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Kar11utay toplantıya çağırılda 
Ankara 14 (A. A)-- tebliğ: Nyon'da devletlerle yapbğımız mukaveleyi tetkik ve 

tasdik etmek üzere büyük millet meclisini 18 eylôl 1937 cumartesi günü saat 14 de 
içtimaa davet ediyorum. Türkiye Reisicumhuru 

Akdenizde kontrol başladı 
, 

Anlaşma dün imzalandı ve 
derhal yürürlüğe girdi 

Yeniden tamir edildikten son
ra Akdenize doğru yollanan 
lngilterenin Urspit zırhlısının 
16 pusluk toplmınrn göriinii1ii. 

İngiliz ve fransız harb gemileri korsanlığa 
karşı tedbir almak için Akdenize gidiyorlar 

ltalya cevab verdi 

Tam müsavat olmadıkça 
anlaşmaya girmiyor 

Cenevre, 14 (Hususi) - Cenevrenin hemen yakmmda Nyon'da 
topla·nan Akdeniz konferansı bugün öğleyin son celsesini yapmış ve 
Akdenizde denizaltı gemilerinin korsanlığına karıı gelmek için hazır
l~na~ mukaveleyi imzalam2tır. Bu suretle konferansın çalıfmalan 
hıtnııştir. 

Konferans reisi Delbos, Nyon'da yalnız denizaltı gemilerinın taarruzu mese. 
lesinin halledildiğini söylemiş ve diğer benzer meselelerin yakında Cenevrede 
görüşüleceğini söylemiştir. (Sonu 4. üncü sayfada) 

8. Mazarik kütübhanesi.nde B. Mazarik'in •on resimlerinden biri 

Mazarik öldü 
Çekoslovaklar büyük bir 
vatanperveri ve dünya da 
kıymetli bir. insanı kaybetti 

Büyük Çek vatanperveri, kıyın etli alim, filozof ve sosyoloğ Maza~ 
l'ik'in ölüm haberini dün teessürle aldık. Bu husustaki telgrafları aşa
ğı koyuyoruz: 

Prag, 14 (A.A.) - Eski Cumh u• Reisi Mazarik bu gece ölmüftür. 
Ölüm bütün Çekoslovakya'da derin bir teessür uyandırmıştır. 

Ölümün gece saat üçte olmaıı
l'la. rağmen, Cumhur Reisinin ta· 
loıu önünde büyük bir kalabalık 
toplanmıştı. Binanın üzerine çe
kilrniş olan bayrak ağır ağır inme
}'e haşlayınca, herkes anladı ki, 1 
hüyük yurdsever reis Mazarik öl-

(Sonıı 4 . üncü savtrula) 

Seyid Rıza Elazizde 
muhakeme edilecek 

Etaziz, 14 (Hususi muhabirimizden) -
Tuncelindeki son sergerde Seyid Rı
zanın ve iki avenesinin ilk isticevabı 

Erzincanda yapılmış ve muhakeme e

dilmek üz:ece Elazize sevkedilıniştir. 

!Milletler Cemiyetin'de 

Milletler Cemiyeti Genel Sekreter
liğine bir mektub yazan Dış l§ler 

Bakanımız doktor Ara. 

Konseydeki 
az81ığımız 
Cenevre, 14 (A.A.) - Türkiye dı§ 

işleri bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
Milletler cemiyeti genel sekreterliğine 
gönderdiği bir mektupta, Akdenizde 
sulhun tarsininin Avrupa sulhu için 
mühim bir amil olduğuu beyan ile 
18 inci Milletler ceıııiyeti asamblesin
den Türkiyenin Milletler cemiyeti kon
seyindeki azalığının tecdidine karar ver
mesini istemek fikrinde bulunduğunu 
bildirmiştir. 

ikinci Türk Tarih 

1 

' 

/ 

Bir İngiliz zırhlısı 

Meçhul bir denizaltıyı 
suç üzerinde yakalamış 

Belgrad, 14 ( A.A.) - Selônikten Politika gazetesine gelen bir habere 
göre, bir İngiliz harb gemisi, Volos afılılarında bir sovyet petrol genü.iai 
torpillemek üzere bulunan bir denizaltıyı yakalayıp zabtetmiştir. DenUıalıı 
ingili% harb gemisinin toplarının tehdidi altında stop etmiştir. Bütün naif. 
rettebatının esir edilınif olduğu rivayet edilmektedir. 

Politika gazetesi muhabiri, bu denizaltının tabiiyeti hakkrnda hiç bir _, 
söylememektedir. 

Amirallık dairesi haberdar değil 
Londra, 14 (A.A.) - Amirallı'k dairesinde, bir İngiliz harb gemisinin Vo

los açıklarında bir ıovyet petrol gemisini torpillemek üzere bulunan bir de
nizaltıyı yakalamıt olduğuna dair bir yugoslav gazetesinde intitar ebnİf o
lan haberden maliimatı olmadığmı bildirmektedir. 1 

Buna benzer bir haber bu sabah Londrada da §A)"İ olmuıtur. Bu haber
de bu harb gemisinin Malaya zırhlm olduğu ili.ve edilmekte idi. Halbald 
bu zırhlı, Mondrosta demirlemiı ve amirallık dairesine yalnız ora7a geldiği.. 
ni işar ederek biç bir hadiseden bahsetmemi§tir. 

Atinada da haber yok 
Atina, 14 (A.A.) - Havas Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: Bk .,.ı. 

yet petrol gemisini Volos civarında torpillerken bir denizaltı gemisinin bir İngi
liz kruvazörü tarafından yakalandığına dair çıkan haberler hakkında burada kao 
tiyen ademi maHlınat beyan edilmektedir. 

. .. .... ıano:ssOOOiJTlJTS• 

G 1 
kongbsı için İş yerlerinde çalışanlar 

e en ya ancı • · • • • • .., • • 
profesörler iş d_~ı~esı ~eıshg_ın~n 
İstanbul, 14 (A.A.) - Cenevre üni- mu h 1 m b 1 r ·te b l ı g 1 

versitesi Prehistuv~r ve antrepoloj~ pro- , 

fesörü E. Pittard ile Noel Roger 1~~- Ankara, 14 (A.A.) _ fktisad Vek3.. I suslar aşağıda yazdı olduğu YCÇhilf 
siyle eserler neşreden ve me?11eketımız leti i dairesi reisliğinden resmi tebliğ: alakadarlara bildirilir : 
hakkında da yazılmış eserl~rı olan ta - ş 1 - Talimatnamenin, iş yerinin .., 
runmış muharrir Madam Pıttard ve sa.. İş kanununun 29 uncu maddesinin mumuna şamil olup olmadığının YC .... 

ym profesörün asistanı Bayan . Dellen- 1 numaralı bendi mucibince bilumum yet iş yerinin bazı kısımları için ayn 
haclı dün 15 te Romanya vapurıyle şeh- iş yerlerindeki iş şartlarını ve işçile- talimatnameler varsa bunların nerelere 
rimize gelmiş ve rıhtımda Türk Tarih rin tabi tutulacakları inzibat, sağlık ve hangi işlere mahsus bulunduğunua 
Kurumu asbaşkanı profesör Bayan Afet koruma ve iş emniyeti icablarınr gös.. tasrihi. ı 
ile kurum başkanı Bolu mebusu Hasan termek üzere iş verenlerin yapma~la 2 - İşçi alma usulleri: şartlar, şe-
Cemil Çambel, kurum genel sekreteri mükeUef bulundukları dahili talimatna- killer, ve istenilen vesikalar. 

(Sonu 3. üncü sayıfada) melerin ihtiva etmeleri lazım gelen hu- r c.ıonu ~ ıtırı o::n•fM;ı ) 



2============================================= ULUS 15 - 9 - 1937 === 

Kritik ve otokritik: !Henüz imtihanl İstanbul limanında 

Kaçakçılar bir vapurdan 
mal kaçırırken yakalandı 

Masaryk 
Büyük barbtan sonra, iki yeni ı 

devlet doğdu: Polonya ve Çekos
lovakya. Bütün on dokuzuncu asır 

1 
içinde, fransız inkılabının yarat
tığı hürriyet havası, 1918 den son
ra doğacak bu iki memleketin ço
cuklarına, qmmaz bir istiklal ve 
hürriyet ideali aşılayacaktır. Bun
lar, gizli cemiyetlerde birl~
ler, kitablar neşredecekler. ,arkı
lar besteliyecekler ve söyletecek
ler Ye rus çarlığı ile Habsburg 
imparatorluğunun yıkılacakları 
tarıhi, dört gözle bekliyeceklerdir. 

Beklenen bu büyük hadise o
luncaya kadar, Polonya ve Çek 
nasyonalistlerinden, düşman dev
letlerin teşkilatları istifade eder
ler. Çarlık Rus yası ile Hab&burg 
imparatorluğu da, bu nasyonalist 
tahammürlerin önüne polis taki
batı ve terrör ile geçeceklerini sa
nırlar. Öyle ki, Polonya ve Çek 
milletlerinin nasyonalist hareket
leri, kendilerini ezen devletlerin 
polis terrörü ile kendilerini kur
tarmak istiyen (hakikatte halbuki 
çürük imparatorlukları içlerinden 
çürütmek istiyen) devletlerin ca
sus tqkili.b arasında inkişaf et
meğe mecburdur. Yani, Polonya 
ve Çek nasyonalizmleri, iki pis sa
hil arasında akan temiz dereler 
gibidir. 

1918 de beklenen büyük hadise, 
olur. Polonya ve Çekoslovakya 
doğar. Ve iki isim, yeni milletle
rin ağzındadır: Pilsudsky, Ma.sa
ryk. 

Bu iki büyük adamın her ilösi 
de, art.ık milletlerinin baflanııda 
değildir. Fakat her ikisinin de ha
tıralarına, milletleri, dört elle sa
rılmı§lardır. Taze nasyonalizmler, 
peygamberlerini çok sev:meğe, de
rinden sevmeğe ve onları putlq
brmağa mecburdurlar. Çünkü 
memleket gibi milletin de kemik
leri, organik neşvünemalarını he
nüz tamamlamamışlardır. 

Masaryk'in ölümünü bildiren 
Çeteka ajansının telgraf haberi 
edebi bir vesikadır. Ajans gibi bir 
müessese bile, Çekoslovakya mev
zuubahs olunca, ne kadar hassas 
olabiliyor: 

" .. Herkes anladı ki, büyük le
laket, ltôdis olrmqtar. Erkekler 
ve kadırJ.ar, diz üstü çöktüler ve 
ağlapnağa başladdar. Bütün mem
leket farkındadır ki, giden adam, 
yalnız "kurtarıcı rw,, değil, yal
nız "milletin babası,, değil, devri
mizin de en büyük z.ekiJ.arınıian 
biridir. Çeka.lovakya, hürriyetini 
ve medeni dünyanın kendisini tak
dir etmesini, ona yani Masaryk'e 
borçludur.,, 

Şüphesiz Masaryk, Çek mille
tinin daima iftihar edeceği mr a
damdı. Çek milleti, artist nıhlu 
ve rençper elli bir millettir. Eski 
Avusturya imparatorluğunun mil
letleri arasında, belki ondan ka
bası yoktu. Fakat, ondan derini 
de yoktu. Çek milletinin bugünkü 
devletine ne kadar layık olduğu
nu, bu küçük devletin kültür ve 
teknikteki seviyesi isbat etmeğe 
kafidir. 

Bu devle~ gürültülü bir ıekilde 
doğmamışbr. 1918 de, bu genç 
devlet doğarken, onun başında 
dastani bir kahraman yoktu. Yü
zü gözlüklü, sevimli ve gönülsüz 
bir alim vardı. lşte bu alim, Ma
aaryk idi. Bir millet, hem aradığı 
tefi hem istiklal ve hürriyetine ka
vuşma hadisesinin renklerini ve 
hususiyetlerini ancak·bu kadar gü
zel seçer: ça]ıfbn millet, ilim 
ıef, demokrat ve olgun bir devle
tin doğuşu. 

Çekoslovakyada, mühim a.ilık-
lar vardır. Biltiassa alınanlar ve 
macarlar. Fakat hiç bir memleket, 
azlıklarma, bu küçük devlet ka-

Bugün, Masaryk, ölmüştür. Fa
kat o, önceden bunu hissetmiş ve 
devletini daha genç olan arkada
şı Benes' e devrebnİltİ. Ben es o
nun yalnız mücadele ve ihtilal ar
kadaşı değildi. Terbiyesi, tahsili 
ve görüşleri kend~ininkilere mu
vazi olan adamdı. Yani, kendisi 
gibi, hem ihtilalci hem de entel
lektüel idi. Ve iki adam, iki haki
ki avrupalı gibi, devletlerinin ku
rulmasını temin edecek olan "es.
babı mucibe" nin bütün delilleri
ni A vrupanm fikir ve politika ta
rihinden avrupai bir metodla çı
karmışlar ve terkib eylemişlerdi. 
Çekoslovakyayı yarattıktan sonra, 
elbette hareket noktalarına sadık 
kalacaklar ve elbette ki büyük 
Avrupa demokrasilerinin fikir ve 
politika mihverinden ayrılmıya
caklardı. 

Çekoslovakyanın genç varlığı, 
bugün bazı tehlikeler geçirmekte
dir. F alcat, A vrupada hangi dev
let için kati bir emniyet vardır? 
Çekoslovakyanın biç olmazsa şu 
garantisi vardır ki, Avusturya im
paratorluğunun en zinde parçası 
üzerinde en hür yaıayan vatan
daşların vatanıdır. Masaryk'in te
miz ilim adamı çehresi, bilhassa 
bu yüksek hakların sembolü ve 
bekçisidir. Bu haklar halbuki dün
yanın her devrinde, onlara ina
nanlan korumuıtur. 

