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Cumuriyetin realizasyonlan : 

Kemalist köyü yaratacak kadro 
· ı b .. ··1ı devlet entla.ırUi, ileri vtmllı Dlf ve ıç pazar ar, uyu • • 1.. A b' J i · 

h JJ • temektedir. Memleket ~lft nayatı ır ue en 
am macıcıe 11 lı .. 1 ·· .. ,, lıu alıla 

olan bu İfİ baıarmanın bir "Z ı r a a t a t •. r u. • rm 
1.. ··k ·· J halledileceğini bilen ti evlet; tarun iflerını ~dat 
rıo unuen _... • • illi 
t I Al..l..il oöre düunliyecek bir kadro yaratmcuc ıçın "! 
e a1e1e ere e k . t' y··1ı 1.. Zıraat 

ihtilcilin illı günürulenberi hare .ete g~çmıı u: u •e1e. a
4 en•titiisü ve yurdun türlü yerlerınclekı zaraat meltteblerı bu f 

/1fmanın canlı birer örneğidir. bak 
Tohumunu elindeki teknik takvime ve ~om~treYfl a· 

1.. al ... ahmlii elıerken bilen ve ... ıemlı çall§manın 
ra1e atan, acagı m • ı· · h ı bu 
aembolii alacalı olan yarmlıi türlı çiftçi neı anı aur ıyan 
çallfmanın iter .Jhaınc b"larılara bir yurJ Javafl olarala f~· 
lalılıi edebiliriz : 

Memleketimizde ilk defa olarak 308 
senesinde Bursa Ziraat Mektebi kurul
'muş, sonradan Adana'da, Ankara•da da 
birer :1iraat ameliyat mektebi açılmış· 
tı. 338 ve 339 senelerinde bunlara ili· 
ve olarak Konya, İzmir, Kepsut, Ço· 
TUm, Edime, Erzincan, Sıvas, Kasta· 
'rnoni ve Erzurum'da da "mıntaka zira.· 

at mektebi'' adiyle birer mekteb açıla· 
tak orta derecedeki ziraat mektcbleri· 
nin aayrır on ikiye çıkarılmıftL Bu 
ınekteblerin teşkilatı geqjşlctilirken 

ınemleketin türlü bölgelerinde ziraat 
bilgisini yaymak gibi mühim bir mak· 
sat güdülmüş olmakla beraber bir ta• 
raftan sayısı on ikiye varan bu mek· 
teblere istenilen vaıufta muallim ve va
sıta telbin olunamamı,tı. 

927 senesinde tatbik mevlrilne ko
nan "alihı tedrisat" kanunu, bu c:lafıl· 
nuı kuvvetleri toplayıp teksi~ ~~ek. 
ziraat mekteblerini memleketin ihtiya• 
~ına uygun bir hadde indirmek, ~u 
mekteblerin tedris vasıtalarını, tatbı· 
kat çiftlikleri tesisatını tarrwntandır• 
mak muatılmlerinl A vrupaya gönde
ter.İc muhtelif şubelerde ihtısaı tahıi• 
li yaptırmak gibi ~k esaslı ıaWıata yol 
açan kunetli hükümleri ihtift e4iy°"" 

du. 
Filhakika bu kanunun itina ile tat· 

bikine başlanarak bu on iki melttetiten 
yalnız Bursa'daki mekteb bırakılmış 
diğerleri kapatılmış, bu mekteblcrin 
nıualtimlerinden ehemiyctti bir kısmı 
ihtısas tahsili yapmak üzere Avrupayı 
gönderilmişlerdi. Sonradan İzmir, A· 
dana ziraat mektebleri de açılmak ve 
Halkalı Yüksek Ziraat mektebi orta zi· 

taat metkebi halinde faaliyete geçiril· 
rnek suretiyle bu mekteblerin aayraı 
dörde çıkarıldı. Diğer kapalı mekteble· 
rin den vasıtaları bu dört mektebe vt
tilerek kuvvetlendirildi, Avrupadan ge· 
ri dönen muallimlerle bu mektebler e .. 
Mıine 16re çok kuvvetli bir varlık ka• 

••Mılu. 
Hl ~esinde bu mektebleı?n .on 

,tliıfiyed yapı?arak Buna. tzmsr, A~ 
.. ve LtanbulcWd mekteblerden bat-
'• difer bildin mektebler ıarotundu 
~· bu •yede ı 11 · ı. _Orta siraat mektebleri tepi t 
•• faaliyetlerini memleket ibtipciyle 
Gliltenulp bir ıekilde çerçevelemek. 

3. - Elde kalan mektebleri ele~· 
,., vaaıtaca Jnıvvetlendinnek Jibi e .., 
lllliyetll faydalar temin olundu. 
~932 aenelfnde J>u mekteblerin ıslihı 

)t telWnUHl iti gene ele alınmıt ve on• 
lara memleketin hakiki ihtiyaçlarını 
brtılıyabilecek yeni bir karakter ve· 
dlnılftlr. Bu hususta verilen kararlar 

funtardır: 

a) Devlet ziraat tetkilitına. ih~iyaç 
liaaıı oldu'kça orta zıraat melcteblerı me· 

U~üncü Dil 

zunları alınmakla beraber bu mekteble· 
rin gayeleri memur yetiştirmek olına· 
dığı ve ancak kendi arazisinde kendi 
çalışarak muhitine kıla.vuzluk edebile
cek bir kudrette, ameli bilgilerle cihu• 
h müatahsiner yetiştirmek loduğu e ... 
ar t,:sbit olunmuttur. 

b) Bu gayenfn tahakkuku için bu 
mekteblere yalnız çiftçi ve toprak sa· 
hibi kimselerin evlatlarının alınmaır 
şart kotulmuttur. 

c) Bu mektebJerin tedrisatı mınta• 
kavi tam manasiyle ameli bir tekle 
kon~nuıtur. (Mekteb muallimleri ta· 
]ebesine u ve fakat öz bilgi verecek, 
öğrettiği teyi pratik olarak yapacak ve 
yaptıracak, talebenin yapamıaycafı 
fCyleri kendilerine öğretıniyeceklerdir. 

Bu melctebler. bu esaslar içinde ten• 
sik edilmif olan den prognmlanna 

(Sonu f. anca uyl•d•) 

Sıhat Vekilimiz, 
göçmenlerin vaziye· 

tinden.. memuuo 
Konya, ıg (A.A.) - Sallık Bakanı 

vilayetin Çumra kazasından oraya ye· 
ni gelen göçmenlerle g.örüşüp onlara 
hükümetin prensipini anlattılar. Ok· 
cu köyüne giderek orada göçmenlerin 
evlerini gördüler. Hemen ziraate bat • 

lanması için Çumradaki traktörlerin 
kiralanarak göçmen tarlalarında çalıt
tırılmala;ını emrettiler. Çumradan o
tomobillerle Konyaya geldiler ve par• 
ti kurağında biras dinlendikten sonra 

atlı sporda fereflerine verilen ziyafet• 
te bulundular. Vekil, göçmenlerin va· 
&iyetinden memnundur. 

B. Celal Bayarın 
Ayvalıktaki 
tetkikleri 

.Ayvalık. 19 (A.A.) - Kotra ile ae· 
yabate çıkan İktıaad Vekilimiz B. Ce· 
111 Bayar maiyetlerindeki zevatla dün 
sabah Ayvalığa gelmitlerdir. Öğle ye
meğini tOccar kulübünde yedikten 
sonra hiikiimeti ve müesseseleri ziya• 
ret etmişler ve bu arada Ayvalığın 

yağcılık, sabunculuk ve diğer iktıaa· 
di vaziyetlerıyle beraber bilhuaa yağ 
fabrıkalarının tuır torbalarını huırh· 

yan ve koko ipliğinden yol keçesi ve 

paspas dokuma imalithanelerine gire
rek derin bir alaka ile tetkiklerde bu· 
lunmuşlardrr. Vekli geceyi Çamlıda 
geçirmitler ve bugün öğle yemeğinden 
sonra Ayvalıktan ayrılmı,lardır. 

Kurultayı 

Davetli üyelerin ilk listesi 
lstanbu/, 19 ( A .A.) - . 
Turk Dil Kurumu Genel Sekreterlı-

linden : 
Kurultaya girme kartlarr adresleri

ne sunulan davetli ve üyelerin adlarrnı .. 
gösterir birinci liste : 

B. Abdulhalik Renda (Kamutay Bat
kanr), Mareşal Fevzi Çakmak {Genel 
Kurmay Batkanı), B. Ahmet Unaın 
( tsparta), B. Şükriı Saraç (Tüze Baka· 
nı), B. Fuat Ağralı (Finans Bakanr)ı 

(Sonu s. inci sayfada) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
&il EZ 
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Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır 

sız 
HER YERDE S KURUS 

Irun yakınında kanlı bir harb başladı 

Asiler Malaganın bir hafta içinde düşeceğini bildiriyor~ 
lar-Hükümf't Mayork adasına asker çıkardı 

Gua.darra.ma da boğuşma devam ediyor 
Paris, 19 (A.A.) - Sevil radyosu, 

general Queipo dö Lano'nun ispanyol 
bUkümet kuvvetlerinin mühimmatı ara. 
anıda İngiliz mamulitmdan bombalar 
bulunma•anı protesto eden bir bcyanna· .. 
mcsini neırctmıttir. 

General do Lano, bükümet -'kuvvet• 
lerimn Londra'daki ispanyol elçisi vaaı· 
fasiyle lngılterc'dcn 4 bin bomba alımı 
olduklannı bildirmektedir. Bu bombala· 
ra bilhassa geçenlerde biilriimet kuvvet· 
leri tarafından bombardım8D edilmit <>" 

lan Ronta'da rastlanmftır· 
General, mültetilerin yabancı memle·· 

ketlerde bi olarak telikki edilmekte ol-. 
malarından ıikayet etmekt~ ve millt.~ci· 
terin memleketin onda dokuzunun muza
hcretine nail bulwıduklannı ilive eyle • ı 
mekte:iir. General, Kanarya adalan ile 

... .nı· t 1 muhabereleri kesmif olan ın5 .. ız c • 

l.. i taraf kuvvetlerinin çarpıştığı Mayork adalarrndan bir görünüş 

graf ittihadı,. ndan da tikSyet eylemek- ha mıntakasında hilkiımet kuvvetlerine 
tedir. karıı bir muvaffakiyet kazanmış ve A· 

General, mülteci k'!.vvetlerin Kordo- rauna ıehrini aabtetmiş olduklarını ha· 
======---===--=;:;=1--=----=--===-=:===~=====-- her vermiıtir. 

Bir gencimiz: planörle 9 saat 
ıg dakika havada kaldı 

lnönü, 19 (A. A.) - Türklruşunun g çenlerde Rusyadan gelen muallim mu
avinlerinden Ferid Ziya Orbay 16.8.936 günü ş. 5 tipirı le iki kişilik bir y~lken 
planörüyle 9 saat 4_9 dairi.ta havada kalı rak 7.8.936 günü bir G. 9 planörıiyle 7 
saat JS dakikadı1 Tevfik Aytan taı afmd ın yapılmıı olan rekoru kırmı§tır. 

General dö Lano, Bilbao'daki halk· 
.clar cephesi valisinin .kaçmağa hazırlan• 
makta olduğunuı Malaga valisinin ise 
çoktan kaçmıı bulunduğunu sôylcmiş· 
tir. 

General, Madrid'de mevkuf bulunH 
(Sonu 3. ancü sayfada) 

ulesya muht~li1·ile 
herah(~re kaldık 

Berlin Olimpiyadlarcnc iftiralt 

""•"""' ~ ~ • Almanyanın mulifeli ly'Hlwtntleld 
muhtelit takımlarla maç yapmağa 
davet olunmu§lardır. Bu meyanda 
milli takımımıza da yukarı Silizw 
yada Beuthen şehri muhtelit takı• 
mı ile maç yapmak dü§tüğünclen, 
takımımız maç yapmak üzere ora
ya hareket etrniı ve maç 2 • 2 be
raberlikle bitmiıtir. 

Bu hu•u•ta milli takımımızla 
birlikte •eyahat eden arkadQfımız. 
dan aldığımız tel6ral-ı llfağıya ·ya
zıyoruz. 

Skule•ya muhteliti ile iki ikiye 
beraberiz. N. Ktrf'UI 

Sekizioei Edvard 
Dubı·ovni.kıe 

Tarih eserleri araştu ıııasmm verimli net~celeri 

lngıltere kır 1• Majeste sekiz:nci 
Edvard son seyahate çıkarken 

Betgrad 19 (A.A.) - İngiltere Kı
ralı Sekızinci Edvard yanında harbiye 
bakanı B. Duf Kuper ve maiyeti ileri 
gelenleri olduğu halde, Dubrovnike gel· 
mit ve yemegi şehirde yemiştir. Halk, 
kıralı şiddetle alkıtlamıştır. Şerefine 

yugoslav milli elbiseleri ile bir gcçidres
mi yapılmış ve kıral bu geçid resminde 
hazır bulunmuştur. 

Bergama kazılan bir c;ok tarihi 
hakikatları meydana çıkardı 

Millt tarihimizi aydınlatacak hafri
yat ve araştırmalar faaliyeti bilhassa 
Bergama'da enteresan neticeler ver • 
miştir. Şimdiye kadar Bcrgamada ya• 
pıbn kazılarda gerek cakülip yani es
ki zamanın üç sağlık yurdundan bi • 

ri, gerek Akropol ve tiyatrolar ta• 
mamiyle meydana çıkarılmııtır. Maa • 
rif Vekaleti buraya lazım gelen ehe· 
miyetl vererek bir miize yaptırmış ve 
tatınması kolay olan eserleri hep bir 

(Sonu 4. uncu sayfada) 

imparator Adriyen mabedinin bu günkü ıı;örünü~!l 



.. 

SAYFA 2 

1 Ş~YDIEIN 
!.._ ____ ~öRAZ 
Büstler ,.e antoloji 

Bükre§in A· 
tene parkında 

sıralanmı~ olan 
5enatkar ]Jüst• 
Jeri: Mil•s.il E· 
minsko, Piyet 
'Andreyl, }an 
Gika, Enakita 
Va.kares• 

'ko, Konstantin 
Enesko ... Bu res 
mi seyredl'rken 
aklıma geldi : 
"Bizim parkla • • 
ıımrza da sanat• ......... ~~-~....._·~-~--~--'"~_.;..;.~:...-......ı""""'.;,.;....-

.. 

ınrlarımrzın büstleri acaba ne zaman dikilecek?" Fakat kulağımda sanki 
bir ses ~ınladu ••Antolojiyi unutma/" 

lnkara'ya dair rakamlar 

Aııkarada ev ve kira. sıkıntısının yavsı yavaş azalacağım şu rakamlar 

ıöstermiyor muP 
1934 yılı ilk Jrinunundan 1935 yılı ilk kanununa kadar inşa~ma izin 

ferilen binaların sayısı 176 dır. 
1935 illı kinunundan bu son günlere kadar i~a ruhsatı alınan binala

ıın sayısı ise 196 dır. Ve ilive edelim Jti bu sene yapılmakta olan bina • 

/ardan ,oğu da apartıman tarzındadır. 
Ankara nüfusunun şöyle yerleşmiş olduğunu son sayım anlatmıştır: 

Eskişehir (orta kısım) 93.1531 Yenişehir 10.569, Cebeci 7.575, bağlar 

11.424. 

G6rdüğünüz resimdeki Iiadın, o· 
tomobilin üzerine yerleştirilmiş bir # 

heykelcik değil, otomobilden yırmi 
metre kadar uzakta, bir tümııek üze
rı'nde etraf r seyreden bir dağcı kız
d1t. 

Fotoğraf inin b6yle şakalan da 
vardır. 

rlnruvorlar mı? 

Büyuk bir askeri denız ve lıa

va limanr olan Singarıır'da c \ r ,. 

lu un önüne geçmek için yenı bır 
· k anun çıkarılmıştır. Bu kP r.a 

göre kadın ve erkek, berkesin •ak
ma saç taşıması ve saçlarını boya
masr, vatan hainliği sayılarak ya
sak deilmiştir. 

Singapur'da acaba kadın kaldı 

mı ? 

• ·Iik ~az •tcler 

Türlü nüfuslarına nı"sbetle en çok gazete çıkan memleketlerin hangi
leri olduğunu istatistikler haber ver I} or : 

100.000 nüfusu olan lzlanda'da 18 gündelik gazete çıkmaktadır. 4 

milyon nüfusu olan !svi,re'de 340 gündelik gazete çıkıyor. 130 milyon 

nafusu olan Birleşik Amerika Hükümetlerinde 2263, 18 milyon nüfusu 

olan Mek:>ika'da 82, 11 milyon nüfuslu Kanada'da 102 gündelik gazete 
çıkmaktadır, 

Brezilya'da 250, Arjantin'de 200, Şili'de 86, Peru'da 150 gazete çıkıyor. 

Avrupa'da Büyük Britanya'nm 1363, Almanya'nın 3200, FransY.'nın 

357, ispanyanın 250, Hollanda'nın 85, ltalyanrn 81 gündelik gazetesi 
vardır. 

Bütün dünyada çıkan gündelik gazetelerin sayısı 50,000 i bulmakta· 

dır. Nüfuslarına nisbctle en ~ok gazetesi olan lzlanda ile lsviçre"dir. 

Kuzuları emzirt'n inek dikkate lnyr1c bir ı~v1ı,.tfrr. Bundan, hayvanlar 

arasındaki drıyanı\manın dalıa kın· " l i ot ' ı ı 11 a hukmedebilır miyiz! 
Hele kardeş kardeşin kanım doktügü bııgun/erdel 

ULUS 

B. Fuad Bulca 
Moskovada 

Moskova'da bu/nan hava kurumu 
başkanımız B. Fuad Bulca 

• 
Moskova, 19 (A. A.) - Türk Hava 

Kurumu Başkanı Fual Bulca dün Mos
kova'ya gelmiş, istasyonda Assoviaşin 
merkez komitesi reis muavini Tregu • 
kenkof tarafından selamlanmıştır. Pa
raşütçü genç kızlardan miirekkeb bir 
grup kendisine çiçekler vermiştir. 

Öğleden sonra merkez Aeroklub'ü 
ziyaret etmiştir. 21 ağustost~ Lenin • 
grad'a hareekt edecektir. 

Diişünü~ler : 

Modern 
Mütevazı lafeat temiz giyinmiş, 

yanında bir de küçük çocuk bulu
nan genç bir kadın, sokakta ya
nıma yaklaşarak mahcub bir ses
le mırıldandı: 

- Biraz bakar mısınız?.. Bana 
çok büyük bir iyilikte bulunmak 
ister misiniz? Otuz yedi buçuk 
kuruş •.. eğer mümkünse... beni 
minnettar edeceksiniz. 

Sesinde titriyen utanma ve ıs
lırab ifadesine bakarak bir anda 
bütün bir acıklı macera tasarla
dım: "Çocuğiyle beraber yapa yal· 
nız. Bir iş bulamamış. Bir istida 
pulu veva bir muamele hnrcı irin 
lazım olan bes on kuru~" öde
mekten aciz. lşte. yürekler acısı 
selsılet manzarası." 

lstedi~i paranın ke ·irli rakamı 
sfain siiphelerin "zi teskin er1erek 
mahiyettedir. Kırk veva e11i ku
ruş değil, tamtamamına iht"vacı 
olan mikdarı, otuz yedi buçuk ku
rus istiyor. 
Yanımda bo?,ıık n~ra b r 1rınma. 

