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Bugün Demirsporla 

Kırıkkale karşılaşıyor 

HER YERDE 5 KURUŞ 

·Hatay'da Türk Köylüsüne Tecavüz Ediyorlar 
Çeteier ayakta . ı Türk-Felemenk ticareti 

Hıılepten Sancağa beşyüz 
demi,. gömlekli gt)li,yor 

r-· ·CENEVRE 
1 Anayasa hazırhklan 

Rilat Menemen_cioğlu 

Buşbetke 

İSPANYADA 
Falih Rrlkı ATAY 

Başlıca devletler İspanyaya gö
nüllü gitmeği menetmişlerdir. Fa
kat asıl kontrol ablukası 9 martta 
başlıyacaktır. Şimdiye kadar dı
şarı yardımlardan bilhassa Fran
kistlerin faydalanmış olduklarına 
şüphe yoktur. General Franko 
ordusunda alay alay muntazam 
alma·n ve İtalyan gönüllüleri bu
lunmakta olduğunu artık kimse
nin tevil bile etmediğini biliyo
ruz. Aynı ordu, he!e son za· 
manlarda, büyük m~lzeme stok
ları edinmiştir. Almanya, hal~a 
\'e Portekiz, ve "diğer memleket· 
lerdeki bütün sağlar, açıkça, Fran
kistlerin zaferini istemektedirler. 
Savyet Rusya:nın gönüUüleri de· 
ğilse de, gönlü Madridciler safın· 
dadır. lngiliz ve Fransız de· 
ınokrasilerinin solları ve halkçıla· 
rı dahi hükümet tarafındadırlar. 
lngiltere ve Fransa İspanyada İs
panyol milletinin iradesi bakim 
olmak lazım geldiğini söylüyorlar· 
sa da bunun hakiki imkanlarını a
raştı~ağa bile cesaret ettikleri 
Yoktur: çünkü onlar, gerçekte~, 
İspanya sebebi ile Avrupada hır 
harb tehlikesi uyandırmaktan çe· 
~İniyorlar. Herhangi bir sol iktİ· 
darın İspa·nyada yerleşmesine düş· 
illan olanlar ise buna imkan ver· 
lniyecek tedbirİeri almakta asla 
t~reddüd etmiyorlar. iki cephe· 
hın, her meselede göze ça!Pan ka· 
~ar ve kararsızlık tezadı ispanya
da dahi kendini göstermiştir. 

Gazeteler, lngilterenin, Al· 
manya ve ltalyadan Balear ada· 
~arı ile İspanyol Fas:na herhangi 
~ı-satt?- dokunulmıyacağı hakkın~ 

a Vaıd alınış olduğunu yazmak· 
tadırlar. ispanyaya büyük serma· 
~eler Yatırılmıştır: İngiltere ve 

ransada, birçok menfaatler, bol· 
(Sonu 4. üncü say/ada) 

Cenevre' de toplanan komite 
görmenleri davet etti 

İstanbul gazeteleri, bugün Hataya dair Suriyedeki hususi muhabir
lerinden aldıkları bazı telgraflar neşretmektedirler. İstanbul muha
birimizin telefonla bildirdiği bu haberleri aşağıya aynen yazıyoruz: 

Haleb, 27 (Hususi) - Hatayın ba
zı yerlerinde türk olmıyanlar türklerin 
aleyhine tahrik edilmektedir. Bu tah
rikler Kuseyr köylerinde faal bir hal 
almıştır. Türk köylülerine tecavüzler 
yapılmaktadır. Bu tecavüzlerr tekad
düm eden günlerde bazı mesUI şahıslar 
bu mmtakalarda guya seyahat maksa· 
diyle dolaşnu~lardrr. Bu mesill şahıs· 
lar ayni zamanda mu!ıtelif yerlerde tek
sif edilen çete kuvvetlerini de teftiş et· 
mişlerdir. Bütün tedhiş hareketlerinin 
sebebi türk halkını korkutmak bu su-

1 

retle korkan halktan davfüan aleyhine 
vesikalar toplamaktır. Halbuki halk ya-

l 

hancıların bu tahrikatına ve maksadla
rına vakıf bulunmaktadır. 

Bir şakiyi serbest bıraktılar 

1 Vekiller Heyeti 
toplantısı 

İcra Vekilleri Heyeti dün 
saat on beşte Başvekil ismet 
fnönüniin reisliğinde toplan· 
mış ve toplantı geç vakte ka~ 
dar sürmüştür. 

Vekiller Heyeti yeni büdce 
üzerinde tetkiklerine devam 
etmiştir. Bu gün pazar olması· 
na rağmen büdce üzerindeki 
çalışmaların devam ederek ne
ticelendirilmesi muhtemeldir. 

Yeni büdcemiz, anayasa-
mız mucibince, yarın Kamu
tay Başkanlığına verilmiş ola
caktır. 

Hariciye Vekaletinde Türk - Felemenk k/iring anlaşması ve 
mali protokol ımza edilirken 

Yeni anlaşmalar dün 
merasimle imzalandı 

Felemenk otuz be~ milyon florinlik bir plafon dahilinde ,.e 

hctleli Liirk ruallariyle ödenmek şartile Türkiyedeki büyük 

işleı· miinakasalarma girebilecektir. Faiz verilmiyecekti~ 

Ankara, 27 (A.A.) - Ankaraya gelmiş olan Felemenk hükümeti mümessille
ri ile hükümetimiz mümessilleri arasmd a parafe edilmiş olan anlaşmalar, bugün 
Hariciye Vekaleti büyük salonunda, Til rkiye cumhuriyeti hilkümeti adına İktı· 
sad Müsteşarı Kurdoğlu, Felemenk hUkürneti namına Baron de Harinfuna Thoeo 
Slooten tarafından merasimle ve çok dostça tezahürat içinde kati olarak imza 

edilmiştir. 
Bu anlaşmalar 23 eylül 1934 tarihli 

Türkiye • Felemenk kliring anlaşması 
yerine kaim olacak yeni kliring anlaş
ması metni ve bu merbutlariyla, Fele· 
menk firmalarına, karşılığı sekiz sene-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Fıkra: 

f ,aparken .. 
lstanbul liman idaresi yeni yolca 

salonu için bir müsabaka açmıştır. Bu 
usule sadık kalmrş olduğundan dolayı 
idareyi tebrik ederiz. 

Şam, 27 (Hususi) - Kmkhanda bir 
katil hadisesinden dolayı mahkum o
lan Danaburnu namındaki şaki Kırık· 

han mesalihi hassa zaooti tarafından 

serbest bxraktırılmıştır. Bu şakinin Kı· 
rıkhandaki bazı taşnaklardan çete teş
kiline memur edildiğıi söylenmektedir. ATiNA MEKTUPLARl:1 Şark, Balkanlar, Orta Avrupa veya 

Şimal diye bir takım tasnl/Jer duyar
sınız. Bir tirenln sizi olanca Jıızı ilı 

Şamdan Stokholme doğru uçurduğunu 
tasavı·ur ediniz: Şark, Balkanlar, Orta 
Avrupa ve Şimal, bunların hepsi, nl. 
hayet, birer umum1 manzarada göze 
çarparlar. Bu manzarayı tabiat ve ya• 
pılar vücuda getirir. Bir milletin kül
tiir seviyesinin derecesini, evvelB, ba 
umumi manzaranın kılavuzluğu ile lU· 
çersiniz. Ve daha garibi, garb medeni
yetine mensub bir teknik enternasyonall. 
nin, yava~ yavaş, seviye yükseldikçe 
hakim olduğunu sezersinı'z. Bu lıusus
ta m i 11 i sözünde fazla ısrar etme
yiniz ve onu eyice tartrnrz. Garb mede
niyeti fılemi içinde, hele bu umumi 
manzara bakımrndan benzeyişler. ben• 
zemeyişlerden pek çoktur. M i 1 1 I 
diye ne çirkin, ne kötii, ne çürük yap. 
tınlamaz. Milli, aksi vasrfta olanların 
bize has karakteri demek olacaktır. Bi!ll 
evvela yüksek bir mimari sanatı kuran 
mimarlar yetiştirmeğe çalışıyoruz. Mil
li orada doğacaktır. Bununla milli so· 
zünün ticareti arasında ne büyük farlı 
var! 

Bu şaki birçok vatandaşlarımızı 

katlederek Suriyeye kaçmış ve orada 
himaye görmüş bir haindir. 
500 demir gömlekli lskenderuna 

hareket etti 
Lazkiye, 27 (A.A) - Şam ve Ha

lebten demir gömlekliler teşkilatına 
mensub arablardan 500 kişi lskende

( Sonu 4. üncü sayfada) 
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Atatürk'le Litvanya 
Cunıhur Başkanı 

arasında telgraflar 
Ankara, 27 (A.A.) - Litvanya milli 

bayramı münasebetiyle aşağıdaki tel
graflar alınıp verilmiştir. 

Ekselans B. Antanas Smetona 
Litvanya cumhur başkanı 

Kaunas 

Litvanya milli bayramı münasebe· 
tiyle en hararetli tebriklerimi ve şahsi 
saadetleriyle Litvanyanın refahı için o
lan temennilerimi kabul etmelerini ek. 
selansınızdan rica ederiıİı. 

K.ATATÜRK 
Ekselans Kemal Atatürk 

Türkiye Cumhur Başkanı 
Ankara 

Milli bayram münasebetiyle gönder 
dikleri tebrik ve izhar ettikleri teme11-
nilerden dolayı ekselanslarına hara
retle tesekkür eder ve bu nazik ihti 
maınala~mm beni ve Litvanya milletini 
derin bir surette mütehassis ettiğini 
kendiforine temin eylerim. 

ANTANAS SMETONA 

Doktor Aras hudııdda kaqrlamrken 

Sel8nik'te Atatürk'ün 
doğduğu evde 

Atinaya gidiş, konsey, konferans, 
resmi kabuller ziyaretler, gezintiler, 
yemekler, dönüş.... KonferaP'itaki ilk 
yarrm çalışma günil istisna edilirse, 13 
şubat akşamından 25 şubat sabahına 

kadar kalemi ancak notlarım için elime 
a~abildim. 

Günlerimiz ilkinden sonuncusuna 

kadar iş ve temaslara tahsis edilmiştL 

En erken ikide yatıyor, en geç sekizde 
uyandırılıyorduk. Mükemmel bir çalıı· 

ma ve tamşma programımız vardı. Kon
feransta, yemekte, gezintide, eğlence• 
de; gece gündüz, her dakika yeni dost~ 
larla tam~ıyor yapacağımız ve yapıla· 
cak işleri konujuyorduk. 

Trende 
Hududdan Selaniğe ve Selanikten 

Atinaya kadar bütün güzergahta, sayın 
Tevfik Rüştü Aras için parlak bir ka· 
bul yapıldı. Köylüler, dağlılar, şehirli· 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Süratle kendimizi de bulacatız. Fa· 
kat inşada yalnız büyük kabiliyetleri 
kullanmak ananesinden aynlmamaklal 
Ya büyük bir mimar, ya ciddi bir mü
sabaka! 

Bütün dellİrlerden nihayet yapılar 
ve metinler kalır. Şu A nkaranrn plana 
sadakat gösteren tarafları ile plandan 
ve güzel sanatlar kontrolundan kaçma· 
ğa teşebbüs eden taraflarına bakınız: 
Birinde düny:ıyı bize havret ettiren bir 
yüksek seviye, ötekinde. bizi bile ken
dimı'zden utandıran sakatlıklar . • Fatay 
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Politika bahisleri: 
- ~ 

Halkevleri 
Türkiye'de bugün, inkılap. için } 

uyandırılan fikir ve kültür ocak
larının ıayııı 167 ye çıkmıt bulu
nuyor. Ankara Halkevinden girİ'n
ce, ıolda, memleket haritasının 
üzerinde, dört düğme oyunuyla 
birçok ıehirlerimizin bulundukla
rı noktalarda ufak güneşler par • 
)ar. Bu fikir kiminse o yurddatı 
kutlamak lazımdır. Gerçekten, 
Kemalizm'rn halkevleri hareketi
ni en kısa ve en görenekli bir tarz· 
da Ankara Halkevinin bu ıtıklı 
tablosu ifade eylemektedir. 

Kemalizm, her şeyden önce, bir 
kültür ve medeniyet hareketidir. 
:Avrupalı rejimlere temel teşkil e
den birçok sosyal ve ekonomik 
davalar, Kemalizm'de ancak ihin
ci ıırada yer bulmuısa da &talik 
ve batınıt bir Asya medeniyetin
den bütün değerleri ile birlikte bir 
kaos manzaraıı dahi arzetae dina
mik bir Avrupa medeniyetine geç· 
mek hareketini temıil eden ve kül
türün çırağını bir kıtadan alarak 
bir diğer kıtamn karanlıklan üze
rine tutan Kemalizm'i "halkevle
ri" inden iyi hangi inkılap tqkili
b ve müeueaeleri temsil edebilir? 

Bu kültür merkezlerinin 167 
ye çıktığını müjdeleyen gün, hepi
miz Ankara Halkevi'nde bulunu
yorduk orada genel sekreter B. 
Şükrü Kayamn halkçı nutkunu dik
katle dinledik. Herkes mutabık 
kaldı ki, ''türk miin.,.vverleri bütün 
türk halkını kendi kültür seviyele-

Hükümet, ma den 
Cevheri satıımı men 
Etmit de gildir 

Almanca Metali und rz gazeteaırun 
bu seneki dördüncü sayısında Türkiye 
bükümetinin huice maden cevheri çı· 
karılmasını ve satılmasını menedeceği 
yazılmaktadır. Menedilecek olan cev
herlerin de Demir, bakır, nikel, alemin· 
yom, kurşun olacağı tasrih edilmekte
dir. Yaptığımız hususi tahkikata göre 
ne böyle ibr karar, ne de bir düşünce 
mevcud değildir. Tamtersi hükümetimi
zin madenlerinden bir döviz karşılığı o
larak faydalanmakta olduğu, bu güne 
kadar takib ettiği ekonomi siyasetinde 
pek açık olarak görülmektedir. Devam· 
b ve durluklu politika takib eden hükil
metimizin kararında her hangi bir teb· 
dil bahse mevzu olamıyacağmdan bu 
hava:lisin aslı olmadığını yazabiliriz. 

Siyasal bilgile r okulu 
talebesi 

Mersinden döndü 
Siyasal bilgiler okulu talebesinden 

otuz genç, son tatil günlerinden istifa
de ederek, ekonomik coğrafya hakkın· 
da tetkikler yapmak üzere, coğrafya öğ
retmeni B. Himid Sadi Selen'le birlikte, 
Mersine kadar gitmişler dönüşte Kay· 
acriye de uğrayarak oradaki fabrikaları 
g~nüıler ve dün şehrimize dönmüşler

dir. 

Çin heyeti geliyor 
İstanbul (Telefonla) - Birkaç gün

denberi şehrimizde bulunan Çin askeri 
heyeti bu akşamki terenle Ankaraya ha. 
reket etti. 

Yalova kaplıcaları 
İstanbul (Telefonla) - Yalova kap

lıcaları bu sene mayısta açılıyor. İnşası 
bitirilmek üzer olan büyük otelde son 
hazırılıklar yapılıyor. 

Küçük iatanbul Haberleri 

* İzinli olarak Yunanistanda bulu
nan İsveç elçisi dönmüştür * Şehir Meclisinde açılan iki ha. 
lığa general Fuat ve B. Ali seçildiler. * Kuçükpazarda bir yumurta depo
su yandL Deponun sahibi bir gün evvel 
binanın sigortasını yenilediği için 
tahkikat yapılıyor. 

* Şehre yeniden 200 elektrik lam
bası konacaktır. Bu işi için büdceye 150 
bin 1° n tshsisat konmuştur. 

:'. .ugün İstanbul limanında çok sis 
varuı vapurların seyriseferi bozuldu. 

rine çıkarmadıkça, millete ve yur
da karşı olan borçlarını ödemi§ ol
mıyacaklardır .,, 

O günkü güzel başarılardan iki-
si üzerinde duralım: 

1. Karagöz, 
2. Kukla. 
Ankara Halkevi, bu iki oyuna 

sahnesini vermekle tam ve kamil 
bir eser yaratmıf olmak iddiasın
da değildir. Bizlere yalnız, bu iki 
halk oyununu nasıl canalndırabi
leceğimiz hakkında bir fikir ver • 
mek istemiştir. Bu bakımdan, yap
tığı İf çok yerinde ve muvaffak ol
muıtur. 

Çünkü Karagöz, orta oyunu, tu
luat sahnesi ve kukla gibi balkın 
dehurna dayanan sanat sahaları 
bir kere canlılıktan ve aktüel ol
maktan kaldılar mı, onlan yeni
den tazelemek ve günün görütüne 
adapte etmek en çetin kültür da
valarından biridir. Bunu layikiy -
le halletmek için, evveli, memle
ket münevverlerinin metodik ve 
müfterek mesaisine ikinciıi de bir 
çok maddi vasıtalara ve zamana 
ihtiyaç vardır. 

ileride yazacağımız bir yazı
yı ''Karagöz,, e tahıis ederek bu 
hUJUataki fikirlerimizi arzetmek 
isteriz. 

Şimdilik Ankara Halkevi'ne 
bu güezl teşebbüıünden dolayı te
fekkür etınekle kalacağız. 

Burhan BELGE 

Evlerdeki kümesleri 
kaldırmıyanlardan 
para cezası alınacak 

Beeldiye encümeninin tehir içinde
ki kümeslerin ve kümes hayvanlarının 

kaldırılması hakkında verdiği kararın 

müddeti bitmi§tir. Belediye memurla
rı bugünden itibaren şehir içinde ev ev 
dolaşın.ağa başlayacaklar, evlerindeki 
kümesleri ve .kümes hayvanlarım kal· 
dınnıyanları g<Srecek olurlarsa para ce
zası yazacaklardır. 

Ereğli şirketi tasfiye 
ediliyor 

İstanbul (Telefonla) - Ereğli 9ir. 

keti hissedarları umumi heyeti bugün 

saat onbirde toplandı Tesisatın bükil

mete satılmış olması dolayısiyle 9irke. 

tin tesfiyesine karar verildi. Ve tasfiye 

heyeti ıesildi. 

Çi(eklerin 

renkleri 
ve kokulan 

l.tatiatik, muhakkak ki, çok fay • 
clalı bir ilim nsıtmmzdır Ye bize bi). 

meclijimiz yeni yeni 19yler öğretmek
tedir. Meeela bir meraklı, çiçeklerin 
renkleri Ye kokulan bakkmda ha.&D'• 

ladıiı ıu iatatiıtiii netretmiıtir: Av· 
rupada yetiıtirilen çiçeklerin UJ'lll 
4300 dür; bunlardan 308 tanesinin 
verikalan mor, 594 taneıinin nıavi, 

823 tanesinin lomuzı, 921 tanesinin 
aan ve 1124 taııeıinin de beyazdır. 

Güzel kokulu çiçeklerin çoğu beyaz, 
a&J'llan ise, topu topu, 420 dir. 

~lilyarder :wvki. 

Amerikada (tabii Amerikada!) 
Cincinnati'de, marmelad kıralı Wil
liam Brov - Levy, bu yakmlarda, ev· 
lendiiinin ellinci yıldönümünü kutla
yacaktır. 

Milyarder, bu münasebetle yapı • 
lacak törene dört yüz kiti davet et • 
mittir. Bu dört yüz kitinin her birine 
ayrı ayrı gönderdiği davetnameleri 
de, saf altından ve plaka teklinde 
yapbnmf, davetname metnini beyaz mi
ne ile bunlar üzerine yazdırmııtır. 

