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AKDENiZ KONFERANSI 1 

~..-:.ğrllacak devletlerin 
ımleri tesbit edildi 

onferans cuma günü bir 
viçre şehrinde toplanacak 
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deki torpDJeme blclieelerl dola~ 
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ranmelan bildirilmiftir. SoYyet ~ • 
tau taflJllll "Tafkend" ...... Çaaak .. 
ble bojlınnd111 Çlktıktıaa 80lll'A ıeri 
d"""'llftlr. JlucUn Zbtala adlı bir Sov· 
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Doktor Ara yanan Bafbdı• ı••nl •eı.a,.ı. lonuprkea 

Dr. A1as Atinadan g11P1rken 

Türk-Elen görüşbirliği bir 
kerre daha teyit olUndu 
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B. Celal Bayar 
Zonguldağa gitti 

BaaDIN Jlehnwnıs B. Celll Ba. 
yar otiamobille n Bolu JW!yle Zonpl
dala blreket etmiftir. B. Cell1 Bayu 
kamlr llımllmda mabtellf tıetldkl• 

JllPllCÜbr• 
B. CeW Bayar dihl Gerede huda-

duada Bola ft1ial w b)"Dlhm tara

fından bıfdammt " a11e 111111iial 
Geıedenlo S.-tıepe'ahule busr-
IOfrada yemlıdr. 

Babnnnız Gerecle'den uat 5,13 de 

eynlmlfbr. Vali, B. CeW Bayar'ı Bo

lu - Denek hududuna kadar ulm'Ja
mqur. 

Saat 11 de baflayan mmtalr.a ldlrek 
,amplyoauınm neticeleri fiiyle olda: 

Mlptıedilerde 11 puanla Oalat11ı,.J 
birind, 6 ,....,. Glnet ildaci. s ,_.. 
la Beya 1C1ac1 oldaJar. 

Kıdemlllercle Gllatuaray 10 ,_.. 
birinci, Beykoz 6 puanla ildnci, ..... 
bahçe 5 puanla üçüncü oldular. 

lliuflr bahriyelilerte denirdw • 
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6 - 9 - 1937 

Dış Polit:ika 1 
Akdenizin kontrolu 

Akdeniz' deki korsanlık hareketlerine 
lnani olmak için toplanacak konferansa 
davet edilecek devletlerin isimleri belli 
olmuştur. Bunlar hemen bütün Akdeniz 
devletleriyle, dün bu sütunlarda izah 
ettiğimiz gibi Akdenizin bir cüzü telak.. 
ki edilen Karadenizde kıym olan dev • 
letlerdir. 

Bu takdirde konferansa Sovyet Rus. 
Ya ile beraber, Romanya ve Bulgaristan 
da iştirak edecektir. 

Diğer taraftan Akdenizle hiç bir top. 
rak a1akası olmadığı halde Almanya
nın da konferansa çağırılması tekarrür 
etmiştir. 

Bunun sebebi şudur: çünkü Alman
Ya'nın Laypzig kruvazörü Akdenizde 
bombardıman edilmiş ve buna karşı mi
silleme olarak Almeriya topa tutulmuş • 
tu. 

Laypzig hadisesi Almanyayı konfe
ransa davet için kafl bir sebeb midir? 
Çünkü bundan bir kaç gün evvel bir 
Panama vapuru da tecavüze uğramış ve 
Yanar bir halde Marsilya limanına iltica 
etmişti. Bu takdirde Panama'nm da da. 
veti lazım gelmez mi idi? .• 

Almanyanm davetinde, dış politika. 
sının esas hatları r.asyonal sosyalizmle 
müşterek olan ltalyanm bir alakası ol • 
ması kuvvetle muhtemeldir. 

Karadeniz devletlerine gelince, Sov
yet Rusyanın konferansta bulunması ga. 

Yet tabii görülmektedir • Çünkü tecavü
ze uğrayan gemilerin bir çoğu Sovyet 
Rusyaya aiddir. Ve hala torpillenme 
tehlikesinden dolayı boğazdan çıkanu -
Yan Sovyet gemileri de vardır. Sonra 
İspanyol harbmm esası da sol ve sağ ide
olojilerinin çarpışması değil midir? Al
nıanyanın daveti sebebleri arasında da 
bu noktayı görmek kabildir. 

Şimdi konferansta bulunacak devlet
lerin isimleri tamamiyle belli olunca, 
konferansın birinci zorlukları haUedil • 
miş olmaktadır. ikinci mesele, yani 
konferansın nerede toplanacağı, ve üçün
cü mesele yani konuşulacak rnevzuun 
mücerred bir şekilde ortaya atılması he
nüz taayyün etmemiştir. 

Fakat bu noktalar hakkında da 
Fransa le lngilterenin bugün müşte
rek bir tebliğ neşretmesi beklenebilir: 

Türlü kaynaklardan sızan haber. 
lere göre, İngiltere konferansa üç 
tavsiyede bulunacaktır: 

1 - Akdeniz konferansına işti
rak eden devletlerin, Akdenizin em
niyeti bakımından müşterek mesuli
Yetleri. 

2 - Akdeni;o'.de denizaltdarm mik
darını tayin ve tahdid etmek, ve Ak
denizi muhtelif bölgelere ayırarak, 
hunun haricinde dolaşan gemileri 
korsan saymak. 

3 - Ticari gem.ileri harb gemile
rinin himayesi albna almak. Bunun 
İçin de ispanyada harb eden her iki 
tarafa meşru olmıyan mal götürül
nıernesini temin etmek. Yani bu ge
ınileri bir nevi kontrol altına almak. 

Bu takdirde vaziyet, bir fasid da
ire l}eklinde gene karışmazlık ve 
kontrol sistemine dönmüş olmıyor 
tnu? 

Bu kontrol enternasyonal bir he
Yet tarafından yapılacaksa, mesele 
gene karışmazlık komitesinin gördü
ğü işin aynıdır. Eğer kontrol Akde
nizde muhtelif devletlerin himayesi 
altına konulacak bölgelerde yapıla
caksa o zaman iş büsbütün çatallaşa
caktır. Çünkü mesela bir sovyet va
Purunun kontrolunu İtalyanlar, veya 
fransızlar mı yapacaktır? 

Herhalde bir taraftan Akdenizde 
lrıeçhul denizaltı gemisi veya meçhul 
denizaltı filosu gemileri batırırken 
toplanacak konferan$ın daha üzüntü 
İle karşılaşacağı birçok zorluklar 

"ardır. * 
N uremberg'te bolşevik 

aleyhtarı sergi 
1 

Nuremberg, 5 (A.A.) - Bugün dev 
b~t, parti ve ordu erkanının ve ayrıca 
~r İtalyan heyetinin huzuru ile bolşe

Vık aleyhtarı serginin küsad merasimL 
l'apılmıstır. ' 

Negüs Cenevreye 
delege göndermiyor 
Londra, 5 (A.A.) - Sunday Expres 

~~zetesinin bildirdiğine göre, Negüs, 

1 ılletler Cemiyeti asamblesinin bu top
anttsrn;ı delege göndermiyecektir. 

ULUS 
. . .. 

:c~'.lf$ . ... H ,A ?e '.. E R 'L. E İ.R'' . 
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Japonya ablukayı bütün Çin 
kıyılarına teşmil etti 

Şanghayda japon tayyareleri 
taarruzlara devam ediyorlar 

1 iençin bölgesinde şiddetli harb oldu 
Londra, 5 (Hususi) - Japon Dış hakanhğı, Çin gemilerini hedef 

tutan ablukanın 5 eylulden itibaren, Çingtao ile kiralanmış bölgeler 
hariç olmak üzere, bütün Çin kıyılarına teşmil edildiğini tebliğ etmiş~ 
tir. Diğer taraftan Çin ajansı birçok Çin balıkçı ve gümrük muhafaza 
gemilerinin japonlarm taarruzuna ı•ğramış olduklarını bildirmektedir. 

Şanghay' da askeri harekatrn siklet merkezini, japon tayarelerinin 
yaptıkları hava hücumları teşkil eylemiştir. Bu tayayreler bilhassa Şa
pei ve Putung bölgelerini şiddetle bombardıman ederek mühim hasar· 
lara ve nüfus zayiatına sebeb olmuşlardır. 

Bu ta;:.~.~~ :.~:ı:!: tamuzla< 1 Ta;:' d=-t• &Jlde 
esnasıncta bir mülteci kampını da bom- n 1 ye ın 
bardıman ederek 50 kişinin ölmesine ve 
150 kişinin yaralanmasına sebeb ol
muşlardır. 

Japonlar Amoya taarruz ettiler 
Tokyodan bildiriliyor: Japon do

nanması ve deniz tayyareleri dün sabah 
saat 7 de Amoy limanına taarruz et
mişlerdir. Filo limanın methalindeki 
kaleyi döverken, tayyareler şehri ve 
hava meydanını bombardıman etmiş· 
lerdir. Çinliler bu taarruzdan ciddi su
rette müteessir olmuşlardır. 

Şimali Çinde 
Gene dün japon tayyareleri Tien-

çin bölgesinde bulunan 37 ve 38 inci 
Çin fırkalarını bombardıman etmiştir. 
Japon kıtalarr bir taarruzta bulunmuş. 
lardır. 

Sekiz saat devam eden şiddetli çar. 
pışmalardan sonra japonlar çinlileri 
müdafaa mevzilerinden çıkarmağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Japon kıtaları halen bütün Şahar 

eyaletini kontrol etmektedirler. 

Japonlar Paoşan'ı almışlar 
Pao~an şehrinin düştüğü hakkında 

biribirini tutmryan haberler dolaşmış.. 
tı. Japonların bu şehri zaptettiklerini 
bildirmelerine mukabil, çinliler bu ha
beri tekz.ib etmişlerdi. Japon mahfil
leri tarafından verilen son bir habere 
göre, şehrin teslim olması hakkında ja
ponlar tarafından verilen bir ültimato
mun çinlilerce reddedilmesi üzerine, 
üç taarruzdan sonra japonlar şehri zap
tetmişlerdir. 

Japonyaya dönen japon tebaası 
Çarpışmalar başlamadan önce Çinde 

bulunan 61.000 japon tebaasından 

37 .000 inin eylUlün dokuzuna kadar Ja
ponyaya dönmüş olacağı Tokyodan bil. 
dirilmektedir. 

lngiliz büyük elçisinin sıhati 
Şanghay'a gelirken yaralanan ingiliz 

büyük elçisinin sıhi vaziyeti gün geçtik
çe düzelmektedir. Kendisini fransız bü. 
yük elçisi ziyaret etmiştir . 

1 KOCOK DIS HABERLER 
X V arşova - Sonbaahr manevrala. 

larmda Estonya, Letonya ve Finlandiya 
ataşemiliterleri de bulunacaklardır. 

X Varşova - Baltrk ve Balkan dev. 
!etleri hava konferansı Bulgaristan, Es
tonya, Finlandiya. Yunanistan, Letonya, 
Romanya ve Lehistan delegeelrinin iş _ 
tirakiyle açılmıştır. 

X Berlin - Sovyet Rusya, Norveç 
ve Peru orta elçileri, Nürenberg nazi 
kongresinde bulunmalan için yapılan da
vete icabet etmemişlerdir. 

X Cenevre - Milletler Cemiyeti e • 
konomi komitesi 6 ilkteşrinde toplana -
caktır. 

X Sanpedro (Amerika) - Kalifor
niya sahilleri açığında bir yattaki ben -
zin motörünün patlaması yüzünden Uç 
çocuk alevler içinde öltnüş, altr kişi teh
likeli yaarlarla kurtarılabilmiştir. 

X Berlin - Dük dö Vindsor'un B. 
Hitler'i ziyaret edeceği haberi burada 
ne teyid ne de tekzib olunmamaktadır. 
Bununla beraber Dük'ün sarnhiyetli bir 
mümessili bu haberi Viyana'dan tekzib 
etmiştir. 

Bakanlar izahat verdiler 
Londra, 5 (Hususi) - Tokyo'dan 

bildiriliyor: Dün parlamentonun fevka

lade toplantı devresi başlamıştır. 

Çindeki sefer heyetine teşekkürü ka

rarlaştıran meclis bundan sonra Başba

kan Prens Konoye'nin nutkunu dinle

miştir. Mumaileyh, japon harekatının 

Çin milletine değil, Nankin hük:ümetine 

karşı olduğunu söylemiştir. 

Dış İşler Bakanı B. Hirota, geçen 

nutkundanberi olup biten vakaların bir 
tablosunu yapmış, anlaşmazlığı vahim • 
leştirmeden seri bir hal sureti bulmak 

için Japonyanın yaptığı ve neticesiz kal. 

mış olan gayretleri anlattıktan sonra hü-

k:ümetin şimdiki tedbirleri almak zorun

da kaldığım söylemiştir. Dış Bakanı 

nutkuna şu suretle son vermiştir: 

" Bizim için azimkarane bir hattı ha

reket kabul etmek ve Çini doğru yolu 
bulmağa icbar eylemek mutlak bir za
rurettir!' 

Harb Bakanı da, çinliler tamamen e
zilmeden önce herhangi bir mütarekenin 
bahis mevzuu olmıyacağrnı katiyetle ifa
de etmiştir. 

Maliye Bakanı Yen'in fiatının değiş. 
miyeceğini temin etmiş ve Çin seferi 
hakkındaki munzaın büdce projesini 
meclise vermiştir. 

tPii"J!Os o o u u u u OS LfR& , ..._...... 

i spanyadaki 
iç haıb 

Leon cephe&i, S (A.A.) - Havasa-

jansı muhabirinden: 

Asilerin bir kolu dün Rianadan ha

reket etmiş idi, bu kol birçok tepeleri 

ve bilhassa Pasada valden tepesini ve 

Condinaniz adındaki ufak kasabayı iş. 

gal etmiştir. 