D1LKÖŞES1 

Bir vilayet gazetesinin fıkrasından: 
4'Yollardan rahat geçmek her vatan

daşın hakkıdır. Bu hakkı bir fert lehi· 
ne kullanarak cemiyete karşı müşkül 
duruma so1".m k do ru o lam z." 

Bu cümleye gore. ce ıye.te k rşı 

müşkül duruma sokulan nedır? Yol ar
dan rahat geçmek h kı. Fakat b yle 
bir hakkın cemiyete k rşı mü kUl d ru
ma sokulması n mana ifade eder, anlı
yamadık. 

"Herkes aylarca evinin önünde taş 
depo u yapmaya salah yctli degildir." 

"Evinin önıinde" değil, "evinin ö
nünü taş deposu yapmaya... denildiği 

takdirde cümle doğru olur. 
"Fakat halkımızın endişesinden bi· 

risini müşteri meselesi teşkil etmekte 
de olduğunu da anlıyoruz.'' 

"Endişe" kelimesi müfred .,, .. :c 
kullanıldığına göre cemimiş gibi ''bfri
sini" demek yerinde değildir. ''Endişe
lerinden birisini" ~eklinde yazmak icab 
ederdi. Dahi manasına gelen .. de" eda· 
tının cümlenin son krsmrnd• iki dela 
ku/lanrlışı yersiz ve hatalıdır. 
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İzmir fuvarı lıazır lıkları 

Atatürkün ve inön.ünün iz11ıiri serd , 

lendirmesi h~yecanla bekleniyor 
İzmir, (Husus) - 1.ztnir belediye re

isi Dr. Behçet Uz, İstannbulda Cumur 
reisimiz Attatürkii ziyaretle İzmirlile
rin sarsılmaz bağlıhklarmr, sayg1hmru 
ve hasretlerini ııızetmiştir. Büyilk şefi
miz, milletlerarası İzmir fuvarı ve İz
mir şehir işleri hakkında verilen izah· 
tarı bilyük bir alaka ile dinlcmişlerdır. 

Fuvar sırasında Cumur rcisimız İz 
miri şereflendiıecekleri umuluyor. Ata
ttirke hasret kafan İzmir onu büyük bir 
iştiyakla beklemtktcdir. 

Doktor Behçet Uz, Başvekil İsmet 

lnönüne de fuvar hazırlıkları hakkında 
izahat vermiştir. SevgiJi Başvektlimlı: 
arsıulusal 6 ıncı İz.mir fuvarını llızzat 
a~acaklarını ve bir h fta kadar Çeşme 
plajlarında istirahat edeceklerini vaid 
buyurmuşlardır. Bu haber İzmirde bü
yük bir sl!vinç uyandırmıştır. 

Şehrimize gelen haberlere göre; 

İzmir fuvarı etrafında t tanbulda 
büyük bir alakd vardır. İstanbulun bü
tün sanayi firmaları İzmir fuvaı •. .:ı iş· 
tirak etmektedirler. Ve lstanbulda fu
var hazırlıkları bitmek üzeredir. 

Bu &ene İzmir fuvarına dost Mısır 
hükümeti de ıesmen girmektedir. Mı
sır pavy,onunu yaptırmak ve iç tertiba
tını düzenlemek üzere Mısır ticaret ve 
sanayi nezareti memurlanndan Ahmed 
Sadık Afifi ve Muhammed R'" 1tü Tarfa 
İzmire gelmi lr-rdir. Bu pavyon Mısır 

ile cilik 
dığı için cebimden çıkardığım bir 
elli kuruşluğu, adeta yardımıma 

muhtaç kalmasmrn mesuliyeti ba
na aidmiş gibi, utanarak eline sı 
krştırdım. Arkamdan, prof esİ}O· 
nel dilencilerin, mutad teşekkür 
ve minnet dualarrnr isitmediğim 
için, hayırlı bir iş yaptığıma emirı 
olarak uzaNaştım. 

Fakat bu trajik ilk perdenin hir 
de komik ikinci perdesi vardır. 

Üc gün sonra, sokakta dalgın 
ilerliyorum. Birden bire, bir kadın 
sesinin bana hitab ettiğini göre
rek duraladım: 

- Bakar mısınız? 
Fakat bakmamla, üç gün önce

ki zavallı devlet düşkününü tanı
mam bir oldu. 

O, mesleğinin icablariyle telifi 
kabil olmıyan bir dalgrnlık eseri 
olarak beni tanımamıştı: 

- Bana çok büyük bir iyilikte 
bulunmak i ter misiniz ... otuz ye
di bucuk kuruş ... 

Diye devam etmek istedi. Sö-
zünü kestim: -

- Bu ikinci oluyor. Bir gün ko-
1 unuzdan sizi tutup polise teslim 
edecek birine rastlamanrz ihtima
lini düşünerek, dolandırdıklarını· 
zr daha iyi hatırlamanızı tavsiye 
ederim. 

mimari tarzına göre yap lmakt drt 
13 ağustosta lstanbuldan ııus 

yatla 1zmire hareket ~den Celal S 
bu günlerde lzmirde beklenıyor. • 
Bayar İzmir.de ihracat i lcrini tetk1 
decekler ve fuvar açılıncıya kadar 
me plajında ıc..lacaklardır. Belediff 
isimiz Dr. Bençet Uz 1stanbuldatı 
müştiir. 

-----~~~~--~~---~-
U-ç ün c Ü dil kurultsf 
Halkevinde kutlana~ 

Üçüncü dil kurtiltaymın açılıt1 

layısiyle 24 ağustos pazart.si gün" 
gecesi ile bu günü takib edec;ek 
gün Ankara halkevinde yapılacak t 9' 
için büyk hazırlıklar yapılmaktadı~ 
münasebetle hazırlanan edebiyat g 
üzerinde konuşmak için Ankarad• 
Junan bütün edebiyatçıların ve ~ ... 
rin iştirakiyle 21 ağustos curna r"'1 
saat 18 de halkevinde bir toplantı yll' 
Jacaktır. 

Trakyada ruaıtl 

savaşı 

Trakya mıntakasmda evvelki rııw' 
.deleler asgari hadde indirilen r~ 
tamamen imhaSI için birinci teşrın t' 
rinci gününden başlamak ve azami 

bat sonunda bitirilmek üz re ruaırı 

şı ilan edilmiştir. Savaş p ograının• 
re Çanakkalenin Gelibolu, ve Eçel 

kazaları ile Tekirdağı Kırklareli 
dime vilayetinin bütün haf" 

elden geçirmiş olacaktır. Muea 
sahasnıda Tekirdağının 281 lcö 

75 
de12293 Edirne vilayetinin 'ıı 
köyünde 7044, Kırklarelinın 

köyfuide 703 ve Gelibolu Eçeabad 'f". 
zalannın 17 köyünde 12 50 baş pıua 
neye tabi tutulacak. 

Mücadele cepl.esindcn TrakY' 
1 

mıntakaya aynlmış, birinci nun.~ka .1ıı kirdağı ve Krklareli bir ah~ ~oba" l)ll' 
Aydın nuntakası mücadele reısı .s. u',. 
finin teftişi altına ve Gelibolu ıle··cad" 
ah:ıd kazalan ve Edirne vilayeti ın~ , 
le sahası olan Çanakkale ve havali~. '
cadele reisi İsmail Hakkının teftıf 
tına ver"lmiştir. ~ 

Her vilayet bir grup halinde ~ 
baytar direktörleri tarafından .ve ~~ 
mücadele de Trakya umum ınUf etti j
baytan müşaviri B. Şevki tarafın: b 
re edilecektir. Mücadele eabalartn 
kaza bir mücadele mıntakası olarak~ 
edilmiştir. Mücadeleyi yapınak ~ 
mahallinde bulunan baytarlardan 
di~r vilayetlerimizden EdimeY~ 4•

1
., ~ 

lareline 4, Tekirdağına 3 ve GelıbO ~ 
biceziresine 1 baytarla gene ~i~'~ 
la retine 4, Kırklarelinc l, Tekit;, 
ve Gelibolu ile Eçeaöada iki JdlçU 
biye memuru gönderilecektir. 

• 

Yazımın basma modern dilenci
lik, dedim. Fakat, küçük mikdar
lar üzerinde yapılması, bunun mü
k emmel bir dolandırrcılık olması
na mani teskil etmez. Bir yaldı lı 
demir yiizüğü altın diye yuttur.an 1 
adamla, her gün bir sürü J!Urdda
§rn m.erhamet hislerini avlam~k 
sur .. tiylc kendisine (hem de on pa
ra kazanç vergisi de vermcı1en) 
refahlı bir irad temin eden İ'lsan 
arasında ahlak bakımından n8.srl 
bir !ark görebilirsiniz? 

Marmara turu bisikletC' 
leri İzmi tte rı'. 

12 it, 19 (A.A.) - Yurdu ve Y~ 
güzelliklerini yakından tannna ga -~ 
le Marmara turuna çıkmı o!an .J.~ 
bisikletçileri şehrimiz.e geldıler. ~ 
lerini bisikletçilerimiz Herek d ~ 
ladılar. Burada halkevimizin b r 

0 
misafiri kaldıktan sonra sabah ı1l ıa 
Degirmendereye geçerek yoll 

1 

vam etmişlerdir. 

Fakat ben bu müşahedeyi ya
parken, cemiyet hesabına kaybe
dilmiş olan bu kadından fazla, o
nun, kurbanlarını daha kolay tu
zağa düşürmek için daima yanın· 
da sürüklediği ve en taze çağında 
böyle en yüz kızartıcı bit mesle
ğin itiyadını alan yavrucu~a 
acıdım, YAŞAR NABİ 

Halkevi avcılarınıJ1 
bayramı t1' 

un\i ~ Halkevi avcıları bu pazar g rJS"' 
ramlarını kutlıyacaklardır. :say ~ 
tirak edecek avcıların bu gün ~ ~ 
saat beşten itibaren isimierını 
malan rica edılmektedir. 
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SON D4KIKA: 

ispanyada son vaziyet 

ltalyanın hava kuvvetl.erini, ıisileT 
emrine verdiği yalanlanıyor 

Paria. 19 (A.A.) - Humanite ga • 
zeteai, italyanlarla atmanlarm iapan
yol ihtiWcilerine yardım etmekte ol • 
duldarmı haber vermekte •e Maıtrid 
laUktimeti lehine faaliyete geçilmesini 
iatemektedlı. 

Bu guete diyor ki: 
.. Müdahale lıti~ Yalaa ..

-rek devletler laulaiku ~ 
talbUdnl fatlyorU. lapmaya ldlldlmeti· 
nlil &bloka altibcla tutullliaaına bir ni· 
~et verllmelhd latiyol'\ISo fatlat hU· 
lriımetlerin lliler.e yapmakta oldukları 
yardıma aıukabil, )ladrid billıdlmetide 
verilecek ve baldlı:aten t-.ua lfJoe J& • 
rayacak oWı iDi~ dı'dit wce IMm
lar fabrikalarda n Jil..,,.,.rda 'top • 
lanmıt bir halele bulunuyor. 

Yalanlanan bir ha~r 
Roma, 19 (A.A.) - Bir yabancı 

kaynaktan alınan ve İtalyan hava kuv· 
vetlerine iapanyol ihtililcilerine yar • 
dnna hazır bulunmalarının fmredildi • 
ğine dair otan babed•, re.mi mahfl1 • 
lerde tekzib edilmektedir , 

lrun'da lıarh 
Hendey, 19 (A.A.) - Bütün ihtilal 

kuvvetleri, lrun'a brfı kiti bir taar• 
ruza geçmek tiı:ere bu 1&bah tahfidleri• 
ni bitirmişlerdir. thtiWciler, dal tepe
lerine büyük çapta toplar tabiye etmif 

olup hüküınet kuvvetlerinin bataryala
rını bombardıman etmektedirler. 
.F~ öniblde demirlemif olan 

hUldimetin No: 3 wpido ınuhribi, ih • 
tiWcilerin ınovdlerinl bombardıman et• 
mektedir. Hlldimet kuvvetleri, lrun 
ciftmlda bit' ormanda sığııumf olup 
:piDale dofnt gitmeğe tetcbbüa delen 
ihliWc:ilenn müfrezelerine atet etmek

tcdlrleı. 

Gudelup blealofle t1Wnet .-&r. 
Bu kalenin lbtlWclleri" ~nd• bulu • 
nan Bspat14 kruva.ı8rl tara1mua •" -
_.. u~tdnut ohMll ınuhtec;ıeliir. 

Gaaer.al Mola'ya göre 
Burgoao ıt (A.A.) - General Mola, 

Samosierra ve Guaddarrama cephelerin

de ıükun hüküm sürmekte ve diğer ta· 
raflarda i•e milliyetçilerin ilerlemekte 

olduğunu bildirmektedir. Milliy,etçl 
kuvvetler, Eıtrama~ure e aletiııde lİU· 
lritmet kuwetlerl•den mu im mikdar
da ttifek zaptetmi,terdir. Şimal cephe
sinden gelen bir zabıt, milliyetçi kuv• 
·••J rin ruj • e 1 • ;• i ha· 
reketlerine devam etmekte oldukları· 
nı. Aıturi eyaletinin büyük bir kıaınmı 
ele geçirclikleelni ve hükilmet kuvvet• 
terinin Galice ayaletinde son melceleri 
olan lülon mıntakaaında bu kuvvetle
ri boıgwuı ufnttıklarrnr söylemiştir. 

.Asiler San -Benito ,ehrini aldılar 

. 

Sovyet seflerine komplo ... 

Zinovyef ve Troçki suçla gösterilmektedir 
lerine karfı yapılan ithamları reddet • 
memit ve ıuçlannı tamimiyle itlnf et• 
mitlerdir. Troçld ile olp münasebet• 
terini itiraf eden mıanınlarclan Smi,.. 

Moılı;ova, l9 (A.A.) - Taı Ajanıı 
bildiriyor: 

Zinoviyef ve auika•tçılar ithamn•· 

me•inde deniliyor ki: 
,, Kirovun katlı mUr.nebetiyle butı· 

dan bir buçuk sene e"-vcl yUrtitülen 
tahkikat sırasında. acllt uhldbb Y' • 
pan umurJar, zütPYet taraftarlan uo 
T.;.....ı.• t ~_ .... ı.; faallyetl men1Uplan • 
~~·· ~ ctabd nın oynadıiı &aldlsl rol bakkıft 

delillere l&bib bul11111"''"'ktl idiler. 
Yeni bl:Uaelet dobyı;ı:yJe yapıfaa ta~ 
Jdkat bOtla kadyetl 110 ~tir 
ki, .ZinOYf•L JCaalenet BvdoldtOOY ft 
Beakev, JQrcW'llO lııltftocle ~ 
dotruya metblldar oW\lkt8D .,.._ 
IOvyet bayanın f8Reri ile ScwYet hl• 
kameti ....... kartı tM&rlaamlkta 
olan luikatleil idlU'1aalaktl idiler. O 
taribJea .,_. Ttcçlliolo. .fllimatı m-1· 
lııhlCf lilrebt .... ~ " ..... 
ynitıt:Nr J.tftiia faallyed«tid ,.ni "

1 

8cwftt ı.41t ... tı tleyhfaıe çe9irta1t ı.. 
lUDPNI~ iillel• IJU faaliyet. Sovyet 
btlldlmetiDQa .. mllDtU pnerl ., • 
hine ~ buluıuilôtl icll 

JCUıulaa te;tlllt papları, Stalln. \!'Ck 

ı'ofilof ~ Kirov, ~ • 
Sil c.au, :Jto•W ~ YI dilet 

Jaüktilet ~~ ..... -
bat ......,. ............ Bil ~ 
c1aa birl; zlıMJef " Tnfkinla bU hu
.uataki talilillt• u.erine, KiroY'till bt• 
tini &erine a1mq ve bqarDUftL Zl· 
novyef\ JCgwıef, EvcloWmcW• Raua
wki ve Beakev'in ifadelerine gire, tet 
lıitçi blokun tetekldllilııdeki blrlcilc 
8ebeb, h&kttmetl elde etmek emeli JdL 
Blok, bu emeline varmak için. bUldl• 
metin en aıiimtu ttflerine ka~J tul- # 

.bitler tertip etmeli en dojru yol ot.I· 
nk telökl etmiftir. Mununlar kendl· 

nof, tetbifçf harekete ittiraldnl fldclet• 
le 1nklt eimiftir. Bununla beraber, dl· 
ter ......ı-uı lfede•ine bakdma. 
~ ı.. harekette büyük bir rol 
o,...... 

QirOYlef, KPMaef, EdWmov, Ba· 
klef, •ratc~ Te~ef YO 
s-ımot: Stalba. Vorotllof n dltcr 
llfltre aallnt ~ etmekle maıaun
cluflar. Mununlanlan Zlnovyef • c" 
w.e. z~ ... ".., ,.u ,.,. 
liıırhdn ve Wr olarak it.ilin Tt Kiıov'•lft 

katli ...,....nu takip eyledillal itini 
etlialftir· Kamanet. 1o\7et hlldblletl 
tarafmclaıa elde edllea muftffMı,etle
riA menfi UIUl'larm ldn u lnalr.anıglı
lınt arttırdı .. ,....... ...... 

ki 

HABERLE 
lrun yakınında kanlı bir başladı 

Asil~r Malaganın bir hafta içinde düıeceg"'ı· .. 1• b·ı..ı· • 
l H ··k ·· t M '" ımırıyor-ar. u ume ayork adasına asker çıktırdı 

Gu~~~!!!!ma~ .. ~~a devam ediyor 
ihtil'1ciler kurıuna düıildild-' takdirde darmütadır: bulua· Bu tebliide ilbe olarak denil.IJoc 
eli de rehine olatak baJuaaD bitti.in esir- Madric!, Banelon, Vale'all ki: 
lenn idam ediJeceJderild Jla4rid hOlrU- kaftte, Tırraıoaa, AJ'-eta, :.::.!:.,'"' 

&~ski 1.,,.,,yı kıralı Alloa& 

..-tin• ibtıu' etmifdr. Jılumaileyhı Rio 
Pbito maden .-....m bu rehlnlcr a-
rUfbda buluiıdupa bildirait*· 

Hiildlme& vulyetl lyJ görüyor 
Madrid. 19 (A.A.) - ffilkUmet, ken-

di kuvvetlerinin Guadarrama cephesin
de ilerlemekte oldukalnnı ve Sen Se

ata · ea'i bombardıman 

rante Cenoera luuYdlk'Gnlln bOldlmet 
topçulan wafmdan hasara uğratılmıt 
oldupnu bilcllrmekte4ir. A1mirante Cer
vera, dUnldl cf.ln Sen Sebutien açıkla
rında ceçirmit ve IOnra buarlarmı ta• 
mir etmek Uıere Perrol'e ııtmiftir. Bu
nunla beraber ıeminin bu limana vara
bilmeli tllphelidir. 