Her plaka yirmi gram ağırlığm • 
da olduğuna göre - lmal masrafı ha· 
riç - .sekiz kilo saf altmm, kilosu, to
parlak hesab bin bet yüz liradan, 
milyardere kaça mal olduğunu, iıter
aeniz, heaab ediniz. 

Kadınların zekô.sıruı dair 
Bir filim firketi d~törü, yıldız 

Tütün ve 
Sigara satışları 
Arttırılacak 
İstanbul (Telefonla) - İnhisarlar 

umum ruü<lürü Bay Mithat, tütün ve si
gara satışı üzerinde tetkilerde bulun
mak üzere bu akşamki ekspresle Avru 
paya gitti. Umum müdürün seyahati bir 
ay kadar sürecektir. Avrupadaki büyük 
sigara fabri kalariyle, türk tütünlerini 
istihlak etmelerini temin için anlaşma. 
lar yapılacaktır. İlk anlaJ!Da Belçikalı 
büyük bir firma ile yapılmıştır. Bundan 
sonra bu fabrika yapacağı sigaralarda 
yalnız tür k tütünü kullanacaktır. 

Buğday siloları 
Ziraat vekaleti buğday silolarının 

yüzbin tona iblağı için bir kanun pro
jesi haz rlamıştır. Bu proje ile evvelce 
hükümete verilmiş olan 3 milyonluk 
kredinin 7 milyon liraya çıkarılması 

Kamutaya teklif edilecektir. 

lngiliz maliyecisi 
Aleksandr gipp'in bir 
Tavzihi 

Geçen ay, tanınmış ingiliz ma!iyeci
lerinden B .Aleksandr Gipp Türkiyeye 
gelmiş, ve İngiltere finans alenüni Tür· 
kiyenin endüstriyel planlariyle alaka
dar etmek üzere bazı tetkikler yapmış· 
tı. 

• Deyi - Meyl gazetesi Londraya dö· 

nen B. Aleksandr Gipp'e atfederek bir 

beyanat neıretmiştir. Bu beyanata gö

re, guya bu ingiliz maliyecisi, Türkiye 

hükümetinin mikdarı 16 milyon ster· 

linge yükselen nafıa işleri yapılmasını, 

kendisine verdiğini söylemiıtir. Bu be· 

yanatı, bazı türk gazeteleri ve Balkan 

Herald gazetesi alarak neşretmiştir. 

B. Aleksandr Gipp'in en yakın dost

larrudan Teoffrey Grabbe dün gazete
mize gönderdiği bir mektubta ne B. 
Alekaandr Gipp tarafndan, ne de Tür· 
kiye seyahatinde kendisine refakat e
den B. Hugh Beaver tarafından hiç bir 
ingiliz gazetesine bu yolda beyanat ve
rilmediği bildirilmekte ve bunun kati 
surette, tekzibine kendisinin Londra· 
dan telefonla mezun edildiği illve o
lunmaktadır. 

Bu mektuba göre B. Aleksandr 
Gipp yalnu maliyeci ve tekniaiyendir. 
İnşaat ifleriyle alikadar olmamaktadır. 
Bu ingiliz maliyeciainin hedefi, Londra 
maliye ile.mini, Türkiye hükümetinin 
endüstriyel plinlariyle daha yalandan 
alikadar etmektir. 

olmak iateyen kadmlara dMr f1I fUdr. 
ı..i ileri sürüyor: 

" Bir bdm, taYecl - ielıedifiai bi
lirae zekidir. 

" Bir kadm, iatediiine nud erife
cejini biline daha zekidir. 

" Bir kadın, iatediğine erittikten 
aonra onu muhafaza ve İatİmlar et • 
meaini bilirse çok zekidir.,. 

Bu fikirleri yalnız llİnema J'lldızı 
olmak arzusunda bulunanlar defil, 
kadmlar da değil, cina farkı gözedil
meluizin bütün inaanlar, iatisnasız, 
kendilerine tatbik edebilaelerdi_ 

600 bo§ §~e 
lstanb~lun zabıta haberlerinden bi

ri: "Gazinocu Konstantin, zabıtaıya mü

racaat ederek, gece gaz.inosnduan 600 
boı fite ile 4 çuval çimentonun çalın• 
mıt olduğunu bildirmittir• Xabtta hır
aızlan ve çinıentolan bubnu§, !i,telerin 

satılıp bedelinin de hırsızlarca yiıuniı 

olduğunu tesbit ebniıtir." 
Altı yüz boş Jite 1 dile kolay. Hele 

fİtelerin gürültücü .1eyler olduğunu ela 
düıününek bunlan bir &eeede qmp 
paraya kalbedebilen bınızlarin mahare
tine kartı pannak ısınnamız Wmn gel· 
mez mi? 

"Bunlar zekalarmı hayra aarfetse
lerdi değerli birer insan olurlardı!" di
yeceğimiz geliyor, doğrusu." 

~ 

Taksilerde sıra usulü 
İstanbul beledwesinin yeni taksi ta-

Hukuk ilmini yayma 
kurumunun 

dünkü konferansı 
Profesör B. Kroza · amme 
hizmeti mefhumunu anlatrı 

lstanbul Hukuk F akülteai profesörlerinden B. Kroaz Ankara Hal· 
kevinde verilmekte olan ıeri hukuk konferanslarınm on dördüncüsü· 
nü dün, seçkin bir kalabalık huzur unda vermiıtir. 

Ankara muhitinde iyi ve de
vamlı bir alaka ile takib olunan 
bu konferansların dünkü progra
mı da ehemiyeti ile mütenasib ve 
adeta kesif denecek bir dinleyici 
huzurunda tatbik edilmittir. 

Profesör sözüne "Afüme hizmeti 
mefhumunu; kollektıif ihtiyaçları tes
viye maksadiyle, bir amme idaresi ta
rafından başarılan teşebbüs, şeklinde 

tarif etmekle, bu mefhum hakkında 

son derece umumi bir fikir vermiş ola
cağız'' cümlesiyle başlamış ve bundan 
sonra, son derece liberal birkaç müel
lif ten ba,ka bütün hukukçuların amme 
hizmeti mefhumuna en büyük kıymet~ 
izafe hususunda birleştiklerini ilave e
derek ve bazı müeliflerin amme hizmet
lerinin devleti tamamen içine aldığı 
iddialarını, bu mefhumun tarihen son 
derece yeni bir nazariye olduğunu ve 
devletin bu nazariyeden evet de mev
cud bulunduğunu, amme hizmetine en 
mühim mevkii vermekle beraber haki
miyet fikrinin bertaraf edilemiyeceğini 
aöyliyerek cerheylemiştir. Profesör da
ha etraflı bir tarifle amme hizmetine 
''idare edenlerin yüksek iradeleri altın
da, ammenin kollektif ihtiıyaçlarma hu· 
susı teşebbüslerden daha iy,i cevab ve
ren ve Türkiye ve Fransa<ia tabii ola
rak hususi, hukuki bir rejime tabi olan 
muntazam ve devamlı bir te,ebbüs de· 

nebilir'' demiştir. 

Bu mefhum başlıca iki veçhe arzet
meıktedir: Biri bilhaasa siyasidir. (Bu 
kelime geniş ve umumi manMiyle 1111• 

me hizmetinin izahıdır), diğeri bil
hassa hukukidir. (Bu da kelimenin dar 
manaayle amme hizmetinin izahıdır). 

Bundan eonra profesör amme hiz
metinin hususi tetebbüaten naaıl 

tefrik edileceğini anlatmıftrr: ''Amme 
hianeti devlet kudret.inden istifade et
ti devletin hakimiyetini akaettirdi-
ği ide, hususi te9ebbüs ya idareden 
büsbütün muhtar veya daha gevftık 
bağlarla bağlıdır. 

lnkir edilemiyecek bir hakikat var
sa o da, ister otoriter iater demokratik 

limatnameai sünün 
me1eleaiclir: ~ 

mobiller IDÜf t.rİJ'İ 
urada bekemeliclir; 

fUat müıeri de sıradaki otomobiller
den en yeniami ve en aüzelini seçmek
tedir. Ne yapmab? 

Eskiye najbet olsa ... lliahir. Fakat 
eski arabalara bir sermaye bajlanmı~
tır. Yeni modellerin her yıl piyaaaya ÇI• 

loıında bütün eakileri • Amerikacia ol
duğu gibi - süprüntülüğe mi atacağız? 

Şayed, İstanbul belediyesi, ne yapıp 
)'1pıp, bütün dünyanın kabul ebniı ol· 
duğu ''tehir arabası tipi'' nİ kabul ebni· 
yecek olursa bugünün bu meseleai, mu
hakkaktır k.i, yarının da, öbür ııünün 
de meselesi olmakta devam edip gide
cektir. 

Bir ba§ka mesele daha 
1 stanbulun batındaki meselelerden 

bir mesele ele yük arabacılan meselesi· 
dir: Kamyonlar çoğabyor, hususi mü· 
esseselerin kamyonlan da yük taıryor, 
arabacılara it kalmıyor. 

Dava budur. 

Ancak bu dava, bir takım vatandat· 

ların meıleklerinden eski faydaaln İs· 
ihsal edememekte olmalan aibi bir ek
mek davası İle de büyük bir clavamn 
küçücük bir ferinden baıka bir teY cleiil
dir: Buııünün nakil vasıtasl olan kam
yonu kaldırmak veya aaymnı tahdid et· 
mek geçen ıa11rların aeri vuıta11 lehine 
reni umanlann ileri vaaıtumı faali
yetten alıkoymak olur. lıtanbul bele-

diyesi itte böyle bir meseleyi halletmek 
mevkiindedir. 

rejime tabi bulun&un, amme hizmelte• 
rinin arttığı ve sahasının genişlediği .. 
dir. 

Profesör, Birleşik Amerika, İtalya, 
İngiltere ve Franaa'da amme hizmetle
rinin arttığını, bunun devletç.ilik tema .. 
yülleri olduğunu söylemiş ve bu hu• 
susta misaller vermiştir. 

Profesör "nihayet, Türkiyede dev
letçilik pren&iplerinin ana yasaya it· 
hali, milli kuvvetlerin inkişafı gaye• 
aiyle, bu yoldaki ilerleyişin beliğ bir 
if!tles.i değil midir?'' demiş ve bundan 
sonra adliye, harici siyaset, polis, or
du ve tescil muameleleri gibi teamülü 
amme hizmetleri arasına, tedrisat, içti
mai muavenet, kara, deniz, ve hava 
nakliyatı, tehirlerde Mı, hava.gazı, elek
trik tevziatı, radyo nefriyatı ilh... gi• 
bi hizmetlerin katıldığını söylemiftir. 

Profesör bundan eonra demi§tir ki ı 
''- Vazıı kanun amme hizmetleri 

,ihdas ederken, bütün vatandaflara hu· 
suei tqebbüsün ancak elmik ve inkıta· 
lı bir itminan temin edebikceği umu· 
mi ihtiyaçlarm daimi ve muntazam bir 
surette tatmini gayeaini güder. Daimi· 
lik ye intizam mmıe hlmıetinin eseri .. 
dir. 
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Türkiye ve Franaada kelimenin tam 
ve kati manaaiyle bir amme hizmetinin 
mevcudiyeti ancak, te9ft}'eaine brar 
verilen ihtiyacm tatmini hususunun 
amme hukuku kaideleriyle tıemin olun
duğu hallerde m&rıı'lrftndUr. 
Müııterek sistemimiz, hueual bir am

me hukuku rejimini lcab ettirmekte• 
dir. Bu huausi amme hukuki rejimi, 
umumi menfaatte üstünlüğü ve daimili· 
ği zarureti neticesi olarak, huausi kaid4 
ler vazıını ve adart kazaya tebaiyeti • 
tazammun eder. 

Son olarak profeaör bu hu9USİ am• 
me hukuku rejiminin Uç btlyük kaide• 
sini nzetmiftir. 

a - lktısadi ve içtimai ahvalde hadis 
olan tahavvül ve tadilata .intibak k,ai .. 
deai 

b • Daimilik Jraide1l 

~ • Bütün vatandqların amme hiz• 

metleri muvacehesinde müeaYiliği kal• 

desi. 

Profesör konferansını ıu ~zlerle bl• 

tiımittir; 

İfte, ilk naarda hayli buit görü

nen; fakat haki.katte (meydana konul• 
muı hakime eid olan) umumi bir ihti• 
yacın, amme kudreti tarafından tatmh 
ni icab ve amme hukuku kaidelerini ilı• 
tiva eden, pek ince farklarla dolu am• 
me hizmeti mefhumu .• .'' 

Franıızca verilen konferensı Bay 
Muvaffak Şeref muvaffakıyet ve sürat• 
le tercüme etmiş ve bütıiln kıymet ve 
ehemiyeti ile dinleyicilere nakleyle· 
mifti.r. Alika ile dinlenen konferans, 
sürekli alkışlar araeında tona ermiıtir. 

HAVA ı 
Dün yağıılı geçtı 

Meteoroloji enstitüsünden verilen 
malümata göre dün fChrimizde bava 
kıamcn bulutlu geçmi§ ve en yüksek 
auhunet aıfınn üatünde 12 dereceyi 
bulmuştur. Dün yurdun Karadeniz s.a• 
billerinin prk kıamiyle Bolu, Bur9Cl, 
Muğla, Çanakkale çevresi yağışlı ge~ 
miştir. Yağış Gelibolu da dolu ile karı· 
pk yağmur, Bolu ve Rizede kar, diğeS 
yerlerde yağmur teklinde olmuştur. 

Dün bava evvelki güne naazran 1 • 4 
derece araunda :ıaınmıgtır. En düşulc 
euhunetler ufınn altruda olmak üz:er• 
Boluda 3, Sivasta 4, Erzurwnda 14, 
Karata 18 derecedir. En yüksek ,suhtı· 
netler aıfınn üatünde olmak üzere Bur• 
aa ve Sa.msunda 1 S, İzmir ve Nazillide 
16, Adana ve Dörtyolda 17 derecedir 
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Büyiik harbtan evvel sulh ve mü· 
salemet bakımından Avrupanm en 
tehlikeli mıntakası Balkanlardı. Bu· 
gün de harbtan sonra balkaıılafaD 
orta Avrupa tehlikeli mıntaka halini 
almıştır. Büyük küçük birçok devlet· 
lerin siyasetleri bu mmtakada çar • 
pı§maktadır. Bütün hınlar burada 
toplanmıştır. Büyük barbtan evvel, 
Avrupa siyasetinin balkanlattığı na• 
sıl iddia edilmit ise, bugün de devlet
ler arasındaki münasebetlerin orta 
Avrupalattığı ileri riisülebilir. 

Bu tehlikeli mmtakanın en has • 
sas noktaları da Avusturya ve bilhas· 
sa Çekoslovakyadır. Almany~nın bu 
iki devlet üzerindeki emellerı ma • 
lıimdur. Fakat Hitler Almanyası hem 
ltalyayı ,hem de Fransayı aynı za· 
manda kendi aleyhine kışkırtmaktan 

k
. d•w• · · Avusturya üzerinde çe rn ıgı ıçın b. 

ltalya ile anlapnıttır. Bu, adeta ır 
mütarekedir. Almanya Avusturyanın 
istiklalini tanıyor ama, Avusturyad~ 
mesela Habsburg Hanedanının gen 
gelmesi gibi, bu istiklali takviye:e 
yardım edecek bir harekete tevessul 
etmiyecektir. Kim bilir; belki de al • 
manlar Avusturyanın zamanla olgun 
bir meyva gibi kucaklarına düşeceği-
ne inanıyorlar. 

Çckoslovakyaya gelince; bu dev• 
lelin mukadderatiyle Fransa ve 
Rusya yakından alakadardır. İtalya 
alakadar göriinmüyor. Bu itibarla 
Hitler siyasetinin bütün hiddet ve 
tiddeti bu küçük devlet üzerine tek • 
sif edilmiştir. Çekoslovakyanm orta 
Avrup"da komünistliğin alemdarı ol· 
duğu ikide bir söyleniyor. Çekoslo· 
vakyanm hududları içinde üç milyon
dan fazla alman ve oldukça ebemi • 
yetli bir macar ve leh ekalliyetleri 
hl•lnnması, Cekoslovakya aleyhtarlr • 
ğmda bu üç devleti birlettirmiştir. 
Macar gazeteleri Çekoslovakyadaki 
macarların mukadderatiyle alakadar 
görünüyor. Lehliler kendi ırkdatları
nı asla unntmavac&klarmı söylüyor • 

lar. 
Çekoslovakya, komünistlikle hiç bir 

alakası olmadığını tekrar tekrar bil
dirmittir. Kendi topraklarında Sov· 
yet Ruııyaya aid hava üsleri bulun • 
duğu hakkındaki iınadlara kartı da 
bir milletlerarası anketi yapılmasını 
te!!'if ,. mi,tir. Şimdi de ekalliyetle· 
ri hakkında yakın alaka gösteren 
komşulnrını bir ıilihtan daha mahrum 
etmek için bu ekalliyetleri tatmin e
decek liberal bir siyaset takib etme • 
ğe karar vermittir. Çekoslovakyada 
hayli alman vardır. Fakat bu alman• 
farın ancak bir kısmı Hitler Alman • 
yasına bağlıdır. Henlein admda bir 
li-::lere tabi olan ve Sudet almanlan 
<!iye anılan bu almanlar müıtesna 
olmak üzere diğer Çekoslovakya ta
baası almanlar ile çek hükümeti ara
sında gecenJerde anlatmışlardır. Çek 
hükümeti ile alman ekall;ye•leri ara• 
sındaki müzakereler yedi madde üze
rirıde yapılmakta idi. Hüküm.et bu 
yedi maddenin be~ini kabul etmittir. 
Parl~m .. nto müzakerelerinde alman 
lisanının kabulüne ve e'calliyet mese
leleri icin bir parlıu11~n•o en".Ümeni -
nin tayinine aid olan iki taleb, ancak 
hususi kanun ile tatbik edilebilece • 
ğinden şimdilik bunlar bertaraf edil· 
miıtir. Bu itilafa Henlein'a tabi olan 
almanlar girmemitlerdir. Bunların Iİ· 
deri, bugün yarın. Aussig'de söyliye· 
ceği bir nutuk ile itilaf hakkındaki 
noktai nazarını bildirecektir. 

Cek hükümeti timdi macar ve leh 
ekalliyetleri ile de anlaşmak için müza· 
kereye giritecek. Bu müzakerelerin 
ne netice vereceği malum olmamakla 
beraber, Cekoslovakyanın kendi ekal
liyetleri ile yaptığı ve yapacağı bu 
anlaımaların, Almanya. Macaristan 
ve Lehistaru komşularına karşı takib 

ettikleri yoldan ayıracağı çok tüphe• 
lidir. Kurdun kuzuya dediği gibi, Al· 
ınanya da Çekoslovakyaya: 

- Söylediklerin doğru ama, seni yi-

ne yiyeceğim. 
diyebilmek için fırsat koJlı.;yor. 

A. Ş. ESMER 

Zincirli kuyu mezarlığı 
İstanbul (Telefonla) - Belediye 

Zencirlilruyu asri mezarlığının yapıl
~asına bu sene başlayacaktır. Bu iş i· 
tın buuceye tahsisat konmuştur. 

Madrid önünde çetin muharebeler 
-

Ispanyol Başvekili 
Largo Kaballero 
istifa mı ediyor? 

Bir tebliğ neşre
derek yakında 

istifa etmek ni
yetinde olduğu

nu bildiren İs
panyol başvekili 
Largo Kaballero 

marş Asiler kıraliyet marşını milli 
olarak kabul ettiler 

Madrid, 27 (A.A.) - Askeri gö rmenlere göre, Madrid etrafında 
cephede bir istikrar hasıl olacaktır. Guadalajara mıntakasında asile
rrn yaptıkları şiddetli mukabil taarruzun akamete uğraması, yüksek 
kumanda heyetince müsaid bir §ekilde tefsir edilmektedir. 