* * * 
Asturies cephesi, S (A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: 

General Solchaga'nm kıtaatı, hükü 

metçilerin başlıca tayyare merkezi olan 

Ilanes tayyare meydanını zaptetmişler. 
dir. 

ispanyadan dönen İtalyan Yaralıları 
Roma, S (A.A.) - Kırkı subay ol. 

mak üzere Bilbao önünde yaralanmış -o 

lan 700 den fazla italyan gönüllüsü Gra
disca hastane gemisiyle Napoliye gel. 

miştir. Faşist erka.nrharbiye reisi ken. 
dilerine "hoş geldiniz" demiştir. 

Vladivostok yakınla

rında bir hadise oldu 
Tokyo, s (A.A.) - Bir japon mem.. 

bamdan bildirildiğine göre, bir Sovyet 

sahil muhafizı ganbot, bir japon balıkçı 
gem.isini Vladivostok yakınında topa 

tutmuş ve içinde araştırmalar yapmış _ 

tır. 

Şanghay'da bir japon nöbetçisi 

Akdeniz 
Konferansı 

(Başı 1. incı sayfada) 

diğine göre bu geminin de diğer Sovyet 
gemileri gibi Eğe denizine çıkmıyarak 
Çanakkale'de demirlemesi muhtemeldir. 

Sovyetler birliğinde protesto 
mitingleri 

Moskova, 5 (A.A.) - Tas ajansı bil
diriyor 

Bütün Sovyetler birliğinde timiri
azev ve Blagoev sovyet gemilerinin fa
şist korsanlar tarafından batırılmasını 
protesto eden büyük mitingler devam 
etmektedir. Halk, derin nefretini biL 
dirmekte ve enerjik tedbirler alınması
nı hükümetten rica eylemektedir. 

Tekli/ edilecek plan 
Paris, S (A.A.) - Pöti Parizyen ga 

zetesi Akdeniz devletlerinin yapacakla
rı toplantıdan bahsederken konferansta 
teklif edilecek olan planın kollektif em. 
niyet prensiblerinden ve vaktiyle tas~ 
lağr yapılan Akdeniz paktı projesinden 
mülhem olduğunu yazmaktadır. 

lngiliz denizcileri 
şerefine 

verilen ziyafetler 
İstanbul, S (Telefonla) - Beş gün

denberi limanımızda misafir bulunan İn

giliz bahriyelileri bugün de hazırlanan 

programa göre ağırlandılar. Amiral 

Wels ve maiyeti erkanı öğle üzeri Bü

yükada'ya gittiler. Amiral Mehmed Ali 

tarafından Anadolu kulübünde verilen 

öğle ziyafetinde bulundular. Ziyafet çok 

samimi geçti. Misafirler Büyükada'da 

bir de gezinti yaptılar. 

Amiral Wels ve filo subayları saat 

14.30 da Moda'ya gittiler. Moda deniz 

yarışlarını takib ettiler. Yarışlardan son

ra deniz kulübünde İngiliz kolonisi ta. 

rafından bir kokteyl parti verildi ve top

lantı çok samimi oldu. 

Harb filomuz komutam Amiral Meh

met Ali saat 19 da misafirler şerefine 

Yavuz'da bir kokteyl parti verdi. Saat 
18.30 da Köprüden kalkan hususi bir 

vapur davetlileri Yavuz'a götürdü. Bu 

arada davetlilerin bir kısmını da Yavu

zun istimbotları Dolmabahçe rrhtrmın -

dan Yavuza taşıdı. 
Kokteyl parti büyük bir neşe içinde 

devam etti. Misafirler Yavuzda gördük
leri intizamı takdirle karşıladılar 

Yarınki program 
Yarın gece saat 21 de Tarabya'da 

Sümerpalas'ta misafirler şerefine Amiral 
Şükrü Okan tarafından bir veda suva -
resi verilecektir. 

Salı ve çarşamba günleri misafirler 

serbest kalacaklar ve filo perşembe ak

şamı da limanımızdan ayrılacaklardır. 

( -

BASIN iCMALi 

Dünün fena mirasları 
TAN' da Ahmed Emin Yalman, yur

dumuzda dünün fena miraslarını tahlile 
devam ederek, inkılab Türkiyesinin bir
çok sahalarda baş döndürücü bri sürat
le ilerlemesine mukabil idare mekaniz. 
masının hula eski şekil ve çerçevesin
den kurtu!amamış, muasır devrin İcab 

ettiği sürntli ve rasyonel işleme tarzına 
erişememiş olduğuna işaret ederek bu 
fikrini misallerle teyid ediyor ve memur
ların mc.mliyetlerinin fazla tahdidi yÜ.. 

zünden işlerin umumi gidişinde doğan 

yavaşlıkları tahlil ettikten sonra diyor 
ki: 

"Kırtasi makinenin bir tek düşünce. 
si vardır. O da yapılan her şeyin usuliy
le ve kara kital:la uygun olmasından iba. 
rettir. Bu usuller yüzünden memleketin 
esaslı menfaatlerinin ve itibarının sar

~ılması gibi bir meselenin kırtasi maki
nenin çah~ma ufku içinde hiç yeri yok
tur. 

Pek iyi biliyoruz ki bütün bu mese
lelerin hariçten görünüşü ile hükümet 
cephesinden görünüşü arasında fark 
vardır. Bir devlet adamı, bütün bu söy
lediklerimizi bizim kadar bilir ve İzbra
bmı bizden fazla çeker. Fakat dünden 
devraldığımız noksanlar o kadar çoktur 
ki her yere birden yetişmek yolunda 
bir telaş da, muvazeneli çalışmaya ha. 
lel verme ve devrimi azaltmaya 5ebeb 
olabilir. 

Bununla beraber yarın tabii olarak 
atdacak adımlar hakkında bugün miiaa... 
kaşalar olması, bu meseleler etra&na 
umumi alakalann toplanması her halde 
lazımdır. 

Çok şükür memleket, birinin beyaz 
dediğine diğeri körü körüne kara dİ79 
eski usul muhalefet oyunlarından n 
zihniyetinden kurtulmuştur. İçimizde 

bir aile ahenk ve samimiyeti vanbr. 
Dünden ka1an fena miras, hepimizin mi
rasıdır. Memleketin derdleri herkesia 
derdleridir. Bunların düzelmesine aid 
işlerin çabuk ve iyi yürümesi için ilk 
şart, bütün vatandaşlarm umumi qlen 
sıkı bir alaka göstermesi, hükümeti Le.. 
nimsemeleri, yükü beraberce taşonak 
duygusunu muhafaza etmeleri ve hüki
metle candan elbirliği yapmalandu.,. 

AKDENiZ SULHU lÇlN 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, 
sözde İspanyol harbının perde arkumda 
büyük devletlerin menfaatleri çarpıttık
ça nihayet bulması mümkün olmadığım 
ve bu harbın devammdansa bir ummni 
harb tehlikesi doğmakta olduğunu teba. 
rüz ettirerek bu müşkül vaziyete bir son 
vermek için tek bir çare mevcud oldu -
ğunu söyliyerek Qnu izah ediyor. 

" Başta İngiltere ile Fransa olarak 
sulhla alakadar bütün devletler tıpan -
yada çarpışan iki tarafı durmaya da
vet ederek bunun neticesinde serbest bir 

intihabla hakiki ve müstakil İspanyol re.. 
jiminin binefis İspanya içinden çık:maL 
m iltizam edecekler ve eğer bu zuhur 

karşı koymak isteyen devletler zuhur 
ederse onlar bütün milletlerce sulhun 
düşmanı sayılarak ona göre de muamele 
göreceklerdir. 

Ama bunun sonunda harb çıkabair 
diyecekııiniz. 

Hayır, bunun sonunda ancak sulh 
gelehilir. Çünkü bu mütecellid bir 
harkettir. Biz bu dünyada müttefik
siz mütecellid hareketlerin kuvvetini 
karşıhyacak cüret tanımıyoruz. 

Harbı ancak miskinler doğurur, 

ve netekim doğuruyor, ve netelrim 
her gün biraz daha onun bataklık
lartna sürükleniyoruz.,, 

ENDÜSTRiCiLERiN DERDLERI 

Milli sanayi birliğinde fabrikatür

lerin son yaptıkları toplantıdan bah

seden Cumhuriyet, milli endü&tricile

rin beş beygirden aşağı kuvvei mu

harrike ve 9 işçiden az emekçi kul

lanan fabrkaların muamele ve istih

lak vergileinden muaf tutulmaların

dan doğan mahzurlar hakkında vaki 

bir şikayetlerini anlatıyor. 

Bu muafiyetin çevresi içine gire

bilmek için birçok büyük teşebbüs 

sahibleri, işlerini ancak işçi kullana• 

cak surette daraltarak bir kaçamak 

yol aramışlardır. Bu suretle, küçük 

endüstri için bir teşvik unsuru olarak 

kabul edilmiş olan bu isti&na, endüs
trimizde bir küçülme temayülü ya
ratmaktadır. 
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Taymis gazetesi baş muhabirinin 

Almanya'dan çıkarılmasından sonra 

Bir ingilizin almanyaya 
açık hitabı 

~ " asyonal - Sosyalist Almanya 
I!' ..J dünya için yalnız bir endişe se
bebi değildir, aynı zamanda bir muam
madır da. Alman hükümetinin Berlin
deki Taymis muhabirini memleket
ten çıkarmak hususunda vermiş oldu· 
ğu karar düşmanJan kadar dostlarını 
da hayrete düşürmüştür. Aramızda 
muhtemel bir mütecavize karşı kuvvet
li bir enternasyonal konfederasyon vü· 
cude getirmeye çalışanlara, uzun za

mandanberi, Taymis gazetesinin hare-

___ , ______________________ __ 

Yazan: 

Vinston Cörçil 

Pari-Suar 
gazetesinden 

Bizi bilhassa alakadar eden İngil
teredir, fakat bizim için varid olan şey, 
başka memleketler için de variddir. 

bulundurulmalarından başka devlete 
karşı muayyen bir tehlikenin inkişaf 
etme halinde olduğu görülüyor. Çekoslo
vakya ve Avusturya gibi memleketler
de, bu nasyonal sosyalist teşekküller 

panjermanik tahrikata yol açmakla teh
likeli bir oyun oynamaktadırlar. Bun
da o memleketlerin istiklilleri hususun
da endife uyandıracak bir mahiyet var
dır. Bizim için vaziyet bu derece cid
di değildir. Fak.at yabancı bir devletin, 
sulh zamanında, dost bir memlekette 
yaşıyan tebealarmı organize etmesi 
milli hakimiyete bir tecavüz teşkil eder. 
Bu yabancı hesabına komünistlerin 
yaptıkları tahrikata benzer bir tehlike
dir. 

B ir kaç ay önce, Avam Kamarası-

NEŞE VE 
ZEVK 
VARATIR 

6 - 9. 1937 

ket tarzından şikayetçidirler. Hükü
met mahfilleri üzerinde, memlekette 
ve dı• kamoyda çok büyük bir nüfuza 
sahih olan bu gazete, Almanyanın son 
zamanlarda yapmış olduğu bütün teza· 
hürlerde bu memleketin müdafaasını 

deruhte etmiştir. 
Taymis muhabiri B. Ebbutt, Alınan

yada topladığı havadisleri asla tahrif et
memistir · bunları itina ile nakletmek-

Şimdiye kadar yabancılar adamıza 
ferden gelmişlerdir. Bunlar aramızda 

kanunlarımızın serbesti ve himayesin
den istifade ederek yaşamışlardır. Biz 
onları kabul ettik ve muvaffakiyetleri
ni de temenni ediyoruz. Fakat son iki 
üç sene zarfında, her hangi bir hükü
mete endişeler vermekten hali kal
mıyacak bazı hareketlere şahid olduk. 

nın dikkatini, bugüne kadar eşi 
göriılmemiş bu hareket tarzı üzerine 
çektim. Parlamento son bahardıa topla
nacağı zaman, İngilteredeki yabancı 
organizasyonlarla iştigal edecektir, ve 
bakanlardan bu yabancıları filen kontrol 
ettiklerinin isbat edilmesi istenecektir. ırası 

' ' 
le iktifa etmittir. 

Muhakkaktır ki, her hangi bir hü· 
kümet, yirminci asırda, din veya ırkla· 
rı dolayısiyle bazı fcrdleri tazyik eder
se ve bu fena muamelelerin kurbanları 
protesto tezahürlerinde bulunurlanıa, 

bu hadiselerin yalnız ne~dilmeai bi
le dünyanın diğer taraflarında o llükii· 
met için hayırlı bir şey olmaz. Fakat 
bu yiızden Berlindeki yabancı gazete
cilerin en eakisine kızılması ve onun 
kapı dı§arı edilmesi yalnız az kibar ol· 
malda kalmıyor, manasız bir hareket O• 

Juyor. 
Bu, adeta bizi, alman hükümetinin 

yalnız ekonomik sahada değil, manen 
de kendini diğer garb devletlerinden 
tecrit etmek istediğine inandı.racak 
mahiyettedir. Almanya dünya kamo
yunu hiçe sayıyor gibidir. Onu alakadar 
eden yegane şeyler gıda maddeleri ve 
silahlar, bilhassa silahlardır. Bu vazi
yetin karşısında, Milletler Cemiyeti 
paktına dahil milletlerin, sulhçu gayele
rinin müşterekliğinden daha iyi şuur
lanmaları ve daima claha iyi silahlan
maları icabetmektedir. 

K omünist propogandasınm kullan
dığı metodlara bütün dünya va

kıftır. Her memlekette komünistler 
Moskovadaki Komintern'e bağlıdırlar 
ve böylece onun kontrolu altında bulu
nurlar. İngilterede, geniş zihniyetli si
yasi müesseseler, sendikalarımızın si· 
hatlı hareket tarzı, ve İfÇİ sınıfımızın 

uzun zamandan beri siyasi haklarını el
de etmiş olması komünist faaliyetlerini 
bizde nisbeten zararsız bir hale koy
muştur. Fakat böyle olmasaydı da her 
hangi bir komünist isyanına karşı koy
mak için polisin kafi kuvveti vardır. 