HUkümet. Majork adasında hükü-
met kuvvetlerinin başarı kazanmr• ol
duğunu bildirmekte ve lbiza'daki ihti
Wcilerin lideri binbap Meatreı'in telef 
obnut oldutunu ilive eylemekte:iir. 

Madrid htıldlmeti, qağıdaki merkez-

rek l1rtJdar .-.kHne ıeçebilecekıeri· 
n1 Omit etmlflen'L 

ıtirov'tlft btlladen IOnra Iıoç•u, 

stalln "' VOlllPlof'a kartı )-apılacık 
tetblt baf8bdnln bir an evvel ~rıl. 
matıU kaftı't 'Nnidt .,.. &o.yet Kuaya
da menfi papların teflı:iline matuf t,ir 

takım teAlrlet' ahnlfbr. Honcluru c&ı• 
amrlyetinin blr puaportunu hamil o
larlk SoyYtt ... .,.,. girmif o11n 
munaalardllı Olbera; bu pa1aportu, 
.aJ~ polW :\9 bu polisin Prag'dald 
.ajlıllan •pllnde tedarik etmlt oldu 

pma ~'· Tubalenkl ele T~· 
~ ~ .. ı.a bin çekotlovak ku-
_.ı.ıtr bir rlfvtt a1mıt oldupnu ltl 
rd~ 

Jlunml .... n Yurin. Troc;ki'. 
.,._ tıfadyle v.e StaU.n'io btllni 

tıeftlb tıtmek lnre &o.yet Ruıya'yı 
•1cl~ _,.lemlttir. Derman. Yurln· 
.ta Jtoptabal'da Troç~ ile yaptıit blr 
........... T~ L euib4tm bUyWc 
lif lh ........ Mıtttamna-.__ •• bil ... 
~ umumi ._bleıi .. bi ~ll
yilk bir bldM ur.anda ya.,ılmuı il· 
sım ielcUlh" ~ndhlfte taylemittlı• 
JIUftUll Prftl DaYicl, ı~en ilk teırin· 
de T1Vfkl lle IOrltmOt ol4utunv. ve 
Tioçkl'nin. ltalln'ln btli gibi "tarihi" 
blJ' .,DfeJI bncllalnt vermek iıtedi· 
ltnt •JlemlıtiT. 

ttblmaı•e bundan bqb. KıroYUD 
atiiliitd 'rıO'çıtfat • Zlno~ıt birle
ilk m.tled tarafmlia tttdb edlJnıit 
ôlcfüMU 'ttablt enelttedfr. 

Balear adalan, Sen SeblMlen, am.o, 
Kacera, Oijon. Santander, tbla,. Hl· 
ldtmet, Oranada'nm iba•"' c..ı. ne 
~elilla, Oviedo'nua ve En40lllte Wle
nn ellerinde bulunan diler 1Dlltalakem 
mevkilerin htlkllmet tanarelerl, ~ 
kuvv,.tJeri ve dOftlbma• tarafmdan te

llirli •urette bombardıman edilmit ol· 
dutunu bildirmektedir. 

Madrid'de altı ay uked bbmet yap
mak fbere ulrer laıydı itin barolar 1• 

çık bulundurulmaJctadır. 

Hendey, 19 (A.A.) - Havas aJUW 
bild'rıyor: 

Sabahın ilk ıaatlarmdan itibaren &si 
kuvvetler lrun herine fiddetli bir ta
arruza ba lamışlardır. Aliler ıeceleyln 
bır çevirme hareketi yaparak dağlık a
raziye ıinnitler ve yiibek tepelerde 
mevzi almışlardır. Şıddetll bir topçu ve 
piyade •tefi duyulmaktadır. Mücadele 
çok çetin olacaktır. Ç6nldl halkçılar cep
hesi kıtalan kuvvet:H meniler tutmat o
lup sonuna kadar muka•emete 1rarar 
vennit bulunuyorlar. Bir pir yeden 
Uiı-u konulm..,_.. Ve ....... da bun
lar 1ttdacaktır. lllr Sok bdta w ~uk 
vulyet ,........... taWlrde ırı..a,. 
eetmelr bete ...... buhmuyoi'IU. 

GeneNI Ftaakoaa Mr
ubl- pre ... 

Tanca, H (A.A.) - General Fran
ko'nun umumt katarglluna menaub bir 
kurmay zabiti, Havas ajallll muhabirine 

Londra, ıg (A.A.) - Gazetelerin al· 
mıı oldukları haberlere 6 Is 
hükilmetinin etinde bulum! :..b ~ 
lerinden bir çoğu Mayork aüu ~ 
nmcla bulunmaktadır. Bu adap ,_...... 
hWcümet kuvvetleri çılranlmak flft~ 
lhtüAlcilerln. pazar &ünü Mayork _. 

... s•lamt olan bölılüıwet kuvvetl,rinl 
ç abalı: bocfUna utratmıt olduklan 

--~. 
Yalanlanan bir habet 

Uıbon, H (A.A.) _ CanaeDa ya 
karp bir ıuibıt tetebbU.ü oldupna 9 

(Soau 4. anca aylada) 



SAYFA 4 

Crunuriyeı. remizasyoıılan : 

K malist l{ö Ü 
Başı ı inci ssyrlsda 

göre faaliyetlerine devam etmektedir

ler. Bu mekteblercie, 
A ğıda yazılı ıslahatın da yapıl

ması kararlaştırılmıştır: 

ı. - Orta ziraat mckteblerine veri· 
len amelı, tatb·kı karakterin tam men 
belirtilme i için çiftlı 1 ri yasıtalar, 

techizat 1tıba i le d ha fa la kuvvet· 

lendirilec ktir. 
2 - Bu mekt blerin tah il müdde· 

tı gene üç &t'ne olar k kal cal·, ders 
programlarında ameliyata kuvvet vere· 
cek daha esa 1ı de · ı ik ikler yapılaca·. 
mektebin bu üç s nelik tahsil müddeti· 
ni bitirenler en aw b·r sene de tatbi
kat ~Htlıklerindc st j gorcc('kler · r. 

3. - Orta Anadolu ve ş rkt da bi
rer ziraat mektebi açtlacakttr. 

4. - İzmir zıraat mektebi, bunlar
~n maada .. bahçıvanlık" mektebi ha
line sokulması du ünülmektedir. 

S. - Adana ziraat mektebine ha ~ı 
olan ve köy demircisi ve zira.at mala· 
ni ti yetiştirmekle gayelendirilmis bu· 
lunan makinist kısmının teşkıl tı, tec
hizatı geliştirilecek, b radan da d ha 
ameli gençler yetiştirilme~e çalısıla-
caktır. 

6. _ Ayrıca köylerde köy ameli zi-
raat öğretim miıe eseleri açılması ve 
bu suretle ilk tah ilini bitiren köy ço
cuklarına ziraat bilgisi verilmesi de 
göz önünde bulundurulmaktadır. 

Orta zir "t me teblerimizden be se
ne içinde 207 talebe çıkmış ve H ika· 
lıdan parasız 557.337 fidan da,,ıtılmış
tır. Halka ve köy muallimlerine ziraat 

kursları verilmiştir. 

niicekdlil~ mekt;bleri: 
1pekböcekçiliğinin, bu karlı ziraat 

ubesinin ıslah ve inici cafı i"'leriyle uğ
ra mak üzere Bursa'da bir "İpekböcek· 
çil~ği Enstitüsü'' ve bu enstitüy .. t~knik 
cihetinden hağ\ı olmak üzere Edıme, 
Antalya, Diyarbekir ve Denizlide bi
rer (İpek böcekçiliği mektebi); Şar· 
köy • Eriklice'de arnca bir (İpekböce· 
gi tohumu yetiştirme müessesesi) var· 
dır. Bu mekteblerde senede iki de\'t'e· 
de dört ay süren kurslar yapılmakta, 
bunlardan fenni bocekçi yetio;tirilmek-

tedir. 
Memleketimizdeld böcekçilik mü

essesele-ri bundan ibarettir. Böcekçilik 
enstitiısü dört s"nelik çalışması neti· 
cesinde ehemiyetli hizmetler görmeye 
muvaffak olmuştur. Böcek tohumları
nın fenni bir şcldlde kışlatılma ı için 
geçen sene bu ensti•iiye ba~lı olmak ü
z:re bir .. tohum kıslak evi" kurulmuş-

tJr. 

Oniimiiw1ai seneler İ'.-inde y11-

1mcağımız i~ler: 
ı. - Bugünt:·• ioekböcekc-;ı:~j mek

tebleri ''ipekböcekçiliği mıntaka ir•:>s· 
yonları" haline sokulacak. bu müeı1se
seler yalnız kurslıır t. rtib edip fenni 
böçekçi yctistinr k del'.il, avnı zaman
da muhitlerindeki bBeekcilik sanatının 
ilerlen""Si i"''"rivle ele esaslı bir şekil
de vaziftlPndhilecektir. 

2. - Böcek tohumlarını fenni şart· 
lar altında f ı~kırtrı::ık, fenni olmıyan 

usullerin tatbikinden ileri gelen zarar
ları karşılamak kin muhtelif mıntaka· 
larda "tohum fışkırtma evleri" açıla
cak. halkın tohumları buralarda f•şkırt· 

tırılacaktrr. 
fpckböcekdlik m•kteblerinden 174 

talebe mezun olmuş, halka parasız ola· 
rak 179,874 dut fidanı 3592 Ons ipek· 
böceği tohumu daatılmış, halkın tohum· 
ları Bursa kuılal'.ında kışla••lmıstır. A
daoazarında ve Uzunkönrlide ipekbö
cekçilik kursları açılmıştır. 

11 alli hırsl rı : 
Sutçiıluk, tavukculuk. b ve b:Uıd-

vanlık, ancılık ve bunun g'bi ha ı zı

raat n.ubelerinde halka fenni bil r>-iler 
vermek maksadiyle türliı ziraat mue c
selcrinde her sene açılmakta olan kurs
lara halk t rafından fazla bir raı7bet 

ôstcrilmekte. bu kurslard n ehemiyet· 
li faydalar elde olunmaktadır. 

Bu kurslara daha fa la chemiyet 
verilmekle her ber ziraatin türhi şube
lerinde "ustal r'' yetistirmck m ksa
diyle ziraat mektcblerimizde ayrıca 

"usta kursları" da tertib olunacaktır. 

Ziraatin belli şubelerinde usta olarak 
yetişmek istiyenler ziraat mekteblerin
de hususi bir program içinde nazari 
ders görmekle beraber tatbikat çiftlik-. 

z::: ===== 

yaratacak kadro 
terinde de o şube işlerinde çalışacak

lar, bundan sonra bir imtihan verip "us· 
ta şehadetnamesi" alacaklardır. Ziraat 
te kilatımızda ehemiyetli bir ihtiyaç 
şeklinde baş gösteren pratik adamlar 
"ustalar" bu suretle yetictirilecek, bun
lardan çok fayda gönileccktir. 

Bundan başka, hususi bahsinde is
mi geçen "bahçivanlık mmtaka dene· 
me ve üretme istasyonlarında'' ayrıca 

"asıcı ve budayıcı ustaları" yetiştirile· 
cektir. 

}' ii!·sel; Ziruut Eııstitii.sü: 
Yıiksek Ziraat Enstitüsu ziraat. 

baytar, ormancılık, tabii ilimler ve zi
raat teknolojisi olmak üzere beş fakul
teden müte5ekkildir. Devlet bu büyük 
ilim müessesini şu gayelerle kurdu: 

a) Bir çiftçi yurdu olan memleketi· 
mi de ziraatin, ha} tarlıgm ve orman
crhg n esaslı snret.e iyileştirilmesini 

ve duzeltilme ini; 
b) Devlet ziraat. baytar ve orman 

te,.kilStmın ve b:ıytar. orman ve ziraat 
miı s eselerinin muhtaç oldukları fen 
adamı rmm ve büvük çiftlikleri idare 
edebilecek, ormanlanmrzı işletebilecek 
mutehassısların yeti<~tirilmesini: 

c) Memleketin muhtelif orrruın, bay
tar ve ziraat şubelerinde ilmi ara~tır
mal r ve fen'li tecrübelerle elde edilen 
neticelerin tatbikini ve yayılmasını: 

ç) Bu ubelerin milli ekonomiye en 
u:ı; gun şekillerde işletilmelerini; 

d) Köylünün yeni ve verimli usul· 
terle ralı masmı: 

e) Türk topraklarında tam mana· 
sile bir memleket ziraat. ornu>n ve bay
tar bilgisinin kurulmasına calışmasını 

temin etmek ... 

Yüksek Ziraat En titüsü yukarda 
sayılan okutma. öğretme ve fenni araş
tırma işlerinden maada baytarlığa. zi
raate ve ormancılığa dair eesrler vücu
da getirmek ve ilmi neşriyat yapmak, 
diğer memleketlerde bu şubelere ait sa
halarda tatbik nlunan yenilikleri mun
tazaman takip eylemek ve bunların va
tanım ~da tatbik tardarım arac:tırmak 

gayrkrini de gütmel·tedir. 

Bu gayelere erişmek için Yüksek 
Ziraat Enstitüsüniin şimdiye kadar çı
kardığı ve ç·karmak üzere bulundu ,u 
hepsi oriiinal ve sırf memleketin ic;1e
rivle aıı;ı-:alı olan e erlerin sayısı 100 ü 

geçmiştir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurul
duğu tarih olan 30 birinci teşrin 1933 
dcnbcri iki ders yılında Enstıtüden ye
tişen talebenin savısı 28 i ziraatçi ve 
34 ü baytar olmak üzere 62 dir. Bun· 
fardan bir kız ziraat ve bir kız da bay· 
tar fakültesinden çıkmıştır. 

İlk iki yıl yüksek enstitüden me
zun olan talebe mikdarı nisbeten az ise 
ı'le bu yıldan itibaren bunların sayısı 

artmağa başlamıştır. 

Bu yıl beşi kız olmak üzere 41 z.ira
atçi ve 39 baytar diploma almı~tır. Ö
nümiizdelri sene ise ziraat mühendisi, 

askeri ve sivil baytar ve orman mühen
disi olarak 175 kadar genç diploma a
lacaktır. Bu J!ençlerin iı;inde baytar ve 
ziraat mühendisi olmak üzere 17 si 
kızdır. 

Ziraat fakültesinden ziraat mühen• 
disi olarak yetişen gençlerin pedagoji 
seminarında daha bir yıl tatbikat gör
meleri uygun görülmüş ve bu keyfiyet 
geçen senedenbcri tatbik cdilmcğe baş· 
lamıştır. Aynı suretle ~ytarlarla or· 
man mühendislerinin dahi diplomaları

nı aldıkt~n sonra birer yıl enstitüde 
tııtbikat görmeleri esası kabul edilmiş

tir. 

Köy kalkınma davasının bütün ve
ka letlcrin ana pro r2ıtlına girdiği bu 
yıl içinde Zir at Fakül ini lhirerek 
çıkan gençlerden 15 şi koy seminarın
da yetiştirilmiş ve bl•nlar grup halinde 
memleketin 6 muhteh f mıntakasmda 

k"'y sondaiları yapmak Ü7.ere gönderil· 
miştir. Kôylümiızün bugün içinde bu· 
lundu~u hayat şartlarını ve milli geli
ri tesbit ederek her köy üç köy işlet
me etüdü yap c k olan gençlerimizin 
tetkikleri köy kalkınma programına e· 
sa" olacaktır. 

Rejim tarımı 936 yı; kurulu unun 
ilk verimleri alınan kemalist köyü ya
ratacak kadronun geri ve bakımsız kö
yü türk topraklarından kaldıracak olan 
büyük ve çetin savaşa giriş tarihi ola
rak kaydedecektir • 

Tarih eserleri araştırmasının verimli neticeleri 

ı İspanyol isyanı / 

lron yakınında kanlı Bergama kazıları bir çok tarih' 
bir harh 

( B:ışı 3. üııcü sayfada.) 
. 

ir çıkan yayınt,ıar resmen yalanlanmak-
tadır. 

Şimal ceplıe inde a ilel'İıı hedefi 
Bayon, 19 (A.A.) - Mavarre şımal 

cephesinde asilcnn giriştikleri hareke· 
tin hedefi hukumet kuvv~tleri için bir i
aşe merkezi olan Pasajet limanının zab· 
tı oldugu teeyyüd etmektedir. Bu lima
nın ele geçirilmesi hükümet kuvvetleri
nin bu mmta-kadaki mukavemetine bir 
nihayet verecctkir. 

Kırnl \lfons Prt•ııs Polra 
görii tü 

Belgrad, 19 (A.A.) - Avusturyada 
oturmakta olan eski İspanya kıralı Al
fons dün naib prens Pol'ü ziyaret etınlş 
ve öğle yemeğinden sonra derhal gene 
A vusturyaya dônmuştür. 

Be1çikada silah ihracım kontrol 
Brüksel, 19 (A.A.) - Kabine topla

narak ınilletlarclSl "aziyeti tetkik etm ş 
ve silih ve harb levazımı ihracatı hak
kındaki emirnameyi genişletmeği karar
laştırmıştır. 

Hukümet Fransa ve İngiltercnin hare
ketlerinden ilham alarak tayyare, gemi 
ihracatiyle ve harb levaımu transitini 
de hususi bir müsaadeye tabi tutmaya 
karar vermiştir. 

Hükümet ku,"·etlerinin 
mulaffaL.i)etİ 

Barselon, 19 (A.A.) - Katalonya 
hükümetinin askeri müşaviri albay San
dino, hükumet kuvvetlerinin is.ileri bü
tün Aragonya cephesi boyunca tard 
ettiklerim li e tay) c ı eterin bir asi iaşe 

trenini yaktrğrnı bildirimektedir. 
Majork'a çıkarlan hükümet kuvvet

leri de mukavemet göstermekte devam 
ediyorlar. Kayıpları hafiftir. 

Gt•nera] Oşoa ())dii. 
Madrid, 19 (A.A.) - Hastanede yat

ma~tta olan general Loper Oşoa ölmüş
tür. 

unla - 1arya'da hiikiimt't 
kuvvetleri 

Barselon, 19 (A.A.) - Mayork ada
sına ç.k.ınlan kuvvetler şefinin bir teb
liğ~ne göre, S:ınta-Marya bomb3rdıman 
edilmiştir. Hükümetçi kuvvetlerin ihracı
na devam olunmaktadır. 

General Mola'nm teftişi 
Burgos, 19 (A.A.) - General Mola, 

Valladolid'e giderek Fas'dan dün gelen 
Lejyon etranje kıtalarmı teftiş etmiş ve 
sonra Burgos'a dönmüştür. 

İhtilfil komitesi ile umumi kararga
hın yakında Burgos'dan Valladolid'e nak
li düşü.ıülmetkedir. 

Aksiyon }'ranscz }'asta 
satılmıyacak 

Rahat, 19 (A.A.) - Fasta "Aksiyon 
fra., ~,, gazetesinin satışı yasak edil
miştir. 