Hükümet kıtaları, geçende zaptettikleri mevzileri iyice tahkim et
mek emrini almışlardır. Şark sahillerinden Madrid cephesine takviye 

kıtaları gelmektedir. 
15.000 ölü mü var? 

Paris, 27 (A.A.) - Havasın İspanyadaki muhabirlerinden gelen haberle

re göre hükümetçi kuvvetler Madrid 
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cebhesinde perşembedenberi asi hatla
rına baskın ve keşif hareketlerinde bu-
1 unmakla iktifa ediyorlar. Maksadları 
düşmanın tahşid ettiği kuvvetlerin mik· 

darını anlamakttr. 
Asiler de, Oviedo cephesindeki son 

muharebelerde hükümetçilerin 15.000 
ölü ve yaralı verdiklerini temin etmek
te ve Ovideo - Grado yolu ile Riville 
köyünün Debarbol tepesinin de Marang 
dağının asla hükümetç.ilerin eline geç
memiş olduğunu kati olarak söyliyor-

lar. 
Diğer taraftan Jarama cephesinde 

rus generali Listerin hükümet kuvvet· 
lerine mensub ölüler arasında bulunılu· 
ğu teeyyüd etmektedir. 

Bir iıpanyol artiıti kurıuna diz.ildi 
Lizbon, 27 (A.A.) - Şimdi ifşa e

dildiğine göre, meşhur . .ispanyol sine

ma yıldızı Rozita Diaz geçen ay tev

kif edilerek dıivanıharbce idama mah· 

Şimdiye ka(lar yapılan bir -
çok bombardıman netice
sinde harab olan Granada' -
da methur aslanh Mraym 

avlusu 

ispanyanın 
karadan kUnı olmuf ve kurtuna dizilmiıtir. Ro

zita Diaz gizli bir radyo istuyonu ile 
Sevilladan hükümetçiler karargahına 
malumat vermek ve bu verdiği malO
mat ile hükümet tayyarelerinin Sevil 
üzerine iki defa gelmelerini temin et· 
miş olmakla maznun bulunuyordu. Asi 
rüesa ile münascbatmda daima biiyük 

kontrolu temin edildi 
bir tecessüs gösteriyordu. 

Kıraliyet marıı 
Salamanka, 27 (A.A.) - Yeni bir 

kararname ile kıratiyet marşı, milli 
marş olarak kabul edilecektir. 

Largo Kaballero utila mı ediyor? 
Valensiya. 27 (A.A.) - Efkarı u· 

mumiyeye hitab eden uzun bir tebliğde 
Largo Kaballero, bazı teşekküller yo
lunun üstüne manialar koymakta devam 
eyledikleri takdirde istifa etmeğe mec
bur kalacağını l.ıildirmiştir. 

Bu tebliğ, dün sabah Kaballero 
ile nazırlar ve parti şefleri arasında vu
ku bulan uzun görüşmelerden sonra 

neşredilmiştir . 
Kaballero, bütün halk cephesi parti· 

leriyle cumhur reisinin emniyetini ka· 
zanmış olduğundan istifası, büyük a· 
kisler bırakacaktır. 

Neşrettiği tebliğde Kaballero, göz
lerini hırs bürüyen entrikacı unsurların 
kendi haklarında yapmış oldukları ca
susluklara telmih ederek, şu sözleri ili· 

ve etmiştir: 
"- Faşist olmıyan bazı devlet rica-

li, İspanya harbmm bitmesi lazım gel· 
diğini söylemiş1 erdir. Fakat bu zevat, 
harbın bizim zaferimizle mi bitmesi la
zım geldiğini tasrih etmemişlerdir. Ben 
hiç bir zaman memleketimize hiyanet 
etmiş olanlarla uyuşmadım. Çünkü bu 
yolda bir hareket, Avrupa sulhu için 
mühim bir tehlike teşkil ederdi. 6 mart· 
ta ademi müdahale kontrolü tatbik e
dileceği zaman kati bir karar ittihaz et· 
mekliğimiz lazımdır. Çünkü bu tarih
te dahili harb pek nazik bir safhaya gi
recektir. Eğer pek kuvvetli bir vaziyet
te bulunmazsam, ba,1vekaletten istifa 

edeceğim. 
Kaballero, Franko ile sulh mlizake-

relerine girişmek arzusunu izhar eden 
bazı unsurlara da telmihlerdc bulun-

muştur, 

ispanyaya italya ve almanya 
ne kadar gönüllü. gönderdi? 
Londra. 27 (A.A.) - Manchester 

Guardian gazetesi, İspanyaya kanunu
sani içinde birçok gönüllü gittiğini ya· 

zıyor: 

"7 kanunusanide 800 kiş.i Napoliden 

hareket etmiştir. 
14 kanunusanide 4.500 kifi ve üç 

tank müfrezesi Napoliden Lombardia 
vapuriyle hareket etmiştir. 

22 kinunusanide 6.000 kişi Sannio 
ve Toskana vapurlarına yi.ıkletilmiş
tir. Aynı zamanda Pietromika, Narva
le ve Delfıno ve ismi bild:irilmiyen di
ğer dördüncü bir denizaltı gemisi İs
panyaya hareket etmiştir. 

26 kanunusanide Lombardia, Sarde
nia ve Kalabria vapurları mümm ha· 
muleler ile hareket etmişlerdir. Lom
bardia vapuru Napoliden 100 ton top 
ve 100 ton da millıimmat yüklemiş ve 
Gaete'ye uğrıyarak oradan 4.500 ''gö
nüllü'' almıştır. 

28 kanunusanide diğer bir limandan 
20.000 "göniıllü'' hareket etmekte idi. 

Aynı ay içinde 2.500 _ 3.000 alman 
"gönüllü" sü Laspezia'dan hava muka
bil silahlariyle birlikte hareket etmış

tir. 
Diğer alman gönüllüleri ayın sonuna 

doğru hareket etmişlerdir.'' 

Alman harb gemilerini:t lıpanya 
harbına İ§tiraki 

Bayonne, 27 (A.A.) _Bask hülriime· 
ti matbuat bürosu bilbao mahredle a-
9ağıdaki notu neşretmektedir-

Bundan iki ay evel sularrnıada bk 
alman harb gemisinin dol8ftığı sıralar· 
da Bilbao önlerinde toplanan mayınlar l 
dikkatli bir muayeneye tabi tutulmu§-
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Bir dünya 
konferansı 
toplıyacak 
Vaşington, 27 (A.A.) Skrips Huard 

yaptığı beyanatta cumhur reisi Ruzvel
tin vakit geçirmeden bir dünya konfe
ransı toplamak arzusunda olduğunu 

söylemiştir. Bu konferans silahların 

tahdidi, sulhun muhafazası ve enternaa· 
yonal ticaretin açılması işlerile meşgul 
olacaktır. Cumhur reisini bu teşebbil· 
se sevkeden sebeb bugün dünyada gi· 
ric:ilmiş olan silah yarışının muhtemel 
neticelerinden endişe etmesidir. 

]ardır. Bu maynler almandır ve bir al
man gemisi tarafından dökülmüştür. 
Bask hükumeti yakında resimlere ve 
vesikalara müstenid malümat neşere

decek ve alman harb gemilerinin İs
panay harbına iştirak ettiklerini isbat 

eliyecektir. 

lıpanyanın karadan kontrolu 
halledildi 

Londra, 27 (A.A.) - İspanyanın 
kara~ kontrol\l moaelesi dün halle~ 
mi~tir. Beynelmikl kontrol memuru· 
mn adedi gerek Fransa gerekse Porte
kiz hududunda 130 olarak tesbit edil· 
miştir. 

1 Fililllillilih1/J 
Hatay anayasası 
hazırlanırken 

CUMHURIYET'de Yunus Nadi 
Cenevrede Hatay anayaaaaı ve ata: 
tüsü projelerini hazırlamak üzere 
teknik komisyonun faaliyete baıla • 
mıı oldujunu mevzuu bahaederek 
daha evvelce Cenevre konaeyini.n ka
bul ebnit olduğu anlatma esası aon 
derece sarih olduiu iç.in bu teknik 
çalıpnaların fazla güçlükle k&J"§ılan
m&dan iJerliyeceği ümidini izhar e
diyor, ve her halde, bazı auriyeliler 
ve küçük fransız memurları tarafın-
dan çevrilmekte olan entrikalann bu 
çalı§malar üzerine tesir yapamıya • 
cağmı kaydediyor. 

*** 
BALKANLARDA DOSTLUK 

TAN'da Atinadan dönmÜf olan Ah· 
med Emin Yalman, ilk önce devlet 
adamlarmm doğru görüşleri neticea 
olarak ba§lamı§ olan Balkanlararası 
dostluğun gitgide milletlerin kalble • 
rini kazanmakta olduğunu ve kütle • 
]er tarafından daha iyi anlatıldığım 
anlatıyor. 

*** 
KOLTOR SiSTEMiMiZ VE 
ÖCRETMENLER. 

KURUN'da Hakkı Süha Gezgin, 
Maarif &istemimiz üzerindeki maka• 
lelerine devam ederek, bu deaf, me • 
seleyi öğretmenler baknnmdan ele 
alıyor ve muallimleri üç kısma ayın • 
yor: 1 - Çekirdekten yetiıme gerçek 
hocalar, 2 - Yapacak baıka bir iı 
bulamadıklar ıiç.in smıfa katlananlar, 

3 - Kendini mesleğinden üıtün ha

tanlar. 
Hakiki hocaların ,büyiik bir fera· 

gat ve idealle vazifelerini hakkiyle 
ifa için bütün gayretleriyle çabıtık • 
tarını kabul eden muharrir, diğer iki 
zümreye mensup hocaların mealeld .. 
rİnıİ NvmeciiJderinİ, kendilerini "tal • 
min edilmit görmediklerini .. hiç bir 
ideal tananayarak, vazifelerine ebe • 
mİyet nrmedikl.mi anlatıJor. Hal. 
buki idealiat hocalann, bir memleb-
ti yiibeltmekte ... büyük itler söre. 

ceklerini, Bulsan.tanı miaal söetere
rek, b)'Clettikt.a ..... diyor ki: 
• .. Once bUl'İİll meaalekette bir t.-
biye birliti ujnmcla birl..-eliyia. 
Kurtulut yolları artıık belinnitlir• 
Doktorlar, a.aıerl• gibi bizim de 
miiMmerelerimiz, münaka,..b kon • 
feranalarrmız, mec:mualanmız olmalı. 
Qağm n.bzını dinlemeli. tekamül ve 
deiitınelerin ti yanmda yüriimeli • 
yiz.,, 

*** 
SU iŞi VE KOOPERATiF 

SON POSTA'da Muhittin Birsen. 
MI itlerine 31 milyon lira tabıiı .. 
dilmit olmuından bahsederek, büyiik 
tebirlerimizde bile au derdi henüz t.a
mamiyle halledilmit aayılamıyan bir 
memlekette su itlerini tanzim etme • 
nin ne kadar ehemiyetli ve zaruri bir 
it olduğunu hatırlatıyor, yalnız bu h• 
auıta intihab edilecek çalı..... tekH 
için Belçikanın örnek tuhrhnum• i• 
tiyor, ve bu memlekette ,.hıaler ara• 
sında değil, belediye, vilayet, ıirket· 
ler, hükümet bankalar gibi hükmi ıalie 
siyetler arasında bir kooperaıyon e
aaıma iıtinad eden çahfl11Blann çok 
iyi randanan vemıİf olduğunu ileri 
sürerek aynı usulün bizde de tatbik 
edilebileceğini, bu hususta tetkikat 
yapılmaamm faydalı olacağını yazı • 

yor. 
••• 

HAV ACIUK VE TÜRKiYE 

CUMHURIYET'de Abidin Daver 
Türkiyede havacılığı yaymak ve aev: 
dinnek için son zamanlarda girit ·ı. 
mit olan ve tasarlanmakta bulunan 

faaliyetleri zikrederek, bizde ş · m • 
diye kadar yalnız futbolun gençlik a· 
rasmda rağbet gördüğünü, halbuki 

mutlaka kendilerini bir ıeye vermek 
ihtiyacında bulunan gençlere hava • 
cılık alaka ve sevgisini atılamanua 
hem kolay, hem de çok lüzumlu ol • 
duğunu söylüyor ve Sovyetler Birliği 

ile Alınanyanın bu aahada ne kadaJ' 
ileri gibniı olduklarını hatırlatarak 
timdi bizde de tutulmakta olan yolun 
muvaffakiyete ulaıtıracağını ileri sü
rüyor. 



Türk -Felemenk ticareti 

Yeni anlaşmalar dün 
merasimle imzalandı 

(Başı 1. inci sayfada) 

ye kadar uzayan taksiltlerle ve muay· 
yen türk mallariyle ödenmek ıartiyle, 
35 milyon florinlik bir plafon dahilinde,
Türkiyedeki bu,ünkü büyük işler mü
nakasalarına iJtirak imkanı bahşeden 

mali protokoldan ibarettir. Faiz yok· 
tur. Taksitlere mukabil mübayaa edi
lecek türk mallarının alakadarlar tara
fından Felemenke ihracı meşruttur. 

Felemenk firmalarının bilhassa mii· 
nakasalarına iştirak etmek istedikleri iş· 
]er protokolda bervechi ati sayılmakta

dır. 

A - Radyo istasyonları inşası ve 
P. T. T. ye aid işler ve teahhütler• 

B - İnşası veya iı:.lahı hükümetçe 
mukarrer limanlara aid inşaat .işleri ve 
teçhizat, 

C - Gemi inşaati, 
D - Deniz aşırı Felemenk müstem· 

lekatı menşeli kahve teslimatı, 

E - Her çeşid devlet mübayaatr ve 
devlet sanayi, ziraat nafıa planlarına gi· 
ren işler. 

Gerek bu listenin gerek tesbit edil

miş 35 milyon florin plafonunun ica

bında her iki hükümetçe itilaf edilerek 

tadil edilebileceği protokolda derpiş e

dilmiştir. 

Felemenk firmalarının Üzerlerinde 
kalabilecek i~ler taksitleri nisbetinde a 
labilecekleri mallarımız ise şunardrr: 

Buğday, arpa, dan, kuş yemi, ve di· 
ğer her nevi hububat, afyon, tiftik, pa
muk, şarap, likör, mermer ve şimdiye 
kadar Felemenke ehemiyetli nisbette 
ihracatı mevcud olmıyan herhangi türk 
malı. 

Yeni kliring anlaşmasının müddeti 
1 mart 1937 tarihinde başlamak üzere 
bir yıldır. 

Leon Bluma 
itim ad 

reyi verildi 

• 

Paris, 27 (A.A.) - Parlamento ek

seriyet partisi liderleri tarafından ve
rilen itimad takriri 209 reye karşı 361 

reyle kabul ve muhalefet partısınm 

takririni 211 reye karşı 361 reyle red· 
dederek hükümete itimad beyan etmiş
tir. 

Müzakere gece geç vakte kadar sür
müş ve birçok muhalif mebuslar söz al
mışlardır. 

B. Flandin, bükümetin politikası· 
na yeniden hücum ederek vaziyetin va
hinı olduğunu söylemiş ve altının mem
leketten yavaş, fakat muntazam suret
te kaçmakta olduğuna nazarı dikkati 
celbetmiştir. 

Radikaller namma B. Kampenşi, ko
münistler namına B. Duclos, 14halk cep

hesi hükümetinin teşebbüs ettiği isla
hata devam etmesi" için hük:ümete iti
mad reyi vereceklerini söylemiştir. 

Blumun iazhatı 

Parlamentonun toplantısında Baş

vekil, B. Blum, Flanden ve Reyno'ya 
cevab vererek, Fransanın ilctısadi vazi-

yetinde görülen salah unsurlarını say

mıştır. 

Başvekil, bilhassa işsizlerin mikda

n geçen seneye nisbetle yüzde 70 ek

silmiş olduğunu ve demiyollarında eş

ya yüklü vagonlar adedinin çoğaldığını 

tebarüz ettirmiştir. 

İhraç veya biriktirilen sermaye tek

rar iktısadi işlerde devretmeğe başla
dığı zaman ş.imdiki müza;yakalı vaziyet 
nihayet bulacaktır. 

"- Bütün demokrat partilerin hü

kümette birer mümessilleri bulunmala
rı lazım geldiği kanaatindeyim. Biz, sa-

lahiyetimizi, halk kitlerinin itiınadından 
ald. [!ımız için hükümetimiz hakiki bir 
mlli bükümettir.'' 

Mali protokol is~. protkolun derpiş 
ettiği işler taksitlerinin tamamen tes
viyesine kadar meriyette kalacakır. 

Felemenkle klirin.g anlaş_ması hari
cinde mevcud 1934 arihli ticaret anlat
masına gelince, bu anlaşma aynen 23 

mart 1937 tarihine kadar meriyette ka
lacak ve bu tarihten sonra, metni An· 
karada parafe edilmiş olup henüz La 
Heyden bura<laki Hollanda heyetine 
imza emri gelmemiş olan metinle değiş
tirilecektir. 

Ankara 27 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Türkiye - Felemenk kliring anlaş

ması ve Felemenk firmalarının karşılr
ğt sekiz seneye kadar uzayan taksitler
le ve türk malı olarak ödenmek şartiy

le ve 35 milyon florenlik bir plafon da
hilinde Türkiyedeki devletle alakadar 
bazı büyük işler münakaşasına iştiraki 

hakkındaki protokol bugün Hariciye 
vekaletinde her iki memleket mümes
silleri tarafından imza edilmiştir. 

Her ikisi de 1 mart 1937 tarihinden 

itibaren meriyete girecek ve kliring 

anlaşması bir sene müddetle protokola 

tealJfık eden işler taksitlerinin tama

men tesviyesine kadar meriyette kala

caktır. 

Felemenkle mevcud 1934 tarihli ti· 

caret anlaşması aynen 23 mart 1937 ta

rihine kadar meriyette kalacak ve bu 

da mezkur tarihte metni parafe edilmiş 

olan yeni bir anlaşma ile değiştirile
cektir. 

Bu anlaşmalar iki dost memleket ik

tısadi münasebetlerine yepyeni ufuklaı 

açmakta ve her iki memleket için kar

şılıklı ehemiyet1i menfaatleri ihtiva 
etmektedir. 

Seylip 
eli keti 

Faris, 27 (A.A.) - Sen nehri As

terliç köprüsünde beş metre yükselerek 
tehlike seviyesini aşmıştır. Fakat sula. 
rın yükselmesi sergi inşaatını durdur
mamıştır. Yalnız üç povyonun mahzen. 
leri su i:e dolmuştur. 

Dinyeper taştı 

Moskova, 27 (A.A.) - Bütün Din
yeper havalisini su basmıştır. Şehrin 

sokaklarında su 2 metre kadar yüksel

miştir. 48 ev tamamiyle harab olmuş
tur. Tuğyan köylerde de mühim tahd 
bat yapmıştır. Enaşağı 250 köylü evini 
sular götürmüştür. Kurtarma işine de. 
vam olunmaktadır. 

Tuna taıtı 

Müuib, 27 (A.A.) - Tuna nehri ile 

ayaklan, gittikçe kabarmaktadır. 30 ki

lometre uzunluğunda olan Oütün St. 

rambing havzası sular altında kalmış

tır. tarfaları kaplayan suyun yüksekli 

ği bazı yerlerde iki metreyi bulmuştur. 

Kış zeriyatı tarab olmuştur. 

N egüsün Londraya 
davet edilmesi 

İngiltere ile ltalya'nın 
arası mı açılıyor ! 

