __ ~ 16 da Kandıra 11. 

.. d"f ..-mbe gunu sa . i t 
27-8 936 tarihine rnusa 1 pe.,.- .... _..ıı.u ketifli 61 cvııı npa 1 

. - 6077 rra 50 kuruŞ ~ 
çesınde Elmalıya 2 . 1 ıkarılmı\jtır. 
kapalı zarf usulile eksıltınere t müteferri ewala 160 fili' kurut 

Şartname ve keşif evrakıle unal ğundan alabilirler. 
ınukabilinde Kandıra lskin .Memur u 

Muvakkat teminat 1956 liradır. buluıımUJ ve bu pDi iflerl,. 
İstekliler ticaret odasına k•Y1!~. 'braz etmeSİ ve matbu aOmune

ınış bulunduğuna dair resm~ vesa• 
1 1nıeyi doldurarak iM!e ıtalll

line göre tanzim edecekler_ı bey~nn~enaf th)ıyet 9elikaa almall 
den en aı sekiz ~iın evvel ıbraz ıle (4507) ı...-S 
llzımdır. 

Karamürselin Altuniıade cciftliğinin Subaşı me.vkiinde inşa e
ddilecek 24924 lira 80 kurş bedelli 32 çift ve 25?02 .. lı?:a 50 kuruş ~e
delli 33 çift ki ceman yekun 65 ve K zderbcn~ı koyunde 15578 l!ra 
bedelli 20 çift ve Yalakdere koyünde 3894 hra '5d0d ktulruş bkedkell.ılt5 

• 1 f ı· 1 20 aün mu e e accı e 81 -çift göçmen evı kapa ı zar usu ıy eve ,. 
meye konulmuştur. .1 -· d · t kl'l • 

26 ağustos 936 .günli saat 16 dl ihale eda e~egdınk~~ ıks.e e kı er.ın 
k 'k 1 .1 h"ku'"met konagın a ı ıs iln omıs-teminat me tup ve vesı ·a an e u 

yomına müracaat etıııele~i. • • • bedelsiz olarak 11-
lstekliler inşaat, ke ıf ve fennı şartnameıını 

2
_ 3629 

çebavlıktan alabilirler. ( 4499) 

racaat e 

Sa ~u11 

8 _ Q~6 tarihine r~st\ıyan c;arşamba 
•• 1 .. ne verilmış olması şarttır. 
·r . ·n Nafıaca musaddak bir ehli· 
~ JÇI 

~ r 1 h" 
1 

· .. il maddede yazı ı saatın ıta· 
"r 4 ı:nc • 1 L 
t 

1 
Po tada olan gecıkme er aabul 

T Iiliğinden: 

Türk 

BUY OK 
Hava Kurumu 

PlYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11Eylôl936 dadır. 

.lüyük tkramiye35.000 Liradır 
ynca: 1s.ooo, ı2.000, 10.000 lirahk ikrameiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ..• 

Ankara Emniyet 
Direktörlügünd~n : 

Behff lritomın Teminatı 
Cınd Jlamnnmen FL ilctarı Lira kurut 
Yulaf 4 f-0280 180 84 
Yem otu 2/5 65760 123 30 
Yataklık ot 2 43840 65 76 

• 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat En.titüaünün Ziraat, B ytar Fa· 
kültelerine kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız eı ,ek para
ıız yatılı, paralı yatılı leyli ~ e yatısız talebe alınacaktır. Enstitü) e 
yazılabilmek için atağıdaki ,artlara uymak gereklidir. 

ı - I..ite mezuniyet imtihanını •ererek ,Bakaloryasını yapmıı 
veya lise olgunluk diplomasını almı, olmak (Bakaloryasını yapma· 
mıı veya olgunluk diplomasını almamış olanlar Enstitüye alınmaz.) 
ve türk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden n~klen geleceli 
olanlar orada okudukları sömestrelerden, muvaffak olmuşlar iae, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Zira11t ve Onnan Faktiltesinin UccUncü 
aömestrclerine alınırlar. Ancalc Baytar FakUltesine girenlerin bu 
fakiiltenin birinci Ye ikinci sömestre1erinde okunan Anatomi d~ 
ıine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat F,.külte.ine girenlerin 
Ziıaat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaf! 17 den apğı ve 25 den yu. 
karı olmaz Nihari talebe yüksek ya• kaydına bağlı değildir 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lUzum göaterditi be· 
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkmda tam tetckküllii bir baan 
evi kurulunun raporu llzundır . 