Sovyet-Çin 
anlaşması 

Ş~nghay, 19 (A. A.) - Dış işleı ba
kan muavini Senşiş, Çin ile Sovyet 
birliği arasında yeni muahedenin im
zasının yakın olduğunu bildirmiştir. __ .. __ 
l\ısa Dış Haberler 

Kiel, - İtalyan amirali Pa1adini, Go
rizia kruvazörü ile buraya gelmiştir. A
miral, büyük harb ölilleri libidesine bir 
çelenk koymuştur. 

Viyana, - Varşova'dan gelon ve Pa
ris'e gitmekte olan general Gamlen, dün 
Viyana'dan geçmiştir. 

Londra, - B. EJen, dün öğleden 

&onra 1ış bakanlığ?~.:ia vazifesine başla
mıştır. 

ZAYİ 
927 senesinde Ankara mıntaka Zira· 

at Mektebinden aldığım tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan kayı· 

hının hükmü yoktur. 
104 Numaralr 

ltfehmetHUseyin 

hakikatlaı·ı meyda ıa çı ardı 
B~ı 1 inci sayıfada 

araya toplamıştır. Ayrıca alimlerin tet

kikler sırasında istirahatlerini temin 
için de bir "ilim evi'' yaptırmıştır. 

Bergama'daki kazılar İstanbul al
man Asarı Atika Enstitüsü Direktörü 

Bay G. Wigand'ın himayesindedir. Ka· 
zıların başında Mühendis B. Zigenaus 

ve Kollaboratör'ü Dr. Stepban Schultz 
vardır. Hükümet komiseri olarak Ber
gama Müzesinin değerli ve çalışkan 

Müdürü B. Osman Bayattekin bulun
maktadır. 

Kazı ncr(•de ) apılı) or ? 
Bergamanın şarkında evlerin ıçıne 

kadar sokulmuş, 260 metre kadar şeh· 

rin içine giren büyük bir yapı oradan 
geçen berkesin dikkatini çekmektedir. 

Bu bina epiyce harab olmasına rağmen 
gene geçmiş zamanlardaki heybetini 

hatırlatmaktadır. Uzunluğu 260 metre, 
genişliği 110 metre ve dört köşelidir. 

Şimal ve cenub istikametlerinde birer 
yuvarlak kule vardır ki bugün bile bi 

risi depo olarak kullanılmaktadır. Ya
pının tuğlaları hep kırmızı renktedir. 

Bu scbcbten halk bu harabeye (Yanık 
Avlu) ismini vermektedir. 

Kazının güttüğü gaye: 
Şimdiye kadar birçok arkeo1oğlar 

ve tarih bilginleri bu binanın ne ola • 

bileceği hakkında muhtelif fikirler yü
rütülmii§Ierdir. Bir kısmı hamamdır, ba-

zıları, imparator sarayıdır, diğerleri ise 

borsa - pazaryeridir, öbürleri de fo -

rumdur demişler, daha başkaları ise 

kütüphanedir diye tahmin<k bulun

muşlardır. 1şte alman asan atika ens -

titüsü bilhassa bu fikirlerin hangisinin 

ve ne dereceye kadar idoğru olduğunun 
tahkiki için işe başlamıştır. 

Kızıl avludaki hafriyat 1934 sene • 

sinin şonbaharında başlamış fakat et -

raftaki evler istikametine doğru ame • 

liyat ilerlediğinden istimlak muame

lesinin yapılması için ertesi seneye bı

rakılmıştı. Bu müddet esn:ısmda yirmi 

kadar ev üç bin kırk liraya satın al n

mış ve yıktırılmıştır. Artık ehem'yetli 

bir mani kalmadığından 1935 senesinin 

ilkbahar ve yaz mevsimlerinden ta '!a

manımrza kadar bazı aralıklarla devam 

etmiştir. Toprak dckoviller vasıtasiyle 

kat kat kazılarak kaldınlmıf, bu suret

le binanın mermer döşemeleri tama -
men meydana çıkarılmıştır. 

Ameliyat ilerledikçe yapının yıkıl

mış kl$ımlarının temelleri, direklerin 

altları, etrafa devrilmiş büyük kolona

lar gözükmüştür. Bu mermer aütunJa. 

rın bir tarafına kadın diğer tarafına da 

erkek büstleri işlenmişti. Atina'da 

böyle kolonalara rast gelinmiş olmak -

la beraber bılhassa kadın bustunu t 

şıyan sütunlara rast gelinmiş ve tii 

hiç bir yerde bulunmamıştı. Ozer 

ki sütun ba l•kJarı grek başlıklar 

işleme itibariyle i.ıst ndür. Arada 

rada kiıçiık heykel parçaları, 

el ve ayaklar ve bir de sıgır başı bil 
lunmuştur. 

Kızıl adu bir mabc ldir: 
Bütun bu belgeler ve yapının d• 

ruşu, çıkan temellerin biçim bize 

muazzam binanın bir mabcd olarak 

şa edildigi fikrini vermektedir, Bıı ff'1 
kir bir zan halinde kalmamış diğer 

b zı emarelerle kuvvetleşerek kati 

hüküm haline gelmiştir. Bu bi 

bütün tahminler hilafına olarak ~ 
oluşu arkeologları pek şaşırtmıştır. 

Eskülap'ta kazı yapılırken bulL111 

bir heykelinin altında "Elen Ad 
için'' diye bir yazı vardır. İmpara 

Adrian zamanında gtizel sanatları ço 

koruduğundan halk tarafından çok 

vilirdi. Nihayet kendisi llih derece 

sine kadar yükseltilmişti. 1mparat 

İz.mirden eski Pergamus şehrine geld 
ği zaman eskülapın yani sağlık yurdır 
nun yeniden ihya edilmesini enıretırıİf 
ti. Buraya imparatorun havaya d~ 
bakan çıplak bır heykeli de dikihllİf' 
ti. Kızıl avlu da bu zamanın inli' 

arasındadır. Bilhassa kazıda bul 
ihramını sırtından atmış bir beY 
parçası da Adriya'na çok beıueınektı". 
dir. o vakitler adetti: Kalelerin y 
na bir de kıral için hususi mabed 'f1', 
parlardL Nitekim Bergama akroP"1~ 
nün yanına imparator Trayan isi~ . . -tt 
mahcd, gene on bin ki~i1ik aınbtcr"' 
civannda Dionisu adına Karak~ 
mabedi inşa edilmişti. O halde bu bl 
nanın da pazar yeri gibi bazilika o 
yıp ilahlaştırılmış imparator Adri 
için yapılmış bir mabcd olduğuna 1'ıl" 
petle karar verebiliriz. 

İsa dini Ege'ye kadar yayıJdıkt~ 
sonra bu bina St. Jean kilisesine tah" ı 
edilmişti. Bizanslar zamanında a) rr~ 
temeller yapılmıs ve büyilk koloıt1. 
ilave edilmitşir. Y.~ abedin ortasındalt1 

mermer döşemelerin etrafında çepçı~ 
ce yükselen iki metre duvar da bi~a.•ı:. 
lardan kalnmtrr. Bütün bu sonrakı ll 
veler m oc 'in eski şeklini bo:ı:ırıııfr 
heybetli Lnai .ı b ka bir ~örüııii er
miştir. 

0 Şimdiye kadar vapılan knzı1ar ı 654 

lira sarfedilmı~tir. 

--~-----·-·---------] oe Luis Şarkeyi dövdü 
Nevyork. 29 (A.A.) - Zenci bok~ 

Joe Lnis r.ski dünya şampiyonu şarkV 
yi üçüne.il ravntta nakavt etmek sıı~ 
tiyle ma~lub etmi~tir. 

Ziraat Enstitüsü tal ebeleri 

Zıraat Enstıtüsu talebeleriniıı bu1und uğu Zonguldak şehrimizden bir gör 

Zonguldak, 19 (A. A) - Ankara Ziraat enstitüıurı n 66 kı ılık bır 
grupu öğretmenleriyle birlikte dün Safranbolu ve Filyos inden Zo 
geldiler. Maden mektebinde misafiı edil diler. Talebeler Hav-adaki 
geler:ini gezdiler Dün halkevi tarafından misafirlerimiz şerefine yuz la ı 1 

fay verildi. Halkevleriyle samimJ hasbib sller yapıldı. Gece de hükümet bah t it 
de halkevi müztk kolu misafirlerin i§tir §kiyle mill1 oyun ve eğlenceler tef {Jr 

edtlmiftit. Misafirler Zonguldağın sanayileşme yolundaki ilerleyi§ınden v;;,,. 
dükleri i'ten alakadan ,ok memnua kal mqlardır. Misafirler bu gün Sa 
barebt etmiılerdir. 
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Dil Kurultayı Ü-cüncii .. 

Dcıvetli üyelerin ilk listesi 
• kanı), B. Şemsettin Cunaltay (Sivas), 

(Ba~ı ı. ıncı sayfada) Bayan Ferruh Güpgüp (Kayseri), B. 
Genem) K.ızım Özalp (Sil Bakanı), B. Fikri Mutlu (İçel), B. Fuat Bulca (Ço· 
Ali Çetınkaya (Bayındırlık Bakanı~, ruh). B. Fu d Sinnen (Erzurum), B. 
B. Ali Rana Tarhan (Giunruk ve tnhı· 

0 
ktor Gıılib Kahraman (Bursa), B. 

~rlar B kam), B. Celal Bayar (Eko· G:lib Pekel (Tokat), B. Ha Kezer (Ba-) 
nomi Bakagı), B. Muhlis Erkmen (Ta· . B Tahsin Co kun (Kastamonu 
rım Bakanı), Doktor R fik Sayd m lıke ır) · d) B Hakkı 

) B Ubeydullah (Bayazı , . 
(Sa hk v Sosyal Yardım Bakanı ' iılıço lu (Muş), B. va fı Çınay (Ma· 

:S Tevfik Fıkret Sılay (Kamutay A • ) B Hakkı Saydam (İçel), B. 
a anı), B. Rafet Canıtez (Kamutay ~:~k/ U~gan (Van), B. Halil Mc.nte· 
Asbaşkanı), B. Hasan Saka (Parti Grup (J ) B Yaşar özcy (Manısa). 
Asbaşkanı), B. Dr. Cemal Tunca (Par- ~c Yu::r ~adı. (~ugla) , B. Halil Tiırk· 
tı Grup A ba kanı), B. Aka Gunduz · (Zonguldak), B. Yusuf Ziya Özer 
(Anlcara) , B. Avnı Dogan (Yozgat), m~n rd B k (Baya· 
B. Aziz AkyUrek (Erzurum). B. Baha (Eskı ehir), B. Ha ı ayra . 

A zıçl), B. Zeki Mesud Alsan (DıyarıbBe· 
Öngôre (Kars) Bayan BenaJ rım.an k ' ) B Halid Onaran (Burdur), . · 
(İzmir), B. Ce~n Uybadın (Tekirdağ), ır ' . Z Etılı 
B G. " h e) B Hamdi Aksoy (İzmir), B. ıya 

1 . Edip Servet Tör ( umuş an 1 
' anakkale), B. Ziya Karamursel ( s-

Ahınct İhsan Tokgoz (Ordu)~~· .~al~ı (Ç b l) B Hamdi Dikmen (Konya), 
kılıç (İstanbul Emniyet Dire 0 JU ' • ~n Z~y~ N.urı Bırgi (Kocaelı), B. Ha· 

'Emin Arslan (Tokat· Denizli),~· Fa- aa~ ~avıd Belul (Çoruh). B. Hasan 
lih Rıfkı Atay (Ankara), B. F rıd Cc· Fclımi Atat' (Gümuşhane) , B. Hasan 
1 J Güven (lrel), B. ,Fuad Gokbudak ., H 

~ kk 1 Ferid Peker (Kayserı), B. asan (Urfa), B. Fuad Omay (Dr. Kın ~ e· d ç 
li), B. Fuad Ziya Gıyiltepe (E~.azız) , Hayrı Tan (Kocaeli), B. Hay ar er-
B. Ridvan Nafiz Edgüer (Kultur Ba- ç.cl (Afyonkarahisar), B. Ha}dar Ruştu 

kanlığı Yönetkeri), B. Hakki Ş. Erel Öktem (Denizli)• BH H~~~:d~~i~;;i~ 
Ctstanbul). B. Şiıkrü (Emniyet Genel (Balıkcsır), Bayan a~ (M ğla) 

N'h Boztepe yarbckir), B. Hüsnu Kıtabçı u h' ' 
Direktôru), B. Halil ı at B İbrahim Çolak (Bilecik), B. İbra ım 
(Trabzon), B. Hamdi Gürsoy (1stan· · . . J') General İhsan 
bul). B. Hikmet Buyur (Manisa), B. Süreyya Yı~ıt (Koc~ ıt, f n Ferid Al· 
liilml Oytar (Mal tya). B. Hu ... nü Ko- Sökmen (Gırcsun), · r a (Af 

~ (M d' ) B tzz.et Akosman • nay (Tokat), B. Asim Us (Çoruh), Or· paya a.r ın ' 'Ki 
1 

Akeken (Mani· 
general Fahrettin Altay (Birinci Ordu yo)nkaCrahısaıl),K~·zım n Sebüktekin (Di-

d S (Bur sa , enera ( Genel 1ıpcktoriı), B. Esa agay • bek' ) B Mazhar Miıfid Kansu De· 
aa), B. Hakkı Tarık Us (Giresun), B. ~rl') ~a~a~ Mebrure Güvenç (Afyon-
Abdulhak Fırat (Erzincan), B. Doktor :ız 1h'. ) B Mecdi Boysan (Edirne), 

Abravaya (Niğde), General Ahmet Yaz- B:r~;:;e; Nazif Sirel (Kars), ~· 
ga (Urfa), B. Ahmet Hamdi Dilanen Mehmet Sner (Kiıtahya), Bayan Melı· 
(Konya), General Ali Fuad Cebcsoy ha Ulaş (Samsun), B. Mithat ~lam 
(Konya), General Ali HikJJlC't Aycrdem ) B M.tlıat Şükrü Beda (Sıvaa), 
(Gaziantep) B. Ali Şevket ÖndcraeY ~~n-:::1 ·M~hf~in AkyU.z (Kars), .B. 
(Gümü hane), B. Ali zırh (Çoruh), Muhittin Ba'ha Panı (Ordu), B. Muhıt 
B. lbrahiın Grantay (Kastamonu), B. tin Dinçsoy (Urfa), B. Muzaffer Kılıç 
Kuım Nami Duru (Manisa), Korgene- (Giresun), B. Mükerrem Unsal (lspar· 

1 Ö Haliı Bıyıktay (İstanbul Ko- ta), B. Münir Çağıl (Çorum), Gcne.ral ra mer .. k (T k 
) General KA:zım Dırı ra • Nacı' Eldeniz (Seyhan), Bayan Nakıye mutanı • al Al' Fu Ö 

ı k Ö ) Gener ı • ) B D N et mer ya Genel spe t ru • Elgün (Erzurum , · r. eş . 
at (Harb Akademisi Komutanı), Gene- Eıdelp (1 tanbul), B. Dr. Osman Şevkı 
ral Fehmi (Merkez Komutanı), Gene· Uludağ (Konya), B. Ömer Asım Ak~oy 
ral İbrahim (Selimiye Tüm Ko~utanı), , (Guiantep), B. Rahmi Koken (İ.zm~), 
General Suphı (İstanbul Tip Fakilltesı B. Rasih Kaplan (Antalya), B. Rasım 
Dircktorü), General Tufan (İstan.~ul Başara (Sivas), B. Dr. Ragjm Ferid 1' • 

Tiım Komutanı), B. Muhittin .Ostun- lay (Niğde), B. Recep Zübtu. So~dak 
dağ (İstanbul llbayı), B. tsmaıl Hak~ (Zonguldak), B. Refik İnce (Manısa), 
kı Uzmay (Bolu) , B. Ma~m~~' Esa B. Resai Erişken (Tokad), Bayan S~bı· 
Bozkurt (lzmir), B. Lutfı Mııfıd Ör· ha Gökçül (Balıkesir), Bay n Sabıha 
deş (Kırşehir), B. Kemal Ünal (lspar· Gôrkey (Sh-u), B. Sabri Toprak (Ma-

ta), B. Belıc t Günay (Urfa),. Bayan . ) B Sadettin Ferid Talay (Bursa), 
) B Bekır Kale- nısa · . S 

Bahire Bediz (Konya • · B Salih Bozok (Biledi:), B. Selım ır-
11• (G . ) B Bcrr Tiırkcr (Afyon) · (Ordu) Bayan S:miha Hıza! azıantep , · ~ Ak 1 n n Tarcan • 
G B · Ömer a ı b ) B Sürc)')'a Tevfik Genc.a cııeral Doktor esım ) B (Tra zon , • . 
(Bilecik), B. Cemal Husnü (B:' 1 · T kad) B. Dr. Şakir Ahmet Edız 

Damar Arıkoğlu (Seyhan), B. ru • ~K:tah}:a), B. Şakir Kcsebir (T~k~r-
lah Barkan (Malatya), Bayan EsınaZ. dal.), General Şefik Tursan (Denızh), 

F 'k Kaltakkı· • ) B Ş k Nayman (Seyhan), B. aı k' c kibe lnscl (Bursa , · ev et 
Ö k (Tc ır Bayan ve .. _ 

ran (Edirne), B. J<'aiz ztra • .Dağ (Konya), Gene~l S. Şukril Gok· 
da ) B Fakihe Öymen ( htanblıl), berk (İstanblıl), B. Şukrll Koçak (Er· g ' ayan ) B yan 
B. Fatin Güvendiren (Bursa ' a h m) B Tevfik.Bilge ( Diyarıbcdir), 

d . ) B Ma • zuru • · 
Doktor Fatma :Memik (E ıme ' · • B Tevfik Tannan (Seyhan), Bayan 
rnud Soydam (Siirt), B. Mehmet ~n T~rkin Baştuğ (Antalya), B. Vaı.fi 
\'urdakul (Urfa) Bayan Mihri Pe i Ra.Ut s vil (Sivu), B. Yahya Gahb 

' c.. f özkan r K al T (Malatya), B. Mustafa or-re . ah a) Kargı (Ankara), B. Yusuf cm cn-

(Burdur), B. Na id Uluğ (Kut y d' oirı:.ek (Sinop), B. Abdürrezzak Şatana 
..., k ) B Necme • • " ki (A d ) o. Nazım Poroy (To at • · (Mardin), B. Adnan Erte n Y ın • . ş ef Aykut t b dın Sadık (Sivas). B. er B. Ahmet Hamdi Denizmcn ( ~tan ul), 
(°!:".... • c;· an (Bursa), ı A (Kavcerı) B Ah ~ırne) B Rdık ur B. Ahmet Hilm rga . J- • • • 

' ' R ni Bar· B Ahın B. Remzi Çınar (Sivas). B. uşc (Gi· met öxdemir (Eskişchır), ~t 
kın (Sam un) B Sadri :Maksudi Saffet Ohkay (Eloziz), B. Ahmet Ulus 

• · 1 'r Ba-resun), B. Saffet Arıkan (Ku tu 

ULUS 

(Ankara), B. Ahmet. Vefik Uluçay 
(Niğde), B. Akif AkyUz (Ç<lruh), B. 

Ali Barlaı (btanbul), B. Ali Münif Ye
gcn<ı (Seyhan), B. Ali Rıza Esen (Kır-
chir), B. Ali Rıza Özenç (Çorum), B. 