Karışıklık unsurları için verilecek ha. 
pis veya nefi cezası gibi rakikal ted
birlerde parlamento hükümete müzahe
retten geri kalmıyacaktır. 

Bu problemi halletmek güç olmasa ge
rektir. Bir yabancı, sık sık komünist 
veya nasyonal sosyalist cemiyetinin 
toplantılarına i'tirak i.ç>n fı~at bulur
sa, ikamet müsaadesini kontrol için ay
nı derecede sık olarak polis komiserli
ğine davet edilebilir, ve burada, Britan
yanrn misafirperverliğinden istifadede 
devam etmek niyetinde ise, iyi niyeti· 
nin hususi delillerini göstermesi ken
disinden talebedilebilir. Devletin koy· 
nunda bir yabancı kuveti teşekkülüne 
çalışan şube 'eflerine gelince, bunların. 
derhal vatanlarına dönmeleri istenilme
lidir. 

Almanyada oturan ingiliz tebeaları
na karş yapılacak karşılıklardan fazla 
korkacak bir şeyimiz yoktur. İngiltere

de iyi bir vaziyete sahih alınanların ade
di, Almanyada aynı vaziyette olan in

gilizlere nazaran çok fazladır. Muka
bil bir sürgün tedbiri alındığı takdirde 

uğrayacağımız zararlar, nisbeten çok -
chemiyetsiz olacaktır. 

Fakat bu hadise de daha ciddi bir 
ısebcctc=ı ileri gelmektedir. Yabancı 

mcrnı~::etlerôe büyük miktarda alman 
halk vardır. Bunlardan bir çoğu bugün
kü rejimden kaçmış olan mülteciler
dir. Fakat muhakkaktır ki bunların ek· 
seriyeti ya bugünkü rejimi kabul eden 
veya ona filen taraftar olanlardan mü

rekkebtir. Bu sonuncu zümreye; bilhaa
sa Polonyada, Çekoslovakya, Avusturya, 
Yugoslavyada, İtalya, İsviçre, Fransa, 
BelCjika, Holanda. bütün İskandinav 
memleketlerinde ve daha az nisbette ol
mamak üzere İngilterede rastlanmak
tadır. 

Fakat bugün burada ve başka yer
lerde, naıi rejimi ve daha küçük nis
bette, İtalyan faşistleri Moskovanın ör
neğini takib ediyorlar. Bugün sulhçu 
memleketimizde ikamet eden belki yir
mi bin alman vardır. Siyasi parti karek
terini haiz milli bir muntazam organi. 
zasyon vardrr ki alınanları burada top
lamaya çahşılmaktadır. Bu sene Alman
ya bakanlıklarından birinde yabancı 

memleketlerde oturan alınan nasyonaı 

sosyalistlerinin faaliyetlerini inkişaf e 
tanzim etmeye memur bir şube teşekkül 

Bu mevzu üzerinde açık konuşuy0• 

rum, çünkü kendisiyle iyi münasebet· 

ler idame etmeyi bu kadar arzu ettiği
miz alman bükümetinin mantıki dilek. 
!erimizi, bunu zamanında öğrendiği tak
dirde, dürüst bir şekilde yerine getire
ceğini ümid etmek lazımdır. 

·------------------------------~ 

TÜRKiYE 
CUMHU RİYETi 

2IRAAT.B 
etmiftir. Yabancı memleketlerdeki al
ınanlar sık sık muayyen merkezlere mü
racaat etmek mecburiyetindedirler ve 
burada kendilerine, almaları icabeden 
tavur ve halkımıza karşı kullanmaları 

icabeden lisan ve müşkül bir vaziyette 
ne yapmaları lazım geldiği talim edil

İstanbul Şehir tiyatroaı 
temsillere başlıyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Şehir ti-
- yatrosu 1 ilkteşrinde temsillerine baş
lıyacaktır. Bu sene büün ems.iller Te
pebaşı iyatrosunda verilecektir. Ağır 

eserler oynanmıyacaktır. Çok masraflı 
görülen operetler de azaltılacaktır. TL 
yatro kadrosunda bazı değişiklikler 

yapılacağı haber veriliyor. 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara sahnalma k:omisyonundan: 

mektedir. 
Zavallı alman mültecilerinin taham

mül edilmez bir şekilde nezaret altında 

Tefrika: No. 117 

Şekspirden Hikayeler 

Yazaniar: Mary ve Charleı Lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

Atinalı limon 
ki Timon, onu tanımak için bir haylı güç
lük çekmiş, insanlar üzerinde yapmış oldu
ğu acı tecrübelerden aldığı acı neticeler hi
Jaf ma nasıl olup da böyle birisinin kendisi
ne hizmet arzetmeğe geldiğini bir türlü ka
fasına sığdıramamıştı. Nihayet, karşısında 
bulunan bu mahluk da bir adam kılığında 
değil miydi? Belki de bu, kendisine fenalık 
etmeğe gelmiş bir haindi; döktüğü göz yaş
ları da sahte olabilirdi. Fakat namuslu u
şak, ona karşı olan sadakatini o kadar inan
dırıcı surette anlatmış, ve kendisini oraya 
sürükliyen hissin ancak eski efendisine olan 
sevgisi ve bağlılığı olduğunu o kadar kuv
vetli isbat etmişti ki nihayet Timon, daha 
insanlar arasında faziletli ve namuslu kim· 

selerin de bulunduğuna kanaat getirmeğe 
mecbur olmuştu. 

Bununla beraber, değil mi ki karşısında
ki bir insan kılığında idi, yüzüne nefret duy
madan bakamıyor, sözlerini tiksinmeden 
dinleyemiyordu. Onun için bu bir tek sadık 
ve faziletli adam da orada kalamıyarak ay
nlmağa mecbur olmuştu. Çünkü her ne ka
dar, insanlarda görülmesi pek de mutad ol
rnıyan şefkatli ve muhabbetli bir kalb taşı
makla beraber, insanların iğrenç şeklini ta
şıyor ve dışı öteki insanları andırıyordu. 

Fakat bu zavallı uşağın arkasından da· 
ha büyük ziyaretçiler Timon'wı bu vahsi in
zivasını bozmak üzere idiler. Artrk bi~ za
man gelmiş ve Atinanın nankör efendileri 
bu asil Timon'a karşı işledikleri suçların, 
günahların nedametini içlerinde duyrnağa 
başlamışlardı. Çünkü Alsibiades kudurmuş 
bir kunduz gibi, şehrin surlarını zorlamağa 
ve şehri toz haline getirmekle tehdide bas-
lamıştı. .. 

Simdi, kendisini unutmus olanlar Ti-. . ' 
monun ne büyük ve kabiliyetli bir kumandan 
olduğunu hatırlamışlar, Atinayı muhasara-

Kapalı zarftan pazarlığa tabvilen satın alınması İcab eden ve 
bri kilosuna yirmi yedi kuruş bedel tahmin edilen on beş binden 
yirmi beş bn kiloya kadar sığır eti 22 eylül 937 çarşamba günü sa
at onda pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnamesi komisyondan parasrz alınabilecek et pazarlığına 
girmek istiyenlerin (506) lira (25) kuruşluk ilk teminatları ile bir
likte belli gün ve saatta komisyona baş varmuları (3187) 3-4785 

dan ve Alsibiades'in hücumundan olsa olsa 
onun kurtarabileceğini düşünmeğe başla~ 
mışlardı. 

Bu vaziyet karşısında senatörlerden bü
yükl;rde.? m~ekeb bir heyetin gidip' Ti
mon u go~e~ı kararlaştınldı. Bu heyet a
zala~ı, ke.ndısı sıkıntı içinde iken aldınş et
medıklerı bu adama, şimdi başları sıkışın
ca baş vuruyorlardı. Bunlar, Timon'dan 
kendi yaptıklannı unutarak yardımlarına 
koşmasını ric.a ediyorlardı. 
. B~nlar, .şım~i ondan gıöz yaşlariyle ge
lıp, ~~sterdı.klen nankörlük yüzünden ter
kettıgı ~ehrı kurtarmasını rica ediyorlardı. 
Ona eskı yaptıklann_ı telafi etmek üzere pa
ralar, şerefler,. mevkıler vadinde bulunuyor
lar, yalnız gelıp de şehri kurtarması kin 
yalvarıp yakarıyorlardı. ~ 

Fakat oı;n~nda çını çıplak yaşayan, in
sanlardan tıksınen Timon, artık o eski ci
vanmerd, lüfutkar, harbte müdafileri sulh
da süsleri olan Timon değildi. Alsibiades, 
bütün hemşerilerini kılıçtan geçirse umu
runda olmıyacaktı. O, o canım Atina'yı ha
rabeye çevirse, ihtiyarları ve çocuklariyle 

birlikte herkesi öldürse, sevinecekti. Onla
ra bu cevabı verdi. Buradaki mağarasında 
değersiz bir bıçağı bile Atinanın gırtlağın
dan daha değerli bulduğunu söyledi. 

Bu münzevi adamın, karşısında yanıp 
yakılan senatörlere verdiği bütün cevab bu 
oldu. Bununla beraber, onlar ayrılıp gider
lerken, pek sevdiği hemşerilerine Alsibia
des'den yakalarım kurtarabilmek için bir 
tek yol öğretebileceğini, ölmeden önce on
lara bu kadarcık bir yardımda bulunacağını 
söyledi. · 

Bu sözler, ümidsizliğe düsmüs olan se
natörlerin ümidlerini az çok ~canlandırmış
tı; Timon'wı şehre ve şehir halkına merha
met duymağa başladığını sanmışlardı. 

Timon, mağarasının önünde bir ağaç bu
lunduğunu, şimdi büyük, kücük her sınıf 

J ' 

ve rütbeden atinalılann bu ağacı kesmeden 
önce gelip bunun tadına bakmalarını tavsi
ye etti. Böylece, hepsinin gelip ona ken

dilerini asmalarını bu ı suretle eziyetten 
kurtulmalarıru tavsiye etmiş oluyordu. 

(Sonu var) 
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8 inci balkan oyunları 
dün Bükreşte başladı 

ilk günde Romanya 30 puvanla 
birinci, 1 ürkiye 3 puvanla dördüncü 

Bükreş, 5 {Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor - Sekizinci 
Balkan oyunları bugün milli terbiye i bedeniye ofisinin stadmında kıral 
karolun ve veliahd Mişelin huzuru ile yağmurlu bir hava altında yapıl
hlıştır. 40.000 kişilik ıtadda ancak 5-6000 kişi vardı. 

Sabahleyin ve öğleden sonra 
Yağan yağmurlar, esasen fenni ol
lllayan pisti büsbütün ağırlaştır
JIJJftı. Saat tam 16 da Kıral Karol 
ve Veliahd stada geldiler. Romen 
ınilli marşı çalrndı. Arnavud, bul 
gar, yunan, yugoalav, türk ve ro
ınen ekipleri bayraklariyle geçid 
reııni yaptılar ve derinkol niza
ınında sahada vaziyet aldılar. 

Nutuklar 
Btikreı beledıye reisinin balkanhla· 

ra "hoş geldiniz,, demesinden sonra ro
nıen federasyonu Balkan oyunları hak
kında romence ve fransızca bir nutuk 
6Öyledi. Bundan son Romanya kıralı 
S. M. Karol II locasından kalkarak 
rnikrofonun ba,ına geldi. Kıral romen
ce "Sekizinci Balkan oyunlarını açıy
rum,, dedikten sonra üç pare top atıldı 
ve bu sırada birkaç yüz güvercin stad 
Üzerinde uçuruldu. 

Bayrak ve yemin töreni 
Balkan bayrağı olimpiyad marşr ile 

direğe çekildi. Bundan sonra geçenler
de vefat eden olimpiyad oyunları reisi 
Baron dö Kubertenın hatırasını anmak 
için bir dakika susuldu. 

Sırasiyle arnavud, bulgar, yunan, 
Yugoalav, türk ve romen marşları çalı
nar.ak bayraklar direğe çekildi. Bir ro
ınen atleti bütün atletler namına olim
pik yemini etti. Ekipler yerlerine dön
düler. 

Program mucibince bugün yalnız 
100, 800, cirid, tek adım, 4x400 müsaba
bakaları yapıldı. 100 metre seçmesile 
müsabakalara bilfiil başlanıldı. 

Teknik neticeler şunlardır: 

100 metre: 
. Birinci: Gitesko (Romanya), 10 sa-

nıye 9 ıo (Balkan şampiyonu) 
İkinci: Romanya 
Üçüncü: Yugoslavya 
Dördı ncu: Yugoslavya 
Be ı c· : Melih (Turkiye) 

Uz.un atlama: 
Birincı: Lambrakis (Yunanistan) 7,5 

nıetre (Balkan şampiyonu) 

İkinci: Romanya 
Ü çimeli: Yunanistan 
Dördüncü: Romanya 
Beşinci: Yugoslavya 

800 metre: 
Birinci: Gorşek (Yugoslavya), 1,57,4 

(Balkan şampiyonu) 
İkinci~ Yunanistan 
Üçüncü: Romanya 
Dördüncü: Romanya 
Beşinci: Yunanistan 

Cirid atma: 
Birincı: Papagıorgis (Yunanistan), 

58,29 metre (Balkan şampiyonu). 
İkinci: Romany;ı 
Üçiıncü: Romanya 
Dördüncü: Yugoslavya 
Beşinci: Yunanistan 

4x400 metre: 
Birinci: Yugoslavya, 3 dakika 27,3 

(Balk•n rekoru) 
İkinci: Yunanistan 
Üçüncü: Romanya 
Dörduncü: Ttirkiye 
Beşinci: Bulgaristan 

PuGnlar 
Bugün yapılan müsabakalardan 

Sonra . t .• k d . ~ 
ış ıra e en mılletler aşagıdaki 

Puanları almışlardır: 

ı:n· Romanya: 30 puan, ı altm, 3 gü
tiı, 3 bronz madalye, 

ın·· "Yunanistan: 23 puan. 2 altın, 2 gü
uş, l bronz madalye, 

""~ 'Yugoslavya: 18 puan. 2 altın, ı bronz 
-1etdalye. 