Burhan BELGE 

Bahçeli evler kooperatifi 
inşaata başlıyor 

Bahçeli evler yapı kooperatifinin, 
yaptmacağı 150 evin inşasını müteahhi
de hawle etmiş olduğunu. ancak hava 
meydanına aid yeni bir plan dolayısiy
le inşaata başlamak için izin beklediği. 
ni yamuştık. Memnuniyetle öğrendi

ğimiu göre valilik, kooperatifin müraca
atını derhal intaç ederek inşaat müsaa
tlesini vcnniçtir. Müteahhit şirket bu
günlerde filen işe başhyacaktır. Bu su. 
retle, Ankaraya modern ve güzel bir ma
halle kazandıracak olan teşebbüs artık 
nihai safhasına ginniş bulunuyor. 

Sokakların temizliğine 
sayğı! 

rıemen her otobüs durağının ya
m başında çöp atmağa mahsus birer 
demir sepet bulunduğu halde bu du
rakların itina ile yapılmış civarında) 
yerlPrcle sürünen kırmızı, sarı ve be
yaz kağid parçalarına tesadüf ediyor
suauz. Bunlar, ellerini sepete 1radar 
1ca1dırmağa üşenen otobüs yolculan 
tarafından buruşturularak yere atıl· 
mrştır. 

Geçenlerde bir karpuz sergisinin 
önünde elindeki karpuzu dilim di1im 
kesip kemiren bir adama rast geldim. 
ÇeldrdeJ..Jer yere dökülüyor, diye Ü· 

zülüyordum. Bira.z sonra. adam, dili· 
mi olduğu gibi sokağa attı. 

''Sok:ığa atmak" bu tabir ata sö-z
lerimize kadar girmiştir. Yamru yum
ru, tozlu topraklı, balumsız sokalcla
rı böylece kirletenleri - o da bir surtu 
y al • belki yadırğamayabilirdiniz. 

Fakat tertemiz ve düzgün bir sokağı, 

bir takım vatanda~lar nasıl kirletme
ye Juyışabiliyorlar. 

Sokakların temizliğini korumak be
lediyem"n vazifesidir, der, dururuz. 
Fakat aynı sokakları, ellerinden gel
diği kadar, temiz tutmağa çalışmak 
da her medeni adamrn vazifesidir: 

Aym buruşuk bileUeri kendi e
vinizin holüne, aynr Jaırpuz kabuğu
nu kendi bahrenizc fırlatıp atıyor 

musunuz? - T . 1. dar güzel muamele etmemiştir. 
Sebebi basit: Çekoslovak~ bü
tün varlığını, hürriyet ve demok
:ra.si mefhumlarının cihan ölçüsün
deki inkişafına borçludur. Eğer 
azlıkları için, kendini doğuran a
na fikirleri tatbik etmeseydi, ken
di kendisini inkar etmi§ olurdu. 

Şoför sarho§ mu, cleğil mi? 

istatistikler otomobil bzalannda.n 
çoğunun sarho§lukt&n ileri geldiğini 

göstenııeıktedir. Amcrikacla, bir JQfö.rün 
sarhot olduğunu iabat edebilmek 
büyük bir mesele olmakta n bir çok 

olmıyan 

doçentler 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Üniver

sitede henüz imtihan vermiyen doçent _ 
)erden bir kısmı dekanlıklara müracaat 
ederek tezlerini hazırladıklarını bildir -
mİ§lerdir. Rektörlükçe yapılan tetkikle.. 
re göre, şimdiye kadar imtihan vermiyen 
doçentlerin sayısı 37 dir. 

Edebiyat fakültesinden yalnız 3 do.. 
çent imtihan vermiştir. Fen ve hukuk 
fakültelerinde imtihan vermiyenlerin sa
yısı çoktur. 

Buna mukabil tıb fakültesinde 50 kü
sur doçentten yalnız ikisi imtihana gir. 
memiştir. 

Yaptığım tahkikata göre, doçentler
den bir kısmının henüz imtihan verme.. 
melerinin sebebi eri şunlardır: 

l - Bir çokları yeni alınmışlardır. 
İmtihan müddeti olan üç yılı doldunna
mışlardır. 

2 - Bir kısmı fakültede kürsü işgal 

ettikleri için ders vermekten tez hanr

lamağa vakit bulamamışlardır. 

3 - Bazıları da askerlik vazifelerini 

yaptıklan için bu imkanı elde edeme

mişlerdir. 

Doçentler bilhassa bu sonuncu sebeb 
üzerinde durarak imtihan müd<ietinin 
biraz daha uzatılmasını istiyorlar. 

Diğer taraftan bu yıl üniversiteden 
yalnız dört profesör ayrılmıştır. Bunlar 
edebiyattan Spitzer, hukuktan Röpke, 
tıbtan Desaver, fenden Freundlich. 

Spitzer Amerikaya gitmiştir. Röpke 
mi1let1er cemiyeti iktısadi b .. olarında 
vazife almıştır. Desaver de radyoloji ü
zerindeki çalışmaları dolayısiyle yıpran
mış ve İsviçreden kaydi hayat kaydiyle 
yapılan daveti kabul etmiştir. 

Freundlich ise Çekoslovakya tarafın
dan gene kaydi hayat §Clrtiyle angaje 
edilmiştir. 

Üniversitemizde daha 40 yabancı 
profesör vardır. Aynlanlann yerine en _ 
ternasyonal şöhret sahibi dört profesör 
angaje edilmek üzeredir. 

Antebte abide parkı 
Anteb, (Hususi) - Şehidler abide

si etrafında yapılacak olan abide parkı 
bu sene içinde bitirilecektir. 

ıikayetlere yol açmaktadır. 

Oslo, Hamburg ve Berlin mahke. 
melerinde bunu isbat etınek için fenni 
bir çareye baş vuruluyor: Bir doktor, 
maznunun kulağından bir damla kan 
alır ve bunu tahlil eder. Eğer bu kan
daki alkol miktan ilmi araştırmalar 
neticesinde tesbit edilmiş olan bir nıik
tardan fazla çıkana adamın sarhoş ol
duğuna hükmedilİT. Bu tahlil sayesin
de ayık bir ~förün sarhot sanılarak 
hüküm ciymeşinin önüne geçilnıif o-
1ur. 

Sinemalı poli•ler 

Utahdaki yol polislerinin yanında 
yolun emniyet ve sel&ınetini tehlikeye 
koyan insanların resmini almak Üze
re ufak bir sinema makinesi bulunu. 
yor. Polisler, bu makinelerle aarh'>f
luklarmdan şüphelendikleri şoförle
rin de hareketlerini tcsbil ediyorlar. 
Bu suretle tesbit edilen 52 vakadan 
48 inde resmi alınan adamın suçlu ol
duğu görülmüştür. Geriye kalan dört ta
nesinden üçü de jüri heyeti filmi gör _ 
dükten aonra hüküm giymİf lerdir 

Sessiz geceler! 

Gecelerin bizim olabilnıesi İç.İn sa. 

kin ve sessiz olması lazım gelmez mi? 
Jngil terenin genç nakliyat nazırı l.e&
lie Hore-Belisha Londra gecelerini 
aükune kavuşturmak için şu kararı 
vermi~tir: Gece on bir buçuk ile saba. 
hm yedisi arasında korne öttüren §o

Cörlerden 1 O dolar kadar bir para ce
zası almak. Bu sayede hem Jehrin gü
rültü kaynaklanndan birisi karumuı. 
hem de kazalar daha ziyade azalmış_ 

tır. 

MUMOüni'nin de Romada "Seuiz 
gece" enwi 'ftrlDİf olduğunu bilmem, 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Bugün limanımızda bir kaçakçılrk va.
kası olmuştur. Hadise şudur: Arasıra limanımıza gelmekte olan İngi
liz bandıralı Docine gaz vapurunun bazı tayf al arı taraf mdan memle
ketimize kaçak mal sokulduğu muhafaza teşkilatı memurları tarafın
dan haber alınmış ve dün limanda demirli olan bu vapur etrafında 
tertibat alınmı,br. 

Bazı muhafaza memurları ba-
1ıkçı kılığına girerek muhtelif san
dallarla gemi civarına gitmişler 
ve denize olta atarak gilya heye
canlı bir balık avı partisine giriş
mişlerdir. Bir taraftan da vapur 
gizlice göz hapsine alınmıştır. 

Uzun bir beklemeden sonra yük alan 

sandallardan birisinin gemiye yanll§tığı 

görülmüştür. Nihayet lombazlardan bi

rinden bir baş uzanmış ve akabinde ip

Jerle sandala kaçak eşya indirilmeğe baş.. 

lanmıştır. 

Sonuna kadar bcldiyen memurlar bu 

iş bitince muhtelif yerlerden gemiye gir-- -

mişler ve kaçakçıları meşhud cürüm ha

linde yakalaDllJlardrr. 

Yakalananlar şunlardır: 

lskendcriyeli Hamid Hasan, Said 
Hasan ve Hasan Bahit. 

Kaçak eşya olarak yakalanan 15 ipek. 

Y enişehirde 
bir koru 

kuruluyor 
Y enişehmle su deposu etrafındaki sa. 

ha bir koru haline getirilecektir. Bunun 
için hazırlıklar i!tmal edilmiş ve on bin
lerce ağaç sipariş edilmiştir. Bundan 
başka bu sabanın bazı yerlerinin toprak 
tesviyesi bitirilmiştir. Tenvirat ve tesi
satının da yapılmasına bugünlerde baş. 
lanacaktır. Bu koru Ankaranın en güzel 
bir eğlence yeri haline gelecektir. 

Yenişehirde Kazımpaşa caddeı;i ile 
Cebeci arasındaki fidanlıktan geçen yo
lun toprak tesviyesi bitmek üzeredir. 
Pek yakında asfalt olarak inşasına baş
lanacaktu. Yolun üzerınJe bulunan bir. 
çok evler tamamen istimlak edilmiştir. 
Bu suretle Emniyet abidesi bir taraftan 
istasyona, diğer taraftan da Cebeci ile 

1i kravat, 20 metre ipekli kumas, çocuk 
buluzları, kumaşlar, ipek ve suni ipek -
ten yapıJmış bcJ kemerleri ile birçok kol 
saatleri müsadere edilmiş ve tayfalar 
hakkında kanuni muameleye başlanmış-
tır. 

Mahkenıeden 
Kaçanlar 

ı ~:::~:;~:•kt ... 
İatanbul, 14 (Telefonla) - Bu gün 

öğle üzeri Sarı Niko isminde bir ero. 
inci adliye binaı;ına getirilirken jan
darmanın elinden kaçmıştır. Niko, ka.. 
labalık arasında kaybolmuştur. 

Dün akşam da Necdet isminde bir 
sabıkalı, cürmü meşhud meıhkemesine 

çıkarılmak üzere iken kalabalık arasın
dan bir kolayını bularak kaçmıştır. Her 
iki kaçağın da yakalanması için araş.. 
tınnaJara başlanmıştır. 

bilinnisiniz? Bu karar, bu suçu iıli
yen toförlerdeıı hemen auçu ifledikle.. 
ri yerde ceza alındığı için, lngiltereden 
daha ziyade tesirli ve muvaffakiyetli 
olmıqtur. 

lmrabın çqiJleri 

Edward Everett Hale diyor ki : 
" Bir an içinde ancak bir türlü is

tirab taşanalıyız. Bazıları böyJe yap· 
mazlar ve ÜÇ türlü iatirabt aynı zaman
da tafırlar: 

Eskiden çektiklerini, o anda çek
melde olduklarmı. lleride cekecek.. 
)erini. 

l1U1an uykUBUZ kalabilir mi? 

insanlar uykusuz edemezler. İlmi 
tetkikler neticesinde tesbit edilen enU
zun uyku,uzluk müddeti 231 saattir ki 
bu da tam on gün bile tutmaz. Bir ta
kım insanların daha uzun müddet uyku
suz kaldıklarına dair gazete sütununda 
haberler görülür. Fakat bunların hepsi 
uydunnadır. 

Köpeği uykusundan mahrum ediniz; 
yorgunluktan ölür. Kendilerinin uzun 
müddet uykusuz kaldığı vehminde olan 
insanlar, farkında olmaksızın, kısa kısa 
müddetler uyurlar, tekerleme yaparlar. 
lJohn Wesley, Edison ve Bonapart gibi 
geceleri birkaç aaatlik uyku ile iktifa 
etmi§ olanlar bile, muhakkak, gündüzün 
fa ılalı fasılalı birkaç defa uywmı§lardır. 
We:ıley at üstünde, Edison laboratuva
nnda, Napolyon Bonapart, muharebe 
<' ralıklannda ~erleme yapmıılardır. 

Böyle insanlar, hayvanlar gibi gayet ha
tif uykuludurlar; hemen uyur, hemen 
uyanD"lar. Fakat bu ufak uykuları cem. 
edecek olurasnız, gene normal adamla -
nn uykusundan, ancak, bir iki saat ek. 
&ik olduğunu görürsünüz. 

Tifo azaldı 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Bugün 

şehrimizde yenid ... n dört tifo vakası ka' 
dedilmiştir. Tifo vakalarmın azalması 
dolayısiyle sihat müdürlüğü aşı istas· 
yonlarını:ı çalışma saatlerini değiştir
miştir. Yarından itibaren istasyonlarda. 
yalnız öğleden sonra ikişer saat aşı ya
pıJacaktrr. 

Bir yunan vapuru karaya oturdu 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Yunan 

bandıralı Maniyakos v .puru dün gece 
İnceburunda karaya oturmuştur. Şilep 
sabaha kadar kendi vasıtalariyle kur
tulmıya çalışmış; muvaffak olamayın
ca, gemi kurtarma şirketinden yardun 
istemiştir. Şirket Fora tahlisiyesini yu· 
nan vapurunun imdadma göndermiştir. 

Gazi köprüsünün projeleri 
latanbul, 14 (Telefonla) - Dün be

lediyede Gazi köprüsü için bir toplan
tı olınuf köprünün bugüne kadar yapı· 
lan parçaları ile bundan sonra yapıla· 
cak kısımları tetkik edilmiştir. Gazi 
köprüsünün Azabkapr ve Unkapanı ta· 
rafJarında yapılacak yeni meydanlar 
hakkında belediye imar mütehassısı 

Vagner taralından hazırlanan projele
ri gözden geçirilmiştir. 