Ali Rıza Türel (Konya), B. Ali Tunalı 
(Samsun). B. Asaf Doras (Bursa), 
Dr. B. Asım Sirel (Sam un), B. Atıf 
Akgüç (Bursa), B. Atır T'ilziın (Çoruh) 
B. Cavid Oral (Niğde), B. ~le! Men· 
gilibôri.ı (Antalya), B. Cemal Akçın 

(Afyonkarahisar), B. Cem 1 Takin 
(Konya), B. Daniş Eyüpoğlu (Trabzon}, 
B. Durak Sakarya (Gümü ane), B. E 
dıp Erkin (Mardin), B. Ekrem Pekel 
(Yo gat), B. Dr. Emin Cemal Suda 
(Bolu), B. Emin Draman (Yozgad), 
B. Emın tnankur (tçeJ), B. Emin Sa
zak (Jı: ki,ehır) B. Enver Adakan (B • 
lıkesir), B. E d Çakmakkaya (Zongul· 
dak), B. Esad Özoğu (Kars) B:_Şercf 
Demirel (Ankara), B. Etem Tuncel 
(Samsun),. 

Bay Eyub Sabri Agol (Çorum), Fa

ik Soylu (Nigde), Dr. Galib Ostun (Sı
nop). B. Halid Mengi (Nıgde), B. Dr. 

Hamdi Berkmen (Denizlı) B. Hamdi 

Onoun (İçel), B. Hamdi Yalman (Or-
b k) 

du), B. Hasan Karabacak (Zonğulda ' 

B. Dr. H s n Vasıf Somyurek (Balıke

sir), • Hari Çırpan (Ankara), B. Hay

rullah Ergin (İstanbul), B. Hazım B~ 
rekçı (Kır ehir), B .Hikmet Işık (Erzın· 

d. ) B Hil· can), B. Hılmi Çoruk (Mar ın • ·• 

B Hilmı Umi Ergencli (Çanakkale), • 
ran (Seyhan), B. Hulki Aydın (Sıırd), 

. · ) B Hu~ B. Hu!Osı Oru!:oğlu (Sınop ' · 

H . ıneddin 0-rem Ergun (Tokat), B. usa 
. · Avni Er· kan (Sınop), B. Dr. Hüseyın İ 

can (ML •la), B .Hüsnu özadınar ( s-
. , ld ·an (Kars), parta), B. Husrev Kızı og rah' 

B. İbrahim Arvaa (Van), B. lb ~m 
ı h' Deınır· Dalkılıç (K;Jtahya), B. bra ım 

alay (l&parta), B. lbrahım Mttı: (Sey
han), l>. ihsan fav (I:-tyQ .it), B. İsma
il Çamaş (Ordu), B. İsmail Hakkı Nu
m3n (Amasya), B. İsmail Kemal Alp
sar (Çor<rm), B. lamaıl Mchınct Ugur 
Sıvas), h. Hmail S:1lJ1 ncu CGiresun), 

B. lsm t Eker (Çorum), B. İsmet Öz
damar (Eski chir), B. Kamil Dursun 
(İzmir), B. Kamil İrdelp (Niğde), B. 
Ka ım Gürel (Konya), B. Kazım Okay 
(Konya), B. Dr. Kazım Samanlı (De
nirJi), B. Kem Jeddın k (Koc eli), 
B. Kemal Ku ün (Mara ), B Kenan ö
rer ( fani a), B. Dr. Lütfı Kırdar (Ku
tahya), B. Dr. Mazhar Germen (Ay
dın), n. Mehmet Ali Yurker (S msun), 
B. Mehmet Demır (Bnlıkesir), B. Meh
mec Erten (M r ş), B. Mehmet Guneş
dogdu (S:ımsun), B. Mehm t Scyfeli 
(J< ır chir). B. Mehmet Şahin (Gazian
teb). B. Mıtat Aydın (Trabzon), B. Mi
t t I e'lli (Bolu), B. Mitat Kuzay (Bo
lu), B. Dr. Mustafa Bengi u (Çanakka
le), B. Dr. Mustafa Cantekin (Çorum), 

B. Mustafa Eken (Konya), B. Mu ta
fa Fehmi Gerçekcr (Buna), B. Musta
fa Halid Üner (Konya), B. Mustafa ön. 
sav (Cankın), B. Mustafa Ulusan (Kon
ya), B. Münlp Boya (Van), B. Mü fik 
Ayaıh (Ankara), B. Nabı Rız.a Yıldı
mn (Çorum), B. Nafiz Aktın (Amasya), 
B. Nafiz Dumlu (Eraurunı), Bay Na
hid Kervan (Kayıeri), B. Naki Yüce
köy (Mu ), B. Nazmi Topçoğlu (Ay
dın), B. Nedim Boutık (Kocaeli), B. 
Numan Aksoy (Anulya), B. Nuri Gök
tepe (Avdm). B. Nuri Tamaç (Kasta
moni), B. Nuri Tuna (Mu~Ja), B. Nuri 
Ural ( 1nra'!), B. Osman Diçcr (Mn
dın), B. O man Erçin (Ma..nisa), B. Os
tr."n Işın (Eski cim). Gı-ncral Osman 
Koptagel (Mal tya), B. Osman Nivazi 

SAYFA 5 
• 

B. Saıuue) IIor un linıaııları • • 
Zi) arttı 

I.ondra, 19 (A A.) - Bahrfrc bnkanı B. Snmucl Hoı bu ayın sonlarına doğru 
Ccbcluttanlr: ve Malta drni?. ıisll'rini ıysrl't cdcccktır. 

Burcu (Balıkc ır), B. Osman Taner 
(Malatya), 

B. Ömer Biç r (Sc}han), B. Ömer 
dınç (Kütahya) , B. Ömer Evci (Yoz • 
gad), B Ömer Kuntay (Kara), B. Ör
ge Evren (Balıkesir), B. Rftgıb Akça 

(Kocaeli), B. Ragıb Özdcmiroglu (Zon
guldak), B. Rahmi Selçuk (Balıkesir) 
B. Raif Karadeniz (Trnbzon), B. Ra
ıirn Akt:ır (Ankara), General Refet 

Bele (1 tanbul), B. Remzi GUres (Ga

ziantep), B. Reşid Ö7.soy (Kayseri), 
B. Rifat Ar.ıs (Ankara), B. Rifat Unür 

(Çankırı), B. Rifat Varda (Zongul • 
dak), B. Dr. Riza l.event (Mardin), 

B. Rüştu Türker (Diyarbckir), B. Sa
dettin Epikmcn (İzmir), B. Sadettin 
Uraz (İstanbul), B. Dr. Sadi Konuk 

(Bursa), B. Dr. Saim Oıel (Manisa), 
B. Salih Kurgay (Kayseri), B. Sami 
Erkmcn (I{ast:amonu), B. Sırrı Day 
(Trabzon), B. Sırrı İçöz (Yozgad), B. 
Sıtkı Şerif Eken (Kastamonu), Gene-

re! Sıtkı Üke (Tokat), B. Sungur (Yo.a 

gad), B. Sulcyman Demir~cn (Kays • 
ri). B. Sulcyman Sırrı Gedik (Trab • 

zon), B. Şakir Kınacı (Ankara), B. Şe'I 

ket Erdoğan (GilmUşanc), B. Şevket 
Ödul (Kırklareli), Bay Şevki Çiloglu 

(Muş), B. Şevki SUsoy (Siirt), B. Şe• 

rif İlden (Kastamonu), B. Şükrü Gil • 

Jcz (Bolu), B. Şükrü Yaşın (Çanakka· 

le), B. Tahir Hitit (Manisa), B. Tah· 

sin San (Aydın), B. Dr. Taptas (An· 

kara), B. Tayfur Sögmen (Antalya), 

B. Tevfik Arıcan (Antalya), B. o,, 
Tevfik Aslan (Kastamonu), B. Turguf 

Türkoğlu (Manisa), B. Veli Yaşın 

(Kayseri), B. Yatar Yazıcı (İatanbul~ 
B. Yus\ıf Başkaya (Denizli), Gener~ 
Zeki Soydemir (Erzurum), B. Ziy{ 
Ba ara (Sıvas), B. Ziya Esen (Çank' 
rı), B. ZUlfü Tigrcl (Diyarbekir), Bııı· 
ZUhdu Akın (Kırklareli), B. Ztihd 
Durukan (Samsun). 

dliye Vekaletinden : 
1 - Ankara Adliyesile Temyiz mahkemesindeki kalörifcrler 

için alınacak 150 ton kok v 130 ton da lavamarin kömürlerinin ka· 
palı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 eyl\ıl 936 tarihinde perşembe günü aa t on 
dortte T myiz binasında Adliye Vek Jeti Leva ım Müdurli.ığü oda· 
ında toplanan eksiltme komisyonu tarafından y pılacaktrr. 

3 - İsteklilerin bu hususa aid şartnameyi Ankarada Adli)'C 
Vekaleti I.evazım mUduriyetindcn lstanbulda AdJiyc Levaıım me
murlugundan parasız alabilirler. 

4 - Beher tonu için tahmin edilen bedel kok kömurU için (32) 
ve Lavamarin kömürü için (30) liradır, 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muhnm
meninin % 7.S ğu nisbctindc olan 652 lira 50 kuruşu nakden ve ya
hut devletçe nakit mukabilinde kabul edilen tahvilatı mahalli mal 
sandıgına teslim etmiş olduklarına dair olan sandık makbuzlarile 
teklif mektuplarını havi mUhürlU zarflannı eksiltme saatından bir 
saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri taşradan teklif 
mektubu gönderecek olanların da aynı saata kadar yetifmcslni te
min için daha evvelden poıtaya tevdi etmiı olmaları ve dıı zarfla
rın mühür mumu ile ayrıca mühürlenmiş olması llzımdrr. 

(491) 2-3809 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara • Çubuk Baraj yolunda asfalt dökUlme1:e başlanacağın· 

dan 17 Ağuatoı pazartesi gUnilnden itibaren cumarteai ve pazar 
&Un terinden maada difer &ünler sabah saat 6 dan akıam aaat ı 7,S 
kadar yolun •calti nakliyeye kapalı bulunacağı ilin olunur. 

(413) 2-36?7 

·inden ilan~ Ankara A kerlik Şuh 
ihtiyat ıubay y tiıtiritmek Uzere kısa hizmetli askerliğine 

karar verilmiş olan tam ehliyetnameliler ı Eylul 936 da ihtiyat 
subay okulunda bulun~k uzere sevk edileceklerdir. 28 ağustoı 
936 g{inune kadar ubeyc mtiracaatl:ırı. (389) 2-3658 

Tefrika: o: 29 
ni beyni, denyi ve andoknn guddelf'nnı ~ :." 

ı eden hocre oyları sabit hocrelerdcndır. l ır 
ı~ en hocrcl r uzuvların 1skcletmi te kil e r 
1 r. Bunlar her t r fta ha dırl r. 1 kelete • d • 
] it-re, kan d marlarma "e uzml ru l zım o n 

l.l r surunürler. Bunların d h büyükleri 
l n monositler, hakiki aht potl rdır ki sayısız 

koli rmd n baş a d lgal rucı bir gı ı ile de kap· 
lıdırl r Bu gışanm kıvrıml n ıçine höcrelerle 
mıkropları aldık tan sonra onlarla oburca kcndi
lermi be lerler. 

muhitin fiziko - şimik deği"ikliklerine cevab tel" 

~--· .... -
I ı 11ı • 1 ve el t kıligi v :ren kılurd k. k,. ık 

h 1 nesı , elastiki nesic gıbi t ırh m ddt"leı bun 
ı rın etrafına bırikirler. Bunlar, oyiu zam. n.dll, 
takallus eden un u lar hal ne de inkılab ederler. 
Bunlar kalbin, h ım cihazı mecralannıq • ~e 
Jokomotor cıhaznnızm adaleleridir. Bunla~ .?ız· 
ı re hareketsiz gorunmeHe ve bugiin eskı . sa• 
bıt" vasıflarım m h faza etmekle bernber, ı~ 
manm gösterdiği uzerc harekete de muktedır· 
ı rdir. Fakat hare etleri yavaştır. Ze)

41
tiny ~nm 

üzerinde yoyı ğı gibi kendi muhitlerı~.de 
~uyar ve cisimlerinin .ma) i kütl . i için~~ .. yuz· 
mckte olan nüvelerinı de peşlcnndcn ıurukl:r· 
}er. Müteharrik höcrelcr arasında kan ve n~~o
l 'n türlü )ökositleri vardır. Bunların gıdı!l 
1 eni drr Birden fazla nüveli lökositler arnı· 
~ız ben~erJer. Lemfoıitler, küçük böcekler aibf, 

Şi eler İçihde bu turlu tipten hocreler besle
nıp Y ti tınldiği takdirde bunl rrn karakterleri 
tiırlu oydan mıkroplann karakt rleri gibi der
hal gözle görünür bir h 1 lır. Her tipin kendi· 
ne has vasıflan vardır ve vücudclan yıllarca ay
rıldıkları takdirde dahi bu vusıflan muhafaza e
derler. Seyir ve hareket ıekilleri, biribiriyle 
birlC§me tarzlnn, topluluklarının manzarası, ço
ğalı lnnmn nisbeti, ifraz ettikleri maddeler, is
tedıkleri gıdalar ve bizzat kendi biçim)criyledir 
ki hocre oylan vasıflarını alırlar. Her höcre ce· 
miycti, yani her uzuv kendi kanunlarını bu il
kel vasıflara borçludurlar. Höcrelcr yalnız ana
tomicilcroe malum olan karakterlere sahib olsa
lardı uzviyeti tqkil etmek iktidarını haiz bulu
namazlardı. Bunlar, kendi mutad vuıflan \-. 

kil edebilecek nuıhiyette birçok mukadder va .. 
sıflan sayesindedir ki hôcrclcr, tabii hayatın de
vonu veya ha talıklar esn mda zuhur eden yo- • • 
nr vaziyetlere k r r koy bilirler. 

insan vücudu kütle h. linde ve hareketli bir 
butundür. Ve onun ahengi hem kan ve hem do 
bütün höcre gruplannm mücehhez bulundukla. 
rı sinirlerle temin olunmuştur. Ne iclerin mev• 
cudiyeti, mayi halinde bir muhitin mevcudiye• 
ti olmak11zm ta vvur olun maz. Bunlar, ne
siderle uzuvların şekilleriı i te bit eden besle
yici mecralar nra ınd ki znruri miınasebetlcr• 
dir. Bu § kil, oym znm nda, guddelerin ifr za
tına mahsus ıtrah yollnrmın mevcud olma rno 
da tabidir. Vücudun biitün iç tertibatı anatomi 
unsurlarının \egaddi ihtiyaçlarına bağlıdır. Mer 
uzvun yapılı§ma, höcrelerin, besleyici madde, 
leri meb u' Jlan ve tcgaddi rüsubiyle hiç bir su
ret1c taciz olunmıyan bir muhitte bulunmalım 
zarureti hükme-der. 

(Sonu var) 
• 



SAYFA 6 

Ankuı~a \ aliliğindcıı : 
Stadyum ve Hipodrom alanında kullanılmak üzere bir traktör jle 

altı adet çim makinesi 30 - 7 - 936 da ihalesi yapılmak için kapalı 
urf usuliyle ek,.;iltmeye konulmuş ise de istekliler tarafından tek
li fedilen bedel layiki hadde görülmemiş olduğundan mezk\tr maki
neltr 30-7-936 tarihinde itibaren bir ay müddetle pazarlığa ko· 
nulmuştur. 

Keşif bedeli 5000 liradan ibaret olan bu makineler için isteklile
rin 375 liralık teminat mektupları ve ticaret odası vesikalariyle bir
likte her pazartesi ve perşembe günleri saat 16 da vilayet binasın -
da toplanan daimi encümene gelmeleri ve şartnameleri görmek üz
re vilayet nafıa müdürlüğüne baş vurmaları (266) 2-3473 

Pazarlık usulile eksiltme ilanı ; 

Kiitahya Li ·esi Direlit(irl~Oiinden : 
ı - 21 temmuz 1936 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere 7 ter:?· 

:nuz 1936 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 
ve talip çıkmıyan Kütahya Merkezinde yapılacak yanık lise binası
run inşaat ihalesi 22 temmuz 1936 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla münakasaya kon11lmuştur. 

2 - Bu in~.aat mezkur binanın ( <5002) liralık bedeli keşfinden 
fimdilik hülasai keşif mucibince (29968) liralığından ibarettir. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi 
Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
Hususi şartname 
Keşif hulasa cetveli 
Projeler ' 

Istiycnler bu şartname ve evrakı l,S lira bedel mukabilinde vi-
layet Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. · 

4 - Eksiltmeye girebilmek içni isteklinin (2250) lira muvakkat 
teminat vermesi lazımd.r. 

5 - İsteklinin pa arlığa girmezden evci Nafıa Vekaletinden a
lacağı ehliyeti fenniye vesikasını vilayet Nafıa Müdıirlüğüne gös-
termeğe mecburdur. (97) 2-3233 

1afıa 1 e {aletiııden: 
28 eyllil 1936 pa rte i gunü saat 15 de Ankarada Nafıa v~ka

leti malzeme komisyonu odasında 18540 lira muhammen edelli 13 
kalem atelva tezgah1nın kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacak
tır. 

Eksiltme şartn mesi "e teferruatı An karada vekalet malzeme 
mıidürlüğunden parasız alınabilir. 

Muvakkat teminat 1390 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklıf mektuplarını resmı gazetenin 7.5.936 tarih ve 

3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa vekaletin
den alınmış vesika ile birlikte 28 eylül 1936 pazartesi günü saat 
14 e kadra Ankarada vekalet malzeme müdürliığüne vermeleri la-
zımdır. (305) 2-3611 

Siliflie Jandarma Ollu1ıı Eksilt
me Komisyonu Ba~kaıılığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: ''160000'' kilo ekmektir. Tahmin edi· 
len bedeli "On altı bin sekiz yüı'' lira olup muvakkat teminat mik· 
tarı bin iki yüz altmı liradır. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 1 eylUl 935 gününe rasthyan 
salı günü saat 10 da Silifke Jandarma Okulu binasında toplanan 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Ekmek için konulacak unun ve ekmeğin evsaf ve ~eraiti o
kul salonunda asılıdır. 1stiyenlere bedelsiz verilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerden kanuni ikametgah ve ticaret oda
larına kavıtlı olduklarına dair vesikalar aranacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatı için sandık 
makbuzu veya Banka mektuplariyle teklif mektuplarını kanunun 
tarifatı dahilinde ve kapalı zarf içinde ihale saatinden bir aat önce 
komisyona vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra verilecek mektup· 
ların kıymeti olamıyacağı ilan olunur. (4545) 2-3730 

Anl{ara Valiliğinden : 
Ankara merkez ilk okullarile Etimes'ut ve Onuncu yıl yatı okul· 

Jarma (120000) kilo odun, (7830) kilo mangal kömürü, (2530) kilo 
çıra alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Ma
arif Müdürlüğüne ve ihale günU olan 27-8-936 perşembe günü saat 
16 da% 7.S dan (218) lira teminat akçeleriyle şartnamede yazılı di· 
ğer vesaiki hamilen daimi encümene müracaatları. (402) 2-3671 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

1'1erkez Hıfzıssıhha J\ılües esesi Sa· 
tın alma Komi yonu R~isliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan eşya: Müessese Serum hayvanlarına 
satın alınacak Arpa, Ot, Saman, Kepek, Buğday muhammen bedeli 
(5330) liradır. 