Londra, 27 (A.A.) - Londra taç 

giyme şenliklerine Haile Selasi'nin de 

davet edilmesi üzerine İtalya'da hasıl 

olan galeyandan bahseden Taynıis ga· 

zetesi, bu halin devammm İngilterede 

teessürle karşılanacağını ve Akdeniz 

hakkında italyan - ingiliz anlaşmaSI 

şartlarında bir değişiklik vuku bulup 
bulmıyacağımn suale değer olacağını 

yazmaktadır. 

Bugünkü maçlar 

Demirspor 
Kırıkkale 

karşılaşıyor 
Bayramda yapılan ve Ankara Gücü 

tarafından birinciliği kazanılan Halid 
Bayrak kupası turnuvasının ikinci ve 
üçüncülüğüne mahsus kupalar için bu
gün Demirsporla Kırıkkale Gücü ta
kımları tekrar karşılaşacaklardır. 

Bu iki takımın, bayramda yaptıkları 
oyunda berabere kalmış ve diğer takım· 
larla olan müsabakaları neticesinde ise 
altı§ar sayı almış olduklarını göz önüne 
getirirsek ikisinin hemen hemen aynı 

kuvvette olduklarına hükmetmemiz la
zım gelir. 

Müsavi kuvvette iki takımın oyunu, 
seyirci için, biri kuvvetli ve diğeri za· 
yıf iki takımın oyunundan daha entere
sandır. Bu itibarla Demirspor • Kırık· 
kale maçı zevkle seyredilecektir. 

Saat 13.30 da, B. Kemal Halimin i· 
daresinde yapılacak olan bu maçtan 
sonra Ankara Gücü ile Çankaya takım
ları da, sekiz on ay kadar evel, berabe
re neticelendiğinden dolayı bugüne de· 
ğin geri bırakılmış olan Aziz Akyiirelc 
kupası için çarpışacaklardır. Saat 15.15 

de başlaması kararlaştırılmış olan bu 
maçın hakemi B. Necmettindir. 

Öğrendiğimize göre, Ankaraya ye· 
ni gelmiş olan İngiliz antrenör B. Coni, 
bu dostluk maçında, ilk önce bir ta· 
kmıda ve ikinci haftayimde de diğer ta
kımda oynıyacaktır. 

İyi bir ingiliz oyuncusunun oyunu
nu seyretmek fırsatı bu maçın en güzel 
taraflarından biri olacaktır. 

Berlindeki türk ticaret 
odası kongresi 

-
Berlin, 27 (A.A.) - Anadolu ajan-

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Türk ticaret odası dokuzuncu yıllık 

kongresini dün Berlin büyük elçimiz 
Hamdi Arapağ'm başkanlığında akdet
miştir. Odanın 1936 yılındaki faaliyeti 
takdir olunmuş ve kongre tarafından 

büyüklerimize tazim telgrafları çekil· 
miştir. 

Başbetke 

İSPANYADA 
(Başı 1. inci sayfada) 

şevizme benzer bir idare kurulmak 
aleyhinde olanlarla hu sebebden de 
birleşiyor. Fakat yarın Franko ha
rap ve parasız ispanyanın başına 
geçecek olursa, bu memleketin iş
lerini tanzim etmek, ispanya ser
vetlerini yeniden işletmeye açmak 
için bugünkü yardınıcılarma ha~ 
vurmıyacak mıdır? Acaba bu SU• 

retle ispanyayı, faşizm enternas· 
yonalİ'nin yarı • sömürgesi haline 
geldiğini görmekten, ve Cibral· 
tar'ın bekçisi ve Pirene ile Fasta 
iki yeni askeri hudud yaratmak 
zaruretinde kalacak olaın Fransa 
memnun olacak mrdır? Onlar 
şimdilik bir harb tehlikesinin önü
ne geçmeği, gelecek tehlikelerin 
muhakemesine tercih ediyorlar. 
Madrid hükümeti, geniş halk yı
ğınlan kendi taraflısı olduğu için 
karışmazlık tedbirlerinin işine 

yarıyacağım zannediyor. Ancak, 
F ransanın İspanyadaki yabancı 
gönüllülerin geri alınmasmı lngil· 
tere hükümetine teklif ettiği hak
kındaki haberler, Frankistler cep
hesindeki bugünkü yabancı mev
cudunun isyanın zaferine kafi ge
leceği za•nnedilmekte olduğunu 
da gösteriyor. 

Karışmazlık tedbirlerinin ıç 
harb neticeleri üzerindeki te
sırını zamanla göreceğiz: fa • 
kat şurası da doğnıdur ki 9 
mart kontrol ablukası kurulduk
tan sonra, hu iç harbm bir 
Avrupa harbma kalbolmak tehli
kesi bir hayli azalmı olacaktır. 

Falih Rıl:.ı ATAY 

28 - 2 - 1937 == 

Çeteler ayakta 
• 

Halayda türk köylerine 
tecavüzler yapılıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
runa hareket etmiştir. Bunlar İskende
run civarında Şıekre köprüsünde vata
ni partisi mensubları tarafından karşı
lanmışlardır. Bu hareketin sebebi Ha· 
tary ana yasası Cenevrede ihzar edil· 
diğ,i sırada vaziyeti yakından kolla
maktır. Hatay ana yasası vatanilerin 
arzulan hilafına kabul edilecek olursa 
bunlarla tezahüratta buunulması mu
karrerdir. 

Cenevredeki komitede 

Cenevre, 27 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Hatay meselesiyle meşgul 
olan mütehassıslar komitesi perşembe 
günii başladığı iptidai tetkikatı bitir
miştir. Komite, azasına Hatayın ana ya
sası ve idari teşkilat kanunlarının icab 
ettirdiği derin tetkikatta bulunmak im
kanını vermek üzere bir hafta kadar 
toplantılarını kesmeye karar vermiştir. 

Diğer taraftan komite, Hatayda bu· 
lunan Milletler Cemiyeti görmenleri
nin mütalealarından da istifade etmek 
için bunların Cenevreye davetini genel 
sekreterlikten rica eylemiştir. 

Suriyeliler ne istiyorlarmı§? 

Faris, 27 (A.A.) - Anadolu Ajan· 
sının husus! muhabiri bildiriyor-

Senbris, lö Jurnal gazetesinde, San
cak statü ve anayasasını tanzim edecek 
Cenevre komitesinde çıkacak güçlükle
ri anlatarak diyor ki: 

"Suriyeliler, Sancak valisini kendi
leri tayin ve ehalisinin Şam meclisinde 
biç olmazsa tali meseleler için temsili 
suretiyle hakimiyetlerini teyid ettir
mek azmindedir. 

Ayrıca, Lübnanrn istemediği fede, 
rasyon fikrini başka şekilde ele almala
rı ve Trablusşam limanını istemeleri 
muhtemeldir. 

Komite bu güçlükleri hallederse yap
tığı işle bihakkin övilnebi1ir. 

Arslanın 
yakaladığı 

hırsız! 
Breslau, 27 (A.A.) - Yukan Silez· 

yada kain Misloviteden bildirildiğine 

göre, seyyar bir canbaz kumpanyası ar
tistleri gece yansı korkunç seslerle uy· 
kularrndan uyanmışlardır. Bu artistler 
bir aslan kafesinin önünde aslanın pen· 
çeleri ile sımsıkı yakaladığı bir adamı 
güç halle kurtannışfar ve ümidsiz bir 
halde hastaneye götürmüşlerdir. 

Yapılan tahkikatla anlaşılmıştır ki, 
bazı e~ya çalmak üzere canbazhaneye 
giren hırsız kafesin pek yakınından 
geçmiş ve aslan da demir pamıakhkia· 
rın arasından pençesini uzatarak hırsı
zı yakalamıştır. Bu hırsız uzun zaman· 
dır demiryollarr kömür depolarından ve 
kömür madenlerinden hırsızlıklar ya
pan ve S()n bir müsademede bir çokları 
öldürülen şebeke azasındandır. 

lsviçre'nin bitaraflığı 
Londra, 27 (A.A.) - B. Hitler İs· 

viçrenin bitaraflığına riayet edileceği-

ne dair bir beyanatta bulunmuştur. Ge· 

rek Paristen ve gerek İsviçreden alı

nan telgraflar bu beyanatın her taraf

ta büyük bir memnuniyet uyandırdığı
m göstermektedir. 

Hindistanki seçimde 
Gandi partisi kazandı 

Bombay, 27 (A.A.) - Vilayet hü

kümetleri için yapılan umumi intiha
batta 'Gandhinin milli Hind Partisi bü· 
yük bir zafer kazanmıştır. Hindistanm 

ayrılmakta olduğu on bir hükümette 
milli parti altısında kati bir ekseriyet 
elde etmiş ve diğer üçünde de nisbi ek
seriyet temin eylemiştir. 

Yeni teşkilatı esasiye kanunu muci

bince Hindistanın muhtariyeti 1 nisan
da meriyete gireceklir. 

Alevi hükümetinin 
merkezinde bir 
müsademe oldu 

Kudüs, 27 (A.A.) - Alevi devleti• 
nin merkezi olan Latakyada, Halebten 
gelen arkadaşlanru karşılamağa giden 
"demir gömlekliler'' sokaktan geçerken 
kışlanın önünde bir kaç el silah atılmış 
ve halk ile demir gömlekliler arasında 
bir müsademe olmu~tur. Neticede 4 ki• 
§i ölmüş ve 1 S kişi yaralanmıştır 

Dün gece ajans ayni $manda ata• 
ğıdaki haberi vermiıtir. Fakat bu demir. 
gömleklilerin nereye geldikleri ve nere• 
de müsademe ettikleri bildirilmemekte• 
dir. Y ukandaki habere bakılırsa bunun 
da Latakya'da olduğu tahmin ediliyor. 

Kudüs, 27 (A.A.) - Senegalli kıta• 
ların Şam'dan gelen demir gömleklile
rin üzerine ateş açtıkları bildirilmekte• 
dir. 7 kişi ölmüş ve 30 ki§i yaralanmış• 

trr. 
MfnıP~ 

Selanilite Atatürkjin 
evinde 

(Başı 1. inci sayfada) 
ler, kadın erkek her yaşta ve her mes• 
lelcten yüz binlerce halk hususi treni 
selamtamak için, küçük büyük istasyon• 
tarda, yollarda toplanmıştı. Tren, ka· 
labalık büyük §ehir caddesinden geçen 
tramvaylara benziyordu. 

Yolda Tevfik Rüştü Aras kendisine 
refakat eden resmi memurlara heyecan• 
la büyük Şefin kendisine dost toprak• 
larda geçen, çocukluk, gençlik günlerini 

anlattı. 

- Şu tepenin arkasında, bu köyde, 
şu evde .•.•• 

Şekiller, renkler, hatıralar, heyecan• 
Iar o kadar biribirine karışık, o kadarı 
biribirinin içinde ve o kadar taze ki, renK 
ve bayrağa rağmen kendimizi hududun 
değiştiğine inandıramıyoruz. 

Atatürkün doğduğu ev 
Selanikte dostlarımız bizi AtatÜr• 

kün doğduğu eve götürdüler. Gece pet• 
rol lambasiyle yarı aydınlanan evdo 
yaşlı bir kadın arkasında dar merdiven• 
teri çıkıyoruz. Geniş bir sofa ve sağda 
bir oda. 

- Atatürkün doğduğu oda 1 
Petroluıı san ışığı yaşlı kadrrun yil• 

zünün, odanın duvarlarını, tavanım, taJı, 
ta döşemelerini bir artist gibi fırçalıyor. 
Boş odada, ıekli, hacmi rengi, değişti· 
riyor. 

Solda duvarın dibinde kırmızı atlas 
yorganla örtülmüş bir yer yatağı, yerde 
kırmızı bir kilim ve dar alçak pencere· 
lerin önünde tenteneli, temiz, beyaz Ör• 
tülerle süslenmiş uzun bir sedir, yata• 
ğın ayak ucunda dört çekmeli ceviz 
bir konsol ve üstü hesab işlemeli bey<l2 
bir peşkir ile örtülmüş sarı bir ayna, 
ortadaki mangal kırmızı bakırdan ~ 

san pirinçten mi pek fark edilemiyor. 
Yaşlı kadının elindeki sarı petrol ı.. 

şrğı karardıkça, küçük odada hareket
ler, sesler artıyor, en güzel insan yüzil• 
nü en bahtiyar ana dudağı öpüyor, ve 
ebedi insanın i1k sesi, insan kalbinin 
derinliklerinde akisler yaparak ümid ve 
teselli dolu, dolaşıyor. 

Atatürkün hcitırcuına hürmet 
Dostlarımm Atatürkün doğduğu P 

vi Atatürke vermekle türk milletine 
minnetdar olman.rn ilk hazzını tattıı:ı 

mışlardır. Tarihi, aktüel bir çok sebel.:1* 
ler türk milletini elen dostluğuna inan
dırabilir, bağlayabilir. Fakat, ne ge~ 

mişte, ne gelecekte hiç bir sebeb elerı 
milletinin Atatürk hatırasına gösterdi 
ği hürmet kadar türk milletini ınüt~. 
hassıs edemez. • 

Selanikten gece onda hareket etti~ 
Arkamızda, aydınlık, parlak bir şebil. 
ve petrol lambasının san ışığı ile müte_ı 
madiyen, şekil, hacim ve renk değiş:~ 
ren küçük bir oda ve ebedi insanın ıl 
bahtiyar sesi kal:iı. 

Ne1Jet Halil AT Al' 
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Bankasından: 
iLAN l uçuncu crınuııı:ı ı•:au~,·~K;n•. --~--

Erzurumda yapılacak Atatürk Anıdı 
İzmir Tramvay ve Müsabaka şartları: 

Elektrik Sirketinden 
~ . t 1937 tarihine 

Şirketimiz hissedarları umumi heyet.ının 3~ ~r Bahribabadaki 
?1Üsadif çarşamba günü saat 11 de şirkeın fzrrur ~d· . ilin olunur. 
ıdare merkezinde aleiade olarak içimaa davet .edı ~ğı hazr rbulun· 

Ankara Hukuk Fakültesi yanında inşa edilmekte bulunan Be
lediyeler Bankası için yaptırılacak mobilye, mefruşat ve dekoraa. 
yon itleri, apğıdaki t~rtlar altında ve kapalı zarf usuliyle ve on 
be§ gün müddetle eksıltmeye konulmuttur. 

ı - İşin muhammen bedeli 33.000 Türk lirasıdır. 

1 - Erzurumda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. 
2 - Anıd .. projesi ikinci kanun 1937 tarihinden mayıs ~937 so·· 

nuna kadar musabakaya konmuttur. 

.. 3 - Talipler bu hususta mufassal ma!Umat ve vesikaları Kül 
tur bakanlığı yüksek öğretim genel direktörlüğü ile İstanbul Gü.• 
zel Sanatlar akademisinden alabilirler. Laakal yrmi hisse senetlerine malik olup ıç~~ a hisse senet

mak arzusunda olan hissedarların hamil bulun~u :;:ında tirketin 
~erini işbu iian tarihinden itibaren en ı:eç 0? \ ~ z malan ve hiue 
ıdare merkezine veya bir bankaya tevdı e.tm•ş.klu ~~i gösteren bir 
senetlerini nizami müddeti zarfında tevdı ettı erı 

2 - Eksiltmeye konulan mobilye, tefrişat ve dekorasyon işle_ 
rinin nelerden ibaret olduğu eksiltme şartnamesiyle, mukavele. 
name projesinde ve bunlara bağlı plan, resim ve projelerde gös
terilmiftir. 

İstekliler bu evrak ve resimleri Bankanın İstanbulda, Galatada 
Bahtiyar hanında bulunan kontrol mimarı Bay Seyfinin Bürosun_ 
dan yirmi lira mukabilinde alabilirler. 

Şartname: 

ilmühaberi hamil bulunmaları lazımdır. 

Ruznamei Müzakerat: 
k ·ke memur murakip raporla· 

1 - İdare meclisi ve hesapları tet 1 

3 - Eksiltme: 8. mart 1937 pazc:rtesi günü saat 15 de An
karada Belediyeler Bankası İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerde bulunması şart olan vasıflar: 
rının okunması. .1 ita ve zarar hesabının tasvib 

2. - 1936 hesap yılı bilançosu 1 e r A) Eksiltmeye konulan mobilye işir.i yapabilecek kudret ve 
kabiliyeti haiz hali faaliyette mobilye fabrika veya imalaahane 
sahibi olmak ; ve kabulü ve idare meclisinin ibra~•· 

1 
nın memuriyetlerinin tec-

3 - İdare meclisi azalarından azkı tarı tesbiti. B) Son üç sene içinde bir defada laakal 30.000 liralık bir mobilye 
işini nizasız ve ihtilafsız olarak muvaffakiyetle başarmış olmak; 

d.d. 'd )' • ·1 I huzur ha arının .. ı ı ve ı are mec ısı aza ar k.k emur bir murakibin tayını 
4 - 1937 yılı için hesab~a:ı tet 1 a m 

\'e mürakabe ücretinin tesbıtı .. .. ddesine göre icabında Şir-
5 T . k nun 323 uncu ma - ıcarct anunu . . ·dare meclisi azalarına sala-

C) Asgari 30.000 liralık itibari mali si bulunmak; 
D) Muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat 

vermek, ketle ticari muameleler yapmaları ıçın ı l-768 
hiyet verilmesi. 

Fikri Göksay 
il k Antalyanın değerli sanatkarı Ankaraya geldi. 

ı Yakında fotoğrafhane açacak. 
1-724 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Hunlcası 
İdare Meclisinden: Fevkalade ve alelade . 

toplantı davetnamesı: 
T .. k T'caret Bankası hissedarlarının biri fevkalade 

:~ap.azdarı 1 1~~ ı:nak üzere biribirini takiben iki toplantısı 31 
vMe ıgerı7 e a e abe 

0
gu·'nü saat ıs de Ankarada Işıklar caddesinde 

art 193 çarşam a 
Banka merkezinde yapılacaktır. .. .. . . . . 

Esas mukavelenamenin muaddel 24 uncu maddesı mucı.bınce ıı· 
tirake salahiyettar olan hissedarların 26 m~ı maddeye tevfıkan to~
lantı gününden Jliakal iki hafta evel duhulıye varakası almaları la-
zımdır. Vekillerin de hissedarlardan olması .. meşruttur. . 

Hissedarların duhuliye vara~ası. almak uzere Banka merkezıne 
veya şubelerine müracaatlarım dılerız. 

Müzakerat Ruznamesi : 
A • Fevkalade toplantı ruznamesi: 
Bankalar kanunu dolayısiyle esas mukavelenamenin bazı mad

delerinin tadili ve bazılarına yeni hükümler ilavesi (metinler ayrı
ca ilan edilecektir.) 

B • Aleliide toplantı ruznamesi: 
ı - 1936 senesi muamelatına aid İdareMeclısi ve Mürakabe he

yeti raporlarının okunması. 
2 - 1935 seııesi bdançosu ve kar ve zarar hesablarmm tetkik ve 

tasdiki ve id ·.ıre meclisinin ibrası. 
3 - Müddetleri bitr.n İdare Meclisi azası yerine aza intihabı 

rak. 4 
:- ~936 senesi Mürakip ücretlerinin tayini ve yeniden iki mü· 

ıp ıntıhabı 

5 - İdare Meclisi azasının huzur haklarının tesbiti 
İDARE MECLİSİ 

1-761 

Jaııt arnıa G·euel Koıautanlığı 
Ankara Sahnalma 

Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınması gerek ol~ 

ve metresine (280) kuruş kıymet biçilen yetmişten seksen beş hın 
rnetreye kadar kışlık elbiselik ve metresine üç lira değer verilen o
tuzdan kırk bin metrere kadar kaputluk kumaşa aid pazarlık 1.3.937 
Pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 

2 _ Toptan ve ayrı ayrı en az ~iat teklif edeceğe veril~ek olan 
bu kumaşlara aid şartname (17) lıra (90) kuruş karııhgında ko-
misyondan alınabilir. . . . 