Düzce tütünleri 
Bolu, (Hususi) - Bu sene, Düzce 

tütün r ekoltesi hem miktar hem de ka
lite itibariyle çok nefistir. Rekolte 
750 bin kilo olarak tesbit edilmiştir. 

Havalar kurak gittiği için mahsul çok 
güzel kurumuştur. 

······-· .. ··-··· .. -···--······ .. ·····-······· . . . . 
: H A V A : . . . ................................................ .. 
Gölgede 34 derece 

Dün Ankarada hava açık ve hafif 
rüzgarlı geçmiştir. Gecenin en düşük 
ıaısl 15, en yüksek ısr da gölgede 34, 
güneşte ve açıkta 59 dereceye kadar 
çıkmıştır. 

Yurdda ve Karadenizin garb kıyı
ları yer yer yağışlı, Trakya, Kocaeli 
ve Karadenizin şark kıyılan bulutlu, 
diğer yerleri açıktır. 

Son 24 saat içinde Trakya mmtaka
smdaki Hayraboluda 11, Keşanda 6, 
Kırklarelinde 4, Edirnede karemetre
ye 1 kilogram yağış olmuştur. 

Yuyrdda en düşük ısı Konyada 8, 
en yüksek ısı da İ?.mirde 29, Antalya
da 30, Adanada 32, ve Diyarbekirde 38 

derecedir. 
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DIŞ iCMAL 1 
Japonyanın hedefi 

Ç in ile Japonya arasında "ilanı 

harbsız" harb son günler zarfm. 
da çok şiddetlendi. Uzun, masraflı ve 
yıpratıcı bir barba girişmekten çekinen 
Japonya'nın Çin'i uysallaştırmak için bir 
darbe indirmeğe hazırlandığı anlaşıl

maktadır. Filhakika Japonya'nın çın• -
deki hedefi, bu memleketin fethinden zi. 
yade bu memleket hükümetinin uysal
laşması ve Japonya'ya itaatkar olması 

noktasmda toplanmıştır. Japonya bilir 
ki Çin, fethi kolay bir memleket değildir. 
Fethedilse de fatihlerini yutar. Rusya
nm istilaya karşı mukavemet kudreti, 
genişliğinde, Çin'in ise derinliğindedir. 
Anarşi içine atılmış bir Çin, Japonya 
için enteresan değildir. 

llaponya Uzak Şark'a mahsus bir 
"Monroe kaidesi'' siyaseti takib ediyor. 
Uzak Şark'ta Amerika ve garbi Avrupa 
devletlerinin menfaatlerini tasfiye eL 
mek, Sovyetlerin nüfuzunu kırmak ve 
bu mıntakada yalnız kendi nüfuzunu 
bakinı kılmak istiyor. Bu gayesini sarı 
renkli insanlar hüniyeti gibi bir ideoloji 
arkasına saklamıştır. Filhakika Uzak 
Şark'ta Japonya bir kuvvet halinde be
lirmezden evvel, sarı renkte İnsanlar 
garb emperyalizması ve Çarhk Rusya. 
sının istila emelleri karşısında esirliğe 

mahkum edilmiş1erdi. Otuz iki sene ev
vel Japonya çarlık Rusyasının Uzak 
Şark'taki emellerine sed çekti. Büyük 
harbtan sonra da kendisinde Amerika ve 
garb emperya:lizmasına karşı gelecek 
kuvveti gördü. Fakat Uzak Şarktaki şa. 
rı insanların kurtarıcısı, kurtarmak İste
diği insanlar için bir tehlike olmaya baş· 
ladı. Bu tehlike karşısında Çin zaman 
zaman, Uzak Şaı·kta Japonyanm iki ra
kibi olan garb emperyalizması ile çarlık 
Rusya'srru istihlaf edip başka bir ideo
lojiyi benimseyen Sovyetlerden yardım 
umdu. 

Japonya otuz sene evvel, Uzak Şark
ta çarlık Rusyasmm alakasını tasfiye 
ederken, Avrupa emperyalizması menfa.. 
atlerinin mümessili olan lngiltere'nin 
yardımına mazhar olmuştu. Yani Ja. 
ponya ile İngiltere Uzak Şarkta beliren 
çarlık Rusyasına karşı birleşmişlerdi. 
Otuz sene içinde vaziyetini takviye eden 
Japonya'ya karşı bugün bu iki kuvvet 
birleşemiyorlar. Japonya'nm istifade et
tiği vaziyet de budur. 

Japonya bu tefrikadan istifade ede • 
t'ek Çin'i nüfuzu altına almak ve gerek 
Sovyetler, ve gerek garb emperyalizma
stnın menfaatlerine karşı alınacak ted • 
birleri Çin'e aldırmak istiyor. Kendi İs· 
tiklfilinden hakkiyle şüphelenen Çin, altı 
sene evvel Mançurya istila edildiği za
man garbi Avrupa devlet!erinden ve 
Amerikadan yardım ummuştu. Hayal 
sukutuna uğradı Bu defa doğrudan doğ
ruya Sovyetlerle anlaşmışbr ki Japonya 
Uzak Şark'taki iki rakibinden kendi re. 
jimi için de düşman gördüğü bu sonun. 
cuyu daha tehlikeli addetmektedir. 

A. Ş. ESMER 

Gelen yabancı 
profesörler 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 

Konya mebusu Muzaffer Göker ve Siirt 
mebusu İsmail Müştak Mayakon ve ku
rum üyeleri kültür kurulu başkanı İhsan 
Sungu ve Bayan Mesih Gürer tarafından 
karşılanmış, Tokatlıyan otelinde hazır. 
lanan dairelerine isal edilmiştir. 

Profesör Pittard "Irklar ve tarih", 
"Türkiyenin yeni çehresi'' eserlerinden 
başka, İsviçre kafatasları üzerindeki bü. 

yük etüdü, Balkan yarımadası antrepo
lojisi üzerinde ilk ehemiyetli tetkikleri 
ve 1928 senesinde Anadoludak:i seyaha

ti neticesinde Adıyaman'da yaptığı keş

fe dair etüdü ve muhtelif antrepoloji 
rnecmualarmdaki birçok ilmi tetkikleri 

ile cihanşümul bir şöhret ve mevki sa • 
hisi olmuş bir zattir ve ahiren Bükreş'te 

toplanan reisi olduğu Paris enternasyo. 
nal antrepoloji enstitüsünün 17 inci bey
nelmilel antrepoloji - arkeoloji - prehis.
torik kongresinde bulunmuş oradan ikin 
ci Türk Tarih Kurultayının çalışmala _ 
nna iştirak etmek üzere kurumun daveti 
ile memleketimize gelmiştir. 

Muhterem profesör, ikinci Türk Ta
rih kurultayında "neolotik devirde kü -
çük Asya ile Avrupa arasındaki münase
betler'' mevzulu ilmi mühim bir konfe
rans verecektir. 

ÇiN-JAPON HARBi 
Şanghay bombalanıyor, Çinliler 
şiddetle mukavemet ediyor 

Şanghagda: 
.. 

Londra, 14 (Hususi) - Çin kaynak .. 
ları bildiriyor: Şanghayda takriben 
beş hafta evel başliyan japon taarruzu 
üzerine buralarda acele olarak bazı 

müstahkem mevkil~r meydana getiril .. 
mişti. Çin kıtalan, bu müddet içinde 
mütemadi bombardımanlarla tahrib e• 
dilen ve esasen fena hazırlanmış <0lan 
bu mevzileri terketmişlerdir. 

Şimdi, Çin kuvvetleri evelki hattın 
beş kilometre gerisinde ve dümdüz U· 

zanan bir hat üzerinde mevzi almışlar
dır. 

Şimal garından Lutyene kadar çizi· 
len yeni mevzilere çekiliş hadisesiz 
geçmiş çinliler hiç bir zayiata uğrama
mışlardır. 

Yeni mevziler japon harb gemile
rinin top menzili dışında ve muhtelif 
yerlerdeki Çin kıtalariyle irtibat tesis 
edecek bir vaziyettedir. 

Diğer taraftan japonlar, dün sabah 
saat 8.50 de Şangbayda Çin ordularının Japon bombardımanı neticesinde harab olan Şanghay sokakları 

kumandanlık mevkii olan belediye da- ,----------------·----------------
iresini işgal ettiklerini bildirmektedir· 
ler. 

Bir Çin bombardıman tayyare filo
su, Asahi - Maro adındaki hastahane 
gemisini bombardıman ederek kısmen 
harab etmişlerdir. insanca .zayiat yok
tur. 

Japon kuvvetleri Kiangwa ve Şang
haym garbma doğru ilerlemelerine de
vam etmetkedirler. Tayyareler Kiang
wa şehrini ve Şanghaym cenubundaki 
Longhua tayyare meydanını bombar
dıman etmişlerdir. Çinlilerin mühim 
zayiatı olduğu söylenmektedir. 

Cenubta: 
Londra, 14 (Hususi) - Çinliler, 

Canton ile Honkong arasında bulunan 
Bocatigris mevkiine hücum eden beş 

tayyareden mürekkeb bir tayare filo
sunu bu mevkilerden atılan toplarla 
epeyce zarara soktuklarını haber ver
mektedirler. Bu sırada havalanan Çin 
tayyareleri, japonları koğalamışlar ve 
denize açılarak bazı japon gemilerine 
bombalar atmışlardır. Gemiler hasara 
uğramış ve tayyareler karargahlarına 

dönmüşlerdir. 

Diğer taraftan, japon donanmasına 
mensub tayyarelerin 12 eyHUde Swatow
daki tayyare meydanmı, Kantondan 
Kowtoon'a giden demiryolu hattını 

bombardımanla harab ettikleri Tokyo· 
dan gelen telgraflardan anlasdamakta-
d~ • 

Japon donanması. Canton nehri 
mansabında bir ihraç hareketinde bu
lunmuştur. Donanma toplarının hima
yesinde bir müfreze karaya çıkmı~tır. 
Bu müfreze müstahkem mevkilere hü
cum etmiş, dört topu tahrib etmiş ve 
barut depolarım atmıştır. 

Donanma dün de aynı hareketlere 
devam etmiştir.' 

Şimalde: 
Londra, 14 (Hususi) - Tokyo tel

grafları, şimal cephesinde japonlarm 
Chülpon şehrini işgal ettiklerini ve 
çinlileri takib ederek Tatung'a girdik
lerini bildirmektedirler. 

Pekin - Suiyan ve Pekin • Hankov 
arasında bulunan japon kıtalan da iler
liyerek Kwanglian mevkiini işgal et
mişlerdir. 

Bu suretle Tohhar eyaleti tama
miyle japon işgali altına girmiş bulun
maktadır. Çin kaynaklarında bu haberi 
teyid eder bir malumat yoktur. 

Çinliler Kalgan'a girdüer 
fakat tekrar çıktdar 

Nankin'deki Royter ajansı muhabi -
rinin bildirdiğine göre. Çin kıtaatı Kal
gan'a girmişlerdir. Bu şehir Pekin'in 160 
kilometre şimali şarlasinde ve Pekin ~ 
Suyang demiryolu üzerindedir. Kalgan 
Şabar'm Ceholun ve Mogolistamn anah
tan olarak telakki edilmektedir. 

Almanyanm sömürge 
isteği ve cenubi 

Afrika 
Londra, 14 (A.A.) - Londradaki ce

nubi Afrika ali komiseri B. Tewater, bir 
mülakat esnasında şöyle demiştir : 

"- Almanyaya eski sömürgelerinin 
iadesine dair bir itila:fıa cenubi Afrika
nın iştirak edeceğini zannediyorum. 

Şimdiki süratiyle yürüyüp gitmek
te olan ve bizi nihai bir buhrana yak
Iaştrnnakta bulunan selahlanma karşı
sında bu meselenin münakaşası içih Al
manya ile bir masa etrafında müzakere .. 
de bulunmak cesaretini göstermemiz i. 
cabeder .. 

Cenubi Afrika, bu cesareti gösterme_ 
ğe amadedir ve elde edilecek neticenin 
gerek Almanya iç.in ve gerek manda sa
hibi devletler için memnuniyete şayan 
olacağından emniniro.,, 

Fakat; son dakikada gelen haberlere 
göre, Çin kıtaatı japonlarm şiddetli mu
kabil taarruzu karŞısında bu şehri tekrar 
tahliyeye mecbur kalmışlardır. Bundan 
başka çinlilerin Şansinin şimalinde de. 
miryollannın mühim bir noktasında kain
Tatungu da boşaltıntşlardır. 

imtiyazlı 

bölgelerde 
Londra, 14 (Hususi) - Şanghayda

ki fransız ve ingiliı askeri kuvvetleri 
kumandanları silahlı Çin kuV\Tetlerinin 
imtiyazlı mıntakalara girmeletini men
edeceklerdfr. Bunun için bu iki devlet 
kıtaları tertibat alınışlardır. 

Şanghaya gelen Comte Biacanıane 
vapuru da 1talyadan 731 kişilik bir as
keri kıta · getirmiştir- Diğer milletler 
subaylariyle birlikte ingiliz kuvvetleri 
subaylarmm da karşıladığı İtalyan as
kerleri Bakserler isyanından sonra çi· 
ne gelen ilk italyan kıtasmı teşkil et

mektedir. 

Amerika ve Çin 
Londra, 14 (Hususi) - Vaş.ingtondan 

bildiriliyor: 
çinin milletler cemiyetine müracaatı 

Amerika birleşik bükümetleri memle
ketlerinde alaka ile karşılanmıştır. 

Vaziyeti B. Hull'un Milletler cemi
yetine bir sureti verilen 16 temmuz 
tarihli beyanatı ile tasrih eden hükü
metin, Japonyamn Çindeki hattı hare
ketini tasvib etmiyen bir tavır takın
dığı ileri sürülmektedir. 

Mamafih. bitaraflık kanununun tat
bik edilmemesi Japonya lehine tezahür 
eden bir hareket olarak telakki etmek 
lazım geldiği söylenmektedir. 