2 - lstiyenler şartnamesini Müessese muhasip mutemetliğinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 1-9-936 sah günü aaat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 403 lira 50 kuruş mu

vakkat teminat vermesi bundan başka resmi dairelere karşı en aşa
ğı 7000 liralık Arpa. Saman teahhüdünü yaptığına dair vesika almış 
olması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazdı saatten 
bir saat evveline kadar müessese müdüriyetine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ite 
gönderilecek mektuplar nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
Uzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (442) 2-3724 

Gebze ilçellaylığnı dan : 
Gebzenin Arhanh ve Tepebiran köylerinde yapılacak 31 göç

men evi kapalı zarf usulile ağustosun 10 uncu pazartesi günün
.den itibaren ıs gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale ağus· 
tosun 24 üncü pazartesi günü saat 14 de Gebze ilçebaylığında iı· 
k~~ ?airesinde komisyon tarafından yapılacaktır. Kilit, menteşe, 
çıvı ıdarece temin edilecek ve diğor inşaat bütün malzcmeıile 
müteahhide aid olacaktır. Bir evin keşif tutan 476 lira 16 kuruJ• 
tur. 31 evin bütün keşif tutarı 14574 lira 96 kuruştur. 

B - Yüzde yedi buçuk tetninat 1096 lira 12 kurus '20 santim-
di~ -

C - Bu işe art şartname vesair projeler 150 kurui mukabilin
de iskandan alınabilir 

.n - İsteklilerin ticaret odasına kayıtlı olması ve bu gibi iş· 
len yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmesi ve matbu nizam
n~mesin: .göre tanzıtn edilecek beyannameyi dotdurarak ihale gü- ı 
nunden ıtıbaren en az sekiz gün evvel ibraz ile fehni ehliyet vesi-
kası alması lazımdır. (526) 2-3822 

ULUS 

Sinekleri öldürmek için 

yalnız FLiT ahnız, 
Fena ve teslrsız hafarat öldurücU maviler 
almakla paranızı beyhude yere israf etme· 
ylniz ve FLIT'in aahtelerınden sakınınız. Al· 
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
siyah kufaklı aaker resimli aarı tenekeler: 
içerisinde sahldıiını hatırınızda tutunuz.~ 
Bu tenekeler mühürlü oldutundan her türlu 
hiyleden aridlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütun haşaratı oldürebılıralniz. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı' 

Tun<·eli 1afia Direl{törlüğünd~u 
ı - Eksiltmeye konulan iş: (Tunceli Vilayeti Ovacık (Plür) 

kazasında hükumet konağı inşaatı) dır. 
Keşif bedeli 20600 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi ' 
B - Mukavele Projesi 
C - Nafıa işleri şeraıti umumiyesi 
D - Tesvivci turabiye, şo e ve kargir inşaata daır tennı şartname 
E - Hususi şartname 
G - Proje 
F - Ke if cetveli, sil ıleı fıat cetveli, meteraj cetveli 
H - Devlet Demirvolları fenni şartnamesi 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bir lira bedel mukabilinde 

Tunceli Nafıa Müdürlii unden -alabilirler. 
3 - Eksiltme 31-8-936 tarıhinde pazartesi günü saat 15 de Elaziz 

de Tunceli Nafıa müdiırliığu dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulite yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1545 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lazımdır. 

(Nana Vekaletinden işe girebilmek için vesika alacaktır.) 
6 - Teklif mektupları yukarda "3'' cü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa Müdürlüğü Dairesine getiri
lerek Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek Jllektupların nihayet 3 cü maddede 
yazılı saata kadar gelm'iş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmı~ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 410) 2-3687 

TARSUS AMERiKAN COLLEGE 

Ameril{aıı Erl{ek Lisesi 
Tedrisat 1 Birinci Teşrinde başlar. 
Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edil

miştir. Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri 
vardır. 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 
Fazla malOmat için Direktörlüğe müracaat. 2-3759 

inhisarlar Sanısun 
Tütün ~""'alJril{asından : 

Fabrikamızdan bir sene içinde şartnamesinde yazılı yerlere yol
lanacak ve iskelelerden vapurlara gönderilecek tütün ve sigaralarla 
sair eşyanın nakliyesi talip zuhur etmediği için 13 Ağustos 936 gü
nünden itibaren on beş giın muddetle tekrar eksiltmeye çıkarılmış
tır. istekliler eksiltme şartnamesini resmi dairelerin açık olduğu 
saatlarda her gün fabrika sevk ubesine müracaatla görebilirler. 
Eksiltmeye çıkarılan nakliyatın muhammen bedeli 5340 liradır. Ek· 
siltmeye girmek için bu paranın % yedi buçuğu nisbetinde dört 
yüz lira muvakkat teminat vermek lazımdır. Eksiltme 28 ağustoı 
936 cuma günü saat on beşde Fabrikada müteşekkil komisyonda ka
palı :zarf usulile yapılacaktır. Muvakkat teminat makbuzlarile tek· 
lif mektupları eksiltme saatından evvel komisyon baıkanhğma ve-
rilmis bulunacaktır. (467) 2-3748 

1'1alatya Onuncu Daire Su 
işleri l\lüdürlüğünden: 

278.936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15.30 da Malat
yada 10 uncu daire su işleri müdürlüğü binasında Artırma eksiltme 
ve ihale komisyonunda (28700) lira keşif bedeUi Sürgü suyu kana-
lı ameliyat ve inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi fenni şartname ve inşaat projeleri Bayındır• 
hk işleri genel şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 144 kurut 
mukabilinde Malatyada 10 uncu daire ıu işleri müdürlüğünden ve-
rilecektir. , 

Muvakkat teminat (2152) lira (50) kuruştan ibarettir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikalarla beraber Nafıa vekiletinden ihale gilnilnden en az ıekiı: 
gün evci aldıkları yirmi bin lira derecesinde it yaptığını gösterir 
müteahhitlik vesikasını 27.8.936 pertembe günü ıaat 14.30 a kadar 
10 uncu daire ıu işleri artırma, eksiltme ve ihale komisyonu reisli .. 
ğine vermeleri lizımdır. (362) 2-3626 

Şurayıdevlet Eksiltme 
Komisyonundan: 

Şurayı Devlet dalreıl için 50 ton kok k6mUrU alınacaktır. Tah
min bedeli 1550 liradır. Eksiltme kapalı zarf usulile 7 eyUU 936 pa• 
zartesi günU yapılacağından o gün Şurayı Devlet dairesinde topla
nacak komisyonun % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat mektubile 
birlikte zarfların açılacafı .aat 14 e kadar teklif mektuplarını ko• 
misyon reisliğine 'verilmeai ve şeraiti öğrenmek için daha cvel mez· 
knt reisliğe müracaat edilmesi ilan ı>lunur. (420) 2-3693 

Deliltlwı w yanltlMo FUT tuıı 
luı11111ıız. Haşarat, toıa tımas 
ukr •btıR dlrhal IJlürler. 

Türl\: l\laarif Cemiyeti 
' Bı1rsa Kız Lisesi 

«Yatı, Gündüz» 
20 Ağusto,ı;tan itibaren kayıd muamelesine başlana 

Yıllık yatı ücreti 185 gündıiz ücreti 35 liradır. Mernur. 
çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl fen kısmı da a 
tır 

Lisenin resmi liselere muadeleti kültür bakanlığınca 
edilmiştir. Beher sınıfta 40 TALEBEDEN fazla atınınafa 
d n gerek eski talebenin gerekse yeni kaydedılecek ta e 
vaktinde lise dir ktörhiğüne müracaatları. (200/SS) 2,..... 

Kırklareli 1 afıa l\füdürlüğüıtıl' 
1 - Edirne - İstanbul yolunun Babaeski kazası dahil~ 

220 inci kilometresindeki (Taş köprü) namındaki köpru;ıı 
arme olarak yeniden yapılması eksiltmeye konulmuştur. 
şif bedeli 10696 lira 87 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrakı fenniye şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 1 
D - Tcsviyei turabiye, :şose ve kirgir inşaata dair feıtfl cf'll 
E - Husust şartname (Bayındırlık Bakanlığı tarafın • ..., 

edilecek betonarme büyük köprüler hakkında fenni p~ 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, meteraj cetvehı 
G - Proje, grafik. 
İstekliler bu şartname ve evrakı fenniyeyi (53) kurut 

tinde Kırklareli Nafıa Dairesinden alabilirler. d 
3 - Eksiltme 24 ağustos 936 pazartesi günü saat ıs e 

eti Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulil ile yapılacaktır. . dl 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (803) tıra ,. 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları b 
göstermesi ve yukarda yazılı evrakı imzalaması Ulzımdıt'İı sı 

2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla beraber 1 ?le• 
tarihinden sonra Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet yesı 11 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçüncil maddede y~zı e 
bir saat evveline kadar Nafıa Daire!line getirilerek Eksılt~e 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ~ad 
rilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıtınıŞ z 
tSzımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (186) 

Ankara Tecim Lisesi 
Direktölüğünd 

Ankara Tecim Lisesinin rı 
1 - Orta kısmının birinci sınıfına ilk mektep mezunlar 
2 - Lise kısmına Orta Tecim Okulları mezunları alı~· 
3 - Namzet talebe kaydı için 20 Ağustos 1936 pefle01 1f 

den 29 Ağustos 936 cumartesi gününe kadar saat ıo-ız 
arasında mektep idaresine müracaat edilmelidir. 

1 
rı 

4 - Birinci ve ikinci devre eyl<ll mezuniyet imtihan a dl' 
nıflar ikmal imtihanlarına 2 eylQI 936 dan 9 eyHU 936 ya~ 
vam edilecektir. (509) 2-3814 

Ankara Valiliğinden : . e 

Gazi öğretmen okulu binası tamiratı 5 ey101 936 tarilı1~d 
yan cumartesi günü saat 11 de vitiyet binasında nafıa rn • e 
odasında toplanan komisyonda ihalesi yapılmak üzere aÇ' 
meye konulmu,tur. ·r• -

Ke,if bedeli (4713) lira 43 ve muvakkat teminatı 353 h 
ru§tur. "e 7 

İsteklilerin teminat mektupları, ticaret odası veıika'1 ~. 
bilgilerle birlikte yukarda yazılı gün ve saatte cksiltnıt 
nuna gelmeleri. ucJ 

Bu İfe ait ke,if evrakını gönnek istiyenlerln Nafıa ?t( 
ne müracaatları. (492) 2-3810 

Massachusetts Eyaleti 
Veraset MahkemesindeıJ 

Eue~ ~O 
Mezlı:Qr eyalette Peabody fehirli ve KARAMAB ıı:tıf 

MUSTAFA EVRiL namlarile de maruf mutevcffa g11S 
ZİZ'in terekesi~ allkadar olanlara : ·ıe 

Elyevm tasfiye editmemit olan işbu terekenin ldatef' i 
zaf memu.r ilk hcaabatını tasvip edilmek üzere yukarıda 1 

mahkemeye takdim etmiştir. 
1 
i~ 

İtirazınız olduğu takdirde 1936 senesi Eylül ayının Z e'f' 
nU sabahı ıaat 10 dan evvel Salemde kain mezkur ınabkeıt' 1111 

fınızdan veya vekiliniz vasıtasite tahriren müracaat edilrı' 

·~ -Tasdikan: HARRY R. DOW. mezkur mahkemenin r 
senesi temmuz ayının ıs inci günü. g;.rl 

. WILLIAM F. SHANA 
Kati o 



2J ACUSTOS 1936 PERŞEMBE 

ANKAHA LEVAZIM AM1RL101 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Kor hayvanlarının bir senelik ihtiyacı için 534600 kilo kuru 

ot kapalı zarfla münal.asaya konulmuştur. 
ı - Muhamen bedeli 16038 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 1203 liradı~. 

1 
k misyonunda 

4 - Şartnamesi her gün Diyarbckır satın a ma o - -

görülür. 'h ı ·· ü loan 
S - İstekliJerin teklif ve temiant mekt.uplarını ı ~.e gu~dar ko· ? . eylQI • 936 pazartefli günü saat ondan bır saat evve ıne 

ımsyona vermeleri. (45J) 2-3736 

ti.AN . J'k h U• 
1 - Garnizon dahilindeki kıt'a ve müc.sseselenn sene ı m~h~ 

. . . k" ni 31-8-936 tarı ıne kat ihtiyaçları olan 2,279,75-0 kılo lınyıt omu aktır 
rni ~d'f • ü .. saat onbeşte kapalı zarfla alınac • . 

1 paz.artesı g nu • r-ı satın alma komısyo-
2 - Eksiltmesi Ankara Jev~.,.rm akmır ıgmukabilinde isteklilere 

nunda yapılacaktır. Şartnamesı 171 uruş 
nıc·1·nr komisyondan verilir. • k 

3 - Kömürün tutarı 34196 lira·25 kuruş olup temınatı muva • 
kat .. si 2564 lira 72 kuruştur. .. .. · d • 

4 - İsteklilerin 2490 numarnlr kanunun 2. 3 uncu madde.lerın e 
ki veoıaiMe teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını havı zıarflğa· 

. d k ·· k '>anın yapı aea ı rınr kanuna uygun surette tan .. ım c ere nıu~a 
2
_

3668 belli saatten bir saat evel komisyona vcrmelerı. (399) 

1T AN 
. kurumlar hayvanatrnın 937 senesi ağustos ayı 

son~.; ~~~~86~~~1lik ihtiyacı olan 407000 kilo arpa kapalı zarfla 
•eks·ltmeve konulmuştur. • 1159 

2 _ Muhammen bedeli 15466 lira olup muvakkat temınatı 

lira 95 kuruştur. k · 
3 - İşbu 407000 kilo arpaya ait şartname kor ~tın ,alma onus· 

Yon •ndadır. İstekliler ihale gününden bir gün evelıne kadar şartna· 
nıevi komisyonda görebilirler. ca 

4 - Eksiltme 24 ağustos 936 p~zartes; günil saat 10 da yapıla • 
ğın ıan istekliler mektuplarını en son oıa';ak 24 a ustos 936 pazarte· 
si p,Hnü saat dokuza kadar kor satın alma komisyonu başkanlığına 
g ., ,.rmi~ olmaları lazımdır. Bu saatten sn?ra gelecek mektuplar 
açılmaz ve kabul edilmez. (246) 2-3480 

• 
İLAN . J. 

l - Tümen ihtiya.:ı için 400 ton yulaf kapalı eksıltmeye konu 

nı11 •ur. d k pah 
2 - Eksiltme günü 2 • 9 • 936 çarbamba günU saat 15 e a · 

Yek(ln tutarı 17480 liradır. İlk teminatı 1311 liradır. . . 
· · 1 • h · e eksıltnıeye gı· 3- Şartnamesini görmek ıstıyen erın er gun v 

rece derin belli gün ve saatte saat 14 de k. .. d r usulen malt.buz mu· 
k 1 "Jnide Kırklnreli satın alma komisyonu riyasetine tekhf mek • 
tuplan ile müracaatları. (437) 2-3708 

lLAN 
1 _ Denitli garnizonundaki kıtaatr.n scn~lik ihtiyacı olan 

32<' '\() ı ·10 askeri cvs fta Jlört yıldız m~ !I ı :' c ltmeve konul~u-
2 - İhalesi I.9.936 sah günü saat 9 da tum satın alma komıs-

yo•"tnda vapılacaktır. . 
3 - Muv~kkat t~minatr 29f: ~~~~d~~·ec mııhasebccmk veznesine 
4 - Tcmınatın ıh:lf1i~n !ektuplarının kanunda yazılı formille 

ynt rılm•cı olma ı ve e •. 

uy un bı lunrna ı ?;"hrurıgd~~ Isparta satın alma komisyonunda görü· 
5 _ Şartnamcsı er 

leb;lir. 28) 2-3710 
6 _ Tahınin bedeli _ı2 kuruştur. (4 

1LAN 
ı:ı 1 g rni onundaki kıt tın senelik ihtiyacı olan 161000 

1 - m ı . ldız marka un e' e konuldu. 
kiln a '· ri ev ft d rt yı b .. ü saat 11 de tiım satın alma 

2 _ İhalesi 2 9 936 çarşam a gun 
komisyonunda Y pılacaktır. . 

kkl! 'natı 1691 Jıradrr. • 
3 - Muva t t~mı b' t "nce muhasebecilik vcznec:ıne 
4 - Teminatın ıhal~~~F m:rk::la~ının kanunda yazılı formüle 

yatırılmış olması ve te 1 

uy '1.tn bulunması ~arurid!.r· mis onda görülebilir. 
s - Şartnamesı he~ gunk ko Y İsteklilerin Isparta satın alma 
6 - Tahmin bedeh. 14 uruştur. 2-3711 

komisyonuna gelmelerı. (427> 

Bü ük Subay Okulu Komutanlığından . 
Y tık kıtasına gelecek tam ehliyetnameh 

Yedek subay okulu h~~ır 36 d okulda bufunmalan şarttır. 2 • 
kısa hizmetlilerin 1 • eylul • 9 • a olarak gelenlerin knydedilmele· 
e"lul • 936 dan itibaren maze~ sıt ların bir eyJQlde okula müra· 
rine kanuni imk5n olmadığın an u; _ S712 
caat etmeleri. (381) 

İLAN 1' kok kömürü 3 • cyHil • 
. ı _Harbiye mektebi için lOO~ ~n ~~rı~ de kapalı zarfla alına
g3ır; tarihine müsadif perşembe gun 13 

cah.tır. ını Amirliği satın alma komtsyo-
2 - Münakasası Ankar~ ~v:ruş mukabilinde mez:kftr komı • 

nunda ynnlacak şartnamesı 
yondan isteklilere verilir. rra olup teminatı muvakkatesi 2325 

S - KömUrUn tlltarı SlOOO 1 
• 

liradır ka 2 .. Uncil maddelermde· • aralı nunun • "· lı' 
4 - İsteklilerin 2490num. elctur>larını kanuna uygun ır ~e· 

ki vcsaikle teminatı ve te~lıf m lacağı belli saatten bir saat evvel 
kilde tanzim ede ek ihalenın yapı 2--3713 
komisyona vermeleri. (397) 

• ·~~LA:,!;;ıı ktta ve müesseselerin i~•i· 
l _ Ankara levazım S;nırlı ~~~ürü 3 • evlOI • 9l6 tarihine mu • 

yarl rı için 1260 ton yerh ~~~e kap"Jr zarfla alın ktır. . 
&adi f pe~embe günu saat 

1 
.. ını ~mirliği satın alma komı~o-

2 M .. akasasr Ankara eva '-~'bilinde mezkur komıs· - un . 195 l uruş mu-
nunda yapılacak şartn.a:1'es• • 
Yon<tan isteklilere ~~r~.lır. 39060 lira olup temınatı muvakkate· 

3 - Kol. k"mUrunun tutarı • 
si 2929 lira 50 kuru§tur. nun ı. 3. üncU m!ld<'lelerı~· 

4 - İstekiilerin 2490 numaralı; :uz ve tekl'f rnrl t , ... ı rınr ~-
deı · 'kla teminatı muvakkat~ 1 komisyona vermelen. ı vesaı . tten bır saat cvve 
halenin yapıl ra ı bellı saa 2-3714 • 

(398) 

tr.AN kkat teminatı cksiıtme 
1 - Asağıda cins. mikdarı tutkar!İt:~: 31 • a ustos • 9~6 p. z r• 

• . 1 f ot s.ımanın e sı . 1ma komı yo-cın lerı ·azılı yu a • • • • en binasındakı satın 
tesi ünti s.ıat 16 da İzmıtte tum 
nuncfa ynpılacaktır. .. i onda görülebilir. • 

2 - Şartnamesi her çun kom ::C1 makbuz karşılığı komısyon baı 
3 - Kapalı zarfl"r bır saat e 

· i d' • belgeler· kanlrğına verilece! tır. . .. tında kanunun ıte ı 1 

4 - İsteklilerin belh gun ve saa 
ı knm\syona gelmeleri. (42°) . teminat 

tutarı 
Cinsi Mik arı 00 16585 1243 
Yul f 3517 6167 464 8 

229 ı 50 20tJ Kuru ot 
162250 

'2758 
Sauıan 25530 1913 

2-3709 

JLUS 

İLAN 

1 
• Kon}a garni onundakı ıt c -.c mu esat hayvan tıı ın sen • 

lik ıu.1. a'ı o n tıo,,uu\J ı.o Kl ru ot I.{ l ı zarua e su~m ye ko-

nuımuş~ur. kk 746 
ı - ıvıuhammen tut rı 23Z75 lir olup muva at temın tı l 

liradır. 1 bı 1 A k 1 
~ _ Şartnamesi Konyad~ kol ordu ,.e stan u n ara eva-

zım amıruAıerı sarın a1uıa Komısyo.uarında her gun gVl"uıur. 
4 _ ,t;nııtme s ey1uı g;w cumanc:ıoı g.&nu aat 11 ue honyada 

kolurdu atın a1ma komısyonunua yapu.ı.:aKtır. 
5 - 1SteKıUer :> eyJUı ııı.:ıo cunıarteııı bumı tıaat ona kadar tek· 

lif mcktuoıarını konyaaa ko1 ordu satın aıma komısyonu bafkanu· 
gına gunu(il'meliaırıer. . dd d'J 

,du saatten sunıa gelen mektulllar gcJınemış a e 1 ır. 
('t~O) ı-3öU7 

İLAN • kil 1 k 'h ı - Artvin havalisi huduo s ..... ıarının 110 bın o u un a • 
tiyacı kapan zarı ıa rnunaı:ta ya kvııuuaıU;;ı•ur. 