1'ürı<iye: 3 puan. (madalye alma
hııştır.) 

rn Bulgaristan: 1 puan (madalye alma
l}tır.) 

Müsabakalardan sonra 
lVıüsabakalard n sonra yunanlılar 

neti~ .. den ümidvar olduklarını ve diğer 

Pireliler 
3-1 galib 

İstanbul, 5 (A.A.) - On gündenbe
rı şehrimizde bulunan Pire muhteliti 
üçüncü ve son karşılaşmasını bugün 
gene Beşiktaş - Galatasaray muhtclitiy
le yapmıştır. 

Birinci karşılasmasında Galatasaray 
• Beşiktaş muhtelitini 3-4 mağlfıb e· 
den yunan takımı ikinci maçını Fener
bahçe - Güneş muhtelitiyle oynamış ve 
bu maçı 3-1 kaybetmişti. 

Yunan takımının galibiyetiyle biten 
birinci maçın revanşı mahiyetinde olan 
bugünkü maç Taksim stadyomunda ol· 
dukça kalabalık bir seyirci kütlesi top
lamıştı. 

Saat tam 16,30 da iki takım kısa fa_ 
sılalarla sahaya çıktılar. 
Beşiktaş - Galatasaray muhteliti de 
şöyle teşkil edilmişti: 

Mehmed Ali • Faruk, Hüsnü - Fuad, 
Etyen, Eşfak - Rıdvan, Hakkı, Bülent, 
Haşim, Eşref. 

Hakem Ahımd Adem. 

Birinci devre muvazeneli bir oyunla 
başladı. İki tarafın karşılıklı hücum· 
lan ile geçen ilk 20 dakikada ne muh. 
telit takım, ne de pireliler netice ala
madılar. 

22 inci dakikada yunanlılar ilk sa
yıyı şu şekilde yaptılar: 

Sağiç kuvvetli bir eşape ile ileri 
fırladı ve kale hizasından topu geriye 
gönderdi, orta muhacim sıkı bir şiltle 
takımına ilk sayıyı kazandırdı. Dört 
dakika sonra da aynı şekilde orta mu
hacim, ikinci golü atıyor ve galibiyeti 
sigorta ediyordu. 

38 inci dakikada Eşref'e yapılan bir 
faul cezasını hakem penaltı ile karşıla
dı ve Hakkı sıkı bir şiltle takımına bir 
gol kazandırdı. 

Devre bu şekilde 2-1 pirelilerin le
hine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devreye yunanlıların sıkı bir 

hücumiyle başlandı. Pireliler dördüncü 
dakikada üçüncü gollerini de kazandı.. 
lar. Sağ açığın ortaladığı topu üç mu
hacim birden kaleye sokmuşlardı. O
yunun bundan sonrası yunanlıların taz· 
yiki altında geçti. Bilhassa 15 inci da
kikadan sonra yunanlılar kati hakimi
yeti ele aldılar, fakat muhtelitin mü
dafaası candan oynıyor ve sayı yapmak 
imkanı vermiyordu. 

Neticede maç 3-1 yunanlıların lehi
ne bitti. 

Su sporları 
Bırincilikleri 

Geçen hafta vaktin gecikmesi dola
yısiyle geri kalan bölge su sporları bi
rincilik müsabakalarının se>nu Karade
niz havuzunda dün yapılmı~tır. Netice 
şudur: 

1500 metre serbest: birinci Cihad, 
(Gençlerbirliği) Z3.41; ikinci, İhsan 
(Gençlerbirliği); üçüncü, Halil (Genç. 
lerbirliği). 

4XZOO bayrak: birinci, (Gcnçlerbir_ 
liği takımı) 14.43 (Cihad, İhsan, Halil, 
Cahid). 

iki gün içinde neticeleri ıslah edecek
lerini söylediler. 

Türk atletlerinin ilk günü talisiz
likle geçti. Müteakib günlerde puanla
rı telafi edeceğimiz umulabilir. 

Romenler bu sene ümidin fevkinde
dirler. Fakat iki yeni Balkan rekoru ya
pan yugoslavları da kenara bırakmak 
dogru degildir. 

Müsabakalara çarşa.-nba günü öğle
den sonra devam olunacaktır. 

ULUS ======-=---=========================================-== 5 -- ~ 

Dr.Aras 
Atinadan 
geçerken 

(Başı 1. inci sayfada) 
" B - undan evelki her gelişimde 

olduğu gibi bu kere de hakkımda gös
termiş olduğu hararetli hüsnü kabul
den dolayı elen miJleti nezdinde bir ke
re daha teşekkürlerime tercüman olma
~ızı _ri.ca ederim. Başvekil B. Metaksas 
ıle fıkır teatisinde bulunduğumdan ve 
:~nanistan ile Türkiye arasında her 
ıkı memleketi alakadar eden bütün me
seleler üzerinde tam bir fikir birliği 
mevcud olduğunu yeniden bir kere da
ha müşahede eylediğimden dolayı çok 
memnunum. B. Mavrudis ile görüşme
den de pek memnunum. Milletler Ce
miyetine gidecek olan elen beytine riya 
set edecek bulunan B. Mavrudis ile Se
mereli türk - elen işbirliğine Cenevre
de devam edeceğimden eminim.,. 

Yunan gazetelerinin Atina müla-
katı hakkında yazdıkları 

Atina, 5 (A.A.) -Atina ajansı bil
diriyor 

Bütün gaeteler doktor Tevfik Rüştü 
Aras'ın Atinayı dünkü ziyareti hakkın
da çok hararetli makaleler neşretmek· 
te ve dost ve mütefik Türkiyenin dış 
bakanı hakkında elen milletinin besle. 
diği derin sempati hislerine tercüman 
olmaktadır. Gazeteler doktor Tevfik 
Rüştü Aras'ın Ati nadan h,er geçişinin 
iki memleketi alakadar eden günün me
seleleri hakkında fikir teatisine mes
ud bir fırsat teşkil eylemekte olduğu· 
nu ve iki memleket arasındaki dostlU
ğun ve tesanüdün ne derece derin, •i
lam ve hakiki bulunduğunu müşahede 
ye yaradığını da ayrıca tebarüz ettir
mektedir. 

Katimerini diyor ki: 
Doktor Araıo, bir &ün kendisini Atina 

şehri hemşehrisi telakki eylediğini söy
lemişti. Muhterem bakan bunda çok hak
lıdır. Zira Yunanistanrn hükümet mer
kezi doktor Arası daima hususi bir se
vinç ile kendi içinde görmüş ve karşı· 
lamıştır. 

Proia diyor ki 
Elen milleti Yunanıstanın tecrübe 

edilmiş samimi bir dostu olarak telakki 
ettiği doktor Aras'm Atinadan her ge. 
çişini kalbden selamlamaktadır. Bilhas. 
sa bu sefer, son beynelmilel hadisele
rin vehameti, Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki bağların sıkıldığı ve iki mem 
leketin balkanlarda ve Akdenizdeki men 
faatlerinin birliği dolayısiyle doktor 
Aras'ın dün Atinada yaptığı görüşme
ler fevkalade bir ehemiyet arzetmekte
dir. 

Biitün gazeteler, ayni zamanda ge
rek Türkiyenin gerek Yunanistanın sulh 
eserine samimi ve derin bağlılıklarını 
tebarüz ettirmektedir. 

İran askeri heyeti 
dün sabah gitti 

Büyük Trakya manevralarını takib 
etmek üzere davet edihni§ olan ve üç 
gündenberi Anlraranın misafiri bulunan 
Rıza Kulu'nun başkanlığındaki İran as
keri heyeti bu sabahki 9.30 Kayseri tre. 
niyle memleektlerine dönmek Üzere ha.. 

reket etmiılerdir. . . 
Heyet istasyonda sıvıl ve askeri bir

çok zevat tarafından uğurlilnnnJtır. 

Atlet Naili Moran'ın 
muhtelif memleketlerde 

yaptığı tetkikler 
İstanbul, S(A.A.) -:- Berlin olimpi -

yatından sonra bir tetkık seyahatine çı
kan atlet Naili :Moran bir seneden fada 
devam eden bu seyahatini bitirmiı ve 
şehrimize dönmüştür. Naili ?.foran bu 
seyahatinde muhtelif me~eke~erde spor 
faaliyetine verilen kıymetı •e bu kıyme. 
tin cemiyet hayatı içindeki tesir ve neti
celerini tetkik etmi§tir. Genç atlet Ber. 
lin'den sonra ~ memleketleri dolaşınıi
tır: 

Fransa, 1ngilter~ İrlanda. Birlqik 
Amerika Cumhuriyetleri, Meksika, Ka
nada Alaalıa, Japonya, Çin, Malca, Si
yam.' Hindistan, Irak, Suriye, Hicaz, 
Mısır, ce Yunanistan. 

Naili Moran tetkiklerinin neticesi 
hakkında mufassal bir rapor hazırlamak
tadır. Bu rapor, halle partisine verile-

cektir. 

------------------~----------------------------------------.... -· 
,, 

Cöhan haır~ön©lce 
~nıt~nnc~rrı~ ~e1rvns 

V HARBDA E!YTELICENS SERViS: ŞEFLIGINI 
1 azan: YAPAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No: S. Çeviren: Hikmet TUNA 

_ Yeni vazifeye başlamak için 
lsveçe doğru hareket ediyorum 
ikinci mesele daha tuhaftı. İdam 

cezası müebbed küreğe çeTI"İlmiı o
lan kOt'kunç canilerd .. biri, serlteat 
zamanlarda nuça öğrenmiıti. Şimdi 

bu adam, vatalla ltilciai ile hizmet el
ınek için, hak etmif olduğu cezasm
dan önce, serbest bırakılmasını rica e· 
diyordu. Değipiyen bir hayattan ya
kamı sıyırmak için ben de ayni sebeble 
rusça öğrenmittim. Bunun için, benim 
gibi rusça tahlil etmiş birinin kabili
yet derecesi hakkında bir hüküm ver
mekliğimi benden rica etmeleri hiç 
de münasebetsiz sayılamazdı. lıte bu 
müıterek tarafımız dolayısiyle ben de 
bu çalııkan cani için elimden geleni 
yaptım. Naaıl ve ne ıartlar altmda 
çalııtığı göz önüne getirilince, rusça
yı epeyce Öğremniı olduğuna l:aük· 
metmek lazam geliyordu. Fakat, is
tihbarat se"isine yarayacak kadar 
bilmiyordu. Hapishanede de hiç bir 
hadise çıkannamıt uslu dunnuıtu. 

.. Çallfkaıılığı ayrıca Dazari dilr.ka.ti c:el
betm.işti. Ruaça bilaisi tam olmadığıa
dan kendisini istihbaratta kullanmak 
mümkÜn deiildi: F aht, ona vaktin
den evel aerb..t bwaktırmak ve harb 
hizmetinin batka bir sahasında kul
lanmak için elimden geleni yaptım. 

Bu bir kaç hafta tçincle bir çok teY 

ler Öğrenebildiğimi iddia edem ... An
cak, Whitehall'da lnırwllll"f olan hart. 
makinesi "Ye bu makineyi itleten tef· 
}erin şahsiyetleri hakkında epeyce ma
lumat edi.nmiıtim. 

Do•tum Freddi Brownins, su. 
bay ve memurdan miirekkeb bir ordu
da ve yıiınla fubelerin çıkmazı İ· 

çinde bana kılaiuzluk etti. O, bütün 
Kriket iopr meydanlarında meıhur
du, tanıdıklarım arasında herkesten 
çok, dostları vardı, ve o günlercle ça. 
lı§tığım büronun tefi idi. O birinci sı
nıf bir kurmay subayı idi. Renkli kı
ravatı, miğfer ve askeri boyun bağı 
i)nünde kaybolmuştu. Şimdi düpaan 
ajanlan ile köşe kapmaca oynuyor_ 

du. 
Anlaşılan memnuniyeti mucib bir 

şekilde yetişiyordum ki, beni, sadece 
rualara aid haberlerle m~ul olan fU· 

benin tefi olarak Londracla alıkoyma. 
yı bile d\qünmiişlerdi. Bereket versin 
ba projeden vaz geçilerek 1916 mar· 
tmm ortalarma doğru vazifemin ba
tma gitmeme miiaaade edildi. 

O tarihlerde Rus.yaya seyahat et
mek bir nevi sergi;zetti anchnyordu. 
Muayyen olmıyan bir saatte hareket 
etmek iizere Newcastle'a gibnek, t•
mal deai:zinde ufak bir vapurda ilü 
üç gün çalkalanmak, bir o kadar giİll 
tskandinavyada otarmak ve Fialan
diye ile lsveç Lapland ve Petrograd 
arasında T omea adındaki sınır nokta
sında iki aıün kalmak mecburiyeti 
vardı. 

O giinlerde bitaraf bir memleket
te itilaf devletlerine mensub bir su
bay tecrid ve tevkif edilebildiği için, 
sivil olarak seyahat etmek ve kılıcımı 
bir şemsiye kılıfma sokup gizleındr 
zorunda idim. 

Hareketimden ewvel, lııir kaç. gün 
hep ta-Ysiye mektubları, pasavanlar ve 
pasapoı fama türlü türlü vizeler top. 
lamakla vakit geçirdim. Hariciye ne. 
zaretinin bir tona•ını yunma almam 
icabecliyOl'du. Hala pek iyi habrlaran; 
tren, K.ing's Cross'dan hareket etme· 
den ez eTTel, ne var ne yoksa her ıe
yİn bu forf>a içine doldurulup mühür
lenmiş olduğunun farlıına -.arcl1111. Çar· 
çabuk lıariciye nezaretine koşup mü. 
hürleri kopartbktan MNara, mekt•b'-
rı torbadaa ~ıkal"'lllllk ve torlNıyı tek· 
rar möhürlebnek ve oadaa aolV'a, bir 
•azife ile Londraya gelen ve k-elile
rinin Rasyaya avdetlerini mümkün 
olduğu kadar tarasaud altm&la bulun
durmaklrğım icabeden nas topçu gene
rali Germonios ile ayrıca iki Yeya ÜÇ 

rus subayının bulunduğu lrampartman
claki yerimi hulabı1melı: iç.in, bir kaç 
dalııikalık vaktim ..ardı. 