5 - EnstitUye yazılan talebe iki ay içinde, veniden uthk ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gCS.ter• 
diği beden kabiliyetini göetermivenlcrin EnstitUden llioili kesilir, 

6 - Ziraat Faktilteıine girecek talebe Anlf.ara'da Orman Çift
lifinde 10 av staj gSrmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj mUddetince, tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yet çiftlikte paraarı sağlanır, 
(Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enatitiice uğlandıtı tak• 
dirde kendilerine bu 30 lfq verilemez). 

7 - Paraaır yatı talebesinden staj veya plruma devreli içinde 
aonradan meydana ıelcn milcbir haller dıtmda olmak üzere, kendi· 
lifinden ata iını veya okumasını bırakanlardan veya cezel otaratr 
çıkarılanlardan hükilmetçe yapılan masrafları lldiyecekteri hakkııı• 
da verilecek nilmuneye g6re Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
al mır. 

8 - Enstitüye girmek iatiyenler yukarda yuılr rapordan bqb 
nufus kağıdını, a,ı kiğıdmı, poliı veya Uraylardan alacaklarr Uz· 
gidim kiğıdını. Orta mektep we liselerde gönntlt oldukları aüel ders• 
lcr hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazılariyle yazacak· 
talı pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca 
Ankara'da Yüksek EnatitU Rektörlüğüne Başvururlar. Talipler di· 
lekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak iıtediklerini bildirme· 
lidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında bir muamele yapıla-
maz. ' 

9 - Pulsuz veya usulU dairesinde pullanmamrı olan n 8 inci 
maddede yazılı kağıtların ilitik olmadığı dilekçeler gelmemi, uyı• 
hr ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapılama. 

10 - Vaktinde tam kağıtlarile baovuranlar arasından pek iyi 
veya iyi dereceli olanlar tercih rdilir. Kabul edilecek talebe diplo
ma derecesine ve başvurma tarihlerine göre aeçlllrler. Kadro dolma• 
dığı takdirde orta derrceliler de başvurma ıırasına g()re alınabilirteı 

ıı - Cevap iatiyenler ayrıca pul g6ndermelldirlcr. 
12 - Baf\'unna ~amanı ağustosun birinci ctlnUndcn eyJ(\lün o. 

tuzuncu giınü akfamına kadardır. Bundan 10nra1ri tıa.,,unnalar ka• 
bul edilmez. (2) 2-3147 

Afyon Valiliğinden : 
İki defa kapalı zarf uaulile eksiltmeye konuıan n everce ll&JI• 

Jarı yapılan Afyonda yapılacak 14627 lira 75 kurut bedelli Vali ko
nağı bakıye'i inşaatına talip çıkmadığından i4bu Vali konağı in,aatl 
25 temmuz 936 tarihinden itibaren baftanm panrteıi, çal'f&IDba " 
cuma günlerinde encümen huaurunda saat H den itibaren puarlılr 
1aretiyle 24 atuatoe 9J6 puaneat sGnBDe ı... bir ay mUdcltttı 
pazarlığa konulmugtur. 

1 - Bu pazarlığa iştirak edecek taliplerin Nafıa Vekiletlnden 
resmi ehliyet vesikası almalın ve taliplerin kendileri ya mimar ve
ya mühendis olmaları ve yahutta taahhüt edecekleri bu itin hitamı• 
na kadar nezareti fcnniycaini noterden musaddak bir ae
nedle taahhild etmiş bir mimar veya mühendia bulmalan 
ve bu mimar ve mühendis ve fen memurunun da bu nczare· 
ti fenniyeyi lrnbul etmit olduğuna dair bu senedi müıttrek imzalan 
ile ibraz etmeleri linmdır. Talipler bu ıuretle müracaat edecek· 
lerdir . 