4 
d A . 

u ı;.ıat l e rtvın saun 1. _ ıaaıesı l<t-!MIJb pazaı .eıu g..ın 

alı.ıa komıı.yununua yapuacaKtır. 156~ lira 50 kuruş olup istekhlc-
... unun muvaa.ı.at tcauna l ' 
o1 - ,, c 1 duar nı.ı .. uuz ve t1. • • t rin belh g..ın ve: saaucn uır saat ev"euu ' 2--

ı koını:ıyona vcnnı buıuna(;<in;ıaraır. '.u.) .SöJ3 rncınuoıarın 

1.LAN 
. b k' k k taa e ıa11yare hayvanatmın agur.tos 

1 _ Dıyar e ır or ı tı v J k 
1 937 sonuna ... duar ıotı} acı oıan 5~0 bın •• uo arpa t apa ıh zarua 

. t 9 d aıesı )apıla1.ak ır. ıuu nunen 
14-9-9.:16 pazaı csı gunu aaa a ın l,)'fl Jırauır. lstekıucı m 
beaeu noı5 lna oıup mu a wıt tcınınau tııl ve teminat mektub-
u utu daıresınue tan ... ım c,. ce.uera Katı tC• t 

9 
b 

"' · ti oıan saoı <.ıcm ır sa.ıt 
larmı 14-!.Ml.ıU pa~·" ı..csı t;'4nU uue &ad OllUI'" n . ına xonı•"'Y ... J,u ucı· evvcııne kaaar .ı.nyarucı.ır .ı:ı;or saun a1 

811 me!en. ~-t9S) ı-J 
lLAN . . 

t jrın 900.000 kılo, kagız· 
1 _ Karakösc merkez kıt..ı..~ u~ıvana 1 :s na...., •·o· 

k ,_ 11 .z;cı.nıa mu - ay ... man kıtaounın bUO.VOO tlo arpası ~ı> 

nunnuştur. h n bcdeh 31500 lira ılk temi-
2 _ K~raköse arpasının mu anun~ ;..ı .esı .ınu sa t 11 ue 

nau 236l lıra 5U ku. uş ınaıesı 7·IJ·':l.J p.l .NJ ııra ıııı: temınatı 241JU 
ka-'ıı:man arpaı;ın111 ırı .. ıld.ıu .. ıcn b ucıı .,,. 

c. t ıs cıedır. 
Jıra ınaıesı 7-':J·':J.ıo 1' ~-· '"ı.ı t;unu sa.:ı un alma komisyonunda 

3 _ Arpalarıı\ ~rtnamcı;ı Karakosc sa 
1 

parasız gôrulebilır. · maddeleri mucibince 
4 - htekuler.n k~nunun .32, 33; 34 ~nc~ı bcıli gun ve ı;ı.ıa,,.n 

tem.nat maıcou ... Jıı ıle teJtlıf me ,,ub ·; vermış buıunacnklardır. 
bir saat evveıınc .ırnuar n.c.. ur komısyon 

2
_ 3812 1 (496) 

İLAN . ha . ·ıe yıyccek am rı arasında 
Genel kurmay daire mtlaı.ı.rıyetı 1 t tcsellum mal.buzu ıle 

23·3 cıld ve ı .. ,., s1ıa nu aralr. aynı~: .zayı cdilmi oldu undan 
16-7-936 tarih ve 5 .. 6 nuıı ıalı ıta cm (518) Z-3816 
hiç bir hiıkmü olmadıgnl.ın olunur. 

iLAN k l 'h. 
k. k aaunın 197700 ı o un ı tıya 

İzmir ınüstah m mev ı ı 1 - ıltmıye konu muştur. 
cı kapaJı .zarfusu.ı) le 1e9 6 rtcsi gunu saat onaltı buçukta İz. 

2 thalcsı 7 ey u J"1 n · d 1 
- hkem mevki satın alma komısyonun a yapı a· mirde kışlada musta 

c:ak~ı~ Tahmin edilen mecmı:ı tutarı 23229 lira 75 k~ru t~r , . 
4 _ Beher'kılu un için lI kuruı 75 santim fiat tahmın cdılmıştır. 
5 _ Teminatı mu vak kate akçesi 1742 lira 25. ~uruştur. 
6 _ Şartnamesi hcrgun komısyoııdıı gorulebılır. . 
7 _ İstekliler tıcaret od ında kayıtlı olduklarına d ar vc ... lca 

göstermek meclluriyetind dırler. . . • 
8 -. Eksiltmeye iştırnk edc~cklcrın. 2490 s~yılı kanunun ıt ı ve 

u üncü maddelnn 1e yazılı vcsıkalru-ı ıle tcmınat ve te lıf ıne ,. 
tJbllrını ihale sa tumJ n bir saat evvel kom } ona vermı buluna-
caklardcr. (520) 2--3818 

İLAN 
ı _ lzmir mü ahkem mevki kıtaatının 131200 kilo un ihtiyacı 

ka lr zarf us Je e .sıltm1ye konulmuştur. 
• t 2 _ İhalesi 7 eylul 936 pazar i gunu saat onyedide 1zmırde 
kı da mustalıkem mevki satın alll1!1 komisyor.unda yapılııc ktır. 

'3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 15744 liradır. 
4 - Beher kilo un için oniki kuruş fiaat tahmın edilmıttir. 
5 - l'eminatı muvakkatc akçesi 1180 liradır. 
6 - Şartnamesi her gUn komisyonda güriılcbilir. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiycti.ndedirler. . • • 
g _ Eksiltmiye iştırak edeccklenn 2490 sayılı knnunun ıkı ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde ya~rJı vesikaları ile temi
nat ve teklif mcktublarını ıhale saatinden bir saat evvel komisyo-
na vermiş bulunacaklardır. (519) 2-3817 

MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR1 

BİLİT 
ı _ Her birine bi~ilcn ederi 19 lira olan 900: 1340 tane nöbetçi 
muşamb< sı kapalı .zarfla yaptırılacaktır. . 

2 _ ~artnaınesini 130 kuruşa ~lmak ve örneğini örmek iatıycn· 
lcrin her giın öğleden sonr.a komısyona gelmeleri, • 

3 _ İlk teminatı 1909 Jıra SO kı:ru?tur. 
4 ihalesi 23·9-936 çarpmb~ gunU saat 11 dedir. • 
5 _ Eksiltmesine girecc~lenn ~nunun 2 ve 3 ciı maddelennde 

yatılı belgeleri teminatları :ıle teklıf mektuplarını ıhalc sa tından 
en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (270) 2-3497 

BlLİT 
Telefon kılıfı: 534 tane kosele ~elefon kılıfı açık eksiltm ile a

lrnacktır. Beherıne biçilen fiat yedı buçuk liradır . 
Evsaf ve şartnamesi komisyonumuzdan parasız alınac 1 trr. 
İhalesi: ı . 9. 936 salı giınu saat onda yapılPcaktır. tık temin tt: 

~ o liradır. Eksiltmeye girece~le~ 2490 sa.yılı kanunun 2, 3 uncu m d· 
d erinde istenen belgeler] bırhkte cksıltme gun ve val ında M 
M. V. Satın alman konusyonuna gelsinler. (457) 2-3737 

BİLIT 
ıo k lem cam porsölen ve madeni mevzuat satın alınacaktır. 

İhalesi 8-9-936 salı gunU saat 10 dadır. 'l'ahmin b deli(500ll)lira· 
dır. Muvakkat temin tı (375) 1.iradır, Evsafı, fCirtname ve mua
meleleri görme~ ıstiyen bedelsız olarak M. M. V. SA. Aih KO. 
nuna müracaat eksiltmeye gil' ceklerin 2490 sayılı kanunda ös
tcrilen vesaikle ve teminat mektubıyle bırlikte belli gun ve sa· 
atında satın alma komisyonuna gelmeleri, (515) 2-3815 

Bİi.İT 
1 - Herbir çiftine biçilen ederi 425 kuruş olan Pt>35 çift hari

ci ve 12.070 çift dahili fotin ile herbir metre ine biçilen ederi 
250 kuruş olan 50.000 metre kı lık clbiıclik umat kapalı ınrf' 
ayrı ay.rı alınacaktır. 

2 - Fotinlerin tartnamesini 450 ve kumatlıırınkint 625 kuruşa 
almak ve örneklerini görmek istiyenlerin hergün öğleden sonra ko· 
misyona gelmeleri. 

3 - Fotinlerin ilk teminatı 57SS ve kuma larmld 1500 lindır. 
4 - Fotinlerin ihalesi 7-9-936 pazartesi gUnU ıut U de ve ku· 

maşlarmki ayni günün pat ıs tindcdir. 
s _ Eksiltmelere gireceklerin kanunun 2 ve S ilncU maddelcrin·ı 

de yazılı belgelerle tminatlarrnı teklif mektublan ile beraber ihale 
ıaatlarından ın u bir ı t evvel , V. SA. AL. KO. na ver• . 
mclcri. {458) 1-380 

SA) FA) 

ANKARA BELEDiYE REISUCI lLANLARI 

1 - Temizlik işleri İCiİn lüzum olan &arnç mabemesi ıs gu ı 
müddetle açık eksiltmeye konulrr.u'itur. 

2 - Muhammen bedeli 15SJ lirndır. 
S - Muvakkat teminatı 115,72 liradır. 

• 4 - ~artna°!e ve !ist~sinl gc;rmc.k iı;tiyenlcr her glin Yazı Işl~· 
rı Kalemıne ve ısteklılenn de 1 eylul 9.~G salı günü :; t nn buçuk• 
ta Belediye encümenine müracaatları. (464) 2-3751 

iLAN 
l - Otobüs idaresi müstahdemini için 160 çift iskarpin ıs gun 

müddetle açık eksiltmeye konulmu tur, 
2 - Muhammen bedeli 640 liradır. 
3 - Muvaknt teminatı (48) liradır. 
4 - Şartname ve numunesini görmek i tfyenler herl?Ün vazı i .. 

leri kajemine ve taliplc.1in de 25 Ağustos 936 sah gilnu ıı ~t on bu· 
çukta belediye encUmenine miırncaatları. (384) 2-364S 

İl.AN 
21, 25 agustos 936 tarihlerinde e'ı:siltmelcri yapılt>aık olan su l· 

d:ır i irın ahr"''"'lk del"'ir ve font borubrın şcır n esinde deği-
şıklık yapılmak uzere eksiltme tehir edilmiftir. (508) 2. 3801 

İT AN 
1 - Su işleri kin yaptrrıbr:ık olan 100 llİindık on beş gün 

mü. letl• arık eksiltmeye komılmu"ttır. 
2 - Muhammen b deli 440 lirndır. 
3 - Muvakkat teminatı 32 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlor her gün yazı i leri knle· 

mine ve istcklilerinde 4 eylül 936 cuma gunli anat on buçukta be· 
lcd've enchmenine mliracatları. (530) Z-3824 

Gellze i1çel>aylığın daıı : 
Gebze merkezinde yapıl cak 55 göçmen evi kapalı z.vf usulil 

a ustosun 10 nucu pazartesi gününden itıbnrcn 15 gun müddetle 
e .sıltmeye çıkarılmıştır. İhale a6 ustosun 24 Uncu pazartesi gunU 

at 14 de Gcozc ilçebayhğında islmn dairesinde komil:iyon tara
fından yapılacaktır. Kilit, çivi, mentetc idare tarafından temin C• 

dilecek \"C diger inpat bütün malz.eınesilc miıteahhide ait olacak
tır. Bir evin keşif tutan hazırlanan temel tnşı hariç olmak üzere 
438 ltra 84 kuruştur. 55 evin keşif tutarı 2406 lira 20 kuruştur, 
Yuzde yedi buçuk teminat 1801 liıa 96 kuruş 50 santimdir • 

C - Bu işe aid rtname mukavele projesi vesaire 150 kuru§ 
mukabilinde iskandan alınabilir. 

D - isteklilerin ticaret odasına kayıtlı olması ve bu gibi işit· 
ri yapını~ bulunduğuna dair vesika ibraz etmesi v matbu nizam• 
namesine öre tanzim cdilecel: beyannameyi doldurarak ihale g\l• 
nunden en az sekiz gün evvel ibr z ile fenni ehliyet vesikası al· 
ması lazımdır. (527) 2-3823 

31 ı· a Vilayeti Yenişehir 
arbaylığınd· n: 

J - Yenişehir belodiyesine aid inşa ettirıJecek olan "10' dük· 
k.ın usul n 6 8 936 gilnunden itibaren 21 gün mUddetle açık ek· 
siltme} e konulmuştur. 

2 - Bu diıkkunların bermucip keşif tutan 3663 lira altı kuruı· 
tur. 

3 - Açık eksiltmede tenzil edilecek bedel mddi 1 yik görUl• 
duı:;u ta dı.rde ihalesi icra edil.cektir, 

4 - İhale gunü 26/8/936 gunündc Yenişehir belediyesinde ya· 
pıl c ktır. 

5 - Eksiltmeye i'tirak edecek müteahhitler kanunun tarlfıı.tr 
dairesinde ehlıyct vcsıkaları bulunmaları meşruttur. 

6 - Fazla izahat i tiyt-nlel' belediycy müracaatla istedikler! 
izahatı alabileceklccdir. (443) 2-382t5 

. H. P, G ne Sekreterliğinden: 
10 Ağustos tarihinde mUnnkn ası ilan edilen Sinema makineleri 

ve sair malzemenin münakasa gUnü bazı firmalar tarafınd:ın bu 
mliddet zarfında teklif yap.lnmıyacağı nlaşıldığından ve şartna • 
mcde bazı tadilat yapıldığından dolayı 15·9·936 tarihine kadar 
temdit edilmiştir. 

Yeni şartname1er 5-8-936 tarihinden itibaren Ankarada r;, H. P. 
Genel Sekreterliği ve İstanbulda C. H. P. İlyönkurul Bailcanlığı 
tarafından parasız olarak verilecektir. (220) 2-3405 

irne dört sayılı Jandarma 
Efrat Okulu 1 oınutanlığından : 

Evvalce 8 aylık i15n edilen 120000 kilo unun miktarı 12 aylık 
olmak uz.ere 180000 kiloya çıkarılmasından ötürü 2490 sayılı ka
nunun 12 inci maddesi macibınce muvakkat teminat tesır yaptı· 
ınd n bu unun 17/8/936 dan başlamak Uzer 15 gün i~inde miısa· 

vi aralıkla dört defa ilanı ve kap~lı ı:arf eksiltmesi 7/9/936 pazar· 
tcsi günü saat 10 da Edime merkez mnlmüdUrlü~ü odasında yapı· 
lacngından isteklilerin teminat makbuzları ve banka mektuplariyle 
birlikte komisyona gelmeleri. (432) 

Cinai kilo Tahmin fiatı 
Birınci ı 000 14 Kuruı 
nevi ekmek· 
lik un 

Eksiltme 
Muvakkat teminat tutan günü şekt 
1890 25200 L. 7/9 936 kapa~ 

zarfü 

2-3825 

20-8-936 pe11embe günli sant on beşte kapalı zarf usuliylc iha
lesi tekarrUr eden 10058.03 lira keşif bedelli ~gümruk muhafaza ör· 
gudil için Hasköyde yaptmlncak anbar ve büro inşaatiyle yine 
ynı idarenin 26-8-936 çarşamba günü sııat on beşte kapalı zarf u

ıuliyle ihalesi tekarrCr eden 17988.39 lira keşif bedelli atölye in· 
taatının görillen lüzum üzerine evvelce yapılan ilfinlar iptal cdl· 
lerek bu kerre her iki insaatın tevhit edilerek mecmuu ~fif bedeli 
olan 28046.42 lira üzerinde yeniden kapalı zan usuliyle 31-8-936 
pazartesi günU &aat ıs de İtıtanbul vilfiyct nafıa mlidürlliğU ek
siltme komisyonu odasında ekıiltmeyc çıkarılınıftır. 

A -Mukavele, eksiltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fenni 
p.rtrıameleri, proje, keşif hülllsaaiyle buna müteferri diğer ev· 
rak İstanbul nafıa Ciairesindc "140" kurug mukabilinde v.crile· 
cektir. 