3 - Krşlık elbiselik kuınaş ılk temınatı {13,750) kaputluk temı-
natı (7250) liradır. . . . .. . . 

4 - Pazarlığa karışmak istıyenlerın bellı gun ve saatte ılk temı· 
nat banka mektubu veya makbuzu ile şartnamede yazılı belgelerle 
kornisyona başvurmaları. (206) 1-586 
~ 

Ankara Vilayetinden: 
• 1 - Viliyetin Etimesut Nahiye3inde yapılacak olan tohum te

llıtzleaıe evi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1551 lira 52 kuruştur .. A • A 

.. 3 - İhale 4.3.1937 perşenbe günü saat 15 de Vılayet daımı eıı
cuın~ninde yapılacaktır. 

.. ~ - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürlüklerinde 
&orulebilir. . 

5 - Taliplerin muhammen beddi % 7,5 tuta~ı ol~ pey a~çeaı 
\'eya hususi idare veznesine yatırılan makbuz ılc bırlıkte ıhale 
~ü müracaatları. (372) l_-_11_1 ___ _ 

5 - İstekliler teklif mektupların: ve şartnamede yazılı diğer 
vesikaları azami 8. mart 1937 pazartesi günü saat 12 ye kadar An. 
karada Belediyeler Bankasına göndermiş olmaları ve eksiltme saa. 
tinde bizzat veya vekillerinin eksiltmede bulunmaları lazımdır. 

(381) 1-712 

Mcınur Aranıyor . , 
Çocuk Esirgeme Kurwnu Genel Merkezi evrak mukayyitliği ve 

muhasebe katipliği için müsabaka ile iki memur tayin edilecektir. 
En az orta tahsilini bitirmiş istekliler şartları anlamak ve kaydedil
mek için Genel Merkez Muamelat Direktörlüğüne müracaat etme
lidirler. 

Jandarma 
Ankara 

Genel l(amutanlığı 

Satı nalına 
Komisyonundan: 

1 - Bir metresine (290) kuruş değer biçilen on sekiz bin met
r~ e:a.t .kışlık ve (315) kuruş kıymet biçilen sekiz bin iki yüz 
yırmı ıkı metre kaputluk kumaş 4-3-937 perşembe günü saat (10) 
da kapalı zarf usuliyle satın ahnacaktır. 

2 - Şartnamesi ( 39 ı) kuruş bedelle komisyondan alınacak ku· 
maşların ilk teminatı (5:155) liradır. 

3 - Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya banka 
mektubunu muhtevi teklif mektublarını eksiltme günü saat (9)za 
kadar komisyona vermiş olmaları ilan olunur. ( (352) 1-657 

SAKARYA ECZANESİ 
Geceleri açıktır. İtina, sürat, Hatlarda itidal. Tel: 2018 

Rontkrn filimlcri - İstanbul Ciatmadır. 

Ankara Halk Sineması sırasında 

GenrJ Konıutanlığı Jandarma 
Anliara Sabnalnıa 

Konıisyonundan: 
ı - Kumaşı Jandarmadan verilmek ve diğer bütün malzemesi 

müteahhide ait olmak şartiyle caket, pantalon, tozluk ve şapkadan 
müteşekkil bir takımın dikim bedeli (155) kuruş tahmin edilen 
(21,200) takım kışlık elbise 1.3.937 pazartesi günü saat (14) te ka
palı zarf eksiltmesiyle müteahhide ihale edilecektir. 

2 - Şartnamesi (165) kuruş karşılığında komisyondan alınabi
lecek olan bu dikim eksiltmesine girmek istiyenlerin (2464) lira 
(50) kuruşluk teminat mektup veya makbuzu ile şartnamede yazılı 
belgeler içinde bulunacak teklif mektuplarını belli gün saat ( 13) e 
kadar komisyona vermiş olmaları. (282) 1-547 

Nafia Vekaletinden: 
Sıvas - Erzurum hattının 208 + 263 üncü kilometresinde ve Frat 

suyu üzerinde altmıf metrelik bir demir köprünün inp ve montajı 
(ve lüzumu halinde ripajı) kapalı zarf uaulU ile eksiltmeye konul
muıtur. 

1 - Eksiltme 2.4.937 tarihinde saat on bqte Ankarada Nafıa 
Vekileti demiryoJiar inpat dairesinde yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 54054 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3952.70 liradır . 
4 - Eksiltme prtnamesi mukavele projesi ve sair evrakı 270 

kuruş mukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 
5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu kanun muci • 

hince ibrazına mecbur c.ldukları evrak ve vesikalarla 7-5-r36 tarihli 
ve 3297 No .lu resmi gazetede ilan edilen talimata göre verilmiş 937 
senesine ait müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını 
mezkür kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 2.4.937 tarihinde 
saat on dörde kadar demiryollar inpat dairesine makbuz mukabi· 
linde vemeleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir 
köprü montajını muvaffakiyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. Jandarma f~nel Kamutanlığı 

Ankara Satınalnıa 
Komisyonundan: 

l k ·1 · 355 kilo ka-lı - Vasıf ve örneklerine uygun (318) ı 0 ınce, kilo 
1_ n'. 210 kilo siyah kösele 132 kilo kesilmiş zahm~ kabayılşı, 36 

82 

(331) 1--64() 

====
-=='ıııııııııııııııınuuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııuııııuuı~ 

.. TuR·K HAVA KURUMU 1 
BUYUK PtYANGOSU ~ 

=-= Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmi~tir, ~ 4CSılın. ' . . h kete 60 kılo mumu, 
kil ış tartı kayışı, 331 kılo sıya va ~ k.l küçük çivi, 
17 ~.tutkal, 30 kilo çiriş, 225 kilo balık yagı, 4~ ~ ~ lık tokası 
3014 ılo perçin çivisi, 6 paket demir halka, 166 P e h ~vi, 267 tan~ •a • t~e. tartı kayışı, ve kolan tok~sı:. 27 paket4ma) d': :çık eksiltme 
il ç hızı 4 • 3 • 1937 perşembe gunu saat (1 

t koın· 
2 ısyonda satın alınacaktır. t hm·n edilen bu 

_ 5 inci keşide 11 mart 937 dedir. = - -~ Büyük ikramiye 50.000 liradır. §§ 
§= Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000== -~ 

ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır .•• 

1 -: Erzurumda yaptırılacak Atatürk anıdı Erzurumun milli 
aavaştakı durumunu ifade eder mahiyette olmalıdır. 
. 2 :- Bu itibarla yapılacak anıd yalnız bir portre heykeli değil 

hır abıde olacaktır. ' 
3 - Bu anıd için 100.000 yüz bin lira sarfedileccktir. 

k 
4 :-. ~ü~~bakaya iştir1k için en az İstanbul güzel sanatlar a-

ademısını bıtırmiş olmak lazımdır. 

.. ~. - 31 maJ::ıs ~azartcsi günü akşamına kadar maket ve projeltr 
K~ltbur1bakanhgı yüksek öğretim genel direktörlüğüne teslim edil· 
mıf u unmalıdır. 

6 - M~etler en az 1/50 büyüklüğünde olacaktır. 
7 - Pro1eler anıdın nihai tekli hakkında tam bir fikir verece1' 

vuzuhda olmalıdır. 

s.-:- ~nıdm Erzurwnd~ çıkan granit nevi taşlardan yapılman 
esas ıtıbanyle §ayanı arzu ıse de bu cihet heyk it ı "k 'k 
takdı.rı·ne bırakılm <::t e raş arın yu .... 

ı:r ır. 

9 - Pro!e ve maketle~ güzel sanatlar akademisinde türk ve ya• 
hancı sanatkarlardan tetkıl olunacak 1·üri heyetin t tk•k d.l k 
b. · · 1000 b' ·k· · ce e ı e ı ere 
ırıncıye ın, ı ıncıye 500 beş.yüz lira verilecektir. 

10 - Anıdı~ dikileceği mahallin Niverman haritası ile 0 mahal· 
de yapılacak bınalann fotografları ve Erzurum taam · 1 l 
K··1 ·· b k l ~ ··k k .. ğ · .,. ın cıns er . u tur a an ıgı yu se o retım genel direktörlüğünde görülebi· 
lır. (2007) 1-190 

TAŞRA KIZI 
ROBERT TA YLOR JEANETE GA YNOR 

Jandarma Gen~l Komutanlığı 
Anl{ara Satınalnia 

Komisyonun.dan: 
Kumaşı verilmek diğer malzeme ve dikimi müteahhide ait oJ .. 

mak üzere (6080) takım kışlık erat elbisesi 10·3·937 çarşamba günU 
saat 10 da kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur • 

(9424) lira fiyat tahmin edilen bu dikim ekailtmesinin flll'tna• 
mesi parasız komisyondan alınabilir. Eksiltmesine girmek iatiyenle
rin (705) lira (80) kuruşluk ilk teminat makbuz veya Banka mok 
tubu ile ~rtnamede yazılı belgeleri içinde bulunacak teklif mektup .. 
Jarını eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar komisyona vermit 
olmaları. (427) 1-755 

Satılık Arsa - Ev - Apartrman Tel: 1475 

v Kllru~ 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Santimi Santimi 
Sayfa Kurut Sayfa Kuruş 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 200 
5 100 

7 ve 8 30 

1 - Hayır ifierine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tcnzilit yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve kati alika 
ilanlarından maktuan bet lira 
aJınır. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hari~te 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ,, 16 .. 
3 Aylığı 5 .. 9 

" 

SATILIK EV 
(Havuz • Başında) 

Havuz Başında, modern kon. 
forlu, 2 sene evvel inşa edilmiı. 
her katı 140 m2 mesahasında, 2 
katlı, yeni bahçeli, güzel manza. 
rah bir ev satılıktır. İçindekile
re müracaat (Havuzbaşı, Çelik .. 
kale Sokak No. 6). 1-778 

HUSUSi DERS 
Diplomalı bir alman Bayan 

almanca ve fransızca ders veri
yor. İmtihanlar için talebeyi 
mükemmel hazırlar. Ankara Pos.
ta kutusu (439) a müracaat. 

1-769 

TERCÜME 
işleri Bürosu 

&ara - Tümünün tutarı (3520) lira (65) kuruş. a ~an alınabilir, 
h1t fe tn_alzemesine aid ,artname parasız komısyon 

3 ınınat (264) lira (5) kuruştur. 
1 

bel e ve ilk tc• 

= DİKKATı Bilet alan herkes 7 M A R T 937 giinil ak· -
5 şanıma kadar biletini değiştirmit bulunmalıdır, Bu tarihten 5 Başmuharrir: 1063 

lıı;;~,~;;;,;,;;;;;;,;;~;;,j,;~;,~;;,;İlııııınnııııııııuıııııııııııııııı; Mm•X•~
1

.n: .. ~:.rii .. ;an•: __ !:.! _. 

Telefon: 1 
Heı lisanda tercüme kabul 

olunur. Adliye Sarayı 1<arşısın
da Denizciler Sokak No. 4. Te· lnina - Eksil tgıeye gireceklerin şartnamede. y~ı 1 bcln gün saat 

(14) ~ lllakbuz veya banka mektubları ile bırlıkte 1-656 
e kadar komisyona baş vurmaları. (351) lefon No. 2119 1-488 
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ürkiye iş ·eankası idare Mec ·s·nden: 
29 Mart 1937 tarihinde toplanacağı ilan edilen fevkalade umu.. 

mi hey'et ruznamesinde yazılı olup tadil edileceği bildirilen 
banka esas nizamnamesinin yeni şekli aşağıya kayt ve ilan olunur. 

Türkiye iş Bankası 
Esas Nizamnamesi 
Birinci Bölüm: 

Teşekkül 
1 - MÜESSİSLER : İkinci maddede yazılı maksatlarla İk

tisat Vekili esbakı ve sabık mubadele, İmar ve İskan Vekili Mah
mud Celal Siirt Mebusu Mahmud, Hüseyin Bey zade İbrahim, Mora 
Yenişehirli Zade Etem Hasan, Cebelibereket Mebusu İhsan, tüc

cardan Hanif Zade Ahmet, Edirneli Emin, Eşraftan Sükkeri Zade 
Tevfik Paşa, Süreyya Emir Paşa, manifatura tüccarı Hafız Halit, 
Trabzon Mebusu Hasan, Rıdvan Zade Hasan, Kavalalı İbrahim 

Paşa Zade Hüseyin, Attar Zade Rasim, Sivas Mebusu Rasim. İne
göllü Zade Mehmed Saffet, Çubuktu Zade Mehmed Suphi, İnegöl-

lü Zade Mehmed Refet, Uşşaki Zade Mahmud Muammer, Tüccar
dan Altı Ağa Zade Mustafa, Eczayi tıbbiye taciri Necip, Yelkenci 
Zade Lütfi, İzmir Mebusu Rahmi. Muhasebeci Zade Rıza, Kınacı 
Zade Şakir, Yozgat Mebusu Salih, Nemli Zade Sıtkı, Yozgat eşra
fından Akif Paşa, Hacı Ebubekir Zade Osman, Ali Ramiz ve Şü
rekası, Remzi Zade Ferit, Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret, Rize 
Mebusu Fuat, Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Avunduk Zade Mah
mut, Rağıp Paşa Zade Şakir, Baylarla işbu esas nizamnameye tev
fikan çıkarılacak hisse senetleri sahibleri arasında bir Türk Ano
nim Şirketi teşkil olunmuştur. 

2 - MAKSAD: Şirket aşağıda yazılı muamelerle iştigal et
mek üzere teşekkül etmiştir. 

a) Her türlü banka muameleleri, 
b) Ziraate, sanayie, madenlere ve nafia işlerine müteallik her 

nevi teşebbüsler, 
c) Her türlü eşya ve levazımın istihsal, imal ve tedariki ve 

alelumum inşaat deruhte ve ifası ve bu hususlar için şirket tesisi, 
ç) Her türlü sınai ve ticari muameleleri gerek kendi nam ve 

hescabına ve gerek yerli ve ecnebi müesseseler ile müştereken ve 
yahut bilvekale bu müesseseler nam ve hesabına deruhte ve ifa 
etmek, 

Bu maddede yazılı hususat tahdidi olmayıp tadadidir. Banka 
ticaret maksadı ile gayri menkul alım satımı ile meşğul olamıya
cağı gibi gayri menkul üzerine ödünç para veremez. Ancak kendi 
alacaklarını sağlamlaştırmak maksadiyle gayri menkul ipoteği 
alabilir. 

3 - Şirketin ünvanı ve merkezi: Şirketin ünvanı (Türkiye İş 
Bankas ) olup idare merkezi Ankara şehridir. İdare Meclisinin 
kararı ile Türkiyenin başka mahallerinde ve ecnebi memleket
lerde şube veya acentalar açılabileceği gibi muhabirler de bulundu
rulabilir. 

4 - Şirke tin müddeti: Şirketin müddeti kat'i surette teşek
kül taııhıııden itibaren yetmiş senedir. Bu müddet işbu esas nizam
namede yazılı hükümlere tevfikan uzaltıhp kısaltılabilir. 

İkinci Bölüm 

SERMA YE VE HİSSE SENETLERİ 

5 - SERMA YE: Şirketin sermayesi (5.000.000.- ) beş milyon 
Türk lirasıdır. Bu sermaye (400.000) adedi nama muharrer ve 
(lUU.000) adedi hamiline ait olmak üzere (500.000) hisse senedine 
ta .. sım edilmiştir. Hisse senetleri aşağıda yazılı olduğu veçhile 
üç tertib~ ayrılır: 

Bu inci tertip: Onar liralık birer hisse 
İ kınci terti~: Yüzer liralık onar hisse,' 

U\<1.1ncü tertıp: Beşer yüz liralık ellişer hisse, 
L .... .: seııe •• .:ı .nın ne nııınannın birincı ve ne miktarının ikinci 

ve i.ıç •• ncü tertıpleıden ihraç edilecegı idare Meclisi tarafından 
tesu .. eclilecektir. s~rmayenın ta'll :ımı taahhüt ve tediye olun
muştur. 

6 - MUVAKKAT HİSSE SENEDİ: Hissedar yazılanlara, 
ş:rı:etin asli senetleriyle değiştirilmek üzere, nama muharrer mu
vakkat hiss : senedi ilmühaberleri verilir. 

7 - HİSSE SENETLERINİN ŞEKLİ: Nama muharrer hisse se
netleri münhasıran Türkçe, hamiline ait olanlar ise bir tarafı 
Tii. kçe ve cliğer tarafı, İdare Meclisi tarafından lüzum görüldüğü 
takd rde, başka bir lisanla yazılır. 

Hısse senetlerinin nümuneleri ihraçtan evvel tasdik edilmek ü
zere, l Ktısat Vekaletine takdim edilecektir. Her nevi hisse senet
leri, İdare Meclisi azası arasından tayin edilecek iki zatın imzasını 
ve şırketin resmi mühürünü havi olacaktır. 

8 - NAMA MUrtA ..... , .... ı{ HİSSE SENETLERİ VE KUPON 
II A -· .... ~~ •• ı- Y amız naı.ıa muharrer hisse senetleri sahiblerinın 
t ürk olması şarttır. Fakat gerek nama muharrer ve gerek hamiline 
ait a tsı)' ... nıaıın iaiz ve temettüü kuponları hamiline ait olub faiz 
ve teınettüıer, kuponu ibraz edene ödenir. 

9 - AKSl YUN BEDELİNİN TAHSİLİ: Hisse senetleri be
de;ınin uortcıe bıri kayıt ve imza muamelesini müteakib defaten 
ve mut b :ı.kisı, Idare Meclisi tarafından görülecek lüzum üzerine 
tayin edilecek zamanda defaten veya taksitle ödenir. ' 

Hisse scnetlerının henüz tesviye edilmemiş bdel bakiyeleri
n:n defo.ten veya taksitle tah,siline 1oare Meclisince karar veri
lirs , keyfiyet şirketin merkezi id<.ı esinde ve icabeden diğer 
mah1llerdekı b~rı resmi olmak üzere en az üç gazete ile bir ay ev
vel ilan olunur. Sermayenin artırılması halinde de aynı veçhile 
hareket edilir. İstenilen taksitleri vaktinde ödemiyen hissedarlar, 
şirket tarafından ihbarname tebliğine lüzum kalmadan, mezkur 
taksitlerin tediyesi icab etti~i tarihten itibaren % 9 faiz vermeye 
mecburdurlar. 

10 - BEDELİ ÖDENMİYEN HİSSE SENETLERİNİN 
SA ı lLMASI: Tediyesi lazımgelen taksitler bir ay içinde öden.. 
mediği takdirde şirket, borçlulara karşı haiz olduğu haklara halel 
gelmeden, taksitleri verilmeyen hisse senetlerini satabilir. Bu
nun için yalnız merkezde ve İstanbulda üç gazete ile ilan ettikten 
bir ay sonra İdare Meclisince verilecek karar üzerine münasip gö
rülecek zaman ve mekanda ve ihtarname tebliğine ve sair adli ve 
icrai muameleler icrasına lüzum kalmadan hisse senetleri o günkü 
borsa fiatile satılabilir. 

Bu suretle satılan hisse senetleri iptal edilerek alıcısına eski 
numaraları havi yeni bir hisse senedi verilir. Satış bedelinden 
resülmal ve o güne kadar işleyen faizile bilcümle masraflar tenzil 
edildikten sonra bakiyesi, senedi satılan kimseye verilir. Satış be
deli şirketin matlubunu istifaya kafi gelmezso noksanı ayrıca 
taleb olunur. 