Newcastle'e Tardıimıız zaman, 
hicunaa uğramak korlrusiyle her ta
raf zifir gibi karanlıkb; bu vaziyet 
karıısında, İngilizce bilmiyen rualar
ia, meınlelı::et dqana •iç çılunamış o
lan norfolklr emiberlerim ve sa1ısız 
bavul ve sandıklarla uğraımak ve bua_ 
ları Jupiter'e yerleştirmek müdhiş bir 
İşti. Harb esnasında şimali AYrupada 
aeyahat etmiş olanların çok iyi tanı
dıkları Norveç bandralı J•piter~ §İmal 
denizinin en mükemmel bir vapuru ~ 
di. Vapurun kumandanı, fevkalade 
mükemmel bir subay olan kaptan 
Hansen'di. Sonralan yaptığım bir se
yahat esnasında, onun Britanyalı yol
culara karıı gösterdiği nezakete m

giliz hükümetinin bir ıükran nitaneai 
olmak üzere hediye ettiği bir altna sa. 
ati vennek vazifesi bana düflllÖ§tü. 

Tyne nehrinden dı§UI çıkarken tek 
bir ışık yakılmamau lazımdı.. Bu iti
barla karanlık içimle yalaiımı bul
dtma. Neltrin ajzmda .ı..aa denizal
tı gemileri nr, dtılliyordu. Onun için 
kibrit bı1e çalubmyordo. Acaba yata
ymı mı ? Yatarsam, aoywaaymı mı ? 
diye düfÜUÜJOI dcmı. 

Harb .._ırMla bir çok nailelerle 
yapbğmı gibi, gece kendime sorduğum 
•• IUallere gene kendim cevab veri
yordum. Her ikisini ele yaptım: S.yu
nup yataia girelim. eier 1"a gece bir 
felaket olacak olar~ his oı...m bir 
iki aaa t iatirahat etait ohuwn, diye 
düşündüm. 

Rus yolcularla ufrattıldan ve lta
sajla epeyce mücadele ettikten 90nra 
derin bir uykuya daldım ve seyahati
min ilk merhalesini sulh ve sükun İçin.. 
de geçirmit olmaktan selen bot bir 
laisle uyanclnn. Makineler iflemediği 
için merak ederek güverteye çıktım. 

Birde ne &Öreyim, denizaltı gemileri 
hakkında gelen haberler izerine gemi 
Tyne nehrinden dıtarı çdunamıt ve 
•dece nhhmdan bir kaç yüz metre u
zaklapnı§h. Yani olduğumuz yerde 
sayıyordum. O günlerde korkunç bir 
teıebbüs olan böyle bir seyahat içan 
bu vaziyet pek ceaaret verici bir ma· 
hiyette değildi. Nihayet genri hareket 
etti; ya deniz altı &emil eri def olup 
gitmi§lerdi veya bize daha ziyade ce
saret gelmişti; gündüz, geç •akit şi. 
mal deniziain bulaınk selannda yolu
mU2a devam ediyorduk. 

Vapurwnuzda her mitletten inıaıı 

•ardı; f al&at, bunlarm arasmda ben. 

den batlra ingifiz yokta. General Ger· 

menioa ve ...bayları, u...,lar'clan mü

reldu~lt Mr aosyet•, Petregrada ~n 

bir kaç fransız terzisi ile mankenler 

ve bir de Mo.kovadalü ponelen f ab

rilca)an müfetti§İ beraber seyahat e

diyorlardı. Bu M>nuncu ile çok eğlen
celi 'eyler gÖrÜ§Üyorduk. Vatanda~
larıam bir çoğu gibi, o da iyi yemek
lere çok dü~kün idi. 

-Sonu var_ .. 

,- RADYO 

ANKARA Öğle neşriyatı: - lZ.30 
12.50 Muhtelif plak neşriyatı. ız.so • 
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akpm neı;riyatı: - 18.30 • 18.40 

Muhtelif pli.k neşriyatı. 18.40 - 19.00 

İngilizce ders (Azime İpek). 19.00 -

19.30 'Iürk musikiıi ve halk prkıları 

(Makbule ve arkadaşları). 19.30 • 19.4.5 

Saat ayarı ve arapça neşriyat. 19.45 -

20.15 Türk musikisi ve halk 'arkılan 

(Servet Adnan ve arkadaşları). 20.15 -

20.30 Konferans: Nizamettin Kırşan. 

20.30 • 21.00 PHi.kla dans musikisi. 21.0Ö 

- 21.15 Ajans haberleri. 21.15 • 21 55 

Stüdyo salon orkestrası. 21.55 • 22.00 

Yarmki program ve İSTİKLAL marıı. 
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Zonguldak Valiliğinde 1 : 
Zonguldak vilayeti içinde Ereğli - Devrek yo~unun 1 +ooo -

27 + 000 kilometreleri arasında yapılacak 23956 lıra 48 kuruş ke
şif bedelli şose esaslı tamiri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-
nulmuştur. . 

Eksiltmesi 15.9.1937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak vı-
tayeti daimi encümeninde yapılacaktır. . 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 120 kuruş 
mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1797 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan tali~atnam~ye ~ev
fikan Nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik ehlıyet vesıkasıyle 
ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi
natlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde ihale sa
atinden bir saat eveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (SS41) 2--4537 

Etibank'tan 
Mühendis aranıyor 

~-

Makine ve tesisat şubemizde çalışmak üzere al
manca lisanına vukufu olan makine veya elektrik mu· 
hendisleri aranmaktadır. 

Müracaatlar tahriren (Eti Bank Ankara) ad1"esine 
ı yapılmalıdır. 2-4571 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın - Safronbolu yo~unun O +ooo 

- 18+000 kilometreleri arasında yapılacak 42799 !ıra 08 kuruş 
keşif bedelli şose esaslı tamiri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. . 

Eksiltmesi 15.9.1937 çarşamba günü saat ıs de Zonguldak vı. 
layeti daimi encümeninde yapılacaktır. . . _ 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrı dıger evrak 214 kuruş 
mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlüğünden al.ınacak~ıt: . 

Muvakkat teminat 3210 liradır. Eksiltmeye gırmek ıstıyenlerın 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıka~ tali~atnam~ye ~ev
fikan Nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlık ehlıyet vesıkasıyle 
ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve: ~~vak~at temi· 
natlariyle birlikte teklif mektupl_a~ını yu~ar;dakı .. gunde ı~al~ _ ~a
atinden bir saat eveline kadar vılayet daımı encumen reıslı gıne 
vermeleri ilan olunur. ( S539) 2-4535 

Balıl<:esir vakıflar 
müdürlüğün·den : 

Falıkesirde Hükümet caddesinde vakfa aid arsa üzerine yeni
den inşa edilecek zemin kat dükkanlar; birinci kat vakıflar müdür
lüğü, ikinci kat ikametg§h binası olmak üzere kapalı zarf usuliyle 
25.8.937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konul
muştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 13347 lira 28 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe aid fenni şartnameler, proje ve saire evra

kı 2SO kuruş bedel mukabilinde Balıkesir vakıflar müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.9.937 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da 
Balıkesir müdürlüğünde müteşekkil arttırma, eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki ve teklif mektubları aynı gün saat on üçe kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmiş olmaları ve 
posta ile gönderilecek teklif mektublarmın iadeli teahhiidlü olma
sı ve nihayet bu saate kadar komisyon reisliğine gelmiş bulunma
sı lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

A - 2490 sayı1ı kanunun 16 • 17 inci maddelerine uygun 1002 
bin iki liralık muvakkat teminat. 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar 4 üncü maddesi mucibin
ce eksiltmeye girmeye bir ınanii bulunmadığına dair istekli tara
fından imzalanmış bir mektub. 

5 - İsteklilerin bu iş hakkmda izahat almak ve evrakı görmek 
üzere Balıkesir vakıflar müdürlüğüne müracaatları. (3112) 

3--4692 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Beycuma · Çaycuma yolunun O 1-000 

- 13 + 732 kilometreleri arasında yapılacak 52296 lira OS kuruş ke
şif bedelli şose inşaatı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltmesi 15.9.1937 çarşamba günü saat ıs de Zonguldak vi
layeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 262 kuruş 
mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 3923 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tev· 
fikan Nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyle 
ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temi· 
natlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıdaki günde ihale sa
atinden bir saat eveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (5542) 2--4538 

l\1anisa C. il. P. ilyönkurul 
Başkanlığından 

1 - Manisada yapılacak stadyom tribünleri inşaatına talih çık
madığından bu iş bir ay içinde pazarlık suretiyle talibine verile
cektir. 

2 - İnşaatın keşif bedeli (29222) lira (80) kuruştur. 
3 - İs kimin üzerine ihale olunursa müteahhidten yüzde on 

beş hesabiyle kati teminat alınacaktır. 
4 - Keşif evrakmr görmek ve fazla malUmat almak istiyenlerin 

C. H. P. İlyönkurul bürosuna müracaatları ilan olunur. 
(3100) 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAI::IKEMESİNDEN: 

Ankarada Atıf Bey mahalle
sinde telsiz caddesinde 792 numa
ralı evde Divanı muhasebat kapı
cısı Arif yanında iken halen ne
rede olduğu belli olmıyan Meh
med krzr Behiyeye . 

Kocanız Necib vekili avukat 
Resit Muhlis tarafından açılan 
iht~r davasının yapılan duruşma-
sı sonunda K. M. nin 132 inci 
maddesi mucibince terketmiş ol
duğunuz kocanız Necibin evine 
gelmenizin ihtarına ve 10 lira 50 

3--4642 

Kiralık 

Daire ve Oda 

Elektrik, su, havagazr. Ha
vuzbaşr Necatibey cad. No. 7 
evin üst katına tercihen öğleye 
kadar müracaat. 

3-4756 

kuruş mahkeme masrafının sız
den alınmasına 9-11-936 gününde 
birlikte karar verilmiş olduğu 

tebliğ makamına kaim olmak ü-
zere ilan olunur. 3-4703 

I 

ULUS 

Bursa Kültiır Direktörlüğünden- j 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursa bölge sanat o~ulu k~rşısın· 

daki arsada kısmen inşa edilmiş demirhane atölyesi ı kmal ınşaatı. 
2 - Bu işin muhammen keşif bedeli 23410 liradır. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Keşif cetveli, 
B - Proje, 
C - Fenni şartname, 
D - Bayındırlrk işleri genel şartnamesi, 
E - Eksiltme şartnamesi. 

F - Mukavele projesi. . .. 
1 
.. k 

Bu evrakın birer örnekleri Ankara, İstanbul nafıa dırektor u : 
!erinde mevcudtur. Arzu edenler oralardan izahat alabilirleı ~s~~
yenler 117 kuruş mukabilinde Bursa bölge sanat okulu direktbrlu
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 8.9.937 tarihine -astla yan e<arşamba günü saat 15 
de Bursa i!baylık binasında kültür eksiltme komisyonunda yapı· 
lacaktrr. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulirle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin t7 .'i6 lira mL'.vaklrat 

teminat vermesi ve bundan ba~ka yukarıda yazılı evrakı ımzala-
ması ve aşağıda yazrlı vesikaları göstermesi lazımdır . . 

2490 numralı kanunda yazılı vesikalarla beıaber 1.1.937 tarı
hinden sonra nafıa vekaletinden alınmış 15 bin liralık ehliyet ve
sikası, 

7 - Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yaz ılı sa
atten bir saat eveline kadar kültür ihale komisyonuna makbuz ~u
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nıha
yct dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar· 
fın mühiir mumu ile iyice kapatılmış olması liizımdır. Postada 0 • 

lacak gecikmeler kabul edilmez. (3044) 2-4.'i.'i9 

Zonguldak Valiliğindetı : 
Zonguldak vilayet• içınde Zongullak . Devrek yolunun 6 ~ 000 

_ 47 !- 000 kilometreleri arasında yaprlacak 22673 lira 9~ kuruş 
keşif bedelli şose esaslı tamiri isi kapalı zarf usuliyle eksıltmeye 
konulmuştur . 

Eksiltmesi 15.9.1937 çarsamba günü saat 15 de Zonguldak vı-
tayeti daimi encümeninde vaprlacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğeı evrak 114 kuruş 
mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlüğünden alınacak~ır: . 

Muvakkat teminat 1701 liradır. Eksiltmeye girmek ıstıyenlerın 
resmi gazetenin 3297 sayrlı nüshasında çıkan talimatname_ye ~ev
fikan Nafıa vekaletinden alınmfş müteahhidlik ehliyet vesıkasıyl_e 
ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temı
natlariyle birlikte teklif mektuplarını yukarıda ki günde i~al~. ~a
atinden bir saat eveline kadar vilayet daimi encümen reıslıgıne 
vermeleri ilan olunur. (5540) 2-4536 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 

DERSLER 28 EYLÜLDE BAŞLAR 
Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edil-

miştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri 

Leyli ücret 230 lira, nehari ücret 50 liradır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

2-3888 

vardır. 