Cenevrede 

Filistinin 
taksimi 
görüşüldü 

Cenevre, 14 (Hususi) - Milletler 
Cemiyeti asamblesi, bugünkü açık top
lantısmda şarki Ürdün ve Filistinin 
idarelerine dair mandalar komisyonu
nun raporunu tasvib etmiştir. İngilte
renin taksim hakkında verdiği muvak
kat muhtıra hususi bir tetkike tabi tu
tulmak üzere geriye bırakılmıştır. 

Bu münasebetle B. Eden, tahkikat 
komisyonunun mütalealarını hulasa e
derek, lngilterenin ancak Milletler 
Cemiyeti konseyi tarafından tasvib o
lunacak bir taksim planı hazırlayaca
ğını ve ingiliz hükümetinin böyle bir 
taksime taraftar olmakla beraber ta.t
bikata aid teferruata bağlı bulunmadı
ğını söylemiştir. 

B. Eden, böyle bir planın mümkün 
olduğu takdirde yahudi ve arablarla 
işbirliği ederek hazırlamaya İngiliz 

hükümetinin mezun kılınmasını kon
seyden rica etmiştir. 

Hususi bir komisyonun mali mese
leleri halletmek üzere Filistine gitme
si kabul edilmiştir. 

Mandalar komisyonu reisi lmmisyo

nun aşağıdaki üç noktada İngiltere ile 
mutabık bulunduğunu bildirmiştir: 

1 - Bugünkü mandanın idamesi 

imkansızdır, 

2 - Filistin esas itibariyle taksim 
olunmalıdır, 

3 - Mukaddes yerler için hususi 
bir rejim ihdas edilmelidir. 

Konsey, önümüzdeki celsesinde tet
kik etmek üzere bu hususta bir karar 
sureti hazırlamaya Romanya, Letonya, 
ve İsveç murahhaslarını memur etmiş
tir 

Bir adam yıkılan kulübe 
altında kaldı ve öldü 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Şile ci. 

varında feci bir kaza olmuş, Demirci 
köyünde oturan R~id oğlu Hasan 
isminde bir köylü yıkılan kulübesinin 

altında kalarak ölmüştür. İmdada ko
şanlar yıkılan kulübenin ankazmı te
mizleyince zavallı Hasanın ezilmiş o
lan cesedi meydana çıkmıştır. Kulübe.. 
nin neden ve nasıl ıyıkılmış olduğu a.. 
raştırılmaktadrr. 

BASIN 1CMAL1 ( 

Gazeteler ve yabancı 
propoganda 

Baş muharririmiz gazetelerimizia clq 
politika bahis ve haberlerinde lmum. 
kadar dikkatli ve basiretli bulumnadık
larından şikayet eden bir yazısından sca 
ra TAN'da Ahmed Emin Yahnan Cum. 
huriyet gazetesiyle samimi bir hasbıhal. 
de bulunmuş ve dikkatsizlik eseri olarak 
sütunlara kanşan bazı yabancı propa. 
ganc!a neşriyatının milli menfaatlerimi
ze aykırı olduğundan bahsetımiıti. Cum
huriyet gazetesinde D. N. imzasiyle nq. 
redilen bir yazıda bu yazıya cevab Yeri.. 
)erek, bir gazetenin okurlannı aJ'dmlat
mak esaslı vazifelerinden olduğu kaycL 
edilerek muhtelif devletlere ve rejimle
re aid dökümanter yazıların bavadia 
mahiyetinde olduğu, bu itibarla ela p~ 
paganda telakki edilemiyeceği ve pro
paganda yazısiyle havadis araımda fark 
gözetmek lüzumu ileri mrü!dü. 

Dünkü Tan gazetesi, bu yazıya 

cevab vererek diyor ki: 
" Genç meslekdaşımız bu iddiaamda 

çok haklıdır. Fakat bütün meaele hava
dis ile propaganda arasında.ki kokuya 
duymak ve ayırmaktadır .Meseli naü 
bayrağını bir türk gazetesinin birinci 
sayıfasına geçirmek ve altına "bina üze
rindeki devasa bayraklardan biri" diyo • 
yazmak, bitaraf bir gazeteci ölçiHiyle 
havadisçilikten çok fazla bir şeydir. 

.... Bizim bütün temennimiz her türk 
gazetesinin bu ölçüye sıkı ve hakiki bir 
surette riayet etmesi ve milli siyasete 
aykırı bir hava doğmasına alet olmama. 

sıdır. 
D. N. un yazdığı yazının üç nokta. 

sına işaret edeceğiz: 
ı - Genç arkadaşımız, Falih Rı& 

Atay'm yazılarını: bazı gazetelerin ko· 
layca sütun doldurmak maksadiyle sık 

sık iktibas ettiklerini yazıyor. Arkada. 
şımız şurasını pek iyi bilir ki bugünkü 
yazı puntosu ve serlevha ve resim sis
temi ile hiç bir gazete kolayca sütun 
doldurmaya çare aramak ihtiyacında de
ğildir. Bütün derd fazla yazılara yer bul
maktır. Falih Rıfkı Atay'm yazılaruu 
neşretmektcn maksad ''kolayca sütun 
doldurmak'' değil, bugünkü türk dilinin 
en güzel ve canlı nesrini yazan, üstün 
inkılab düşüncelerini çok orijinal bir ifa
de ile ortaya koyan bir muharririn yazı
lanndan daha geniş bir okuyucu kütlesi.. 
nin İstifadesini temin etmektir. Biz ha. 
riçten hazır gelen propaganda yazılan
na karşı hassasiyetimizi, alınan istihba.. 
ral!nm gönderdiği yazılara karıı olan 
neşriyatmuz)a da gösterdik. Öyle iimid 

ederiz ki arkadaşımız da biraz düşünür
se bu nevi yazıları sütunlara geçirmek
ten ise Falih Rıfkı Atay'rn yazılanna 
yer ayırmayı tercihe daha )ayık bula.. 
caktır. 

2 - D. N. bir defa müdafaa bayra-
ğmı açbktan sonra her şeyi müdafaaya 
çabşıyor. Mesela Anadolu Ajanamm ta.. 

ı-algir kaynakların havadisini neşrebt-.e
diğini ve her yazdığının bitaraf olduğu.. 
nu ileri sürüyor. Halbuki Falih Rıfln'nm 
tezi esaslı ve derin bir tetkikin mahsu
lüdür. 

3 - D. N., gazetelerin harici bava
rfo bakuıuııdan anarşi için<!e olduldarın.. 
dan bazı gazeteci arkadaşlardan başka 
kimsenin şikayet elımediğini yazıyor. Ba 
sözlerden anlaşıldığına göre, D. N. An
kara'ya gitmiyor ve devlet adamlar.iyle 
temas etmiyor. Çünkü gazetelerimizdeki 
dış havadis anarşisi baklandaki ıikiyeL 
ler devlet adamlarımız arasında amumi.. 
dir ve çok haklıdır.,, 

Elektrik şirketi 
ile konuşmalar 
Bayındırlık Bakanlığı ile İstanbul 

elektrik şirketi arasında mukavelenin 
tatbikinden doğan bazı meselelerin baL 
li için açtlan müzakerelere şirket adına 
iştirak edecek murahhaslar şehrimize 

gelmişlerdir. 

BB. Döbarsi ve Klerin adındaki mu
rahhaslar derhal Bayındırlık Bakaohğ1 
ile temaslarına başlamışlardır. 

Erzurum' un 
. 
ıman 

Erzurum, 14 (A.A.) - Şehir mfrte.. 
hassısı profesör Lamberg Erzurum şeb.. 
rinin imarı projesini hazırlamak için 
tetkiloatma devam etmektedir. Müte
hassıs eski eserleri çok beğenmekte, 

bilhassa Ulu camiin mimari kıymetın

den takdirle bahsetmektedir. 



4 

Mazarik'in hayatı 

Alim, filezof, sosyoloğ 
ve vatanperver Mazarik 

B. Thomas Gorrigne Mazarik, 7 mart 1850 de Moravya'nm Ho
'donin kasabasında doğdu. ilk tahsilini yaptıktan SO'Dra Viyanada bir 
demircinin yanına gönderildi. Okumaya olan hevesi dolayısiyle ailesi 
birçok fedaıkarlık.lara katlanarak onu o zaman alman hududları içinde 
olan Bmo lisesine gönderdiler. 4 temmuz 1872 de hakaloryasmı verdi. 
Ve sonra Viyana üniversitesini bitirerek edebiyat doktoru oldu. 

1879 da:n 1882 ye kadar Viya
na üniversitesinde doçentlik ya
pan Mazarik, 13 ağustos 1882 de 
Prag üniversitesine prof ~ör ol
du. Felsefeye aid ilk eserini, 1883 
sonlarına doğru neşretti. 

Bundan sonra Mazarik'i velild ve 
tahlilci bir filozof ve sosyoloğ olarak 
gorüyoruz: Çıkardığı Athenaceum isi~ 
li mecmuasında ortaya attığı yeni naza_ 
riyelc11 ona, enternasyonal bir şöhret 
temin ediyordu. "Tarihin nazariyesi'' 
adlı eseri onun ihtilalci karakterini mey
dana koydu. 

Kafası her mevzu üzerine işleyen 

genç alim içtimai ve siyasi eserleri a
rasında şiir kitabları üzerine bir etüd 
<'le neşrediyor ve sonra üniversitedeki 
bütün derslerine "müşahhas bir mantı
ğın kaidesi, ilimlerin tasnifi usulü" ad
laıı altında büyük iki cild halinde bü
tün medeni lisanlara hediye ediyor. 

As;l hüviyeti ile Mazarik, 1886 yılı
nın başında beliriyor: filezof, alim, ede
biyatçı oliın ihtiıalci şimdi tarihçidir. 
Eski çek tarihinin istiklalini ve mesud 
bir devri anlatan sayıfaları, ona, hürri_ 
yete giden en kısa yol olarak gözüküyor. 
Artık tarihçi Mazarik, politika hayatı -
nın içinde rol almaya mecbur kalıyor ve 
1891 ilkbahannda Viyana parlamento -
suna mebus seçiliyor. 

Mebusluk hayatı fırtınalarla dolu.. 
dur: Bosna - Hersek üzerine yaptığı 

mücadele, parlamentoda günün hadise
si olmuştu. Bu mücadele, Avusturya _ 
Macaristan imparatorluğunun geniş hu
dudlan içinde yaşayan milletlerin mil. 
li kurtuluş hareketlerinin ba~ı olarak sa
yılıyor. 

Umumi harbm ilanı sıralarında Ce
nevre'ye geçti ve orada bugünkü Çekos
lovak'yanm hududlannın hemen hemen 
tamamı olan bir çek devletinin kurulu
şunu, çek milleti için bir gaye olarak 
ilan etti. Kendisine bu devamlı ve yo
rulmak bilmez mücadelesinde sadık bir 
dost ve krymetli bir arkadaş bulmuştu: 
Edvar Beneş ... ki, kendisi, 935 de cum.. 
hur reisliğinden çekilirken: "Cumhur 
reisliğim devam ediyor." demişti. 

Umumi harb başladığı zaman, müs

takil çek devletinin esaslarını kurmak 

için çek ve silovaklardan lejiyonlar ku

rarak fili mücadeleye başladı. 4 ağus

tos 1915 de, Avusturya - Macaristan 

ordusunun baş kum:mdanı Mazarik hak

kında vatana ihanet ve casusluk suçla

rından bir tevkif müzekkeresi kesti. 

Cenevrede reformasyon salonunda top

lanan bir konferansta Mazarik milleti-

nin namına konuştu ve orta Avrupa im

paratorluklarının giriştikleri harbin 

mahiyetini anlattı. 

Harb bitmiş, hür ve müstakil Çe

koslovakya kurulmuştu. Onun kurucu_ 

su olan Mazarik, 1918 birinci kanunu

nun 14 ünde Çekoslovak milli ihtilfil 

meclisinin reisliğine seçildi. Umumi 

harbrn dört uzun yılı, memleketin dışın

da yaşıanuya mecbur kalmasına muka

bil, adı ve eseri, çek milletinin kalbin

de bir bayrak gibi dalgalandı. 

Son ana yasanın ilanından sonra, 

milli meclis 27 mayıs 920 de onu yeni

den reisliğe seçti ve bu se~ilme, az rast

lanan bir rey birliği halinde 934 de dör

düncü defa seçilinceye kadar devam et

ti. Fakat, o artık ihtiyarlamıştı. 935 ilk 

kanununda 85 y~ıılda olduğu halde sı

hi sebeblerden dol.ayı çekildi. O z.aman
danberi, kendi emrine verilmiş olan Lo
ni şatosunda kızı Alis ile birlikte yaşa
makta, politika eserleri, tarih ve felse
fe ile uğraşmakta idi. 

Vatanperver Mazarik; en güzel e
seri olan Yeni Çekoslovakyanın dışmd~ 
kuvvetli bir alim ve sosyoloğ hüviyeti 
içinde dünya kütübhanesine bir çok e
serler vermiş bir alim olarak da hatıra
sını yasatacaktır. 

Mazarik öldü 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

müştür. 
Erkekler ve kadınlar, diz üstü çök

tüler ve ağlaşmaya başladılar. Bütün 
memleket farkındadır ki, giden adam, 
yalnız "kurtarıcı reis,, değil, yalnız 

"milletin babası,, değil, devrimizin de 
en büyük zekfilarmdan biridir. Çekos. 
lovakya hürriyetini ve medeni dünya
nın kendisini takdir etmesini, ona ya. 
ni Mazarik'e borçludur. 

Çekoslovakya devletinin kurucusu, 
Thomas Garrigue Mazarik şimdi Lany 
şatosunun bir odasında, bir demir kar
yolanın üzerinde dinlenmektedir. Bu 
odanın duvarları çıplaktır. N.e bir tab
lo, ne de bir gravür vardır. Hastaha
nedekileri hatırlatan demir bir gece 
masasının üzerinde üç mum yanmakta
dır. Oğlu Jean, kızları ve torunları, 
eski dostu Benes, başvekil Hodza, üç 
doktor cesedin başım beklemekte ve 
ağlamaktadırlar. Mumların soluk ışığı, 
nasıl bütün o destani ve uzun hayatı 
müddetince yalana karşı mücadele et
tiyse, iki gündenberi de ölümle pençe
leşen büyük ihtiyarın yüzünü aydınlat
maktadır. 