2 - Muvakkat teminat 1098 liradır. 
3 - Eksiltme prtnamesi ve teferrUatı daımı encumen ve Nafıa 

müdürlüğünde görülebilir. 
4 - Taliplerin 25 temmuz 936 tarihinden 24 aiuatoı 936 tarihi

ne kadar her pazartesi. çartamba ve cuma gün]ui aaat 16 da claiml 
encümende pazarlığa iştirak edebilecekleri -.ıe enctlaıen 9e nafıa 
müdilrlüğünc mtiracaatlan ilan olunur. (225) 2-3432 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz ~ıerkez Satın A1rria 

Komisyonu Reisliğinden: 
1 - Ta!ımln edilen bedeH 108.000 Ura ve ilk teminatı da (G650) 

Ura olan (6000) Ton mazot 20 Afultol'936 pe11cmbe günil .aat 14 
de kapalı zarfla satın alınmalı llzere mllnakuaya konm\1'tur. 

2 - 540 kuruş mukabilinde prtnamcainl almak iıtiyenlerin An
bra'da Milli Müdafaa Veklleti binaamda mtiteıekkil komisyonu· 
musa miiracaatlan. 

S - Münakasaya gireceklerin 2490 aayıb kanun hlikilmterl da· 
bilinde ve yukarda yuıb günde uat oa ilçe •dar kapalı sarfları-
ru komisyona vermı. bulunmalan. ,\ ( !579) 1-1823 

t l günil 25-8-936 alı günü saat ( 16) . 
DirektörU.iğiimib sovari hayvanlarının ihtiyacı olan yaka.rcla 

cins ve miktarlan yazıl.ı yulaf, yem otu. Jataklık o~un g~rıle_o 
pıı 

9 
e .. tte açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnameaı Emniyet Di-

rektörliııündedır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Ankara Merkez Hıfzı8sıbha Mü
es...~si Satınalrua K,omisyonu 
Reisliğinden : 

t t ldilerin yukarda miktarları yuılı muvakkat teminat makbu· 
au v:ya banka mektupları ve kanuni belgelerile birlikte Direktör• 
Hıkte muteşekkil komisyona gelmeleri. (320) 2--3564 

Ankara Erkek Lisesi 
Direktörlüğünden : 

Lieemizde tretif bedeli .5937 lira 97 k~ olan ~ ava, badana, 
banyo mutfak, v. a. tamiratı 16-8-93 taribindea ltibarm OD '9et slD 
mtıddetle trapab zarfla ekliltmeYe koaalmllftm'. K.,U w ~ 
ı.r H-'zdedlr. İhale 1-9-936 ub sld mat 15 tıe Aabn 
Mektepler Jılubatebeciliiinde tetekldU Mecek ......._,_ tsafmdma 

lacaktır Nafıa MildiirlölUncıe taılilrll veaibu oa- .... lı:lile-

1 ~~5 lira 
0

35 kurut tutan teminat llmseleriJle Wdikte DlA .uJm 
... n _... Jlektepr Muha•becillliDle ......._.... U.. •ht-
nr. (426) l-4nt 

1 - Ebiltmeye konulan it: mile&aHe terum pbeai için utın 
aJınecU dam, Merkep, manda, yamıau 

2 - lluhammen bedeli I030 liradır. Şartname" mukaveleume 
sureti mlettıese muhulp mutemetlifiaden am.bi1lr. 

S - Ebiltme 24-1-936 puarteai ,Uni lllllt 11 ele yapılaa1ıtır. 
4 - Bbiltme Jiapalı sarf mull1le yapat.caktu. 
S - Ekailtmeye ılrebilmelr için iatıeklilerta eoı, ıs Ura maftk. 

Irat tıe•iut vermui ve ayr&ea atide JuW ftMiJıd Wa olwı M
mmdu. 