Yüksek ziraat enstitiisii 
rektörlüğünden: 

Bu yı) Ankaıa yüksek ziraat enstitüsüne ziraat, baytar fakiil
tesine kTz ve erkek orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, 
paralı yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
için aşağ"ıdaki şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını 
vererek bakaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını alı:ıış 
bulunmak rnınmdu. (Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk dıp
lomasını almamış olanlar enstitüye alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orad aokuduklan sömestrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi 
kabul edilerek baytar, ziraat ve orman ~akül~esinin üçüncü sömest.r
lerine alınırlar. Ancak baytar fakültesıne gırenlerin bu fakültenın 
birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan anatomı dersine de ayrıca de· 
vam etmeleri ve ziraat fakültesine girenlerin ziraat stajını yapma
ları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşa__ğı ve ~~ ~en yue 
karı olmaz. Nehari talebe yüksek yaş kaydına baglı degıldır. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği be
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü bir hasta 
evi kurulunun raporu lazımdır. Bu raporlard~ tale~enin ~er türlü 
askeri hizmete kabiliyeti olduğu ayrıca tasrıb edılecektır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki av ~çind.e'. yeniden sağlık ve 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertıkl~r~~ın lüzum gösterdi· 
ği beden kabiliyetini göstermiyenJerin enstıtüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ank~rad.~ Orman çift
liğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. ~u ~taı muddetince tale
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çıftl~~~e paras1z sağlanır. 
(Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstıtude sağlandığı tak
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya ~kuma devresi içinde 
her ne sebeble olursa olsun kendiliğinden s.~aJ_~nı veya tahsilini bı
rakanlardan veya cezaen çxkanla~lardan .. huk~metç:. yapılan _mas
rafları ödeyecekleri hakkında verılecek numun ye gore noterlıkten 
tsdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarıda yazıh rapordan baş
ka nüfus kağıdını ası kağıdını, polis veya uraylardan alacakları 
özgidim kağıdları~ı. ·orta mekteb ve ~is_e~er?: görmüş oldukları 
süel dersler hakkındaki ehliyetnamelerı ılıştırılere~k el_ yazılariyle 
yazacakları pullu bir dilekçe ile ve alt,1 .~a.~e fot~g~~!~.yle birlikte 
doğruca Ankara'da yüksek ziraat enstıt~_su rektorlugune baş vu
rurlar. Talihler dilekçelerinde hangi fak_ulteye. kayıd olunmak is
tediklerini bildirmelidirler. Aksi takdırde dılekçeleri hakkında 
bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde P_?lla~mamış olan ve ~ inci 
maddede yazılı kağıdların ilişik olmadıgı dılekçeler gelmemış sa
yılır. Ve bunlar hakkrnda hiç bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve 8 inci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş 
vuranlar arasından pek iyi veya iyi d~receli olanlar terci~ edi~ir. 
Kabul edilecek talebe diploma dereces~ne ve baş vurma. tarıhlerıne 
göre seçilirler. Kadro dolmadığı takdı.rde o~ta derecelı_ler de baş 
vurma sırasına göre alınabilirler. Aynı şeraıt altında lıseden fen 
kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Cevab istiyenler aynca pul göndermelidirler. 
12 - Başvurma zamanı-ağustosun birinci günü~den eylülünün 

30 uncu günü akşamına kadardır. Bundan sonrakı baş vurmalar 
kabul ediJmez. (2298) 2-3795 
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.t\dliye V Pkaletinden: 
Temyiz mahkemesi ihtiyacı için (3455) defter (3.5S5.000) 

matbuanrn tab ve ciltlenmesi açık eksiltmeye konmuştuı 
Kağıd, mukavva ve bez vekalete ve diğer malzeme ve masraf· 

lar müteahhide aiddir. 
Tahmin edilen bedel (2000) liradrr. 
Muvakkat teminat (150) liradır. 
Şartname ve listeler vekalet levazım ve daire müdürlüğünden 

bedelsiz alınabilir. 
Eksiltme 15.9.937 çarşamba günü saat ıs de Yenişehirde temyiz 

binası içinde vekalet eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
Teminat olarak banka mektubiyle hazine makbuzu kabul edilir. 
İsteklilerin teminatlariyle birlikte eksiltme gün ve saatrnda ko-

misyonda hazır bulunmaları. (2995) 2--4489 

İzmir iskan 1\1üdürlüğünden : 
İzmir vilayetir.ın Torbalı, Kemalpaşa. Menemen, Kuşadası, Fo

ça, Ber~ama, Çeşme, Dikili kazalarında yerleştirilmiş olan göç
menler için kerestesi iskan dairesi tarafından verilmek ve anahtar• 
teslimi suretiyle inşa edilecek 826 adet tek köy tipi 94 adet çift 
köy tipi 45 adet şehir tipi kargir ev1er münakasaya konulmuş ve 
23-8-937 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer bulunmuş 
ise de taliblerin evsaf ve şeraiti kanuniyesi haiz bulunduğuna dair 
vesaik ibraz etmediklerinden 24-8-937 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla ihalesi tekarrür etmiş ve pazarlığa iştirak edecek
lerin şartnamesini ve keşfini görmek iizere her gün pazarlığa gi
rişmek üzere pazartesi ve perşembe ı:;ünleri İzmir iskan müdürlü
ğünde müteşekkil alım satrm komisyonuna teminat makbuz ve ve
sikalariyle birlikte müracaat etmeleri itan olunur. (2954) 2-4574 

Nafia vekaletin,den: 
Yapı işleri ilanı 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara' da Mahmut paşa bedestanı· 
nnı tamir ve takviye inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 55.803 lira 7 S kuruştur. 
2. Eksiltme 27.9.937 pazartesi günü saat 15 de nafıa vekaleti ya

pı işleri umumi müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 280 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4040 lira 20 kurut 
muvakat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı müte
ahhidliği vesikasiyle diplomalı yüksek mühendis veya yüksek mi
mar olması ve bu gibi abidat işleri yapabileceğine dair nafıa veka
letinden ve alakadar dairelerden alınmış ehliyet vesikası ibraz et. 
mesi lazımdır. 

S. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saat. 
tan bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin· 
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(315S) 3--4784 

Nafia vek~aletinden: 
Yapı işleri ·ilanı 

1. Eksiltmeye konulan iş: Devlet mahallesinde emniyet abidesi 
ile gümrük ve inhisarlar vekaleti arasındaki sahaya yapılacak olan 
adliye vekaleti binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 4S0.000 liradır. 
2. Eksiltme 24.9.937 cuma günü saat 16 da nafıa vekaleti yapı 

işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 22 lira 50 ku
ruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 217SO lira muvakkat 
teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı işleri müte
ahhidiğ vesikası ibraz etmesi ve yaptığı en büyük işin 200.000 li
radan aşağı olmaması lazımdır. 

5. İsteklilerin teklif mektublarınr ikinci maddede yazılı saat
tan bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3153) 3--4780 

Anl'-ara numune hastahanesi 
baştabibliğinden: 

Hastahanenin aşağıda yazılı ihtiyaçları 22.8.937 tarihinden 
6.9.937 tarihine kadar on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme açık eksiltmedir. Teminat mikdarı ve muhammen be
delleri hizalarında işaret edilmiştir. Bu üç kalem malzemenin hep
si birden ihale edilecektir İhale 7.9.937 salı günü saat 14 de An
kara Nümune hastahanesinde teşekkül eden hususi komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnameler Ankarada Nümune hastahanesinde ve 
İstanbulda sıhat müdürlüğünde görülebilir. 

Dikkat: Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki 
evrak komisyonca alınamıyacağrndan bunları vermek istiyenler i
hale gününden eve! hastahaneye müracaat ederek teminatlarını 
maliye vekaleti veznesine yatLraC'aklardır. 
Beher metresi 

Muhammen bedel 
Lira kuruş mikdarı 

11 lOSOOO M. 
23 SOOO M. 

2S 
(2875) 

2000 M. 

muvakkat teminatı 
288 lira 7S kuruş 

93 .. 7 s " 

37 
" 

50 .. 
-

Cinsi 
( gazhıdrofiJ 
sargılık ameri -

kan bezi 
Tarlatan bezi 

2--4391 

Hozatta Seyyar piyade alayı 
satın alma komisyonundan: 

ı - Mamekideki seyyar J. alayı ihtiyacı için iki yüz elli dört 
bin üç yüz yirmi dört kilo yedi yüz gram un satın alınacaktır. 

2 - Alınacak umm evsaft ile mahalli teslim ve şartlan şartna· 
mesinde yazrlrdır. 

3 - Eksiltme kapah zarf usulii ile. 
4 - 23 eylül 937 perşembe günü saat dokuzda Mamekide SY. 

J. alayı satın alma komisyon binası içinde yapılacaktır. 
5 - Tahmin edilen bedeli otuz sekiz bin yüz kırk sekiz lira 

yetmiş kuruştur. 
6 - Şartnameler Mamekideki Sy. J. alayı satın alma komisyo

nundan parasız alınabilir. Nümunesi de görülebilir. 
7 - Kapalt zarflar 23.9.937 saat sekize kadar satın alma komis

yonuna makbuz mukabili verilmiş olacaktır. 
8 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar mu

vakkat teminatın bulunduğu zarf içerisine konulacaktır. 
9 - Muvakakt teminatı iki bin sekiz yüz altmış bir lira on beş 

kuruştur. ( 3140) 3-4682 

' 
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İLAN 

Muhammen bedeli 19224 lira olan muhtelif 14 kalem vagon akü
nı.ülatör plak ve teferruatı 14.10.1937 perşembe günü saat 15.30· da 
kapalx zarf usuli ile Ankarada idare binasında satın alınaca~tır .. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1441,80 liralık muva~~at te~ınat ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhıtlık vesıkası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

'2999) 2--4613 

İLAN 
Muhammen bedeli 5222,50 lira olan muhtelif dört kalem telgraf 

ve elektrik izolatörleri için deve boynu ve düz demir mesnetler 29. 
9.1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 391,69 liralık muvakkat tem.inat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa m~teahhit~i~ ~~esıkası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komısyon reıslıgıne verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3000) 2--4614 

t LAN 

İlk eksiltmesi feshedilerek yeni eksiltme günü bilahare bildiri
leceği ilan edilen ve beher tonunun ~uharnmen bedeli 5:,50 lira olan 
takriben 450 ton lokomotif ,otomotrıs ve ocak ateş tuglaları 18.10. 
1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida· 
re binasında satın alınacaktır. ' 

Bu işe girmek istiyenlerin 1771,88 liralık muva~k.at te~inat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa m~teahhı t~ı~ ~~esıkası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komısyon reıslıgıne verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3008) 2-4615 

1 LAN 

Muhammen bedeli 18.450 lira olan 7 kalem muhtelif kazma ve kü
rek 15.10.937 cuma günü saat 15.15 - de kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.383,75 liralık mııv~kk.at te~inat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte~hhıdlık. v~~~kası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.15 • e kadar komısyon reıslıgıne ver
meleri lazımdır. 

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

(3028) 3~4645 
İLAN 

Muhammen bedeli (10.800) lira olan sabit asatilen cihazı ve bu
na müteferri şebeke malzemesi 15.10.937 cuma günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alına~aktı~. 

Bu işe girmek istiyenlerin (810) lirlık muvakkat temınat ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.~36 gün v.e 
3297 veya 1.7.937 G. 3645 No. lu nüshasında intişar etmış olan talı
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
J /" 10 za kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

tnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
u • , aşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktdrr. 

(2998) 3~4646 

İLAN 
Muhammen bedeli 343750 lira olan 25000 ton Krible alman ma· 

den kömürü 18.10.1937 pazartesi günü saat 15,15 de kapalı zarf usu
lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 17500 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.15 e kadar komisyon reisliğine ver
meleri Iazımdır. 

Şartnameler 1719 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (3007) 3--4673 

1 LAN 

Muhammen bedeli 16.000 lira olan 200 ton Hematit döküm piki 
20.9.937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.200 liralık muva~k~t tem.inat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa mütealhhıdlık. v~~~kası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon re1slıgıne ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasrz olarak Ankarada ın~lzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dagıtılmaktadır. 

(3160) 3-4728 

!LAN 

Muhammen bedeli 22000 lira olan muhtelif cins lastik malzeme
si 21.10.937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın almaçaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1650 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün 14.30 a kadar komisyona reisliğine vermele
ri lazımdır. 

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

(3144) 3--4732 

İLAN 

Muhammen bedeli 15190 lira olan 155 ton karpit 19.10.937 salı 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1139.25 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara malezme dairesinden; Hay· 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(3161) 3~4733 
1 LAN 

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları ve isimleri aşa
ğıda yazılı 6 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21.9.937 salı günü 
saat 15,45 ten itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen m~vakk<ı:t t.e
ıninat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa mut~ahhidlik 
vesikası ve tekliflerini aynı gün liaat 14.45 şe kadar komısyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
liaydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğindeıı dağıtılmaktadır. 

CİNSİ 
1 - Boyacı spatula ve fırçahrı 
2 - Muhtelif üstübeçler 
3 - ,, Toz boyalar 
4 - ,, Vernikler 
5 - Beyaz ve arab sabunu 
6 - Hamızata karşı siyah boya 

Muhammerı Muvakkat 
bedeli Temınat 

~347 Lira 716.03 Lira 
19635 " l472.63 ., 
10110 ,, 758.25 " 
11905.50 .. 892.92 ,, 

4615 ,, 346.13 ,, 
1140 ,, 85.50 ,, 

(3191) 3-4782 

184 TON DÖKÜM KOKU 

Tahmin edilen bedeli 9016 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21.9.937 salı günü saat 15.30 da kapalı zar~ .ile iha~e e· 
dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verılır. Talıble· 
rin muvakkat teminat olan 676 lira 20 kuruşu havi teklif mek~ub· 
}arını mezkur günde saat 14.30 za kadar komisyona vermeler.ı ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindekı ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3152) 

3--4731 

[ L _____ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği _ı_ıa._n_l_a_rı ____ _ 

İLAN 

ı _ Yenişehirde 1166 mcı adada 24 parselde 18 metre murabbaı 
belediye malı arsa on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuş-
tur. 