Cenaze töreni 
Prag, 14 (Hususi) - Dördüncü Şarl 

üniversitesi profesörlerinden Herman 

Silka Lani'ye gidecek ve orada Maza. 

rik'in cesedini tahnit edecektir. Hey
keltıraş Makovski, ölünün yüzünün 
mulajını alacaktır. Cesed, bundan son. 
ra şatonun "musiki dehlizi,, denilen 
salonunda bir tabut içinde teşhir edile
cektir. Cesed, yarına kadar orada kala. 
cak, bundan sonra meşalelerin aydınlı.. 
ğı altında ve omuz üzerinde Praga ge
tirilecektir. Cesed, pazartesiye kadar 
şatonun bir salonunda teşhir olunacak· 
tır. Cenaze töreni, pazartesi günü ya.. 
pdacaktır. Mazarik, ihtimal Lani'de 
defnolunacaktır. 

Fransada heyecan ve teessür 
Paris, 14 (Hususi) - Mazarik'in Ö

lümü, Fransada büyük bir heyecan ve 

teessür uyandırmıştır. Fransız kamo
yuna göre Mazarik, Çekoslovakya va
tanının yeniden dirilişini ve Çek cum. 
huriyetinin efsanevi kuruluşunu tem
sil etmetke idi. 

B. Lebrun, Mazarik'in oğluna bir 

telgraf çekmiştir. Fransız cumhur reisi 

bu telgrafında şunları söylemektedir: 

"- Yurdseverlik ve cumhuriyetçi

lik imanını taşıyan herkes için parlak 

ve muhteşem hayatı bir misal olan aziz 

babanızın hatırasını fransızlar, hürmet 

ve minnettarlık hisleriyle muhafaza e
deceklerdir.,, 

Bir baba çocuğunu 
tramvay altına atar mı? 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Kumka
pı Hisard.ibi sokağında oturan Mehmed 
Nuri adında bir adamın beş yaşındaki 
oğlu Alaeddini Çarşıkapıda tramvayın 
altına atmak istediği hakkında dünkü 
gazetelerde bazı haberler çıkmıştı. 

Yaptığım tahkikata göre hadisenin 
esası şöyledir: evvelki akşam saat 11 e 

kadar bir arkadaşının evinde rakı içen 
Mehmed Nuri oradan çocuğu ile bent .. 

ber ayrılmış, Çarşıkapıdan geçerken 
çocuk elinden kurtulup karşı kaldırı
ma geçmek istemiştir. Bu sırada Ba
yezidden gelen tramvay arabası çocuğu 
ezmemek için fren yapmış ve kazanın 
önüne geçmiştir. 

Vak'aya şahid olanlardan bazdan 
Mehmed Nurinin çocuğunu tramvayın 
önüne fırlattığını söylemişlerse de po
lisçe yapılan tahkikat meselenin aslını 
meydana çıkarmış olduğundan Mehmed 
Nuri derhal serbest bırakılmıştır. 

ULUS 15 - 9 - 1937 == 

Anlaşma dün imza edildi 
Anlaşmanm 
akisleri 

Roma, 14 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: İyi malumat almakta o
lan İtalya mahafili, Nyon konferansın
da hasıl olan neticelerin Kigi sarayında 
pek sakin bir surette karşılanmamış ol~ 
duğunu gizlememektedir. 

Evvela ltalya'ya ayrılmış olan pek 
mahdud hisse, kabule şayan gibi görül
memektedir. 

İtalya'nın hassasiyetinin İtalya'ya 
ikinci derecede bir mevki vermek sure
tiyle yaralanmış olduğu gibi Nyon an
laşması Kigi sarayına tebliğ edilmeden 
evvel neşredilmek suretiyle de ceriha

dar edilmiştir. 
Halihazırda İtalya ile Almanya ara

sında müşavereler devam etmektedir. 
Maamafih, Almanya'nm kontrol işinin 
haricinde bırakılmış olması keyfiyeti, 
italyanlarm ileri sürdükleri mütalealara 
zemin teşkil etmemektedir. 

Buna mukabil Sovyet Rusya'nın 

kontroldan hariç bırakılması, İtalya'nm 
itibara aimasrna lüzum hissetmiyeceği 
kadar tabii bir hadise telakki olunmak

tadır. 

Berlinde: 
İtalyanlar hesabına bir 

üzüntü var 
Berlin, 14 (A.A.) - Frankfurter Ze. 

itung gazetesi, Nyon anlaşmasının İtal
ya'da uğradığı tenkidleri Almanya'nın 

pekala takdir ettiğini çünkü bu anlaşma
nın İtalya'nın "Akdeniz hakimiyetindeki 
tabii hissesini" ihmal eylediğini ve "ha
yati menfaatlerini" hesaba katmadığını 
yazarak diyor ki: 

.. Bununla beraber Sovyetler Birliği
nin Akdenizden hariç bırakılmasının 

manasmı teslim etmeliyiz. Hiç değilse 
naazrl olarak Moskova'dan endişe edil
meksizin Akdeniz meselesinin münaka -
şası için yol açıktır. İşte bu, İtalya ve 
Almanya'nın faal bir muvaffakiyetidir. 
Bu mesele ispanyol meselesine daha mü.. 
said bir zemin üzerine koymak ve niha
yet bütün Avrupa vaziyetinde mesud bir 
netice elde etmek imkanını vermekte -
dir. Eğer İspanya'da her iki tarafa ken
di harb levazımlarımn nakli kontrolu 
bırakılır ve eğer büyük devletler ital -
yan - ingiliz Akdeniz anlaşmasını halL 
sane bir işbirliği zihniyetiyle tatbik ile 
iktifa ederlerse günün hakiki zaruretle
rine daha ziyade yakla~ış olurlar." 

Pariste 
Akdeniz anlaşması 
sevinçle karşılandı 
Paris, 14 (A.A.) - Epok gazetesi, 

yazıyor: 

"Nyon anlaşmasının imzası, Fransa 
ile İngiltere'nin kontrol işind~ l~ya'run 
daha büyük bir mikyasta işbırligı etıne• 
sini kabul etmelerine mani olımyacaktır. 
Eğer ümid edilmesi lazım olduğu veçhi
le bu saliada anlaşma imkanı hasıl~ ola. 
cak olursa Habeşistan imparatorluguna 
hatime çekilmiş olduğunun tesbiti için 
teşebbüste bulunmak kabil olacaktır. Bu
nu müteakib İtalya ile İngilter~ aras~
da yakınlık vücude getirilmesıne daır 
teşebbüslere devam edilecek ve bu te -
şebbüsler fransız - italyan yakınlığı için 
bir başlangıç teşkil edecektir." 

Pöti Pariziyen gazetesinden: 
" Nyon'da yapılan müzakereler es~a

smda İtalyan nüfuzu tamamiyle tehdide 
maruz kalmış olduğundan ve Sovyet 
Rusya'nm rolü Karadenizin kontrolu~a 
hasredilmiş bulunduğundan B. Musoli
ni'nin Akdenizde kendisine bırakılmış 
olan vazifeyi deruhte etmekten imtina 
etmesi pek nahoş olacaktır.,, 

Popüler gazetesi, diyor ki: . . v. 

" İtalya, Nyon'a gitmekten çekıncligı 
için müzakereler dışında bırakılmıştı~. 
İtalyanın emrivaki karşısında baş eg
mekten başka yapacağı bir şey yoktur. 

Almanya ile Portckiz'in karışmazlık 
komitesi nezdinde şikayette bulunmak 
niyetinde oldukları beyan edilmektedir. 

Boşuna zahmet, Londra komitesi, hiç 
bir şey yapamaz. Korsanlığa karşı mü -
cadele, onun göreceği işler meyanına 

ltalya cevab verdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

Delbos, imza edilir edilmez yürünlü ğe girecek olan bu muahedenin ehemmi. 
yetinin, Akdeniz milletleri menfaatları çerçevesini aştığını, zira büyük enter
nasyonal deniz yollarının emniyetini temin eylediğini ilave etmiştir. 

8. Delbos, Balkan antantının teklifi üzerine Fransa ile lngiltere
nin İtalyayı da Akdenizdeki anlaşmaya İ§tirake davet ettiğini kay
detmiştir. 

Sovyet Rusya ve Akdeniz emniyeti 

Lit\linof, Fransa ve İngilterenin bütün Akdenizin kontrolunu der
uhde etmiş olmalarından dolayı memnwıluğunu söylemiş ve hiç bir 
enternasyonal mukavelenin Sovyet Rusyayı lüzum gördüğü takdirde 
diğer bütün denizlerde olduğu gibi Akdenizde de bizzat kendi deniz 
kuvvetlerini bulundurmak hakkını ihlal edemiyeceğini ehemiyetle 
kaydetmiştir. Litvinof bundan maada muhariblik haklarının tanınma
sı hakkında hiç bir kayıd bulunmadığını da müşahede etmiştir. 
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KONTROL İSİNDE .... 

lngiltere ve 
Fransa anlaşh 

İngiliz ve f ransız 
fil olan Akdeniz' de 
PariE, 14 (AA.) - iyi malumat 

alan mahfilde, söylendiğine göre, Ak
denizde fransız - İngiliz devriye kol
ları derhal faaliyete geçecektir. iki 
bahriyenin kurmayları gemiler için 
rotalcıTı tesbit etmişlerdir. Akdenizde 
kontrotıın tatbiki ltalycının vereceği 
cevabla kcıtiyen alakadar fieğildir. 
Bu cevab müsbet olduğu takdirde an
cak çiz.ilen planda tadilat yapılacak-
tır. 

lngili.z - lransız anlQ.§ması 
Londra, 14 (A.A.) - Salahiyet-

tar mahfilde beyan olunduğuna göre, 
Akdenizdeki kontrol işi hakkında na
sıl işbirliği edeceklerine dair lngilte
re ve Fransa anlaşmı§lardır. 

Bu hususta mıntakalar tahsis edil
memiştir. Öyleki icabında bir İngiliz 
gemisi tecavüz Fransa mıntakasmda 
da vuku bulsa taarruza uğrıyan ticaret 
gemisinin yardımına gidebilecektir. 
Yalnız, bahriyeliler arasında değil, 
fransız - İngiliz hava kuvvetleri ara
sında da sıkı bir i~ birliği kurulacak
tır. 

lngüiz gemüeri hareket ediyor 
Londra, 14 ( A.A.) - Amirallık da

iresi, Cairo hafif kruvazörü ile bir fi
lo kılavuzdan ve sekiz torpido muhri
binden mürekkeb olan sekizinci muh
rib filosunun korsanlığa karşı karakol 
vazifesini ifaya iştirak etmel! i!'lere A.ic
denize hareket etmeğe hazırlanmakta

dır. 
Hareketin katı tarihi, tesbit edilme

miştir. Filo, Akdenize vasıl olduğu za
man bu denizdeki muhriblerin mikta
rı kırka baliğ olacalwr. 

Cebelüttarrk, 14 ( A.A.) - Cadixde 
tamir gör n asi Baliares kruvazörü şar
ka doğru bu akşam süratle geçmiştir. 

Fransız ımıhıibleri hareket ettiler 
Brest, 14 ( .A. • .t1.) - Audacieux, 

Fantasque, Terrible muhribleri ile 
Cyclone, Mistral, Sirrocco, Tyhon, Alc
yon ve Tornade t-:ırpidoları bu sabah 
Akdenize hareket etmişlerdİI\ 

au:ııo ~~l!fiD" - 4"' l""'l~--ıillll--· 
Hayvanıarın kontrolu 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Beledi
ye şehir sınırı içine girip çıkacak hay. 
vanların girme, çıkına, yer ve yol sa
atlarını tesbite karar vermiştir. Böyle 
likle hem şehir içindeki seyir ve sefe_ 
rin intizamı, hem gelecek hayvanların 
sıhi vaziyetleri kontrol edilmiş ola
caktır. 

dahı1 değildir. Korsanlığa karşı mücade
le işi, Akdeniz konferansı tarafmılan baL 
!edilmiştir. Nyon, mühim bir merhale
dir. Hiç şüphesiz Cenevrede bunun far
kına varılacaktrr." 

Er Nuvel gazetesinden: 
"İhtimal Kigi sarayında işlerin uzun 

sürmesi bekleniyordu. İhtimal, ardı ara
sı kerilmiyecek olan anlaşmazlıklara Ü~ 
mid bağlıyordu. Halbuki böyle hiç bir 
şey olmamıştır. Roma'nın bugün ortada 
değişmi'.} hiç bir şey olmadığını öğren -
mesi lazımdır. Bundan şikayet edecek 
olanlar her halde barıtı dostları değil
dir.'' 

Litvinof, Akdenizde korsanlık niha
yet bulmadığı takdirde, ileride başka 
tedbirler düşünmek lazım geldiğini ila
ve ettikten sonra İspanyol cumh,uriye. 
tine ait ticaret gemilerine hiç bir hi
maye bahşedilmemiş olmasına teessüf 
eylemiştir. 

Balkan antantı namına söz söyliyen 
Puriç, Nyon anlaşmasını umumi sulhu 
tarsin edecek bir amil olarak selamla
mıştır. 

Eden, mukavele hakkında fazla söz 
söylemek istemediğini ve sadece reis 
ile murahhasları tebrik ettiğini beyan 
etmiş v dmiştir ki: 

- Bizim istediğimiz bütün alaka
dar memleketlerin samimi i§ birliğidir. 

İşte bu, yaptığımız işi ve sarfetti
ğimiz gayretleri tetviç edecektir. 

Bunun üzerine Nyon konferansı ni
hayet bulmuştur. 