6 - Ekliltmeye giren isteklilerin en u mUeneaatı resmlyeyt 
•bin liralık et müteahhitliği yapmıı oım.p. dair veıika11 INluaı 
... ı 

Teklif mektupları yıılıaı)da yuıb .. tten bir aut evvel mlla• 
ene midilriyetine p_tm~k elrailtme komiaJoa• relaliiln• _... 
1tu muubı"linde 9cr~iiir. Poeta lle &1"4edlım maklıualar• al• 
.. yet tlsllDcil maddede Judı .. te bdar Pı.&t elmam ve dlf ~ 
fm IDllYr mumu De iyice ~tıllmt oJma• •nnd•r. Poatada .a.. 
cak telalrler bbul ..ulmeı. (116) 1--3551. 



SAYFA 12 ULUS 

(~um ınriyet e ktz H· nJ{a ·11111 

Kaea: 
Altın safi kilogram 17.079,774 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Haricteki mu bahirler: 
Altın safi ki1ogram 4. ~98 24 
Altına tahvili kabil scrb ... st 
dövi•le-r 
,Diğer d .. ivizler ve borçlu 
klirin~ h-ıkiyeleri 

Hnzine t"llıvilleri: 
Denıh•e edilen ev kı naktiyt' 
karsıh~ı 
Kanut'ıtn 6 ve 8 inci fl'\3 l 1e
leritıe tevfharı ha?i"e tara
fından vaki tedivat 

Senerlat cfrr..1~mı: 
Hazine bonoları 
Ticari S"nedat 

Esham vl' tı-hvilat cüzd1tJtr: 

1 

n•rnbte edılen evrakı 
Mktivc kar~ılığı esham 

A • ve tahvilat (itibari 
, •vmetle) 

B . Serbest esham ve tahvilat 
Ava.:ıslar: 

Altın ve döviz· üzcrme 
Tahvilı\t üzerine 

Hiue.ı~ '11': 
Muhtelif: 

15 Ağustos 1936 Vaziyeti a~if 

LlRA 
24.024.068,51 
11.139.348,-

1.008.25 l ,9 

l.3'33.863.7 

6.186.482,3 

431.790,2 

8. %6.035 9 

158.748.563, 

12 064.611.-

2. 176.250,-
13.609.256.23 

34.082.893,0.> 
4.İ73.234.ltı 

82.939,6l) 
16.303.834,74 

LlRA 
LiRA 

Seımaye: 

36.171.668,47 
İhtiyat ak~esi: 

Tedavüldeki banknotlar: i 
1.383.863,74 Deruhte edilen evrakı haktıye 158.748.563.· 

Kanunun 6 ve 8 inci madde- 'I 
lerine tevfikan hazine tc:'"a- I 
fından vaki tediyat 12.064.611,-
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 146.683 952,-

15.584.308,4 / Karşılığı tamamen altın ola
rak ilavetrn tedavule 

146 •• , 952 •. ı 

15. 1ss.so6.2g I 

38.256. ı 27,2' 

16.386.774,4 

4.500.000, 
5.311.130 (" 

vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 

Doviz tc ıhhüdatı: 
Altına tahvili kabiJ lövizl::r 
Diğer dövi?ler ve a'acaklı 
kfü;.,g bakiyeleri 

Muhtelif: 

ı 6.000.000,- -

4.564.732.8. 

23.871.907.87 

LlRA 
15.000.000.-· 

1.551.182,53 

15. & ıc..340,2. 

28 l\~fi.640,7 

5 7 .l. / 3.l 16, ı 4 

.. ·----=--~-~ . 
--- . 

"'""' . ----

Şehir Bahçesi sinemasmdd 

9.15 Bu akşam q 15 

Gö.ıül Oyunl!u ı 
Adolf \Y./ ohlbrück 

Avrıca 2 kı ımhk l\1 ,..~ ( • n orkP traııı 

TARAÇA N ).\ c 

n r t 
.,. 