ı - Muhammen bedeli 45 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 3.37 liradrr. . . 
4 _ ~drtnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı ışlerı ka.le

mine ve isteklilerin de 14 eylül 937 salı günü saat 10,5 da beledıye 
"menı·ne müracatları -4584 encu • 

1 LAN 

1 _ Kavaklıderede 1299 uncu adada 3 parselde 67 metre murab
baı belediye malı arsa 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuş· 
tur. 

2 _ Muhammen bedeli 2 Ol liradır. 
3 _ Muvakkat. t~minatı 15 liradır • .. . . 
4 _ Şartnamesını görmek istiyenlerin her gun yazı ışlerı ka.le-

·ne ve isteklilerinde 14-eyllıl-937 salı günü saat 10,5 da beledıye 
~~cümenine müracatları 2-4585 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 
Komisyonu Hanları ------------- --------------

BİLİT 

1 _ 2 adet firez.e makinesi kapalı zarfla eksi1tın7ye kon.mutşur. 
2 _ Tahmin edılen bedeli on beş bin lira olup ılk temınat pa-

rası 1125 liradır. . 
3 _ İhalesi 8. eylül 937 çarşamba günü saat 15 tedır. 
4 _ Muhabere ile şartname gönderilemez. .. .. 
s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu ma.d. 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününden en geç hır 
saat eveJine kadar teminat ve teklif mektublarını M .M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2195) 2-3566 

tLAN -

1 - 349 kalem Avadanlık malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. . 

ı - Tahmin edilen bedeli 7987 lira olup ilk temınat parası 599 
lira beş kuruştur. 

3 - İhalesi 10 eylül 937 cuma günü saat 15 tedir. .. .. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu n;ad· 

delerinde istenilen belgeleriyle teminat ve teklif mektublarını ıha. 
le gününde en geç bir saat eveline kadar M. M. V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2248} 2-3568 

BtLfT 

Yapı: - Harb okulu ahırında çatı ar.ası bölme yapısı açı~ ek
siltmeye konmuştur. Keşif tutan: 4 95 hra 51 kuruştur. ~eşıf ve 
şartnamesi parat;iyle i.nşaat şubesinden alınacaktır. İhalesı 17.IX. 
937 cuma günü saat 10 dadır. İlk teminatı: 367 lira 16 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekle~den ilgili bulunanl~r .2490 sayılı ka~.unun 
2 3 cü maddelerinde ıstenen belgelerle bırlıkte eksıltme gun ve 
~aktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 

(3056) 3--4640 

t LAN 

Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 
Aktaş sırtları denmekle maruf saha üzerinde elyevm kazıklarl.a 
tahdid edilen ve hartası çıkarttarılmakta olan arazi ciheti aske~ı
yece üzerine binalar yapılmak üzere .m;nafii umumiye nam~n~ ı~
timtak edilecektir. İşaret kazıkları dıkilen yerler elyevm bıçılmış 
tarladır ki yapılan soruşturmalardan bu tarlaların bir kısmtn!n 
Solfasol köyü halkına ve bir krsrm~m ~a. şehir halkımı aid oldugu 
anlaşılmıştır. Binaenaleyh mal ;;a~~blerının hukuku ziyaa uğrama
mak için kendilerine aid yerterı gostermek üzere eylül 937 sonuna 
kadar milli müdafaa vekaleti inşaat şubesine müracaatları ilan o-
lunur. (3026) 2--4544 

Vakıflar umunı müdürlüğünden: 
Ankaranrn Gökçe oğlu mahallesin~ merkez kumandanlığı, em

niyet müfettişliği ve dil kurum.una ~ır~anan evin arasına yapıla
cak olan septik çukurunun keşfı mucıbınce 1737 lira 25 kuruş .ı:xıu
kabilinde vahidi fiat üzerinden pazarlık suretiyle yaptırlmak uze· 
re müzayedeye koruna' oldu~undan 10.9.937 tarihinde saat ?n 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Talib .~~~~nn % 15 teminat paralart)'.'
le birlikte vakıflar umunı ınüdrlugu ınşaat dairesinde müte§ekkıl 
lromisyona müracaatları ilna olunur. (3169) 3-4783 

Ankara valiliğinden: 
Miktarı 

2 . No. Ada par. Fiyatı 
Mahallesi Sokağı Cinsi l\(. Hısse Lira K. 
Doğanbey Mekteb Ev 292 ~-8 . 13-4632 690 20 690 00 

Yukarıda evsafı yazılı evın ~/s .. h~.sesıne 1.9.937 tarihinde talih 
çıkmadığından 13.9.937 pazartesı gunu saat lS de ihale edilmek ü
zere on gün temdid edilmiştir. 

Talihlerin 51 lira 75 kuruşluk muvakkat ttminatıadyle sözü 
geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatla-
rı (3190) 3-4781 

tLAN 

Cins ve mikdarlan muhammen bedelleri, muvakkat teminatla· 
rı aşağıda ayn ayrı gÖsterilmiş olan .üç kalem malzeme 22.10.937 
cuma günü saat 15 den itibaren sıra ıle kapalı zarf usuli ile An
karada idare binasında alrnacaktır. 

Bu işe girmek :istiyenleri.~ muv~k~at ten_Unat ite kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa ınuteahhi~l~wyesıkası ve tekliflerin ay
nı gün saat 14 ae kadar komsyon reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parası% olarak A;:~arada malzeme daire5in~. Hay
.darpaşad tesellüm ve ,sevk şefligmden dağtılmaktadır. 

Muhamm-en 'bedel Muvakkat te. 
CİNSİ Miktarı Lira Lira K. 

Mağ.oezmulu meşale 30~0 4500 337 50 
Maoometre Listesınde 2000 150 00 
Sürat kontrol saati ve ,, 8SOQ (i37 50 
teferruatı (Haushalter 
ve Rezsny sistemi) 

(3184) S-4786 

t LAN 
Cinsi mikdarr muham. F. ilk teminatı ihale tarihi ve saat 

kilo kuruş lira 
Yulaf 132000 5 490 ~.9.937 çarşamba 15 

,, 24200C 5 908 ,, ,. l 6 
., 27500Cı 5 1032 ,, ., H5 
,, 66000 5 2-18 "l.9.937 Perşembe 16 
,, 715000 5 2682 .. " 16 
., 110000 5 413 .. " 16 

Pirinç 7800 26 153 10.9.937 Cuma 16 
.. 63000 26 1229 " " 16 

Bulgur 135000 13 1317 ,, ,, 16 
" 10200 13 100 .. " 16 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikle;i için yukarıda cins 
ve mikdarları yazılı erzaklar kapalı zarfla eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeleri Çanakkale müstahkem mevki satın alma ko~ 
msiyonunda yapılacaktır. 

3 - Her kalem erzak ayn ayrı ihale edilecektir. Şartnamesi ko .. 
misyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve .. 
sika v eteminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatın· 
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanlığına 
vermeleri. (2885) ~-4397 ' 

1 LA!\ 

1 - Denizli garnizonunun ihtiyacı olan 230100 kilo askeri ev .. 
saftaki un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 13.9.937 pazartesi günü saat 11 de Isparta tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 1 

3 - Unun muhammen bedeli 11 kuruş muvakkat teminatı 2374 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki ve~ 
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar mezkQr komisyona vermeleri. 

(2879 ) 2--4420 
t LAN 

1 - Erzincan birlikleri ihtiyacı için 26400 kilo sade yağı ka• 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 15.9.937 çarşamba günü saat 16 da Erzincanda 
) tümen karargahındaki aatın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

3 - Yağın muhammen tutarı 23160 lira ve ilk teminatı 1782 lı· 
radır. Şartnamesi komisyonda parasız görüJebilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odasında kayıdh olmalaı:ı şar~ buJ1;1n
makla beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 eli maddel~rındekı ~esıka 
ve teminat makbuzlarını havi teklif ınektubJarını ıha1e saatınden 
en az bir saat evveline kadar mezkilr komisyona vermeleri. 

(2941) 2~4438 
iLAN 

Balıkesir kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 350 ton un kapa.o 
1ı zarf usuliyle 13.9.1937 pazartesi gün~ saat 15.30 da ihale edile
cektir. Unun muhammen bede1i 42000 lıra ve muvakkat teminatı 
3150 liradır. İsteklilerin tartnamesini görmek üzere hergün ve ek· 
siltmeye iştirak edeceklerin de gösterilen saatten bir saat eveline 
kadar kanunt vesika ve teminat makbuz1arile teklif mektuplarını 
Balıkesirde kor satın aıma komisyonuna vermeleri. (2019)) 2-4530 

iLAN 
1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 240 ton ekmeklik un kapa• 

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 16.9.937 perşembe 
günü saat 16 da Giresunda alay satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Unun muhammen tutarı 34800 lira ve ilk teminatı 2610 lira• 
dır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te .. 
minat makbuzlarını ihale saatinden en az bir saat evetine kadar 
mezkfır komisyona vermeleri. (3009) 2-4548 

l LAN 
1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 80 ton sığır eti kapalı zarf 

ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 16.9.937 perşembe giınü 
saat 14.30 da Giresunda alay satın alma komisyonunda yapılacak· 
ur. 

2 - Etin muhammen tutarı 18000 lira ve muvakkat teminatı 
1350 liradır. Şartnamesi hergün komisyonuda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesika ve teminat ınakbuzlarile teklif mektuplarını ihale saatin· 
dan en az bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3010) 2--4549 
t LAN 

Muhammen Muvakkat 
Cinsi Miktarı Fiatı teminatı 

Kilo Krş. Lira 

İhale günü 
ve saati 

Makarna 62000 K. zarf 23 1070 16. 9. 937 16 
Makarna 8100 açık 23 140 16. 9. 937 16 
K. fasulye 45600 K. zarf 15 513 16. 9. 937 16 

" " 45600 " " 15 513 16. 9. 937 11 
" ,, 11400 açık 15 129 16. 9. 937 11 

Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı olan yukarda 
cins ve miktarlariyle tutarları ve muvakkat teminatları yazılı er
zaklar belli gün ve saatte Çanakkale müstahkem mevki satın al 
ma komisyonunda ihale edilecektir. İsteklilerin 2490 liayılı kanu· 
nun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat mak'buzlariyle ihale 
saatlerinden bir saat evveline kadar mezkur komisyona müracaat-
lan. (3108) 3-4661 

İLAN 
Midyat garnizonunun ihtiyacr olan 250 fabrika unu kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 27 eylül 937 pazartesi gü
nü saat 14 de yapılacaktır. Unun muvakkat teminatı 2250 liradır. 
1steklierin kanunda yazılı vesikalarla yazılı gün ve saattan bir ı;a. 
at eveline kadar teklif mektublarmı mezkfır komisyona vermiş bu-
lunacaklardrr. (3214) 3--4787 

1 LAN 
1 - Sivastaki birliklerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan 328 

ton ekmeklik una ihale günü teklif edilen fiat gali görüldüğiin
den bir ay içinde pazarlıkla alınacaktrr. 

2 - Bedeli 38704 lira ve ilk teminatı 2902 lira 80 kuruştur. 
Şartnamesi tuğ komutanlığı binasındaki komisyonda görüJebilir. 

3 - Bu un 9 eylül 937 perşembe günü saat 11 de pazarlıkla i
hale edileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatında teminat mak
buzları ve kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazıtı vesikalarla Si-
vas tüm satın alma komisyonuna müracaatları. (3149) 3--4779 

İLAN 
27.8.937 günü kapalı zarfla eksiltmesinin yapılacağı ilan edilen 

24246 lira 56 kuruş bedeli keşifli Kütahya garnizonu ve civarın
daki 2646 metrelik yo1 inşası işine istekli çıkmadığından bir ay 
pazarlığa bırakılmıştır. İlk pazarlığı 7.9.937 salı günü saat 15 de
dir. Muvakkat teminatı 1818 lira 49 kuruş. Keşif ve şartları Eski
şehir levazım amirliği satın alma komisyonunda görülebilir. İstek
lilerin bu gibi işleri yaptıklarına dair nafıa meclisinden musad-dak 
ehliyet :vesikalariyle kanunun tayin ettiği diğer vesaiki getirmeleri 
mecburidir. (3128) 3-4790 

t LAN 
İstanbul komutanlığına bağlı Haydarpaşa hastahanesi için 1500 

ton türk antrasit kömürünün kapalı zarfla ihalesi 24 eylül 937 cu· 
ma günü saat 15 de :y-apılacaktır. :Muhammen tutan 3675-0 liradır. 
İlk teminatı 2756 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evel komıs
yonda görülebilir. fgteklier:in ilk teminat makbuzu veya mektubla
rı ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale saatından en az bir saat eveline kadar teklif 
mektublarım Fındıklıda komutanhk satnı alma komisyonuna ver-
meleri. (3213) 4788 
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Hozatta seyyar piyade jandarma ı · 
alayı satın alma komisyonundan: 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 
Bolu Nafia t\tüdürlüiiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bolu vilayeti merkt:zinde yeni-

l Nafia. vek.aletindcn: 
Betonarme köprü inşaatı 

ı - Diyarbekir vilayeti dahilinde Diyarbekir - Silvan yolunda 
Anbarçayı ve Siird vilayeti dahilinde Diyarbekir - Bitlis yolu üze
rinde Pisyar köprülerinin betonarme olarak inşası kapalı zarf U• 

suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu iki köprünün keşif bedeli 
(163.500) liradır. 

ı - Mamekideki seyyar J. atarı ihtiyacı fçin üç yil:ı: yirmi beş 
bin yedi yüz altmış kilo arpa satın alınacaktır. 