B. Eden'in nutku 
Cenevre, 14 (A.A.) - İngiliz Ha

riciye Nazırı B. Eden Nyon anlaşma 
sı hakkında radyoda söylediği bir nu
tukta Nyon konferansının toplıanması 

sebeblerini hatırlatmış, Konferansa iş
tirak eden devletlerin hüsnüniyeti sa
yesinde iki giinde elde edilen anlaşma· 
nın mahiyetini anlatmış ve ticaret ge
milerıni batıran deniz altı gemilerinin 
bu hareketini deniz şekaveti suretinde 

tavsif ederek demiştir ki : 
"- Öğle zannediyoruz ki, Akde· 

nizde denizaltı gemilerinin korsanlığı. 
nm önüne geçtik ve orada bir polis kuv
veti tesis eyledik. Şayet her hangi bir 
denizaltı gemisi tekrar fenalık yoluna 
girecek olursa layik olduğu cezayı g(). 

recektir.,, 

i talya'nm cevabı 
Roma, 14 (A.A.) - Nyon anlaşn.ıa.

larına iştirak hususunda kendisine ya
pılan davete İtalya verdiği cevabta 
Nyon konferansı tarafından kararlaştı
rılan kontrol tedbirlerine nazaran İtal
yaya ancak Trieneyen denizi ayrıldı

ğım müşahede ettikten sonra bu suret
le ihdas edilen vaziyetin İtalya için 
gayrikabul olduğu kaydedilmektedir. 
lıtalyanın Akdeniztieki hayati menfa
atleri ve seyrisafainin büyük bir kıs
mının kendi münakalat yolları üzerin
de vuku bulması İtalyayı diğer her
hangi bir devlette ve Akdenizin her
hangi bir mıntakasmda tam bir müsa
vat talebine mecbur bırakmaktadır. 

İtalya hükümeti Almanya ile itilaf 
ederek cevab vermiştir. Londrada kay
dedildiğine göre İtalyanın cevabında 

müsavatın bulunmamasının teklifleri 
kabul edilmez kıldığı zikredilirken bu 
hususa bir çare bulunduğu takdirde İ
talyanın kararını değiştireceği ya.ıılı 

değildir. 

CENGEL KİTABI--. 
ve 

CENGEL HlKA YELERl 
Rudyard Kipling tarafın

dan yazılıp Nurettin ART AM 
tarafından dilimize çevrilen 
ve iki cild halinde satışa çıka
rılan bu eıaiz kitablar hakkın
da değerli münekkidimiz Nu
rullah Ataç, fU satırları yazdı: 

"Nurettin Artam, Kiplin
gin o harikulade eserini, Cen
gel kitabını i•ngilizceden ter
cüme etti: hem de örnek diye 
gösterilebilecek bir tercüme. 

O iki kitabı hala okumadı
nız ve çocuklarınıza okutmadı~ 
nızsa güzel şeyleri sevdiğimiz
den tiiphe etmek caizdir.,, 

J 
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iş yerlerinde çalışanlar ve 1 

bunların çalışma şartları 
(Ba§ı 1. inci sayfada) " 

3 - İşçilere tatbik olunan tecrübe 
müddetinin tayini "muhtelif guruplar
daki işçiler için bu müddet tahalüf e
diyorsa bu cihetin tasrihi,,. 

4 - a - Haftanın ilk beş iş günü
ne, cumartesi gününe, bayram günleri 
arifesine ve çalıştığı takdirde pazar ve 
bayram günlerine aid günlük işin ve 
mecburi dinlenmelerin mukannen baş
langıç ve bitme zamanlarının tesbiti. 

B - Yılın muhtelif mevsimlerine, 
iş yerinin muhtelif kısımlarına, kadın 
ve erkek işçilere, 18 yaşını doldurmuş 
veya henüz doldurmamış olanlarla kü
çüklere ve muhtelif işçi gruplarına gö
re dinlenme zamanlarının başlama ve 
bitme saatleri de ğişti ği takdirde bu va
ziyetler için, ve müteaddid işçi posta
ları ile çalı§ılıyorsa her işçi postası 

hakkında yukarda ''a'' bendinde yazılı 
hususların ayrı ayrı gösterilmesi. 

5 - Haftalık muntazam çalışma 
müddetinin tesbiti ve lüzumu halinde 
yılın muhtelif mevsimlerine, iş yerinin 
her bir kısmına, işçilerin erkek veya 
kadın olmalarına, yaşlarına, dahil ol
dukları gruplara göre ve müteaddid 
işçi postaları ile çalışıhyorsa her posta 
için bu müddt.tin ayrı ayrı tayini. 

6 - İş kanununun 37 inci maddesi 
mucibince işcilerin mukannen çalışma 
müddetlerinden daha fazla çalıştrkları 
iş ktsımlariyle işçi guruplarının göste
rilmesi. Günlük ve haftalık olarak ka
bul edilecek fazla çalısına saatlariyle 
bunların bir sene içinde tatbik edile
bilecekleri günlerin tesbiti. Fazla sa
atler için verilecek munzam ücretlerin 
tayini. 

7 - İş kanununun 47 inci maddesi 
mucibince iş yerinde tatbik edilen ça
lışma ve dinlenme müddetlerine aid sa
atlerin ve mevkideki hangi saate göre 
ayar edildiğinin tasrihi. 

8 - Gece, cumartesi günü saat 13 
den sonra, pazar günü ve 29 ilkteşrinde 
iş yerinin bazı krsımlannda mukannen 
surette çalışıldığı takdirde bu kısımla
rı.~ ve orada çalışan işçi guruplarının 
gosterilmesi. 

9 - İş kanununun 46 mcı maddesi
~in 3 numaralı bendinde yazılmış oldu
gu Üzere, iş yeı inin kanuni bir mecbu
riyet olmaksızın müessesece ittih:ı.z e
dilmiş usule göre bazı günlerde kapan
tnası halinde, iş bu günlerde çalışamı_ 
Yan işçilere verilecek ücretlerin tesbiti 
Ye şayet o günlerde müessese kam.Ben 
kapanmayıp da ancak bazı kısımları iş
lemeye devam ediyorsa, bu kısımlarda 
çaJışacak işçi guruplarının ve onlara 
verilecek ücretlerin tasrihi. 

10 - ''Hafta tatil,, ve "ulusal bay
ram ve genel tatiller,, hakkındaki kanun
lara göre cumartesi günü öğleden son
ra ve pazar günleri çalışıldığı takdirde 
bu suretle · .. ıetilen işcilere haftanın han

gi günlerinde tatil verileceğinin tesbi
ti. 

11 - İşçi postaları kullanılan işler

de İi kanununun 43 üncü maddesinin 
'4 numaralı fıkrasına göre postaların ne 
surette sıraya konulduğu. 

12 - Gün, saat, hafta, ay veya baş
ka bir zaman ölçüsü ve parça veya iş 
nıiktarr, iizerinden ücreti hesablanan 
işlerin ve işçi guruplarının gösteril
tnesi. 

13 - işçiler parça veycı i~ mikdan 
Üzerinden ücret aldıkları takdirde, par
ça veya iş mikdarma göre ücreti hesab
lama usul1eriyle bu hesabların işçi ta. 
rafından da tetkiki neticesinde vaki ola
cak itiraz üzerine yapılacak muamelenin 
tayini. 

14 - Türlü işlere ve işçi gruplarına 
Yerilecek asgari ücretlerle tecrübe dev
relerine aid asgari ücretlerin tasrihi. 

15 - İ!!çi grublarmdan bazılannm 

aldıktan ücretten başkaca yemeleri, iç
ı:neleri ve yatmaları gibi zaruri ihtiyaç.. 
larının da tatmin edilmesi usul ittihaz e
dilıniş olduğu takdirde, verilecek istih _ 
lak maddelerinin ve yatı şartlarının ay
rı ayn tasrihi. 

16 - İş kanununun 19 uncu madde
si mucibince işçi ücretlerinin her gün 
tnü, haftada bir mi, iki haftada bir mi 
Veya aydan aya mı tesviye edildiğinin ve 
hangi gün ve saatlerde ve işyerinin han
gi kısmında ödendiğinin tasrihi. Asıl iş.. 
Yeri dışında çalışan işçiler varsa, ücret
lerinin ödeneceği yer, gün ve saatlerinin 

İş dairesi reisliği çok mühim 
bir tebliğ neşrefti 

ayrıca bildirilmesi. 
17 - İşçinin, aldığı ücretin ne su -

retle hesablandığinı anlıyabilmesi ıçın 

gerekli usulün "pusula vermek veya iş.. 
çinin yarur.da bulunan deftere bu hesab
lan yazmak gibi" ve bu hesabın işçi ta-

rafından da tetkiki neticesinde vaki ola
cak itiraz üzerine yapılacak muamelenin 
tesbiti. 

18 - İşçinin, borçlar kanununun 
327 inci maddesine göre avans alması 
ve bunu ödemesi şartlarının tesbiti, 

19 - İşçi ücretler:nden kefalet ak
çesi ve yahud işçi lehine müessesece 
kanuni mecburiyet haricinde temin e
dilen hizmet ve muavenetler karşılığı 
gibi sebeblerle ve yahud iş kanununun 
22 inci maddesi hükmüne tevfikan ya
pılan kesinti mikdarının tayini. 

Bu kesintilerin tahsil veya iadesi u
sulü ile bunların işçi tarafından da tet
kiki neticesinde vaki olacak itiraz üze
rine yapılacak muamelenin tesbiti. 

20 - İşveren, iş kanununun 13 üncü 
maddesiyle işçi lehine temin edilmiş 
olan mühlet ve tazminat mikdarların
dan daha iyi şartları işçilerine tatbik 
etmek isterse, bu usul ve şartların tas
rihi. 

21 - İŞçinin kendisine ait olup işi 
görmek için getirmiye mecbur olduğu 
aıat, edevat ve hayvanlar gibi vasıtala
rın tayini ve işçinin bu hususta İJ ka
nununun 28 inci maddesine göre hakkı 
olan tazminatı alması yolunun gösteril
mesi. 

22 - İlk sıhhi imdad, müessese dok.. 
toru tarafından bakılma, hastaneye kal_ 
dmlma, ilaçlar ve saire gibi tıbbi ted
birlerle işçinin "ve ailesi efradının,, 

müessese tarafından tedavi edilmesi 
yolunda tatbik olunan usullerin gös
terilmesi. 

23 - Sağlık koruma ve iş emniyeti 
bakımından aşağıdaki noktalarda işçi.. 

lerin riayet etmiye mecbur oldukları 
şart ve usullerin tesbiti: 

Yangından korunma, işyerlerinin ve 
işçilerin temiziiği, iş elbisesi ve işçinin 
kullanacağı korunma eşyası, "korunma 
gözlüğü, hususi eldiven, ayakkabı v. s. 
gibi" Makine, alat ve iptidai maddelerin 
kuUanılmasx, noksanların ve hasarın bil
dirilmesi, tehlikeli yerlere girme ve ora. 

1 
Jarda bulunma şartları. 

. 24 - İ§ inziabtının bilhassa aşağıda
kı hususlarda temin edilmesi: 

İş saatlerine riayet, işçilerin giriş ve 
çıkışlarını kontrol, işçilerin muvakkaten 
ve beklenmiyen bir sebeble işyerinden 
ayrılmalan, işçinin çahşma yerini mu -
vakkaten ter~etmesi ve işyerinin diğer 
kısımlarına gırmesi, mecburi dinlenme
lerde işçinin bulunacağı yer, iş esnasın
da yemek ve içmek, işçinin amirleri ve 
arkad~~lariyle münasebetlerinde riayet 
t-decegı ~uamele tarzları ve işçi olmı
yanlarm ışyerine girebilmeleri şartlan. 

25 - İ§çinin doğrudan doğruya 
b~ğlı .. bulunduğu amirlerin göstcrilme
sı, muessesedeki amirler arasında de
rece sırası, bu amirlerin hak ve vazife
leri ve işçilerin dilek ve şikayetlerini 
ne yolda bildireceklerinin tayini. 

26 - İş Kanununun 30 uncu mad
desi hükümlerine uygun şekilde alına
cak para ceazlarınııı ne gibi sebebler
le ve ne hallerde tahakkuk ve tahsil 
ettirileceğinin tesbiti, bu cezalardan 
toplanan paranın sarfedilebileceği ye
rin ve bu cezaya karşı isçi tarafından 
vaki olacak itiraz üzeri~e yapılacak 
muamelenin tasrihi. 

İHTAR: 1 - Yukarda yazılı nokta
lardan maada işveren iş kanunu ile bu
na müt~ferri nizamname, talimat, ge
nel emırlerin ve iş hayatına müteallik 
sair meri mevzuatın hükümlerine mu
halif olmamak ve bu mevzuattaki hüküm 
lerin netice veya icablarınm tekrarı 

mahiyetinde bulunmamak şartiyle ke~
di işyeri için bazı hususi şartları varsa 
bunları _da dahili talimatnamesine ila
ve etmekle mükelleftir. 

İHTAR: 2 - Bu resmi tebliğin neş
rinde işlemekte olan ve İş Kanununun 
şümulüne dahil bulunan işyerlerine 

aid olarak tanzim edilecek dahili tali
matnamelerin, işverenler tarafından 2 
ay içinde ilgili "iş dairesi bölge amir
liği" ne, tasdik edilmek üzere tevdi 
edilmesi mecburidir. 

İHTAR: 3 - İşbu resmi tebliğin 
1, 2, 3, 8, 10, ıı, 13, 18, 20, 21, 22 ve 25 
numaralarında yazıh hususların yinni 
veya daha az sayıda işçi çalıştrran iş
yerlerine aid dahili talimatnamelerde 
gösterilmesine lüzwn yoktur. 