Betonarme köprü inşaatı ek;iltm-; ilaJ11 

Nafia ' 1 e a e lı den: 
İstekli çıkmadığındarı dolayı ihalesi yapılamamış olan ~{f 

viHiyı-tinde Muğla - Köyceğiz yolu üzerinde (25,000) lira kef 
delli Namnam betonarme köprüsü inşaatının değiştirilen yen bı 
namelerine göre kapalı zarf usutile eksiltmesi 2-9-936 çarşaıı1 
nü saat 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği elcS1 
komisy?nu odasında yapılacaktır. ~il 

Eksıltme sartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (125) 
1 

, mukabilinde Sose ve Köprüler Reisli!!inden alınabileceği gib~ 
yenler bu şartnameleri Muğla Nafıa Müdürlilgüne müracaat e t 
görebilirler. ) 

Yekün 280.063.331,5 Yekun 280.063.331 ,5!11 
Muvakkat teminat (1875) liradır. Eksiltmeye girmek istif' 

rin resmi gazetenin 3297 sayılı nühasmda çıkan talimatnarnefC 
fikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları lazımdır. t' 

Teklif mektuplarının 2·9-936 çarşamba günü saat 15 şe 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi% 5 '!,,altın üzerine avans% 4•;~ ' 

(376) 2~3716 ~ .,_..-.... iiiiiiii ..... ....,....,...., ........... ....,_..._. ______ ıiiiııo __ .._...,, ____ ...., .... .._.... e 

re {a etle ·iu ve 
1 azarı l)ıi 

esmi J)ai ·cler·u 

Rcsmı i15nlar Turk Lımitet şirketi muamelatı (Türk Ma
arif Cemiyeti Resmi İlan işleri bürosu Limitet şirketi) ne 
devredilmiş oldu.,.undan Resmi llanlar Türk Limitet Şir.ke
tinin Ankara mümc sili bulunan Bat Bilfil Akbanın vazıfe
side ('fürk Maarif Cemiyeti Ri':smi Hin İşleri bürosu Umi· 
tet ~irketi ) Ankara şubesine devredilmiştir. 

Resmi İlanlar Turk Limitct Şirketine ait lıilcümk matlu
batın tahsili ve muameHi.tın tedviri Ankara şubesince yapı
lacaktır. Keyfiyet alak darların malUmu olmak üzere ilan o
lunur. 

ı~apalı Zarf Usulü ile Eksi]tnı e ilanı 

Na ıa a ianlı~ndar : 
l - Eksiltmeye konuhn iş Ankarada Cebeii Musiki Ogretmen 

o'· •'lına ilave olarak yapılacak olan çalışma odaları ve jimnastikha
ne. lnşaat•n•n keşif bedeli 24461 lira 86 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
a: Eksiltme şartnamesi. 
lı: Mukavele projec:i. 
c: Hazinın 1936 tarihli bayındırlık isleri genel şartnamesi. 
d: Hus11si sartname (fenni şartname) 
e: Ke<1if cetveli 
f: Proie 
1stiyen1cr bu şartnameleri ve evrakı 122 kuruş bedel mukabilin-

de Yapı f q1eri Umum Müdürlüğünden alabilirler. . 
3 - Ek.,iltme ~.9.936 tarihinde persembe ?Ünü saat 16 da Anka

ra~P Yanr f ~'eri F.lcsiltme odasınıia vaoılar.aktır. 
4 - F.1·s;ıtme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - E~siltmeve f?İrebilmek icin isteklilerin 1835 lira muvakkat 

teminat vermesi, eksiltme ~rtnamesindeki evsafı ve bundan başka 
aşağırlald vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 
Bu büyüklükte bir yanrvı yapabileceğine dair Nafıa Vekaletin

den .atın""ııı vapı müteahhitlif.i vesikası • 
6 - Teklif mektubları 5-'ukarda (3) cü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mu
kabilinde veriJecektir. Posta ilJ. gönde,rilecek mektupların nihayet 
(3) eli maddede yazılı !laata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kalıul edilmez. (462) 2-3773 