2 - Arpanın evsafı ile mahalli teslim ve şartlan şartnamesin
de yazılıdır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile. 
4 - 23.9.937 perşembe günü saat on birde Mamekide Sy. J. ala

yı satın alma komisyon binası içinde yapılacaktır. 
5 - Tahmin edilen bedel on dokuz bin beş yüz kırk beş lira 

altmış kuruştur. 
6 - Şartnameler Mamekideki Sy. J. alayı satın alma komisyo

nundan parasız alınabilir. Nümunesi de görülebilir. 
7 - Kapalı zarflar 23.9.937 saat ona kadar satın alma komis

yonuna makbuz mukabili verilmiş olacaktır, 
8 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar mu-

vakkat teminatın bulunduğu zarf iljerisinde konula~aktır. . . 
9 - Muvakkat teminatı bin dört yüz altmış beş lıra doksan ıkı 

kuruştur. (3141) 3-4683 

l(onya vilayeti daimi 
encümeninden : 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
ı - Ekı;ıltmeye konulan iş: Konya - Ankara yolunun O + 000 

- 6 + 200 km. arasında şose için taş ve kum ihzaratı. 
2 - Keşif bedeli: 18630 lira 45 kuruştur. 
3 - Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 15 de Konya vilayeti 

daimi encümen odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 _ Eksiltme sartnamesi ve buna aid evrak 138 kuruş bedel mu· 

kabilinde Konya Nafra müdürlüğünden t~da~ik olun~bilir. 
' 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklıler~n 1.197 lıra 28 kuru~

luk muvakakt teminat vermesi ve Nafıa vekaletınden alınmış yol 
müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lazım~~r ... 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 3 uncu maddede yazılı sa
atten bir saat evetine kadar vilayet daimi encümeninde t~şekkül ~
decek komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermelerı muktazı-. 
dir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet iHin olunur. (3065) 

l{ayseri vilaveti daimi 

2-4596 

., .1 

encümeni başlcanlığından: 
Vilayet merkezindeki arsada yaptırılacak 99557 lira 4~ kuruş 

keşif bedelli memleket hastahanesi inşaatı kapalı zarf usulıyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işe aid evrak şunlardır: 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, hususi şartn~~e, met

raj defteri, keşif hülasası, temel bodrum, zeminkat, ~ırınci kat 
planları ön ve arka ve yan poliklinik cepheleri ve şakulı makta ve 
bayındırlık işleri genel şartnamesi ve şosa ve kargir inşaata aid 
fenni şartname, 

Eksiltme 13.9.937 tarihine müsadif pazartesi günü· saat on beş· 
te vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin bu işe aid evrakı her gün daimi encümen kaleminde 
görebilirler. Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 6228 liralık mu
vakkat teminat belgesi nafıa vekaletinden ahnmı~ müteahhidlik 
vesikası ticaret odası vesikası vilayet nafıa müdürlüğünden alın
mış ehliyetname inşaatın başlangıcından sonuna kadar diplomalı 
bir mühendis veya mi'l.r istihdam edeceğine dair noterlikten tas
dikli belgeyi vermeır r şarttır. 

Eksiltme 2490 nunı.ıralr kanuna tevfikan yapılacağından kanun
da tasrih edilmiş vesikaların da verilmesi lazımdır. 

İstekliler kapalı zarflarını yukarıda yazılı saatten bir saat eve· 
line kadar makbuz mukabilinde encümen başkanlrğına vermelidir
ler. Zarfların yukarrda yazılı saate kadar yetiştirilmek üzere iadeli 
teahhü<llü mektub şeklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

İşbu keşifnamede nafıa vekaletince icra edilecek tadilatın bi· 
la kayıd ve şart mütcahhid tarafından kabul edileceğinin teklif 
mekutblarına derci lazımdır. İşbu inşaata toptan talib bulunmadığı 
takdirde ilk inşaattan itibaren on bin liralık kismı müteahide iha-
le edilecektir. (3 199) 3-4774 

Samsunda inşa edilecek 
P. T. T. binasının 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
A - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda yapılacak posta, tel· 

graf, ve telefon binası inşaatı. 
İnşaatın keşif bedeli (57044) lira ( 42) kuruştur. 
B - Bu işe müteallik metraj cetveli keşif defteri tahlili fiat 

cetveli fenni şartname fenni şartname layihası elektrik tesisatr 
fenni şartnamesi su tesisatı ve sıhi tesisat keşif cetveli kalörifer 
tesisatı keşfi kalörifer tesisatı fenni şartnamesi kapalı zarf usuliy
le eksiltme ~artnamesi bayındırlık işleri genel şartnamesi elektrik 
tesisatı keşfi 13 parça proje 2 lira 85 kuruş bedelle Samsunda P. 
T. T. müdürlüğünden Ankarada P. T. T. levazım müdürlüğün
den ve lstanbulda P. T. T. ayniyat şube 'nüdrlüğünden alınabilir. 

C - Eksiltme 10.9.937 tarihinde cum;ı günü saat 16 da Samsun 
P. T. T. müdürlüğü binası içinde toplanacak arttırma ve eksiltme ko
misyonunca yapılacaktrr. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4103 dört bin yüz 

iiç lira muvakkat teminat vermesi, 
F - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olduğunu isbat etmesi 

lazımdır. 
1 - 2490 No.lu kanunda yazılı vesaiki göstermesi. 
2 - Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası 

göstermesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 30.000 liradan aşağı ol
ınaası lazımdır. İhale gününden laakal 8 gün evel nafıa vekaletin· 
den talebte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunamı
yacağının ve benaberin eksiltmeye iştirak edemiyeceklerinin na
zarı dikkate alınması icab eder. 

3 - Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olma
sı veya bunlardan biriyle müştereken teklif yapması ve mukavele
yi birlikte imza etmsei lazımdır. 

G - Teklif mektublan yukarıda C fıkrasında yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Samsun<la P. T. T. müdürlüğü binası içinde 
arttırma eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet yukarıda C 
fıkrasında yazılı saate kadar gelmiş olmasş ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada vaki ola-
cak gecikmeler kabul idelmez. (2927) 2--4395 

Belediye reisliğinden: 
Otobüs tamir atelyesinde (60) lira şehri ücretli bir döşemeci 

ustalığı açılmıştır. 
İsteklierin istida ile belediye reisliğine müracaatları bildirilir. 

(3211) 3-4769 

den yapılacak hastahane binası, 
Keşif bedeli 57.000 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 

2 - Eksiltme 23.9.937 tarihine müsadif perşembe günü saat (16) 
da nafra vekaletinde şosa ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

B - Mukavele projesi, 
C - Baymdırlrk işleri genel şartnamesi, 
D - Hastahane binasına dair fenni ve hususi şartnaml.. 
E - Keşif hülasası mesahat cetvelleri. 
F - Hususi ve mali şartname, 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (818) 
kuruş bedel mukabilinde şosa ve köprüler reisliği kaleminden alma· 
bilir. G - Proje. 

İstiyenler bu şartnameleri v~ ~vrakı saireyi Bolu nafıa müdurl 
lüğünden 2 lira 85 kuruş mukabılınde alabilirler. 

3 - Eksiltme 17 9.937 tarihinin cuma günü saat 15 de Bolu'da 
hükümet binasında daimi encümende nafıa vekaletinin kabulüne 
talikan bedel Iayiki had görüldüğünde ihaleyi evveliyesi yapua· 
caktır. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin (9425) liralık muvakkat te
minat vermeleri ve vekaletimizden ahnmış müteahhidlik ehliyeti 
fenniye vesikasiyle ayrıca bir teahhütte en az (75.000) liralık köp
rü veya betonarme vesair inşaat yapmış olduklarına dair vesaik ib
rab etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme kapalı zari usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4100 lira muvakkat 

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

İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3115) 3--4778 

1 - Ticaret odasında kayıdh bulunduğuna dai~ vesika, 
2 - İstekliler nafıa vekaletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet 

vesikasını haiz olmaları. 

Nafia velcfiletİn·den: 

6 - Teklif mektublarmı yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat
ten bir saat eveline kadar Boluda daimi encümen dairesine geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğne makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü madde· 
de yazılr saate kadar gelmiş olması ve drş zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatrlmrş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka-

21 eylül 937 salı günü saat 14 de Ankarada vekalet malzeme ek:
siltme komisyonunda 4903 lira 25 kuruş muhammen bedelli 20 ka· 
lem 1141 parça tersim malzemesinin açrk eksiltmesi yaprlacaktr.r. 

Eksiltme şartnamesi parasız olarak Ankarada vekaleti malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 367 lira 74 kuruştur. 
İsteklierin şartnamesinde yazılı vesaik ile 21 eylül 937 sah gü• 

bul edilmez. (5590) 2-4562 nü saat 14 de komisyonda bulunmaları lazrrndır. (3215) 3-4789 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi 

Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabu1 eder· 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apart. No: 9. D. 5 1 Telefon 1499 

2-3361 1 

En boş meyva tuzudur. 1nki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları ön1er. Hazmı kolavlaı?tırır. 

İngiliz Kanzllk eczanesi 

Cebeci merkez has
tahanesi dahili hasta
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 

ZEISS 
Göz1ük Perivist . pancJos çer. 

çeve fennin son icadıdır. Reçe. 
telerinizde tercih lazımdır. 

Bankalar caddesi 
Telefon : 3025 Rıza Gözlükçü 

Mürebbiye aranıyor 
Almanca bilen, 11 ve 9 ya~n

da iki çocuğa ders verecektir. 
Yenişehir Düzenli sokak No. 

15 telefon: 3063, müracaat. 
3-4794 

Kiralık ev 
Kavaklıderede yeni güven ev

lerinden, bütün konforu ha.iz, iki 
katlı, beş odalr kütüphane, iki 
geniş hol, banyo ve hizmetçi oda.. 
sı bulunan büyük bir ev mobilya
lı ve mobilyasız olarak kiralıktır. 
Kınacı hanı No. 5. Telefon 1426. 

3-4765 

1 İmtiyaz sahibi ve Basmu 
harriri Falih Rrfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

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

Ulus Bas1mevi: ANKARA 

Belediyeler Bankasından: 
Bankamızın ı 936 hesab devresine ait bilanço ile kar ve zarar 

cedveli aşağıya dere ve ilan olunur. 

31 · 5- 937 tarihinde biten 4 üncü hesap 
devresi bilançosu dm 

AKTİF 
HESAB İSİMLERİ 

Tahsil olunacak kapital .......... .. 
Dahili muhabir bankalar ......... . 

Munzam Karşılıklar : 
Hazine bonoları .............. ·• 

Esham ve ahvilat cüzdanı : 
a) Borsada kote olanlar .... 

Avans1ar ve İkrazlar : 
Mütenevvi teminatlı ........... . 

Borçlu Cari Hesablar : 
Teminatlı ......................... . 

Kefaletten dolayı borçlular ...• 
İkraz teahhütleriıniz ............. . 

Sair muhtelif borçlular: 
Muhtelif borçhtlar 4.464,13 
Muhtelif hesablar 1.199.162,21 

Menkuller: 
Makineler ............... . 
Kasalar ................... . 
Mefruşat ................. . 

Gayri menkuller : 
Sair gayrimenkuller 

2.204,69 
400,00 

6.611,52 

1 -'111 

~ • 
Nazim Hesaplar 

T. L. 
9.642.085,54 
5.146.699,01 

49.266,00 

76.255,70 

1.476.059,59 

21.969,67 
193.749,11 

1.163.428,57 

1.203.626,34 

9.216,21 

99.654,06 

1.9.082.009,80 
149.709,85 

' 

HESAB İSİMLERİ 
Kapital. ....•.••.•....••............••• 

İhtiyatlar : 
Fevkalade ihtiyatlar 28.000,00 
Kanuni ve nizami 70.928,65 

% 34 hesabile Hrden ayrılan 
kapital ............................... . 

Mevduat : 
İbrazında cari 
hesablar 

1.642.930,35 

Bloke cari hesa.blar 169.456,56 

Tasaruf tevdiatı ı 
Vadesiz............ 4.125,73 
Bir aydan bir yıla kadar 
Vadeli................ 6.330,00 

Sair muhtelif alacaklılar : 
Muhtelif alacaklılar 190,423,61 
Muhtelif hesablar 276.624,19 

Kefaletten dolayı alacaklılar .... 
İkraz taahhütlerimizden dolayr 
alacaklılar .....•••.••.• 

itfa tahsil~tıı 
Demirbaş ...••...•••.•...•.•• 

Kir ..................................... .. 

Nazrm hesablar ·······-······-··-·--

PASİF 
T. L. 

15.000.000,00 

98.928,65 

53.666,59 

1.812.386,91' 

10.455,73 

467.047,SÔ 

193.749,11' 

1.163.428,57 

2.456,74 
279.889,70 

19.082.009,80 
149.709,85 

1936 
ZİMMET 

YEK ÜN 19.231.719,65 YEKÜN 19.231.719,65 

hesap senesinin lcarvezarar vaziyeti 
~ MATLÜP 

HESAB İSİMLERİ 
Genel masraflar : 
Maaşlar ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 

56.397,67 
6.586,73 

439,01 
6.263,02 

Verilen faizler ............ ı 1.628,13 
Verilen komisyonlar 9,29 

Amortismanlar ....................... . 
Muhtelif zararlar ............... . 
Kar ....................................... . 

YEK ÜN 

T. L. 

69.686,43 

11.637,42 

921,62 
67,86 

279.889,70 

362.203.03 

HESAB İSİMLERİ 
Alınan faizlar ........ 321.816,67 
Alınan komisyonlar .... 20.371,56 

Esham ve tahvilattan kar ....•••• 
Sigortadan kar .......... ·-··-··· 
Muhtelif karlar ... ~ ............... . 

YEK ÜN 

T. L. 

342.188,23 

4.383,90 
15.602,53 

-- 28,37. 

362.203,03 

YENi SiNEMALAR HAIK 
BU GECE 

KADINLARDAN BIKTIM 

Joan Cravford - R. Montgomeri 

GÜNDÜZ İKİ FİLM 
1 - Vahşi koşu - 2 - Yürüyen ölü 

HALK MATİNESİ SAAT 12,15 de 

RADYO POLİSLERİ 

Yeni Mevsim Hazırlığı 

Dolayısiyle 

Bir kaç gün için 

kapalıdır 

ŞEHlR BAHÇESiNDE 
BU GECE SAAT TAM 21.30 DA 

BÜLBÜLLER ÖTERKEN 