Araba üst~d~ u~I Almangada 
fecı netıcesı y t l 

Izmir (Hususi) _ Buca yolunda ap l T l an 
feci bir kaza olmuş, bir arabacı demir Vap 1 , ımız çubukların altında can vermiştir. Ha- OT Q 
dise şöyle olmuştur: İstanbul, 14 (Telefonla) Bir 

İbrahim isminde biri demir çubuk- ~üddettenberi Alm~n~a~a bulunan de_ 
tarı yüklediği arabasiyle Seydiköye n~~yolları umum mudu~u B. Sa.~eddin 
gitmekte iken yolda uyuyakalmış, yer dun Romanya vapur~ ıle .. v~. Kostence 
lu bilen hayvan yürümesine devaın et- yolu ile ğehrimize do~ınuştür. 
miştir. Fakat biraz sonra yokuşu tır- B. Sadeddinin denızyolları namına 
manmağa mecbur kalan beygir, bir a- Almanyada yaptırılmak~ olan. 14 va-
ralık yolun kenarına sapmış, araba dev- purun inşaat işlerini tedkık_ e.tt.ıği an. 
rilmiş ve İbrahim demir çubukların al- ~aşdmaktadlr. 14 vapurda~ ~~sı Akay 
tında kalmıştır. Demir çubuklar İbra- ıdarcsinin, ikisi d-e lzmır korfez va_ 

himin kafatasını ezdiği için zavallı {e. purları şirketinindir. . . 
ci bir şekıi.lde derhal ölmüştür. Vapurların hemen hep~ının birden 

yapılmasına başlan01ış ve ınşaat epey_ 

ALENİ TEŞEKKÜR 

Kızımız Bedianm hastalığı dolayı
siyle evvelce Ankara Nümune hastane
sinde hususi bir surette tedavisini, ve 
14-9-937 tarihinde vefatı hesebiyle de 
techiz ve tekfin masarifini temin ve 
kabrine kadar rasimei vedamı ifa lut
funda bulunan Cumhuriyet Merkez Ban.. 
kası muhterem umum müdürlüğü ile 
çok kıymetli şef ve memurlarına ve ilk 
hastalığından beri insani yardımlarını 
hiç bir suretle erisgemiyen Ankaranm 
muteber tüccarlarından Bay Fahri Du
ral'a ve hastanede tedavi olunduğu müd
detçe fennin en son tekamülünü tatbik 
eden Ankara Nümune hastanesinin aziz 
doktorlarına ve kıymetli hemşire ve has
ta bakıcılarına en derin şükranlarımızı 
arzederiz. 

Büyük Annesi: Şekre Asan Yen
gesi: Hidayet Aşan, Dayıs;: 'Niyazi 

Aşan 

ce ilerlemiştir. Vapurların önümüzdeki 
marttan itibaren birer ikişer teslim edi

lecekleri söylenmektedir. 
İlk vapurlar Mersin, Mudanya \'e 

Bandırma hatlarına tahsis edilecektir. 

1 R A OY 0 . 1 
ANKARA Öğle neşrıyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 _ 
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha

berler. 
Akşam neşriyatı: - 18.30 - 19.00 

Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hüs
niye ve arkadaşları). 19.30 - 19.45 Saat 
ayarı ve aral?ça neşriyat 19.45 - 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Mah
mut Karındaş ve arkadaşları). 20.15 -
21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 - 21.15 
Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa
lon orkestrası. 21.55 - 22.00 Yarınki 
nro~ram ve İstiklal marşı 
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·------------~--------------------------------Cöhan harböırı©J~ 
~nteDüeen~ ~eırvfis 

Yazan. HARBDA ENTEılcENs sERvts .. şEFııcıNı 
• YAPAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No: 14 Çeviren: Hikmet TUNA 
• 
lngiltereyi olduğu gibi, Rusyayı da 

casusluk vehmi kaplamıştı 
Filhakika, ajan meselesinde i~in mın sevkedilmediğini haber almca ca• 

en kötü tarafı, bu kadar bol ajana nmım sıkılacağını düşündüklerinden 

güvenileınemesi idi. Rus memur- bana bu hususta hiç bir malUınat ver-
lan kom~u memleketlerdeki insanla- memeği münasib görmüı olduklarını 
ra karşı itimadsızlıklarmı gidererek, anladım. Bu böyle olmakla beraber 
onları istihbarat işlerinde. ~ullanmış ~ablonun kısm~n tamir edilmiş olma: 
olsalardı her halde daha ıyı hareket sıyle de vaziyette esaslı bir deği~iklik 
etmi§ olurlardı . olmadı. Telgraflann tarihlerine, nu-

Petrograda geldiğim zaman, har· maralarma ve acele oluşlarına hiç al-
bm ilk günlerinde İngiltereye de ya- dırı~ edilmiyordu. Bu arada yalnız 
yılmış olan casusluk vehminin burası- k k ı f pe ısa te gra lar çekilebiliyordu. 
nı da sarmış olduğunu gördüm. Bura- Bütün bu olan biten işlerden hiç bir 
da yığınla alman casusu bulunduğu- haberleri oJmıyan ve haber aldıktan 
na ~üphe yoktu. Fakat el alemin te- sonra da, hadiseye adeta inanmak is-
lefonda almanca görüşmesini yasak temiyen Londradaki memurlar, benin 
etmek ve bunu yaparken diğer taraf- hakkunda bir .sürü tikiyet yağdırma- / 
ta, yüksek makamları İşgal eden kim- ğa, sormuş oldukları Jeylere derhal 
seler aleyhinde yıkıcı bir tesir yapan cevab verilmesini istemeğe ve, fU ve-
ve insanı çileden çıkaran dedi kodu- ya bu husustaki malfımat hakkında 
larm se.-bestçe dola,..masına aldırma- ed d ı h ~· n en o ayı emen cevab verilmedi-
mak suretiyle bu casıHlarm yakala- ğini sonnağa bölşladılar. 
namıyacaklarıru görüyordum. 

Bu casusluk masallarmm en tehli
kelisi harb bakanı Suhomlinof'a atfe
dilen mesele idi. Bunu tetkik etmek 
beni epey Yordu. Suhomlinof, ukerli
ğe aid haberleri, Virbalen smır istas
yonunda bulunan jandarma albayı 
Myasoyedof vasıtasiyle Almanyaya 
yollamak suçiyle itham edilmişti. Söy
lendiğine göre, Myasoyedof bayan 
Subornlinof'un sevgilisi idi. Ve her üçü
nün de Raspuôn ile münasebette bu
lunduklan ağızdan ağıza dolaşıyor
du. Böylece ne kadar dramatik unsur 
varsa. hepsi bu hadisede bir araya 
gelmişti. Günün birinde üçü de tevkif 
edildi. Hatta Suhomlinofu Piyer ve 
Pol kalasına götüren askeri kıtayı da 
gözümle gördüm. Büroma gitmek ü
zere İngiliz rıhtnnmdan inerken, 
pencereleri sımsıkı örtülü çok eski 

·bir landonun arkasmı yalm kılıç ta-
kib eden bir ka2ak süvari bölüğiyle 
burun buruna geldim. Arabada ki
min bulunduğunu sorunca: 

- Kim olacak, eski harb bakanı! 
cevabını atdun. 

iş epi sürüncemede bırakıldı. F3kat 
sonra, dava görülmeğe başladı. Yap
tığını tetkikler neticesinde anlıyabildiği
me göre Suhomlinofun hainlik ettiğine 

dair hiç bir delil gösterilemedi. Myaso. 
yedof kurşuna dizildi; Suhomlinof ile 
kansı, neden sonra 7.mdana tıkdıncıya ka
dar, kuytu bir yere gizlenebildiler. Veni
hayet günün birinde Finlandiyada aç
hktan öldüler. Suhomlinof'un, va
zifesine karşı laubali, hasıh işe yara
maz birbakan olduğu muhakkaktı. 
Cephede cephane eksikliği olmadığı
m Car'a söyliyen de gene o idi. Yaptı.. 
ğı fedakarlık ve çektiği iztiraba kar§ı 
hükümetin kayıdsız davrandığı inti
baını halkta uyandıran, i§te bunun gi
bi insanlardı. Onun laubaliliği, kayıd
ıızbğı, kendisi aleyhinde muazzam, 
bir davanm açılmasını mucib oldu. 
Fakat, ona yüklenmiş olan suç, her 
devirde ve her memlekette görülen 
harb psikozunun meydana getirmiş ol. 
duğu neviden bir suçtu. Ordunun bi
ri bir hezimete uğrayınca ve memle
ket içindeki bir buhran, hayatı hal
kın tahammül edenıiyeceği bir §ekle 
sokunca, derhal bu vaziyetin günah
karı aranmağa başlanıyordu. Bu kurban 
aramak keyfiyeti, harbm en feci hare
ketlerinden biri idi ve bu da yalnız 

Rusyaya inhisar etmiyordu. 

Hatta, Büronun alelade işleri bile 
§Ubeler arasındaki bu intizamsızlık 
yüzünden zaman zaman yürüyemez 
oluyordu. Mesela, telgraflarımızı te. 
ati ettiğimiz, Aleksandrovsk kablosu, 

on gün işleyememiş ti; halbuki, bu 
müddet zarfında her gün bir çok ha-

berler göndenni§ olmaklığıma rağ
men, kablo bozukluğunun neden ile
ri geldiğini, meselenin neden ibaret 
olduğunu hiç kimse bana anlatmak 
lüzumunu his ebnedi. Bir müddet 
sonra ,Londradan hiç bir telgraf ala
mayınca, sinirlenıneğe batladım. Me
aeleyi iyiden iyiye araştırdıktan son
ra, telgraf memw-larının, telgrafları-

-Sonu var-

Ankaralılar 
lzmir'i 

3-lyendiler 
İzmir, (Hususi muhabirimiz tele

fonla bildiriyor) - Bugün Alsancak 
stadyomunda Ankara ve İzmir takım
ları Fuar kupası için karşılaştılar. Ha
kem İzmir takımJarı antrenörü idi. 

Talihsiz bir oyundan sonra cumar
tesi günü İstanbul muhtelitine 1 - O 
yenilen Ankara muhteliti, stadyomu 
dolduran binlerce halkın takdirini ka
zanan güzel ve hakim bir oyunla İzmir 
takımını 3 _ 1 yendi. 

Ankara muhteliti: Natık, Ali Rıza_ 
şevket, Musa - Hasan - Keşfi, Selim -
Fahri - Yaşar - Niyazi - Salih'den mü
rekkebti. 

İzmirliler birinci gün oynıyan Seyid, 
Enver, Saim ve İlyasm buhınmadrğı 
kuvvetli bir takımla ankaralıların karşı· 

sında yer aldılar. 

Ankaranm birinci golü 
Oyuna izmirliler başladdar. İlk da

kikalarda maç mütevazin geçiyordu. 
Oyun inkişaf etmemiş vaziyette idi. 
Dördüncü dakikada sağ açık Selim İz
mir sol hafınxn gafletinden istifade et

ti. Beki atlattı ve Ankaradaki oyunla
rında görmediğimiz sıkı bir şiltle tıak1-
mınm birinci golünü yaptı. 

lzmirin beraberlik sayısı 
İzmirliler bu golden sonra beş on 

dakika süren bir hakimiyet elde ettiler. 
Fakat dokuzuncu dakikada korner fır-
satını kaçırdılar. Orta muhacimleri de 
bir akın srrasındıa kaleci ile karşı kar
şıya kaldı. Topu Natık kaptı. 

14 üncü dakikada Selim İzmir mü-
dafilerinden birinin çok sert ve lüzum
suz bir çıkışiyle yaralandı. Oyunu beş 
dakika kadar terke mecbur kaldı. Bu 
sırada izmirli Hakkı geriden aldığı 

pasla topu sürerek şahsi bir gayretle 
İzmirin ilk ve son golünü attı. 

Ankaranın ikinci eolü 
Bu golü takib eden dakikalarda an

karaldar üstünlüğü ele aldılar. İzmir 
kalesini çok sıkıştırıyorlardı. Nihayet 
40 ınc1 dakikada Yaşar ikinci golü attı 
ve oyunun birinci devresi 2 - 1 Ankara 
muhtelitinin lehine 'bitti. 

IK1NC1 DEVRE 
İkinci devre için takımlar sahaya 

çıktıkları zaman An.kıara rnuhtelitinin 
on kişi olduğu görüldü. Selim sakat· 
]andığı için oynamıyordu. Yerine bas
kasmm da girmesine izin verilmemiştl. 

Ankara muhteliti on kişi olduğu hal
de bu devrede daha canlı ve güzel oy
nadı. Fahrinin ayağiyle bir de gol çıka
rarak 3 - 1 maçı kazandı. 

Selimin rahatsızlığı mühim değil

dir. Takımda en iyi oymyanlar: Hasan, 
Niyazi, Yaşar ve F~hridir. 

Ankara muhteliti yarın İzmirden 
ayrılacaktır. 



iktisat velcaletinden: 
Ankara vilayetinin Kalecik kazasına tabi Mahmutlar köyünde şi

malen Avluca tepesinden Çidem tepesine hattı müstakim, şarken 
Çidem tepesinden başlayıp Kıranardı tepesinden geçerek kum Çev
lik kayası tepesine hattı münkesir, cenuben Kum Çevlik kayası 
tepesinden Kızıl Kırmalar tepesine hattı müstakim, garben Kızıl 
Kırmalar tepesinden hudud başlangıcı olan Avluca tepesine battı 
müstakim ile mahdud ve mesahai sathiyesi 319,2 hektardan ibaret 
arazide Aglih, Mazhar ve Salih tarafından 31 mayıs 934 tarihli ve 
1/18 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çıka
rılanLiğnit madeni 99 yıl müddetle adı geçenler uhdesine ihalesi 
icra olunacağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddele
rine tevfikan bir gQna itirazı olanların 1.8.937 tarihinden itibaren 
iki ay içinde Ankarada iktisad vekaletine ve mahallinde vilayet 
makamına baistida müracaat eylemeleri ilan olunur. 2-3814 

Kültür l1akanlığından: 
1 Kültür bakanlığı hademelerine 36 takım elbise ve kasket yap· 

tırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 Bu işin muhammen pedeli 900 liradır, muvakkat teminatı yüzde 

yedi buçuktan 67.5 liradır. 
3 Şartnamesini görmek istiyenlerin levazım direktörlüğüne ve 

eksiltmeye gireceklerin de 20 eylül pazartesi günü saat 15 de le
vazım direktörlüğünde toplanan komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (3212) 3-4768 

Nafia veli.aletinden: 
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 açık eksiltmesi yapılacaktır. 