:t7IxI121:x1y1y1x1x1xix1-r;tx1tixixixixır~T;li :ı: :ı: :ı: :ı: 

nk ra Vali iğ·ndeı : 
Ankara merkez Mimarkemal okulunun 634 lira bedeli keşifli ta

miratı açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şartnameyi gormek 
iı •ere her gün Maarif müdürlüğüne ve ihale günü ohın 27-8-936 saat 
16 da % 7,5 muvakkat teminat akçeleri ve şartnamede yazılı diğer 
vesaikle daimi encümene müracaatları. ( 404} Z-:11172 

G ·alıl{ d ·· { \:an 
Çocuk Sarayı caddesinde ge

neral İhsan apartımanı altında 
72 J'lo. dükkan kiralıktır. 

Müracaat yeri: Anafartalar 
caddesi 54 No. Şen ses gramofon 
mağazası. 2-3789 

Kiralık Oda 
Bir Alman ailesi yanında al

manca bilen bir Bay için Möble
li bir oda kiralıktır. Ulusta Bay 
Galibe müracaat. 2-3753 

ZAYİ 
Beş altı sene evel 1ktısat Ve

kaleti Sınai Mülkiyet Şubesi 
Müdürü iken almış olduğum hü
viyet varakası zayi olduğunddn 
h.ikmil kalmadığı ilan olunur. 

2-3790 R ·.,.a" İbrahim 

P.~ ~ •• ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ~ :'.9': ~:..:: ~:.: ~ ~ :ıır: Y.' 
~ iLAN ŞA~TLARI ~ 
~ 

~~ Beher · Beher 
~ Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi 
~~ - ------
~ 2 300 3 200 ~ 
~ 4 150 5 100 ~ 

/' ~ ~~ kuru:tur. 
40 it~ 

~~ l - Hayır işlerine ve yeni ~~ 
~ çıkan kitaplara aid illinlardan i 

% 15 tenzilat yanıhr. ~ 
2 - .Zayi iHln beöelleri ~ 

maktu yüz otuz kuruştur. ·~ 
'3 - Tebrik. teşekkür, ev- ~. 

lenme, vefnt ve katı alaka ~ 
ilanlarından maktuan be lira ~ 
alınır. ~~ 

04 

ABONE ŞARTLARI ~ 
Müddet Dahilde Hariçte ~ 

---~ 
Seneliği 17 Lira 30 Lira '"~ 
6 Aylığı 9 ,, 16 ., 
3 Aylığı S ,, 9 ,, {" 

Posta ücreti gönderilmiyen ~~ 
f.~ mektublara cevab verilmez. l· 
~~ ,/• .... ///"" ..... ~·.a///f'. .• /"''·,.,,;.~ ... Y.';A;~ .... .,.,.,~""'.'71:~ 

• 
T• l ra ı { 

Guzel hava ve bahçeli. kalori
ferli, tam konforlu, bir vestibiil 
bir hizmetçi odası ve bir kileri 
havi dört oda bir hol ile; tam 
konforlu üç odalı iki daire. 
Yenişehir, son durak çoruh 

sokağı kapıcıya müracaat. 

Sa trlık Arsa 
Çankaya caddesi üzerinde 

Dahiliye V. karsısında 25 metre 
cepheli müracaat İcra dairesi 
karşısında GENEL İS BÜRO· 
SU. Tel: 1475 2-3678 

• İmtiyaz sahibi ve Başmu· ~ 
barriri Falih Rıfkı ATAY • 

Umumi Neşriyatı İdare ~~ 
eden Yazı İşleri Mildiirü • 
Nasuhi BAYDAR ~. 

~ 
Çankırı caddesi civarında ,l 

Ulus Basımevinde basılmıştır. ~ 

Günlük kasa mevcudunuz kıymmetli eşya ve evrakınız için 

• re le' 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Malıre~ 

Nl E 
BU GECE 

Müstesna, Dramatik ve Kuvvetli bir eser 
SİYAH GÖZLER 

GÜNDÜZ 1 Kİ FİLM 
l - SiY AH GÖZLER 2 - KORSAN KIZ 

GECELERi YALNIZ RtR FiLM GöSR:RlLIR 