B - Muvakkat tcmir- 2204 liradır. 
D - İsteklilerin c:ı·& ioooo liralık bu lfe bcnter i yaptı ı

na daJr Nafıa vekiletinden almıt olduğu mUteahhitlik ve ficaret 
odası vcıikalırmı havi teklif mektuplarını 28.8.936 cuma günU aa• 
at on dörd kadar1ıtanbul vilAyti Nafi daireıinde ck11iltmc ko-
miıyonun venneltti. (4462) 2-3601 
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Anl\:ara Şclıri İmar Müdürlüğünden : 
Mahallesi 

Hacı Bayram 
Hamam önü 
Altın dağ 

İnkılap 

Sokağı 

Dere sokak .. 
Bendderesi 

Tiirbe sokak 

Cinsi 

Bir ev üç dükkan 
ev 
Bir ev iki dakkan 
bir depo. 
Ev 

Ada 

44 
422 

67 

Parsel 

5 
8 

11 

Muhammen Evin sahibi 
bedeli 

70 
450 
180 

270 

Bayan Zakire 
Hoca Abdullah 
Mehmet, Adviye, Lutfİ}•e 

Mehmet oğlu Mehmet ve 
Hatice 

Tahta konak Ev 50 13 800 Kadı Halil 
Ev 50 14 450 Bayan Melek 

y k r a kavcİ; çıka;·ılan ev Depo ve Diikkanla rın enkazı 1 eylUl 936 ı;ah günü saat JS de açık artrr
u at'lıy satılacagv ından talip,lerin bu günde İmaı Müdürliiğündeki komisyona müracaatları. 

ma sure ı e ( 466) 2-3749 

nkara \ 7 aliliğiııden ~ 
1 _ Hazine namına miısadereli olup Ankara orman. müdüriy.et~ 

de ıo?arında ve yedieaıi~le_:de mev~ut 34 ıııctre 461 a~.;ııne~r~ nıık.ıb 
~ kerestesinin mtr mıkabı 223 lıradan 35 metre 385 desımetre 

~il~ap çam yonmasınm metre mikabı 15 lirada~ ve 416 ad.~t ~a.~ ~.ı
rığının beher adedi on beş kuruştan ve 570 kılo çam komurunun 
1711 kilo meşe kömiirünün kilosu 2 kuruştan Mamakta bulunan 240 
kilo meşe kömürünün kilosu iki kuruştan 150 kilo kayın odu~unun 
beher kilosu 50 paradan Göl başında bulunan 7 5 kanat çam dugenı-

· 0 çift kanadı 150 kuruştan 10 adet meşe çift halkasının beher a· 
~~di 5 kuruştan lOtop çam kasnağının beher topu 40 kuruştan 42. a~ 
del camaşır tokacının beher adedi iıç kuruştan 28 adet çam sepetının 
behC'r adedi beş kuruştan 12 adet çam boyundurğunun be:1er adedı 
20 kuruştan 9 adet kağni ehsaıunın beher adedi 60 kuruştan 125 a· 
det meşe araba parmağı ile 10 adet meşe kazına sapının beher adet
leri ikişer kuruştan on beş g"in müddetle açık artırmaya konulmuş-

tur. ··a .. 
2 _ Artırma 1.9.936 günü saat on beşte Ankara orman mu ur-

rnğunde yapılacaktır. . . . . 
3 _ Artırmaya iştirak edeceklerın %7.5 temınat akçelennı, mal. 

sandığına yatırarak makbuzlarile Ank~~a. orman müdüriyetinde mu 
h . ... : '·il komisyona müracaat etmelerı ılan olunur. (503) 2-3798 

i1tııar l\1iidiirlüğündeıı : 
· Muhammen 

Mahallesi 
Yeğen bey 
İnkılap 

Soka~ı Cinsi Ada Parsel bedeli Sski sahibi 
Ev 185 2 400 Mustafa Salih 

En iş 49 10 100 Zaptiye halil ve-
reseleri 

Hatuniye ,. 185 6 . 200 Mu~tafa 
istimlak edilen yukarda yazılı evlerın en~azı ~4 agustos .?3~ p_a

zartesi günü saat 15 de ihal eedileccktir. Talıplerın İmar Mudurlil-
güııcleki komisyona müracaatları ilan olunur. (522) 2-3819 -

Ziraat ,, eli:aleti Satıııalma 
l(omisyoııundan : 

!!;tllk merkez serom binasında yapılacak tadillit ve. ilavei inşaat 
için kapalı zarf usuliyle açılan ve 17. 8. 936 tarihinde ihalesi yapı· 
lac;ı ,ı ilan olunan eksiltmenin görülen lüzum üzerine müddetsiz 
fl .... k tehir edildiği ilan olunur. (421) 2-3707 

l1olonva 'l'ütün inhisarı 
ol 

:l\'.lüdüri }retiııden : 
Turkiyeclcn yaprak tutün alnmak iızeıc Polcın}anın tutün inhi

sar müdüriyeti tarafmdan bir müsal>aka açılmıştır. 
L enilen tütünler şunlardır : 

l) Trakya ha valisi, 
Edirne ve Çatalca mahsulatı. 

2) Karadeniz ha valisi 
1 rabzon, Düzce, Taşova, Samsun ve Bafra (Samsun ve Bafra 

mai su15.tı orta nevinden). 

3J ·Marmara havalisi 
Hendek, İzmit, Geyve, Akhisar, Gönen, Balıke~ir ve ~~~sa .. 
Yukarıda 1, 2 ve 3 üncü maddelerde gösterılen tutunlerın 

(mi.imkünse kovala usulü) işlenmiş olması şayanı arzudur. . 
Numune balyalar görmez nevileriyle "Uso-Somson,. işlen?1ış 

olarak arzedildiği takdirde, müsabakaya dahil olanlar bu partıle
rin vasat fiatrnı görmez nevileri dahil veya hariç olarak ayrı ayrı 
&Österilmelidir. 

4) İzmir, Manisa. Aydın, Denizli ve Muğla ha.avlisi, 
Bundan mada müsabıklar aşağıdaki n~ktalara dikkat etmeli-

dir.ler: S ve yahud 6 nevi üzerinden arzedilen tekliflerde, 1 ve 2-ci 
nevilerin nisbeti mümkün olduğu kadar az olmalıdır. 

Tekliflerde bir kilo safi tütüniln Polonya hududuna kadar 
Franko vagon istasyon, tiirk lirası olarak vasati Iiatı gösterile· 
cektir. 

Bundan başka müsabıklar her nevin fiatlarını ayrı ayrı göste
receklerdir. 22 teşrinisani 1936 tarihine kadar muteber olacak olan 
teklifler 22 teşrinievv.el 1936 tarihine kadar lstanbulda Polonya 
başkonsolosluğuna gönderilecektir. Bu teklifler iki zarf içine ko
nulacaktır. Bunlardan i~ zarfın üstüne "Polonya Tütün İnhisar· 
larrna teklif .. ibaresi yazılacaktır. Yapılan teklifler 17 temmuz 
1928 tarihli kararnamede Polonya tütün inhisarında satılacak yaprak 
tütünler hakkında göaterilen şeraiti umumiyeye mutabık olacaktır. 
Bununla beraber müsabakaya dahil olanlar şeraiti umumiyenin 18 in
ci madd ~sinde gösterildiği veçhile tediye şartları teklif edebilirler. 

Polonya tütün inhisarı müdüriyetince munzam ilan ile nümune 
olarak arzedilen tütünler için ayrı bir depo gösterilmediği takdirde, 
bu nümune tütünler 22. 'teşrinisani 1936 tarihinden itibaren muaye • 
ne olunmak üzere müsabakaya dahil olanların İstanbuldaki depola
rında hazır bulunacaktır. Nümune tütünlerin içinde bulunduğu ls
tanbuldaki deponun vazıh adresi bildirilecektir. Teklif olunan nü -
mune balyaların müfredatını gösteren ayrı bir liste ilave edilecektir. 

Aynı zamanda tütünlerin hangi sene mahsulünden oldukları gös· 
terilmelidir. 

Satın alınan tütünlerin keyfiyet ve kemmiyetçe kabulU Polonya 
tütün inhisarının bir deposunda icra olunacaktır. Polonya tütün in· 
hisarı müdüriyeti satın alınacak tütünlerin mikdarlan hususunda ve 
yahut teklif edilen tütünleri satın almamakta tamamiyle serbettir. 

"Şeraiti umumiye'' İstanbuldaki Polonya baş konsolosluğu büro
sundan veya Varşovada Polonya tütün inhisarı müdüriyetinden te
darik edilebilir. 

Müdürü umumi namına müdür muavini A. Lewicki 

Oto.nıohil aranıyor 
1934, 35 veya son model Ford, Şevrole veya emsali az kullanılmış 

kapalı (Limozin) otomobili olup da ehven fiatla satmak istiyenlerin 
Kooperatif arkasında Ali Nazmi apartımanı 14 numara (Tel. 1216) 
ya bildirmeleri. 2-3827 

I AYl 
341 senesindA almış olduğum 

675 numaralı ehliyetimi zayi et· 
tim. Yenisini alacağımdan e ki
sinin hükmu olmadıgını ilan e
derim. 

Mihalıççık Medrese mahalle
sinde Ali oğlu Nuri Cevik 

1 Eyli'ılden itibaren Yenişe
hirde memurin evleri maha11e
sinde İstanbul kurtuluş soka
ğında 10 No: bahçeli ve bütün 
konforu havi üç odalı ev kira-
1 ıktır. Görmek için eve konuş· 
mak için de 3411 den H. Bek· 
men'e müracaat. 2-3820 

Memur Aranıyor 
Daktilo ve yazıhane işlerin

de kullanılmak üzere orta tah
silli bir memur aranıyor. 27 a· 
ğustos 936 tarihine kadar mcı... 
tupla ve mufassal tercemei hal
lerile Anafartalar caddesinde 
111 numaralı Halil Nacı Mıhcı
oğluna miiracaat edilebilir. 

2-3802 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç hoyalaı·ı 

İngiliz kanzuk eczanesi lubo· 
ratuvc:rlcırınc1a hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hattS denize girmek 
ıuretile de çıkmaz. En ciddi ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerdt 
ve ruiyat mağazalarından arayı
nız. 

Kiralık oda aranıyor 
Yaşlı bir Alman karı koca 

mutbağı ve banyosu olmak şar
tile Yenişehirde mobilyalı bir 
veya iki 1>da :ırıyor. 

Te 1 efor. : 3013 • Posta kutusu 
lJQ • Müh•rı::fü Müller. 2-379' 

Satılık Arsa 
Çankaya caddesi üzerinde 

Dahiliye V. karşısında 25 metre 
cepheli müracaat İcra dairesi 
karşısında GENEL . İŞ BÜRO· 
SU. Tel: 1475 2-3678 

Bir Alman 
Mürebbiye 

1stanbulda oturan bir ailenin 
yedi yaşındaki kız çocuğunun 
tahsil ve terbiyesile r.eşğul ol
mak üzere. Orta yaşlı, diploma· 
lr ve kimsesiz olmalr. Müracaat: 
O. Edes, P. K. 99, Ankara. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MUdürU 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

50 Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

ı 

Ulus gazetesinin 19. 8. 1936 tarih ve 5410 Sel} ılı 

ketine aid tashih il~m . 
Eski şekli 

Madde 6 - Şirketin müddeti ahkamı kaııuniyeye 
ve işbu esas mukavelenamede müncıeri~ halata veya 
heyeti umumiyece ittihaz olunacak bir karara müs
teniden kat veya temdid edilmedikçe teessüsü kati 
gününden itibaren 60 seneden ib!lret o acaktır. 

Madde 37 - Meclisi idare şirket umur ve mua. 

rnelatı lüzum gosterildikçc eder. Ancak laakal ıki 

ayda bir defa içtima mecburidir. Reism ve yahud a

zadan msfının davetiyle meclisi idarenin içtimaı ik
tiza eder. Mechsi idare içtimalan esas ıtibariyle ş r
ket merkezinde aktolunur. Fakat azadan nısfından 
ziyadesinin muvafakatiyle istisnaen ve bir sene zar
fında işbu esas mukavelename mucibince inikadı 

mecburi olan istimalann rubunu tecavüz etmemek 
üzere münasib görülecek diğer bir mahalde de m~c
lisi idcırt>"in içtimaı caizı:lir. Bu takdirde keyfiyet ik
tisad vekfiletine ihbar edılir. 

oniın Sirl{e inden: 
' 

nüshasında çıkan Malatya elektrik türk a 

Yeni şeklı 

Madde 6 - Şirketin müddeti kanun b 
ne ve işbu esas mukavelenamede mündcrİÇ 
ya heyeti umumiyece ittihaz olunacak 
teniden kat veya temdid edilmedikçe kati 
tarihinden itibaren 60 seneden ibarettir. 

Madde 37 - İdare meclisinin içtimaı i 
hata bağlı ise de laakal bir ayda bir şirk 

veya muamelat merkezinde toplanması r 
tima mahahlli r~is veya vekili tayin ve.' . 
nünden bir hafta evvel veya bir evvelki ıç 
zalara tcblıg vı:ya .efbim eder. 

BEŞİNCi FASIL 

Heyeti umumiye 
Madde 56 - Şirketin hiı:sedarları senede laakal 

bir defa heyeti umumiye halinde içtima ederler. Ka
nuna ve işbu esas mukavelename ahkamına muva
fık surette içtima eden heyeti umumiye umum his
sedaranın heyeti mecmuasını temsil eder. 

Bu suretle içtima eden heyeti umumiyede ittihaz 
edilen kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek iç· 
timada hazır bulunanlar hakkında dahi meri ve mu
teberdir. Heyeti umumiyeler ya adiyen veya fevka
lade olarak içtima ederler, heyeti umumiyci adiye 
devrei hesabiyesinin h~tamından itibaren (üç ay zar. 
fında ve senede her halde bir defa vukubulur.) Bu 
içtimada şirketin senelik muamelatı umumiye ve he· 
sabiyesini tetkik ve ittıhaıi karar oluııur. Heyeti u· 
mumiyei fevkalade şirket muamelatınm istilzam et
tirdiği ahval ve zamanlarda içtima eder. 

Tesis heyeti umumiyeleri bu fasılda tasrih edilen 
heyeti umumiyelerden hariç olup bunlar hakkında 
ticaret kanunun ve işbu esas mukavelenamenin ~ıs
mı mahsusunda münderiç ahkam caridir. 

Madde 56 - ·Şirketin hihssedarları se 
kal bır defa içtima ederler. Kanuna ve işbu 
kavelename ahkamının muvafık surette iç 
heyeti umumiye hissedaranm heyeti ın 

temsil eder. 

Umumi heyet her sene mart ayı içinde fi 
tin idare merkezinde meclisi idarenin daveti 
reti adiyede toplanır. Bu içtimada şirketin 
muamelatı umumiye ve hesabiyesi tetkik ve 
karar olunur. Bu suretle içtima eden heyeti 
yede ittihaz edilen kararlar gerek muhalif 
ve gerek içtimada bulunmıyanlar hakkında 
muteberdir .Heyeti umumiye ıirket muarnel~ 
tilzam ettiği ahval ve zamanlarda meclisi 
talebiyle fevkalade olarak ta içtima edebili'· 
heyeti umumiyeleri bu hükümden hariç olıJJ' 
hakkında ticaret kanununun ve iıbu esas ııı 
nnmenin kısmı mahsusunda münderiç ah~iıll 
dir. 

ALTINCI FASIL 

Hesabatı seneviye mevcucıat 
M~dde 82 - Her altı ayda bir şirketin düyunatı

m gösterir meclisi idareden bir hülasai hesabiye tan
zim edilerek mürakiblere verilir. Mevcudat ve mu. 
vazene defteri bilanço kar ve zarar hesabatı heyeti 
umumiye içtima için tayin olunan günden laakal bir 
ny evvel mürakiblerin nazarı tatbikine arzolunur. 
İşbu hcsabat meclisi idare tarafından heeyti umumi
yeye takdim olunur. Hissedaran yevmi içtimaa te
kaddüm eden 15 gün zarfında şirket merkezine mü
racaatla mevcudat ve müvazene defterini kar ve za
rar hesabım ve bilançqyu müraldlJJ~r ve meclisi ida
re raporlarını tetkik ve bir suretlerıni ahzedebilirler. 

Madde 82 - Her altı ayda bir şırketın ı:nt 
ve dliyunatım gösterir meclisi idarece bir h 
sabiye tanzim edilerek mürakiblere verilir. JJ 
başka her sene nihayetinde bir mevcudat .,e 
vazene defteri tanzim edilir. Mevcudat ve ııı~ 
defteri, bilanço kar ve zarar hesabatı ve heyeti 
miye içtimaı için tayin olunan günden laakal 
evvel mürakiblerin nazarı tetkikine arzolunı.ıt• 
hesabat meclisi idare tarafından heyeti uın 
takdim olunur. Hissedaran yevmi içtimaa tclr' 
eden on beş gün zarfında şirket merkezine 
atla mevcudat ve müvazene defterini kir "' 
hesabını ve bilançoyu mürakibler ve meclisi i 
porlarım tetkik ve bir suretlerini ahzedebili 

YEDİNCİ FASIL 

Hesabatı seneviye mevcudat 
Madde 83 - Şirketin masarifi umumiyesiyle ba

kavelename müdüriyete vcyahud her bengi bir vazi
feye memur edilen kimselere umumi veya hususi 
temettüattan tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif a
mortisman bedelleri gibi şirketçe tediye veya tefriki 
mecburi olan mebaliğ şirketin hesab senesi nihaye
tinde tanzim olunan senelik mevcudat muvazene def
terinde tesbit olunan hasılatından badettenzil baki 
kalan mikdar temettüatı safiyeyi teşkil eder. Bu su
retle hasıl olacak temettüatı safiyenin evvela yüzde 
(on) ihtiyat akçesine tahsisi ve saniye_n itfa edilme
miş olan hisse senedlerinin bedelleri tesviye olunan 
kısmına yüzde (dokuz) nisbetinde birinci temettü i· 
tasma 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 

senedleri eshabına tevzi edilir, 

Madde 83 - Şirketin masarifi umumiyesil~ 
kavelcname müdüriyete veyahud her hanJİ bit' 
f eye memur edilen kimeelere umumi veyi 
temettüattan tahsis edilen yüzdeler ve nıub biC 
mortisman (Şirket masarifi umumiyesiyle " 
metlerinin azami % 15 ini tecavüz etmenıek 
bedelleri gibi şirketçe tediye veya tefriki ~dl 
lan mebaliğ şirketin hesab senesi nihayetiO 
zim olunan senelik mevcudat ve miivazelle 
rinde tesbit olunan hasılatından badetten:ı:il 
lan mikdar temettüatı safiyeyi teşkil eder. S&J 
le hasıl olacak temettüatı safiyenin e~elA 
(on) ihtiyat akçesine tahsisi ve saniyen itf• 
miş olan hisse senedlerinin bedelleri tesviye 
kısmına yüzdq (dokuz) nisbetinde birinci 
itasına kifayet edecek meblağ ifraz editdilcttl' 
baki kalan kısmın: 

Yüzde (% 1) meclisi idare azasının ~er~ 
Yüzde (% 5) e kadar meclisi ıdarenın 

deceği müdür ve memurine ikramiye otarak ttil 
Bakiyei meblağ dahi ikinci hissei teı;11t 

rak hissedarlara tevzi olunur. 
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