11 - V A:~TİNDEN EVVEL ÖDEME: Hisse senetlerinin ged 
kalan bedelını talepden evvel şirkete tediye eden hissedarlara 

bu suretle ödenen meblağ için talep zamanına kadar % 6 faiz 
verilir. 

12 - HİSSE SENETLERİNİN FERAôI: Nama muharrer 
hisse senetlerinin ferağı, fariğ ve mefrugunleh veya.kanuni vekilleri 
tarafından imza edilmiş iki b: yanname üzerine, Meclisi İdare 
kararı ile icra olunur. Bu kararı müteakip, ferağ edilen hisse se
nedinin şirket defterlerindeki kaydı üzerinde de icabeden tashih 
ler yapılır. 

13 - HİSSE SENETLERİNİN TECEZZİ KABUL ETME
MESİ: Hisse senetleri şirket nazarında tecezzi kabul etmez bir 
küldür. Şirket her hisse için bir sahip tanır. Hisse senedinin bir
den ziyade sahipleri varsa, bunlar şirkete karşı olan haklarını an
cak müşterek bir mümessil vasıtasile kullanabilirler. Bu mümessil 
şirket nazarında mezkur hisse senedinin sahibi addolunur. Bir 
hissenin intifa hakkına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar 
ayrı ayrı şahıslar olduğu takdirde bunlar da şirkete karşı olan 
haklarını müşterek bir mümessil vasıtasile kullanmak mecburiye
tindedir ler. Aralarında anlaşmazlarsa, gerek yapılacak tebliğ
lerde ve gerek umumi heyet içtimalarında hazır bulunarak reye 
iştirak hususunda şirket yaln z intifa hakkı sahibini ve bunlar 
birden ziyade ise tayin edecekleri mümessili tanır. 

14 - HİSSEDARLARIN MESULİYETİ: Hissedarlar ancak 
malik oldukları hisse senetlerinin bedeli mikdarınca mesuldürler. 
Kendilerine taahhüt ve imza ettikleri sırada kabul etmiş oldukları 
nakdi taahhütler miktarından fazla bir mesuLiyet yükletilemez. 

Hisse senetleri bedeline mahsuben tediye olunacak taksitler bu 
senetlere şerh verilmek suretile tesbit olunur. 

15 - HiSSE SENEDİ SAHIBLERİLE M1RASCILARIN 
VE ALACAKLILARIN VAZİYETİ: Hisse senedine maliki yet 
işbu esas mukavelename hükümlerine ve umumi heyet kararlarına 
muvafakati tazammun eder. 

Temettü hissesile ihtiyat akçesi üzedndeki muhtemel haklar da 
dahil olduğu halde bir hisse senedinin temin ettiği bilcümle hukuk 
ve tahmil edeceği borçlar o hisse senedinin sahibine aittir. Bir his
sedarın mirascıları veya alacaklıları hiç bir vesile ile şirketin idare 
işlerine müdahale edemiyecekleri gibi şirketin malları üzerine ha
cız konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler, hak -
}arını istifa hususunda şirketin muhasebe defterlerile umumi heyet 
kararlarını kabule mecburdurlar. 

16 - AKS1YONERLER1N İKAMETGAHI· Her hissedar 
şirket merkez.inde veya şirketin şubeleri bulunan mahallerde kanuni 
bir ikametgah göstermeğe mecburdur. Hi~e senetlerinden dolayı 
şirketle hissedar arasında cereyan edecek muamele için bu ikamet • 
gfilı muteberdir. Bu suretle ikametgah tayin etmeyenler için şirket 
merkezinin bulunduğu yer ikametgah mahalli sayılır. 

17 - SERMAYENİN ARTIRILMASI : Bu statü hükümlerine 
göre toplanacak olan hissedarlar umumi heyetinin kararı ile şirket 
sermayesi üç misline kadar artırılabilir. 

Sermayenin bundiin fazla artırılması için Hükfunetden izin al
mak lazımdır. Her halde, sermayen.in tamamı tahsil edilmedikçe ye
niden artırma kararı verilemez. Sermayenin artırılması halinde yeni 
çıkarılacak aksiyonların bir kısmı hamiline ait olabilirse de bunla -
rm ~cmuu hiç bir zaman sermayenin üçde bir.ini geçemez. 

18 - SERMA YENİN ARTIRILMASI HALiNDE YENİ ÇI· 
KARILACAK HİSSE SENETLERİ: Sermayenin artırılması ha
linde yeniden çıkarılacak hisse senetlerinin nevileri ve şartları ar • 
tuma kararını veren umumi heyet tarafından tesbit edilerek İdare 
Meclisine lazım gelen selahiyet verilir. 

19 - RÜÇHAN HAKKI : Yeni çıkarılacak aksiyonları satın 
a1mak huBUaunda mevcut aksiyon sahihlerinin rüçhan hakları var -
dır. Bu rüçhan hakkının ne kadar müddet ve ne gibi şartlar içinde 
kullanılabileceğini idare meclisi tayin eder. 

20 - SERMAYENİN ARTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ : 
Umumi heyet, kanuni hükümlere istinaden, sermayenin arttırılma -
sına ve azaltılmasına ve icabında tahvilat ihracına karar verebilir. 

21 - HİSSE SENETLERi VE TAHV1LATIN ZİYA! - Hisse 
senetleri ve tahvillerin z.iya, sirkat, tahrib veya sair s~beblerle sahi
binin rızası olmadan elden çıkarılması halinde yapılacak muamele -
lerde ticaret kanununda yazılı hükümler tatbik olunur. 

22 - MÜESSiS HİSSE SENETLER! : Çıkarılacak hisse se
netlerinden defaten en az yüz hisse alanlar (müessis) telakki olu
nur ve kendilerine beher yüz hisse için bir- ( müessis hissesi ) veri
lir. 

Şu kadar ki bu hak dört milyon sermayeye kadar mevcut olup 
sermayenin bundan fazla artırılması halinde müessis hissesi veril -
mez. 

Üçüncü Bölüm 

BANKANIN İDARESi 

23 - İDARE UZUVLARI: Bankanın idare uzuvları (İdaıe 
Meclisi ), ( İdare Komitesi ) ve ( Umumi Müdür ) den ibarettir. 

A - iDARE MECLiS! 

24 - İDARE MECLiSİNE AZA OLABİLME ŞARTLARI 
İdare Meclisine aza olabilmek için şirketin en az yüz hisse senedine 
sahih olmak ve her türlü medeni hakları kullanma ehliyetine malik 
bulunmak lazımdır. Bu hisse senetler.i bankaya tevdi olunarak, hıfz
olunur ve azalık sıfatı devam ettiği müddetce ve umumi heyet tara
iından tebriye edilinceye kadar başkasına ferağ edilmyeceğine dair 
üzerine lazımgelen meşruhat yazılır. Bu senetler, azanın idareden 
mütevellit mesuliyetlerine karşı teminat hükmündedir. 

Her hangi bir sebeble azalık sıfatının zevali ve umumi heyet 
tarafından beraat kararının verilmesi üzerine bu hisseler sahibine 
veya veresesiae iade olunur. 

Alelfunum devlet memurları ve diğer bankaların müdürleri ile 
murahhas azalan İdare Meclisine aza olamazlar. İflas veya tatili 
tediyat eden İdare Meclisi azaları istifa etmiş sayılırlar. 

25 - iDARE MECLİSi AZALARININ İNTiHABI : İdare 
Meclisi, biri umumi müdür olmak üzere 7-11 azadan terekküp eder. 
Umumi müdürden maadası umumi heyet tarafından üç sene için in
tihap olunup her üç senede bir yeniden seçilir. Azanın tekrar inti
hapları caizdir. 

ilk meclisi idare azaları, Müdürü umuiden maada, isimleri aşa-
ğıda yazılı zevatdan terekküb eylemiştir -

Rize mebusu Fuat 
Ertuğrul mebusu Doktor Fikret 
Gaziantep mebusu Kılıç Ali 

Cebelibereket mebusu İhsan 
Siirt mebusu Mahmut 
Yozgat mebusu Salih 
Sivas mebusu Rasim 
İzmir mebusu Ralunl 
Ankara mebu&u Kınacı Zade Şakir 

26 - AZALICIN iNHiLAL! 1 Vefat, istifa veya sa.ir sebeb
lerden dolayı münhal kalacak azahklara meclisi idarece münasib gö
rülecek zevat seçilerek keyfiyet ıllk toplanacalC umumi heyetin tas
dikıino arzedilir. Bu suretle intihab edilen azalar wnumt heyetin ilk 
içtimama kadar vazife görürler vo 4ntihabları tasdik olunursa 5elef
lerinin bakiyo kalan müddetin.{ ilanal ederler. 

27 - İLK İDARE MECLiSi İlk İdare Meclisi, bankanın 
beşinci mali senesine ait hissedarları umumi heyetince tetkik ve ka· 
bul edilinceye kadar vazifesine devam edecek ve ondan sonra (25) 
inci madde mucibince idare meclit.i intihab olunacaktır. 

28 - İDARE MECLİSİ İÇTİMALAR!: İdare meclisi, içtima
larını Ankarada akdeder. Fakat azanın yarısından ziyadesinin mu· 
vafakatiyle istinaen münasip görülecek diğer bir mahalde de akde
debilir. 

lçtimaın muteber olabilmesi için azanın yarısından fazlasının 
huzuru şarttır. Kararlar mevcut azanın ekseriyetiyle ittihaz olunur. 
Reylerde musavat halinde reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

İçtimalarda cereyan eden müzakeratı ve iştirak eden azanın isim
lerini mübeyyin bir zabıtname tanziın edilerek idare meclisi karar 
defterine dercedilir. Ve celseye iştirak edn aza tarafından imzala
nır. Kararlara muhalif olanlar, muhalefet aebeblerini tasrih ederek 
imza etmek mecburiyetindedirler. 

Bu zabıtların tama.men veya kısmen suretlerini çıkartmak icab e
derse, üçi.incü şahıslara karşı muteber olabilmesi için reis tarafın -
dan iınza edilmesi lazımdır. Meclisi İdare tarafından mezun olmak
sızın mütevaliyen üç ay içtimalarda hazır bulurunıyan aza istifa 
etmiş addolunur. 

29 - RİYASET: İdare meclisi her sene umumi heyet toplantı
sını müteakip ilk içtimada azası arasından bir reis seçer, reisin bu
lunmadığı celselerde azadan biri o itçimaa mahsus olmak üzere mu
vakkaten reisliğe seçilir. Katilik vazifesi azadan veya hariçten bi
risine tevdi edilebilir. 

30 - İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SALAHİYETLE· 
Rİ: a) İdare: Bankanın idaresi, gerek hissedarlara ve gerek üçün
cü şahıslara karşı haricen ve mahakim huzurunda temsili idare mec
lisine aittir. Umumi heyetten karar istihsalini istilzam etmeyen ve 
idare komitesi ile umumi müdürün salfihiyeti haricinde kalan hu
su:ılarm k3.ffesinde idare meclisi bilmüzakere karar ittihaz eder. 
Umuru idareden hangilerinin umumi müdür, hangilerinin İdare 
Meclisi kararile icra olunacağı, bankanın İdare Meclisince tanzim 
olunacak dahili nizamnamesi ile tesbit edilecektir. 

b) Temsil: Bankaya ait menkul ve gayri menkul malların idare
si ve şirketin mevzuu ile alakadar her nevi akitlerin ve muamelele
rin icrasında Meclisi İdare mutlak bir salahiyete malik olup bu sı • 
fatla şirketin imzasını kullanma hakkını haizdir. İcabında sulh ol
mak ve hakem tayin etmek de İdare Meclisinin salfilıiyetlerindendir. 

c) İdare Komitesini Mürakabe: İdare Meclisi idare komitesinin 
faaliyetini mürakabe etmekle mükelleftir. Azalarından her biri İda· 
re komitesinden, bu komitenin faaliyeti hakkında her türlü ma!Q • 
matı istemiye, münasip göreceği her nevi kontrolü yapmaya sala
hiyetlidir. 

ç) Dahili Talimatname: Bankanın dahili muamelfitındaki inti • 
zamın temini için icabeden talimatnamelerin tanziın ve tasdiki Mec
lisi idareye aittir. 

d) Bilanço ve Rapor: Meclisi İdare icabeden direktifleri vere
rek üç aylı.k hesab hula.salarım beher hesab senesi sonunda kanunen 
muktazi bilanço ve kar ve zarar hesaplarını Maliye ve İktisat Ve • 
kaletlerince müştereken tesbit edilecek formüle muvafık olarak tan 
zim ettirir ve bir senelik muamel§.ta mütedair hazırlıyacağı raporu 
ile birlikte umumi heyete takdim eder. 

Hadleri ne olursa olsun açık yani karşılıksiz kredi hesabı carilc:· 
ri, banka Umum Müdürlüğünün teklifi ve İdare Mecliai karariyle 
açılır. Kefalet veya teminat mukabili açılacak borçlu cari hesaplar 
için salahiyetler İdare Meclisince tesbit edilir. 

31 VEKALET: İdare Meclisi, haiz olduğu iktidar ve aalfilıiye • 
tin muayyen bir kısmını icra için tasrih edeceği şerait dairesnde 
azadan bir veya bir kaçına veya Müdüriyeti ümumiyeye vekalet itı 
eder. 

32 - MEMNU MUAMELELER: a) İdare Meclisi azası~• 
sen alakadar oldukları hususların müzakeresine iştirak edemezler. 

b) İdare Meclisi azası Umunıl heyetten izin almadan kendi veya 
başkası namına bizzat veya bilvasıta banka ile her hangi ticari bit 
muamele yapamaz, 

c) İdare Meclisi ve idare komitesi reis ve azaları hukuk usulfl 
muhakemeleri kanununun 245. inci maddesinin 3. numaralı ben
dinde yazılı derecelerde karabeti bulunan kimselere taalluk eden 
kredi, teminat ve kefalet talebleri müzakeresine iştirik edemezler 
ve bu işler hakkında rey veremezler. 

ç) İdare Meclisi Banka hesabına şirket hisse eenetlerlni aatuı 
alamaz, yahut işbu senetleri rehin mukabilinde kabul ederek para 
ikraz veya avans ita edemez. Şu kadar ki temettüden tefrik: olunan 
mebaliğ mukabilinde bedelleri tamamen tediye olunan hiMe senet• 
!erinin iştirası için umumi heyet idare meclisine aalfilıiyet verebilir, 

33 - İDARE MEıCL1S1 AZALARINA VERİLECEK UC. 
RET: İdare Meclisi reis ve azalarına işbu esu mukaveden.ameniA 
58 inci maddesi mucibince tefrik ve ita edilecek temettü hiasele· 
rinden başka iştirak edecekleri içtimalar için "hakkı huzur,, n~ 
altında bir ücret verilir. Reis ve azalara bir sene zarfında verilecelıt 
hakkı huzur mikdarını umumi heyet tayin eder. 

34 - MESULİYET: İdare Meclisi azası deruhte ettikleri hu • 
susattan mesul olup bankanın teahhüdlerinden şahsen mesut değil • 
dirler. 

B - İDARE KOMİTESİ 

35 - VAZİFE VE SALAHiYETLERİ: İdare komitesi, idart 
meclisi tarafından ve bu meclise dahil azalar arasından seçilen iki 
zat ile umumi müdürden mürekkeb üç kişilik bir heyettir. Bu koı:ni· 
te 2999 numaralı bankalar kanununda yazılı vazifelerin ifası ile ınU
kelleftir. Komitenin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya. 
ekseriyetle verdiği kararlar İdare Meclisinin tasvibinden eorıra 
infaz olunur. 

Her hangi bir içtimaa iştirak edemiyecek surette mazereti zu ~ 
bur eden idare komitesi azası yerine vazife görmek üzere idare meO 
lisi tarafından ayrıca iki yedek aza seçilir. idare komitesi bankalar 
kanunu hükümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutına'" 
ya mecburdur. 

C - UMUMI MÜDÜR 

36 - UMUMI MÜDÜR: Umumi müdür İdare Meclisince inti• 
halı olunur. Azli dahi aynı veçhile icra olunur. Umumi müdür~~ 
maaşı İdare Meclisince tayin olunur. Bundan başka, İdare M~.clı•~ 
azası sıfatiyle muayyen temettü hissesine iştirak eder. Fakat ucre 
ti huzur almaz. 

37 - EVSAFI: Umumi Müdürün diğer İdare Meclisi azaları gi· 
bi hissedar olması şart değildir. Fakat türk olması meşruttur. 

38 - SALAHİYETLERİ- Bankanın bütün idari muameleleri~; 
mumi müdüre mevdu olup müdürlerle şube müdürlerinin ve b:~ı . 
namına imza vazına mezun memurların nasb ve azlini ve ma~Ş : are 
nın mikdarını İdare Meclisine teklif ve sair memurları bı~ ~ ıd 
idare meclisine bildirmek üzere resen nasb ve azleder. Şu ka a a1' 

İdare Meclisinin içtima halinde bulunmadığı zamanlar?a .>:aI?ıla;e .. 
nakil ve tayin muameleleri ile ita.bedenlere imza salahıyetını~. er• 

1. · · ·b· d'lrnek uz rilmcsi, keza bilahare idare mec ısının tasvı ıne arze ı 

doğrudan doğruya Umumi Müdüre aitti:·. • • .. .. en teııı1'· 
Bankanın bilumum memurları, evamırı umumı mudurd 

~i ederler. 
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Mürakıblar 

t ·ıe içtimaların temadısıne reıs karar verebılır. 
sue;;'raumi heyetlerde reyler el kaldırmak suretile verilir. Hazır 
bulunan hissedarlardan birinin talebi üzerine tahriri reye müra-

T~sfiye rı:ıemurları şirketin bilcümle menkul ve gayri menkul 
eınvalıı:e .vazıy~d ederek ka~~n hükümlerine tevfikan tasfiye mua
melel~rını te_dvır ederler. Hılafına heyeti umumiyece bir karar al.n
madıgı takdırde bu memurlar müttefikan hareket ederek hali tasfi
yedeki ~irket namına imza vaz'ına salahiyetlidirler. .. ticaret ka-

39 - MÜRAKIBLARIN İNTİHABI: İşbu statu ve . .. caat edilir. 
h .. k.. ]erine tevfıkan ınu. 

nunu ile 2999 numaralı bankalar kanunu u um ~ heyet ta-
rakabe vazifesiyle mükellef olmak üzere her se~e u'7cu:ı intihabla· 
rafından iki mürakıb intihab edilir. Mürak~~ler~~l te ~stifa etıniş 
ıı caizdir. İflas veya tatili tediyat eden xnurakı er 
sayılırlar. . · 

M'" kib olmak ıçın en 
40 - MÜRAKİB OLMA ŞARTLARI: .. u; bl k sıfatı devam 

az on hisse senedine sahib olmak Iazundır. Mı:f ıe ~bili ferağ ol· 
ettiği müddetçe bu senetler teminat ınak~mıı° a; Tetkik ettikleri 
rnamak üzere bankaya tevdi olunarak hdı z~:~ ~e tasdik edildik· 
seneye ai hesablar umumi heyet tarafın an u 
ten sonra bu senetler kendilerine iade olunur. 

"rakibler bankanın bütün hesabl~rmı 
41 - V AZ!FELER!: M~. k salahiyetini baizdırler. 

v~. ~uameleleriz:i tetkik ve murakabre ;::~nameleri ınahaIJinde. tet
Butun defterlerı, muhabere evrakın M 

1 
.• her altı ay nihaytınde 

kik ve mürakabe edebilirler. İdare e~ ıs.ıh ar edilecek cetvelleri 
bankanın alacak ve borçlarını mübey,rın 1 z 

·· ak" k buriyetindedır. b" ınur ıblere verme mec . k ile Bankalar kanunu u-
Mürakıblar bu statü ve tıcar~~ anu~~icelerini ve senelik bilan

kümlerine göre yapacakları tetk~kı aJ~~f mütalaalarını bir raporla U-
ço ve kar ve zarar hesabları ha m . 

. . k buriyetindedırler. 
nıumi heyete bıldırme mec . d e i.:tirak etmemek 

1. · · tımaların a rey "' 
Mürakibler İdare Mec ısı ıç .. 'b ··rdükleri teklifleri gerek 
. b 1 b'l" ler Ve munası go . şartıyle hazır u una ı ır · amelerine ithal ettıre -

İdare meclisi ve gerek Umumi heyet ruzn 

bilirler. d yazılı hallerde, umumi heyeti iç· 
Mürakibler ticaret kanunun a 

tinıaa davet etr:.ıekle mükelleftirler. 
RIN ÜCRETİ: Mürakıblara verilecek ü~-

42 - MÜRA~IB~A .t hesabların umumi heyetçe tetkı-
ret, mürakabe ettıklerı senere ; tayin ve tesbit olunur. Bu ücre
kini müteakip bu hey:t tara ı~ an 1 mekle mukayyet olup vazife
te istihkak tamamen ıfayı v~zıfe e~ ~erhangi bir sebebi hizmetten 
sini tamamlamadan terke~en er. v;;ek hakkını bybederler. 
ayrılanlar ile mirascıları. ucr.~t ~i~ler kanunen ve işbu esas muka· 

43 - MESUL~Y~T · MuJ~ oluna~ vazifeleri hüsnü suretle ifa 
velename ile kendılerıne tev ı 1 1 etınedikleti takdirde 1;:üteselsilen mesul o ur ar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Umumi Heyet 

EVKALADE HEYETİ UMUMİYELER: Ban-
44 - _ADİ VE F d en az bir defa umumi heyet halinde içti-

kanın hıssedarlarr sene ~ kavelename hükümlerine mu-
ma ederler Kanuna ve ışbu esas mu .. .. . 1 · · · den umumi heyetler; bu tun hıssedar arı tem-
vafık surette ıçtıma e • h tlerde alman kararlar ge -
sil eder Bu suretle toplanan umumı eye 
rek muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazır bulunmıyanlar hakkın· 
da dahi hüküm ifade eder. . . . 

U • ~yetler adi veya fevkalade olarak ıçtıma eder. Adı 
mumı • · ·b .. · · d • h t hesab devresinin sonundan ıtı aren uç ay ıçın e ve 

umumı eye , . . d b k b" sene 
senede her halde bir defa toplanır. Bu ıçtıma a an anı? ır. -
ı 'k 1 1 · ı b"la~nço ve kar ve zarar hesabları tasdık edılerek 
ı muame e erıy e ı . ·~ı · · l" 

k b -1 F kal~de umumi heyet banka ı~erının uzum arara ag anır. ev a • · 
göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanır. 

45 - İÇTİMAA DAVET: Umumi: heyet, adi i~t!malarını mu • 
tad zamanda idare meclisinin daveti ile ve bu meclısın davet etme
mesi halinde, mürakıblarm veya !ktısat Vekaletinin daveti ile 
içtima eder. 

Umumi heyetin fevkatade içtimaları keza İdare Meclisinin da • 
veti üzerine vukubulur, şu kadar ki şirket sermayesinin en az onda· 
bri kıymetinde hisse senetlerine malik olan hissedarların, esbabı 
mucibeyi havi yazılı talebleri üzerine idare meclisi veya mürakıb
ıc:r umumi heyeti fevkalade içtimaa davet etmek mecburiyetinde
dırler. Etmezlerse 1ktısat Vekaleti bu daveti yapabilir. 

46 - İLANLAR: Umumi heyetin ruznamesi, İdare Meclisi tara
fından tanzim ve içtima gününden en az onbeş gün evvel ilan olu
nur. Bu suretle vaki olacak ilanlarda içtima yeri gün ve saati tesbit 
edilerek - davet ve içtima günleri dahil olmamak üzere - içtima gü
nünden en az on beş gün evvel resm1 gazete ve diğer gazetelerden 
en az üç gazete ile ilan olunur. Umumi hyetlerin içtimama dair olan 
ilanlarda müzakere ruznamesinin derci mecburidir. Ruznamede 
gösterilmeyen hususlar görüşülemez. En az on bin hisseye malik 
hissedarlar tarafından ve içtima gününden on beş gün evvel tahri· 
ren idare meclisine müracaat vaki olursa talebnamedeki mesai! dahi 
ruznameye dercolunur. Ancak bu mesailin müzakeresi için taleb • 
eden hissedarların en az yarısının itçimada ha.zır bulunması lazım· 
dır. 

47 - İÇTİMA YERİ: Umwni heyetler bankanın idare merke
zinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir ma
hallinde içtima eder. 

48 _ iÇTİMA NİABI: Bu statüde veya tıcaret kanununda hi
lafına sarahat olmayan hallerde gerek adi ve gerek fevkalade u
mumi heyet içtimalarında asa~eten veya vekaleten sermayeni~ e!1 
az dörtte birini teşkil eden hıssedarların huzuru şarttır. İlk ıçtı
xnada bu nisab hasıl olmazsa hissedarlar ikinci bir içtimaa davet 
edilir. İkinci içtimada toplanan hissedarların temsil etti~leri ~er-

._ ınaye mikdarı ne olursa olsun umumi heyet muntazam. bır şekıilde 
inikad etmiş telakki edilerek müzake~ata başlar. Ve ıcabede.? ka. 
rarlan alır. Kararın muteber olması içın asalet~~ veya v~kal~ten 
verilen reylerin ekseriyeti •şartdır. İdare Mec~ı~ı azasına aıd h.i~se 
senet! · b"l" n tasdikine ve İdare Meclısı azalarının mes u-

erı ı ançonu d h'l dd d"I' s de bu me liyetine dair mesailde içtima nisabına a ı a e 1 ır e -
Seleler hakkında sahiblerine rey hakkı vermez. 

REYLER: 
49 _ Adi ve fevkaiade içtimalara iştirak ed~bi~~ek için en 

az elli hisseye malik olmak lazımdır. İçtimalara ıştırak edenler
den her elli hisseye malik olanın bir reyi va~dır . Vekaleten~~: 
\ı'errnck caizdir. Ancak vekillerin de şahsen bıssedar ve rey sa ı ı 
olnıası lazmıdır. . . "nünden en 

Umumi heyetlere iştirak edecek olanlar ~çt_ıma _gu . 
az be .. gu" 1 l'k oldukları hiıse sentlerının mıkdarı ıle nu-

r n evve ma ı . . ··stereceği 
nıaralarını gösteren bir cetveli idare meclısıne v_ey_a g~· d h 
ıt;ahallere tevdie mecburdurlar. Mukabilinde kendıleıne ır u u-
hye kart ·1· 

ı ven ır. . ·ı • he etlere 
i"t' ~issedarlardan bir diğ_e:ini tevkıt· ~l~~:~f~n;~u~~yin y edile-

x ırak edecek olanlar metnı ıdare mec ısı .. 
1 tek bir vekaletnameyi içtima gününden en az .b~ş gun evv_~ yu

karıda söz" t elle birlikte İdare Meclısıne veya gos.ter~
ce - . u geçen ce v . ~ k->d ki hissedar resmı bır 
<l gı ttıahallere tevdi etmelidırler .. !iu."" ~rk t ya müessese ve 
a.ıre veya hükmi bir sahsiyeti baız bır şır e ve ,. h 

Yahut h · . . · ayrıca vekfiletnameye a-
acır altına alınmış hır kunse ıse b't dilmesi 

~~t. kalmayıp temsil haklarının usulen tevsik ve tes ı e 
afıdir. 

eud·so :-. CELSELER: l/mumi he.yetlerde içtim.a .~\s!-~::Iın .:;e;;. 
,_. ıyetını tayin irin istirak eden h.ssedarların ısı . b' .. 
.r;;al t :ı: ~ d d' · "sterır ır ce-.. 
veı ei el?- veya asaleten malik oldukl~rı. r.ey a de 1t ~~rafından iınza 
edil .çtıınadan evel tanzim edilerek ıştırak e en er 

ır. 

U ın • . . R · • e gıyabında İdare 
l\reclj . unıı heyetlere, İdare Medısı eı~ı v der Hazır olan• 
lard sı azalan arasından seçilecek bir zat rıyaset .e • dTr 
~~ti~~ en ziyade reye malik iki zat reyleri tasnıfeh;ıı::u~ae u~~: 

ı, reis tayin eder. Ruznanıeve dahil maddeler a ın 

5ı _ KARAR NİSABI: Umumi heyetlerde kararlar hazır 
b Junanlarm mutlak ekseriyeti ile alınır. Reylerde musavat h.a
/ de reisin tarafı tercih olunur. Hissedarlar şahsen alakalı bulun
;~kları meselelerde kendi rey. h~klarını kullan~mazlar. 

İdare Mec1isi azalarının ıntıhabında ekserıyet hasıl olmazsa 
'kinci intihabda sıra ile en çok rey kazananlar seçilir. Reylerde 
:nusavat halinde kur'a keşide olunur. 

52 _ STATÜ TADİLLER!: Statü hükümlerinin tadili için 
toplanacak umumi heyetlerdeki ~çti~ ve k~rar ni:-a?ı ticaret ~nu
nunun 385 ve 386 ıncı maddelerı hükumlerıne tabıdır. Bu nevı ka
rarlar İktisat Vekaletince tasdik ve usulen tescil ve il§n edildik
ten sonra muteber olur. 

53 _ MÜZAKERE ZABITLARI: Umumi heyetlerin verdik
leri karalar muteber olabilmek için alınan karaliirın mahiyet ve 
neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeP,erini gösterir 
bir zabıtname tutmak laznndır. Bu zabıtname r~ye .iştirak eden 
b.ssedarlarla celsede hazır bulunan Ilükümet komıserı tarafından 
imza olunur. . . 

Reye istirak eden hissedarların imzalan altında vereceklerı hır 
seiahiyetname ile reis ve rey toplameıya memur zevatın sözü ge
çen zabıtnameleri imzaya tevkil edilmleri caizdir. Zabıtnamel_ere, 
içtimaa davetin usulü dairesinde ccryan ettiğini gösteren vcsıka
ların ba~lanmasr veya mündericatının dercedilmesi lazımdır. İda
re Meclisi bu zabıtnamenin bir suretini derhal ticaret siciline tes
cil ettirerek hülasasını bilanço ile birlikde ilan ettirmekle mükel-
lefdir. 

54 - HÜKÜM ET KOMISERLERİ: Adi ve fevkalade umumi 
heyet içtimalarmın iktisat Vekalet.ine bildirilmesi lazımdır. Bu ih
bar, içtima gününden en az onbe gün evvel ve tahriren vukubulma
lrdu. Müzakere rüznamesile buna ait evrakın birer suretleri de aym 
veçhile İktisat Vekaletine tevdi olunacaktır. Bütün içtimalarda İk
tisat Vekaleti komiserinin huzuru şarttır. 

1dare Meclisi ve mürakib raporlarile senelik bilançodan umumi 
heyet zaıl.ntnamesinden ve bu heyet içtimalarında hazır bulunan his
sedarların isimlerini mübeyyıin cetvelden İdare Meclisi Reisi tara • 
fından tasdikli dörder nüsha son içtima gününden itibaren nihayet 
bir ay içinde lkt;sat Vekaletine takdim kılınacaktır. 

Altıncı Bölüm 

HESABLAR VE TEMETTÜÜN TEVZU 
55 - HESAB SENESI • Şirketin hesab senesi İkincikanun 

aıyınm birinci gününden başlıyarak birincikanun ayının sonuncu gü
nü biter. Birıinci hesab senesi, müstesna olarak, şirketin kat'i surette 
teşekkül ettiği taribde başlayıp aynı sene birincikanun ayının so -
nuncu günü bitecektir. 

56 - BİLANÇO VE KAR VE ZARAR HESABLARI : Her 
hesab senesinin sonunda Bankanın mali vaziyeti umumiyesin.i gös • 
teren bir biliinço ile kar ve zarar vaziyetini gösteren bir hesab cet -
veli tanzim edilecektir. Umumi heyet içtimalarından onbeş gün ev -
vel, bilanço ile kar ve zarar hesablan ve bunlar hakkındaki mürakib
ler raporunun matbu suretleri, isteyen hissedarlara verilmek üzere 
Banka merkezinde hazır bulundurulacaktır. 

Bilanço ve kar ve zarar hesablan, Maliye ve iktisat Vekaletle -
rince müştereken tesbit edilecek formüle muvafık olarak tanzim edi
lir ve umumi heyetin toplanma tarihinden itibaren bir ay içinde, 1-
dare Meclisi ve mürakibler raporu ile birlikte Maliye ve İktisat Ve
kaletlerine takdim edilir. Bilançolar, aynı müddet zarfında, biri res
mi gazete olmak üzere en az iki gazete ile neşir ve ilan olunur. 

f-7 - ÜÇ AYLIK HESAB HULASALARI : Her üç ayda bir 
bankanın vaziyetini gösteren ve Maliye ve İktisat Vekfiletlerince 
müştereken tesbit edilecek formüle muvafık bir hesab bülasası tan -
zim ediJecektir. Bu hesab hülasaları heyeti umumiyece tayin edilen 
mürakibler tarafından tasdikli olarak taaJluk ettiği devrenin hita -
mından itibaren nihayet üç ay içinde Maliye ve iktisat Vekaletleri • 
ne verilecektir. 

58 - TEMETTOON TEVZll : Bankanın bir senelik mua -
melatından elde edilecek gelirlerden bütün masrafların tenzilinden 
sonra kalacak safi kar aşağıda yazılı şekil ve nisbetlerde ve sıra .ile 
kısmen ihtiyat akçesine tefrik ve kısmen tevzi edilecektir. 

A) ı: % 5 kanuni ihtiyat ekçasına, 
2: % 5 elleri de vukuu muhtemel zarar karşılığı> na, 
3: % ıo birinci tertib fevkalade ihtiyat akçasına tefrik 

edilecektir. 
B) Yukarıda (A) fıkrasmd~ yazılı ihtiya~ akçelerinin tefri.kin-

den sonra safi temettüüden bakı ye kalacak mıkdardan; tediye edil· 
miş sermayen.in % 6 sına tekabül edecek ?ir mikdar « birinci temet
tü .hissesi> namı altında IJi.ssedarlara tevzı olunur. Herhangi bir sene
nin temettüatı işbu % 6 yı temin etmezse noksanı fevkalade ihtiyat 
parasından tefrik \ e tevzi olunur. Fal:at bu suretle ihtiyat parasın
dan ayrılan mebaliğ, gelecek senelerın temettülerinden ayrılması 
icabeden borç mahiyetindedir. 

C) Yukarıdaki (A) ve (B) f~k~alarında yazılı ihtiyat akçeleri 
ile birinci temettü hissesenin tefrıkıınden sonra safi temettüden ka· 
lacak bakiıye aşağıda yazılı nisbetler dairesinde kısmen tevzi ve kıs· 
men de ikinci tertip fevkalade ihtiyat akçesine ayrılır. İşbu bakiye
nin : 

% 60 şı ikinci temettü hissesi namı altında hissedarlara, 
% 15 şi Meclisi İdare azalarına mütesaviyen, 
% 5 şi Banka memurlarına, 
% 10 Müessis hisselerine, 
% 10 İkinci tertib fevkalade ihtiyat akçesine tefrik ve tevzi o· 

lunacaktır. 

Şu kadar ki hissedarlara tevzi edilecek olan "B" fıkrasmdaki 
birinci temettü hissesi ile "C" fıkrasında azılı ikinci temettü his
sesinin ,rekunu te.dıiye edilmiş sermayen~n % 15 inden fazla ise işbu 
fazla rnıkdar tevzı olunmayıp fevkalade ihtıyat akçesine ilave olunur. 

59- KANUNİ VE FEVKALADE İHTİYAT PARALARI
NIN KULLANILMASI: 58. inci maddenin "A'' fıkı asının birinci 
ve ikinci bendinde yazılr ihtiyat akçeler,i şirketi,1 muhtemel zarar
krına karşılıktır. 

Birinci ve ikinci tertib f~vkalade. ihtiyat. akçeleri bir kül teşkil , 
eder ve bunların kullanılacagı yerlerı heyetı umumiye serbestçe 
tayin eder. Bir hesab senesinin hasılatı hissedarlara kar tevziine 
kafi gelmediği takdirde fevkalade ihtiyat parasınrn bu hususa tah
sisi caizdir. 

58 inci maddede yazılı ihtiyatların yekUnu ödenmiş sermaye
nin tamamına baliğ oluncıya kadar tefrik edilir. Şu kadar ki ihti
yatların istimali netices,inde bu had tenezzül ederse yeniden ihtiyat 
tefrikine başlanır. 

Yedinci bölüm 

ŞİRKETİN İNFiSAHI 

60 - FESİH KARARI: Her hangi ıbir sebebden bankanın fesih 
ve tasfiıyesi icab ettiği takdirde, umwni dıeyet fevkalade içtimaa 
davet edilereık bu hususta bir karar ittihaz eyler. Fesih kararını 
müteakib takibedilecek merasim ticaret kanunu hükümlerine tabidir. 

61 - T ASFIYE MEMURLARI- Tasfiye muamel!tı iki veya 
daha ziyade "tasfiye memurları" tarafından tedvir olunur. Bu me
murları wnumi heyet tayin ve intihab eder. 

62 - T ASF1YEN1N NETİCESi: Mefsuh şirketin borçları tes· 
v.iye edildikten v_e infisahın üçüncü i~an.ından itibaren bir sene geıj
tıkten sonra baıkıye kalan nukud ve ıhtıyat paıaları hissedarlara 
hisselerine göre tevzi olunur. 

Sekizinci Bölüm 

MÜTEFERRiK HÜKÜMLER 

63 - GAYRI MENKUL TASARRUFU VE tPOTEKLERl: 
Banka, gerek ,ihtiyacı için ve gerek tesis ettiği şirketlerin ih1:i} acı 
için gaıyri menkul tasarruf edebileceği gibi alacaklarını tahsil mak
sadile de gayri menkul satın alabilir. Bundan başka alacaklarını sağ
l~n:ılaştırmak maksadiyle teminat olarak gayri menkul ipoteği ala
bılır. 

Şu kadar ki, kendıi işleri için lüzumlu olan gayri menkuller müs
tesna temellük mecburiyetinde kaldığı gayri menkulleri, temellük 
tar~indcn itibaren beş sene içinde elden çıkarmak mecburiyetin· 
dedı~. Böyle olmakla beraber bu suretle elden çıkarmanın imkan· 
sızlı~ı ':e~a ~ü~ü_k zararı mudb olacağı anlaşılan hallerde, İktısad 
Vekalettnın ıznı ıle bu müddet uzatılabilir. 

64 - MEMURLARIN MÜKELLEFİYETLERİ: Bankanın 
biitün müdür, memur ve müstahdemleri, bankaya ve banka ile mu
amele yapan şahıslara ait esrarı her ne suretle olursa olsun hariçte 
ifşa edemezler. İfşa ettikleri anlaşılanların vazifelerine nihayet 
verilir. 

Banka müdür ve memurları İdare meclisi müsadesi olmadan 
başka bir bankada varife deruhte edemezler. Kollektif ve komandit 
şirketlerde gayri mahdud mesuliyeti mutazammın bir sıfat iktisab 
edemezler. 

65 - 1ST ATlSTİK: İstatistik idaresince verilecek nümunesine 
tevfikan her sene muamelatına dair bir ,istatistik defteri tanzim ve 
taleb vukuunda lktısad Vekaletine takdim edilecektir. 

1-799 

Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul Satış Memurluğundan: 
İpotek olup paraya çevrilmesine karar verilen Ankaranm Orta 

rk namı diğeri Kazık içi mevkiinde kain tapu~un t.e~uz _ 1927 ta~ih 
ve 129 sıra 43 16/10 vergi numaralı bostan yen ve ıçındekı ev aş_.a~ı~ 
da yazilı şartlar dairesinde ve tayin edilen günlerde satılmak üzere 
açık artırmaya çıkarıhn~ştır. 

(Evsaf ve mil§temilatı) 
Bostan dört dönümdür. Hududu: 
Şarkan Koçzade Melunet, garben Toygar zade Hüseyin Efendi 

veresesi bostanları, şimalen tarik, cenuben Çankırılı Hafız_ bostanı 
ile mahduttur. İçinde yirmi dokuz söğüt, yüz yirmi karaag~. sek• 
sen zerdali fidanı ve iki erik ağacı vardır. 

Ev kısmen kerpiç ve kısmen taştan mamuldur. Üzeri kısmen ki· 
remit ve kısmen çinkodur. Ev iki oda, bir mutbah, bir kilar ve itti• 
salinde bir ahır, bir samanlık vardır. Heyeti umumiyesine 1950 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

(Satış şartları) 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 31.3.1937 tarihine miisadit 

çarşamba günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi gayri men~ 
kul satış memurluğunda yapılacaktır. Talipler takdir edilmiş kıy• 
metin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat uıcktub vereceklerdir. Tapu harcı ve ihaleden 
svnra tahliye masraftan müşteriye aittir. Dellaliye satış bedelinden 
ödenir. 

2 - Tayin edilen günde teklif edilen bedel gayri menkul takdir 
edilen kıymetin yüzde yelmiş beşini bulduğu takdirde üç defa nida 
ettirildikten sonra en sok artırana ihale edilecektir. Bulmadığı tak· 
dirdc en çok artıran müşterinin teklifi baki kalmak şartile lS.4.937 
tarihine müsadif perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılan ikinci 
bir artırmada üç defa nidadan sonra en çok artıran müşterinin üze• 
rine ihalesi yapılır. Bu iki ihalede ihale bedeli pCfİnen ve yahut 
talep üzerine verilen yedi gün mehlin hitamında defaten teslimi 
vezne edilmediği takdirde ihale bozulur ve mal yeniden on be~ 
gün müddetle yapılacak artırma sonunda en çok artırana ihale edilir 
ve artırma aralarındaki fark ve mahrum kalınan faiz, ve sair mas
raf evelki müşteriden tahsil olunur, 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri men• 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde bildirmeleri, aksi 
halde haklarını, tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay. 
!aşmasından hariç kalacaklardır. 

Artırma şartnamesi 20.3.937 tarihinden itibaren 33/288 dosya nu
marası ile herkellin görebilmesi için açık bulundurulmaktadır. Ta
lipler satıştan eve! gayri menkulün tapu, imar vaziyetleri ve satış 
şartlarım görmüş, anlamış ve bunları kabul etmiş ad ve itibar olu· 
nurlar. İliinı keyfiyet olunur. 1-788 

Aksaray Azmi Milli Türk 
.ı\nonim Sirketi idare 

' Meclisin.den: 
Şirketimiz wnumi heyeti 30.3.937 tarihine müsadif sah günü saat 

on dörtte sureti fevka1iidede ve onu müteakip saat on beşte sureti 
adiyede olarak Ankara Ziraat Bankası Umwn Müdürlüğü binasında 
toplanacağından hissedarların mezkur gün ve saatte bu toplantılar
da hazır bulunmaları ve hissedarların hamil oldukları hisse senet· 
}erini her yerde Ziraat bankalarına tevdi ile mukabilinde duhuliye 
makamına kaim olmak üzere makbuz almaları rica olunur. 

Fevkalade toplantı ruznamesi 
1 - Şirket sermayesinin tenkisi 
Adi toplantr ruzname6i: . . • 

1 - İdare Meclisi ve mürakip raporlarının okunması ve şırlCetın 
1936 ıoenesi bilançosu ile kar ve zarar hesabının tasdiki ve İdare 
meclisi azasının ibrası, 

2 - 1937 senesi için bir müra.kip ve bir yedek mürakip aeçilmesi 
3 - 1936 senesi murakip ücretinin tayini, 
4 - 1936 senesi karının bu sene tevzi edilmiyerek 1937 aenesine 

devri. 1-800 ~ 

Milas Belediye Reisliğinden: 
Milas kasa.basının hali hazır haritasını 19.2.937 tarihinden itiba· 

ren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Kasabanın meskun kısmı 100 hektar gayri meskun kısmı da 

100 hektar olarak tahmin edilmiştir. 
2 - Her iki kısmın muhammen bedeli 3300 liradır. 
3 - Harita nafıa meclisinin 29 sayı ve 13.3.936 tarihli karariyle 

tasdik edilen şartname hükümlerine göre yapılacaktır • 
4 - Muhammen bedelinin yüzde yedi buçuğu iki yüz yetmiş 

dört buçuk lira teminat akçesi alınacaktır. 
5 - İhale eksiltme ve artıram kanununun hükümleri dairesinde 

yapılacaktır. 

6 - İhale 8.3.937 tarihinde Milas belediye enciuneninde yapı· 
lacaktxr. (442) 2-792 
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PHILCO 

Meeit 
~ İdrar yolları 

mütehassısı 

İtfaiye meydanında Kur • 
tutuş apartımanında birinci 

~Kat. 

Pazardan maada her gün 
~ saat 17 den 19 a kadar hasta
~ !arını kabul ve tedavi eder. 
~ Telefon: 1769 1-447 

Atletik hututunuzu muhafaza 
· ediniz . 

~ Şltmulıkla mGeedele ıdl. 
t1lı •• bunun •n iyi ç .. 111 
olan SHORT LIHIA yı glyl· 
t1lı. Daimi moH)ının t11l 0 •it• yağlı lahikayı gld.,lr. 
Huıuıl elhUkT bir triko· 
du yapılmıt olan SHORT 
LINIA •d! bir kOlot gibi 
r•k•"•r. 

Flyılı : 10 llredu lllborııı. 
Satış yeri yalnız ı 

.J. ROUSSEL 
_---.;;ı.-...., Pırls, 166 Bd. Heu•.,,..1,1111 

ISTAN8UL, BeJoglu 
T'Oneı meyd.nı 12 No. hl: 

~aıamııı zlyorat ıdlnlı ••r• 
ı_g No.lu tırlfemlzl lılıylnlı. 

Van 
Valiliğinden: 

1 - Vilayet Nafiası için bu
harla işler sekiz tonluk suvartztu
rup markalı bir adet silindir kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 11 Mart 973 
Perşembe günü saat 15 de Vilayet 
Daimi encümenince yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 6300 
liradır. 

4 - Muvakkat teminatı 4 72 
lira 50 kuruştur. 

5 - İstekliler bu baptaki şart
nameyi İstanbul ve Ankara Nafia 
Müdürlüklerinden ve Vilayet Da
imi Encümeninden alabilirler. 

6 - İsteklilerin 11. 3. 937 gü
nü saat 15 e kadar teklif mektup
larını daimi Encümen reisligine 
vermeleri ve makbuz almaları 
icap eder. 

7 - Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının yukarıda ya
zılı saate kadar reisliğe gelmiş bu
lunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler muteber değildir. 

(283) 1-542 

Ankara Vilayetin-
den: . 

1 - Kapah zarf usuliyle iki 
tane motorlu ve arabalı pülveri· 
zatör satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 
lira. teminat 90 liradır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pa
zartesi günü saat 15 de Necati· 
bey mahalle-; ınde Saylavlar so
kağında Ferah apartımanmda 
ziraat rrıiir~rlrle mülettişliği da
iresinde yapılacaktır. 

4 - Şartnam~ Ankarada adı 
geçen müfettişılk .ı:.n parasız ve· 
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mek
tuplarım teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayıh ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (152) 

1-325 

Nafia 
Vek:aletinden: 
11. Mart 937 perşenbl.' günü 

saat 15 de Ankara'da Nafia Ve
kaleti malzeme eksiltme komis
) ... nu odasında (1900) lira mu. 
hammen bedelli 20 ton lama de
miri açık eksiltme ile satın alı· 
nacaktır. 

Şartname ve buna müteferri 
diğer evrak parasız olarak An. 
kara'da malze dairesinden ve 
Haydarpaşa'da vekalet tesellüm 
ınemurluğundan verilecektir. 

Muvakkat teminat 142 lira 50 
kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin 11 
mart 1937 perşenbe günü saat 
15 de malzeme eksiltme komis
yonunda bulunmaları 1§.zrmdır, 

(136) 1-346 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri MUdiiril 
Naı;uhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

ULUS 28 - 2 - 1937 == 

radyolarını bizden arayın Halil Naci An ·-arta]ar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

1 ANKARA LEVAZIM AMIRLlGl SATIN ALMA 
KOMİSYONU iLANLARI 1 

t LAN 
Ordu hastaneleri iç.in 38.000 metre yatak kdıflığı ve 9600 metre 

elbise torbalığı bezin pazarlığı 1 mart 937 pazartesi günü saat 15.30 
da Istanbul'da Tophanede satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 17.328 liradır. ilk teminatı 1299 lira 60 ku -
ruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebiLir. isteklilerin 
belli saatte kanuni vesikalarile beraber komisyona gelmeleri. ( 439) 

2-781 

İLAN İLAN 

1 - İzmir müstahkem mevki 
ihtiyacı için 200500 kilo un ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - ihalesi 17 mart 937 çar
şamba günü saat 11 de İzmidc 
kışlada müstahkem mevki satın 

alma komisyonunda yapıl ıcaktrr. 
3 - Tahmin edilen mecmu be

deli 26967 lira 25 kuru~ ve m1.<· 
vakkat teminatı 2022 lira 55 ku
ruştur. 

4 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür, lstiyenlere 
135 kuruş mukabilinde şutııaıre· 
si verilir. 

5 - İsteklilerin ticaret odasm· 
da katyıtlı olmaları şarttır. 

6 - İstekliJerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerincle 
ve şartnamesinde yazılı vesikala
rile birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyona ver- J 
miş bulunmaları. ( 458) 1-798 

1 - lzmir müstahkem mevki 
kıtaat ihtiyacı için 113300 kilo 
un kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 17 mart 937 çar
şamba günü saat 16,30 da lmirde 
kışlada müstahkem mevki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 
15522 Lira 10 kuruş muvakkat te
minatı 1164 lira 15 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görülür, İstiyenlere 
78 kuruş mul·abilinde şartname
si verilir. 

5 - İsteklilerin ticaret odasın· 
da kaıyıth olmaları şarttır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki 
ve şartnamesinde yazılı vesikala
rile birlikte teminat ve teklıf 
mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyona ver
miş bulunmaları. ( 457' 1-797 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
1 - Muhammen bedel (4550) lira Harta Genel direktörlüğü kı

ta erleri için 600 ila 650 takım yazlık elbise açık eksiltme ile yap
tırılacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltmeye gi
receklerin de (341) lira 25 kuruş muvakkat teminat makbuzlariyle 
8 mart 937 pazartesi günü saat (15) te Cebecide harta satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (J79) 1-690 

lVf ezhdunarodnaya Gniga 
18, KUZNETSKl MOST. MOSCOU • URSS. 

Moskovada, Merkezi Anti Sovyetik Troçkistlt'r (Y. L. Pia
takov, K. B. Radek, G. Y. Sokolnikov, L. P. Serebriakov ve
saire) aleyhine Ali Divan huzurunda ikame edilen davanın 
(23-30 kanunusani 937) stenografik muhakeme zabıtları S. S. 
C. 1. hükümeti Adliye Komiserliği tarafından neşredilmiştir. 

Fransızca nüshası 603 sahife, ciltli 
İngilizce nüshası 580 sahife, ciltli 
Almanca nüshası 636 sahife, ciltli 
İspanyolca nüshası Takr. 600 sahife, ciltli 

Fiatı: 60 kuruştur. 
Satış yeri- HAŞET KÜTÜPHANESİ, Beyoğlu İstiklal 

caddesi No. 469, P. K. 2219 İstanbul 

Anl\:.ara Defterdarlığından: 
. Bugüne kadar doğrudan doğruya mal sandığınca tahakkuk ve 

cıbayet olunmakta bulunan buğdayı koruma vergisi 1.3.937 tarihin
den itibaren Kızılbey maliye şubesince tahakkuk ve tahsil edilecek· 
tir. 

Alakadarların bundan sonra vergi ödemek için doğruca mezkur şu
ae tahakkuk şefliğine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(456) 1-796 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETİ SATIN ALMA 1 
KOMiSYONU İLANLARI 

BİL İT 

. I - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan 200.000 metre 
mınder kılıflık bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 380 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen-
lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 5050 liradır. 
4 - İhalesi 9.3.937 sah günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

mad~elerfn~e y~zılı vesik:"arı ve ilk teminatlarını teklif mektup • 
lan ıle bırlıkte ıhale saatınden en az bir saat evvel M.M.V. Satın 
alma komisyonuna vermeleri. (408) 1-738 

B!LİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 285 kuruş olan seksen ila 
sek_sen beş bin metre kışlık elbi· 
selık kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 - mart • 937 cu· 
ma günü saat 15 dedir. 

.. 3 - İlk ~eminat on üç bin tiç
yuz altmış iki lira elli kuruştur. 

4 - Şartnamesi parası ile 1212 
kuruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ka· 
nuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel M.M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri (345) 1-643 

iLAN 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 85 kuruş olan 10 bin metre 
arka çantalık bez kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al· 
mak ve örneğini görmek istiyen• 
lerin her gün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri. 

3 - İlk teıninat miktarı 637 ,5 
liradır. 

4 - İhalesi 16-3-937 salı günü 
saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları 
ilk teminatları ile birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatrndan 
en az bir saat evvel M. M. Ve
kaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 444) 1-793 

İLAN 
1 - Her bir kilosuna biçilen 

ederi 45 kuruı olan 8480 kilo ya
taklık pamuk açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al
mak ve örneğini görmek isti yen
lerin her gün öğleden sonra ko
ınisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 286 
lira 20 kuruştur. 

4 - İhalesi 16-3-937 salı günü 
saat 15 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika1arla 
birlikte teminatlarını ihae saal
trnda M. M. V. satın alma ko· 
miıyonuna vermeleri. ( 445) 

1-794 

b.n boş ıncyv11 tuzuuur. lnki· 

bazı defodeı. Mide, bağusak, ka-
raciğerden mütevellit rahatsız· 

hkları önler. Hazmı kolaylaştırır . 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

ı - Muhaır.ınt:n bedeı (3200) 
lira harta matbaası içın Lir adet 
kağıd kesme makinesi açıl- eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İsteklıler şeraiti ıınlamak 
üzere her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de (240) lira mı.vcıkkat 
teminat makbuzlarile 11.mart.937 
perşembe günü sa!lt (15) de Ce
becide harta gcueı direktörlüğü 
<iatm alma komisyonuna gelmele-
ri (141) 1-348 

NASl'Q itACl 
KANZUK 

En eski nasırlan bile pek klaa 

bir zaııaanda tamamen ve kökün· 

den çıkarır. 

• Umumi depoıu: İngiliz Kan· 

zuk eczanesi, her eczanede bu1u· 

nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilft.cıdır. 

ZAYİ 

Rüşd.iye şahadetnamemi ve 
Kastamonu öğretmen okulu bi
rinci sınıftan aldığını tasdikna
meyi kaybettim. Yenilerini ala
cağımdan eskilerinin hükmü 
yoktur? 

1-801 Ahmet oğlu Necati 

Kiralık mobilyeli oda 
Işıklar caddesi Nafia apart. 

Kapıcıya müracaat. 1-789 

BahkYağı 
Kil. 85 K. Taze 
Bu senenin 

SAKARYA ECZANESİ 
Ankara Müdafaai Hukuk 

Caddı>Li 

Kömür Sergisi 
Kömür 

aletleri 
yakan vesait 

beynelmilel 
ve teshin . . 
sergısı 

193 7 Marbnın 26 ıncı 
Cuma günü Ankarada 
Sergi evi ve sahasında 

açılıyor 

Sergiye iştirak edenlere olduğu gibi, 
sergiyi ziyarete geleceklere de azami 

kolaylıklar temin edilmiştir 

Her türlü malfunat ve fazla izahat 

için şu adreslere müracaat edilme

lidir: 

İstanbul: Karaköyde yataklı va· 
gonlar şirketinde sergi memuru; 

Ankara: Sergi komiserliği 

Ankara Sehri İmar • 
Müdürlüğünden:. 

1 - Eksiltmeye !coulan iş: 
A • 6075 m2 yol, 
B - 1381 mtl bordur, 
C - 3400 m3 yol tesviyesi, 
D - 2734,50 m3 arazi tesviyesi, ~ 

olup Ankara mezarlığı içinde yapılacaktır. Keşif bedeli de "20119'1 

lira "60,, kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak §)Unlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C • Hususi şartname, 
D • Keşif cetveli, 
E - Plan. . --' 
F - Nafıa işleri genel şartnamesine bakılacak. 

İstiyenler bu evrakı 110 kuruş bedel mukabilinde Anxara İmar 
Direktörlüğünden alacaklardır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pazartesi günü saat.17 de Ankara trna.c 
Direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekliJerin "1508,, lira "97,, ku 

ruş muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki vesikaları haiz olup,, 
eksiltme komisyonuna göstermeleri lazımdır. 

A • Cari senet tecim odası vesikası, 
B - Ehliyeti fenniye vesikası, 
C - 937 müteahhitlik vesikası, 
D • En azı ve bir parçadan 5000 liralık yol ve topralC işi yapmıf 

olduğuna aid vesika. 
6 - Teklif mektupları madde 3 de yazılı saatten bir aaat evveli• 

ne kadar İmar Direktörlüğüne getirilerek Eksiltme komisyonu re· 
isliğine makbuz mukabilinde veri1ecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet 3 Uncli maddede yazı'" 
1ı saate kadar gelmiş olmalı ve dış zarfın mlihiir mumu ile iyice ka'" 
patılmış olması. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 416) 1-732 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı ı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - 4-2-937 günü ihalesi yapılmak üzere ilan edilmi~ olan Trab

zon - İran transit yolunun Trabzon vilayeti içinde seylap tahribatı" 
na karşı yapılacak dıvar, anroşman, mahmuz ve sair inşaat görüle!l 
lüzum üzerine tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli {125,855) liradır. 
2 - Eksiltme 15. 3. 937 tarihinde pazartesi günU saat 16 da Na-< 

fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu oda• 
ııunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak _(~29) 
kuruş bedel mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabılll"· t 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7543 lralık muvakka 
temnat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çtkaJl ta" 
limatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmeııi lhxındır;, 

İseklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten b 
saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ve~) 
meler muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilınos. ( 4l 
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YENt SiNEMALAR HALK 
.BUGÜN BU GECE 

ALÇAKLIK 
Baş RoJJerde : 

Miriam Hopkins - Merlc Oberon 
J oel Mc. Crea 

Göz yaşartacak kadar acıklı ve hissi 
bir mevzu taşıyan bu eser seyircilerinde 

çok müessir intibalar bırakacaktır. 
litvetenı EN SO.N FOKS DÜNYA 

HABERLERİ 

1 

BU GECE 

KALP MÜCADELESİ 
Fredric March - Olivia De Havilland. 

Hak.ikt bir a'k ve ihtiras filmi 

GÜNDÜZ 

Volga Ateşler İçinde 
AJ:bert Prejean - Daniello Darrieux 

Ayrıca: EKLER JURNAL 