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-

nü saat 14 de komisyonda bulunmaları lazımdır. (3215) 3-4789 

k:urıımıı S])Or 

geııel ınerk:eziııden: 
Kurum bürosunda çalışmak üzere alınacak memuru seçmek için 

talipler arasında yapılan imtihanda istenilen derecede makine ile 
seri yazan bulunamamıştır. 

Bu şeraiti haiz olup talip olanlar arasında yeniden imtihan ya
pılacağından isti yenlerin 17 eylül perşembe günü saat on altıya ka-
dar Yenişehirde Kurum merkezine müracaatları. 3-50ll 

1\nkara inlıi~arlar 
haşmüdiirlii~{İn; 'Pu= . . 

Çankırı şimendüfcr io;tasyonundan Cankm inhisarlar deposuna 
ve bu mahalden Ilgaz, Şabanozü kazaları inhisar idarelerine nakle
dilecek mamulat açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bir senelik nakliyatın muhammen bedeline nazaran muvakkat 
teminat (29) lira 80 kuruştur. 

Açık eksiltme ve ihale 24.9.937 tarihinde cuma günü saat 16 da 
baş müdürlükte toplanacak komisyonda icra edileceğinden talihle
rin muvakkat teminat paralariyle birlikte tayin olunan gün ve sa-
atta komisyona gelmeleri ilan olunur. (3332) 3-4967 

nl{ara tarilı. 

fakülte i 
dil, coğrafya 

diı·elitörlüğünclen : 
l - Talebe kaydı 10 eyliıl 937 den 10 teşrini evel 937 akşamına 

kadar yapılacaktır. Kayıt olmak için lise olgunluk şehadetnamesi, 
nüfus cüzdanı. aşı kağ)dı, sıhat raporu, iyi hal mazbatası, altı fo. 
toğraf ve bir istida ile Fakiılte idaresine bizzat müracaat edilmeli
dir. 

2 - Bu sene yatılı talebe alınmıyacaktır. 
3 - İkmal imtihanlarına 4. teşrini evci. 937 de, derselre 11. teş-

rini evel 937 de baslanacaktır. (3203) 3-4797 

Ankara P. 'l,. 1~. Miidürlüğünden: 
l - Ankara telgraf muhabere salonunun yağlı boya ile boya

tılması 15 giın müddetle açık eksiltmeye konuldu. 
2 - Keşif bedeli 678.35 muvakkat teminatı 50.88 liradır. 
3 - İhale 20 eylül 937 pazartesi günü sat 15 te P. T. T. müdür

lüğü komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Taliblerin mezkur günde teminat paralarını Md. lük vez-

nesine yatırarak komisyona müracaatları. (3280) 3--4878 

Nafıa Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: İstanbul Beşik

taş rıldızda bulunan teknik okulu tedrisat binasında şartnamesine 
göre yapılacak hedmiyat; çatı inşası, betonarme döşemeler, su ve 
elektrik tesisat ve teferruatıdır. 

2 - Keşif bedeli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki 
saat eveline kadar mektebimizden alınacak irsaliye ile yüksek mü
hendis mektebi muhasebesine yatırılacak olan ilk teminat 7122 lira 
82 k:.ıruştur. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve teferruatı yüksek mühendis mek
tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde a
lınacak makbuzun ibrazı şartiyle mektebimizce verilir. 

4 - Eksiltme 20.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 1~ 
de Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhasebeciliğinde 
toplanacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarınr eksiltme saatından bir sa. 
at eveli yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanan komi&• 
yon başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır. Postada va· 
ki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için nafıa vekaletinden alınmış ve 
en az 30.000 lira tutarında betonarme bina inşaatı yaptığına dair 
müteahhidlik vesikası. ve cari sene ticaret odası belgeleri bulun-
mak llizımdır. (5616) 2-4608 

Nafıa Vekal~tinrlen: 
Yapı işleri ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara maliye vekaleti garaj bi
nası ilavei inşaatıdır. 

Keşif bedeli 4990 liradır. 
2 - Eksiltme 16.9.937 perşembe günü saat 15 de nafıa vekileti 

yapı işleri eksiltme komiyonu odasında pazarlık usuliyle yapıla
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 25 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 374 lira 25 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve yapı işleri umum müdürlüğünden a
lınmış fenni. ehliyet vesikası ibraz etmesi lazımdır. (3305) 

3-4934 

ULU! 

Siyasal Bilgiler Okuluna 
l{ahul şartları 

Siyasal bilgiler okulu yüksek dereceli bir meslek ve ihtısas 
müessesesidir. Son sınıfta okurlar mali, idari ve siyasi şubelere ay· 
nlırlar. Knktan fazla alınacak talebe maliye vekaelti hesabına 
tahsil edeceğinden bu okurlar son sınıfta mali şubeye ayrılacak
lardır. 

Namzed kaydı 25 ağustos 193i den 25 eylül 1937 ye kadar An
kara'da siyasal bilgiler okulunda lstanbul"da yüksek öğretmen o
kulunda her hafta pazartesi ve perşembe günleri sabahleyin saat 
10 • 12 öğleden sonra 14 • 16 arasında yapılır. 

Kayıô için getirilecek evrak şunlardır: 
Diploma ve hüviyet cüzdanı aı.ılları 
6 tane 4.5X6 boyunda fotoğrafi 
Aşı kağıd'P. 
Namzedler araı.mda türkçe kompozisyon ve edebiyat. tarih, 

coğrafya, tabiiye, riyaziye. felsefe ve lisan derslerinden 27 evlül 
1937 de başhyacak olan bir seçme sınavı yapılacaktır. 

Fazla tafsilat için lise bulunan yerlerde maarif müdürlükleri
ne, Ankara'da siyasal bilgiler okuluna ve İstanbul'da yüksek öğ-
retmen okuluna müracaat edilmelidir. (3017) 2-4543 

Ziraat Velialetinden : 
Muşamba cilası 500 Kutu (kiloluk) 

Vim 300 
Hasır süpürge 100 Tane 
Tüy tozak (No: 16) 250 " Kıl fırça 50 ,, (sapı ıle) 

Sarı bez fırça 50 ., 
,. cam bezi 100 ., 

Kaput bezi (Kalın) 50 Top (27,5 metrelik) 
.. ,. (İnce) 25 .. .. 

Sabun 100 Kilo 
Kaol 50 Kutu (1 2 kiloluk) 
Kanaviçe 100 Metre 
Mermerşahı 1 Top 
Yukarıda cins ve mikdarları yazılı 13 kalem temizlik levazımı 

mevcud nümunelerine göre açık eksiltme ile alınacaktır. 
Muhammen bedeli l 796 lira 50 kurstur. İsteklilerin 134 lira 74 

l{urus muvakat teminat yatırarak 15.9.937 çarşamba günü vekalet
teki satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(3151) 3--4708 

Jandarma 
ı~ara satın 

~enel 
alma 

komutanlı~ı An 
komisvonunclan: 

1 - Toptan veya kösele ile perçem ve vakete ayn ayrı en u
cuz fiat teklif edene ihale olunmak kaydiyle kırk binden elli bin 
kiloya kadar kösele ve dört bin kilo perçem ile otuz bin kilodan 
kırk bin kiloya kadar vakete alımı 22.9.937 çarşamba günü saat ( 10) 
da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 - Bir kilo kösele (169) bir kilo perçem (100) ve bir kilo va
keteye (249) kuruş fiat tahmin edilmiş köselenin ilk teminatı 
(5475) perçemin (300) vaketenin (6230) liradan ibaret bulunmuştur. 

3 - Buna aid şartname (991) kuruş karşılığında komisyondan 
alınabilir. Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı bel
ge ve ilk teminat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarrnı belli gün eksiltme saatından en geç bir saat evel ko-
misyona vermiş olamaları. (3092) 3-4723 

Aıık.ara P. T. T. MiidürlÜr.,Oiinden: 
1 -- Ankara telsiz istasyonunda depo edilen 2530 direğin An

kara şimendüfer istasyonuna nakli 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhale 20 eyliil 937 pazartesi günü saat 15 ele yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 885.SO ve muvakkat teminatı 66.41 liradır. 
4 - Talihlerin ihale günü teminatlarını müdürlük veznesine 

yatırmış olarak müdürlük binasında müteşkkil komisyona müraca-
atları. (3281) 3-4879 

Nafia vekal~tinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderec ıslahı kanalla

rından Sağlık kanalının 7+510 uncu kilometresinde yapılacak bü
yük Şüt inşaatı 

Keşif bedeli (116.747) lira (6) kuruştur. 
2 - Eks~l~e, 21 eylül 937 tarihi~e ~~~!layan salı günü saat 15 

de nafıa vekaletınde sular umum müdurlugu su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 --:- ts~ekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık ışlerı genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (5) lira 
(84) kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is:eklile~in; (7087) lira (50) 
kuruşh.~k muvakkat teminat vermelcrı ve laakaJ (50.000) liralık 
mümas~] _nafı~ işlerini teahhüd edip muv:ffakiyetle bitirdiğine ve 
bu kabıl ışlerı başarmakta kabiliyeti olduguna dair Nafıa vek.5.letin
den alınmış -müteahhidlik vesikasını ibraz etmeleri. 

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

(2948) 2-4487 

Harta Gene] Direktörlüğünden 
1 - 100 adet mahruti çadır için verilen fiat gali görüldüğünden 

işbu çadırlar gene kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel (6500) liradır. Teminatı muvakkate 

487 _lira (50) .kuruştu: •. Eksilbne günü 24.9.93.? cuma günü saat (15) 
dedır. _İsteklıler şeraıtı anlamak üzere her gun ve eksiltmeye gire
ceklerın de teklif mektublarını ihale saatından bir saat evel Cebe
cide harta genel direktörlüğü satın atma komisyonuna vermeleri. 

(3271) 3--4870 

Nafia vekaletinden: 
Yapı işleri ilanı 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara siyasal bilgiler okulunda ye
niden yapılacak jimnastikhane, yemekhane ve müteferrik tadilat 
işleri inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 110,000 liradır. 
2. Eksiltme 23.9.937 perşembe günü sa~t 15 de nafıa vekaleti 

yapı işleri umum müdrüğü eksiltme komısyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksi!~e şartnamesi ve buna ~.üte~~=~i evrak 550 kuruş be
del mukabılmde yapı itleri umum mudrlugunden alınabilir. 
4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6750 liralık muvakkat te
min.at ve:mesi ve n~fıa vekal~tinden .. a~~n~ı~ yap~ müteahhidliği 
vesıkası ıbraz etmesı ve yaptıg[ en buyuk ışın 70 bın liradan aşağı 
olmaması lazımdır. 

5. isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3154) 3-4763 

Ankara valiliği ıdcn: 
Polatlı • Eskişehir yolunda Sakarya üzerindekı Beylik köprü 

tamir işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 20.9.937 pazartesi günü saat 14.5 da daimi encümen O• 

dasında yapılacaktır. Keşif bedeli (1683) lira (29) kuruş~ur ve mu• 
vakkat teminatı (26) lira (30) kuruştur. 

İstekliler ticaret odası vesikasiyle teminat makbuzu ve nafıa 
müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte olarak yu~ 
karıda geçen gün ve saatta daimi encümene müracaatları. 

isteklilerin keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde 
gözden geçirebilirler. (3189) 3-4751 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak 3 adet sigara maki· 

nesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 30000 lira, muvakkat teminat 2250 liradır. 
3 - Eksiltme 12.X.937 tarihine rastlayan sah günü saat 15 de 

Kabatasta inhisarlar levazım ve mü'bayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname 150 kurut mukabilinde her gün yukarıda adı ge
çen komisyondan alınabilir. 

5 - Münakasaya girebilecek makineler (Molens) (StandardJ 
( M üller) fabrikaları makineleridir. 

6 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve % 7.5 teminat 
akçasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç sa· 
at 14 de kadar adı geçen komisyon baskanlığına makbuz mukabi· 
linde verilmiş olmalıdır. (5534) 2--4504 

Ankara ValiJiiinden 
1. 

1 - 6.9.937 pazartesi günü eksiltmesi yapılacakken taliiJ çııc· 

madığından ihale edilemiyen 2 bin teneke benzinin alınması 7.9.937 
tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 6650 liradır . 
3 - İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 498 lira 7 5 kuruşluk 

muvakkat teminatları ile birlikte her pazartesi ve perşembe günleri 
saat ı 5.30 da vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri. 

4 - İstekliler buna aid ~artnameyi nafıa müdürliığünde göz• 
den geçirebilirler. (3275) • 3-4875 

k.urumu 
genel merli:ezindeıı: 

l - 8 sekiz tonluk, mazot yakar dizel motörlü mütekamil biı 
tayyare meydan silindiri 

2 - Bütün tesisatı fabrikada yapılmış, son sistem bir sıhi im
dad otomobili alınacaktır. 

Vermek istiyenlerin 25 eylül 937 akşamına kadar teklif mek· 
tublariyle kataloğlarını Ankarada kurum merkezine göndermeleri 
ilan olunur. 3-4917 

Adlive Vekaletinden: . 
1 - Vekalet ve temyiz mahkemesi odacı ve müvezzileri için 

şartname ve nümunesi veçhile 98 takım elbise ve kasket yaptırıl
ması işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak elbise ve kasketlerin kumaş nümunesi adliye ve: 
kaleti levazım müdürlüğünde mevcud olup istekler şartnameY1 

parasız olarak adı geçen müdüriyetten alabilirler. . 
3 - Bedel muhammen 2156 liradır. İstekliler muvakkat ternı· 

natı olan 161 lira 75 kuruşa aid 2490 sayılı kanunun 17 inci mad· 
desi mucibince teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte 28.9. 
937 sair günü saat 15 de vekalet levazım ve daire müdürlüğu oda-
sında toplanacak komisyona müracaatları (3303) 3-4937 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
Gümrük: merl{ez l{uı·su 

müdürl~Oiiııden : 
Bu sene kursa hariçten imtihanla beş talebe alınacaktır. İstekli· 

terin en az orta tahsili ikmal etmiş olmaları ve memurin kanunu mu· 
cibince memur olabilmek evsafını haiz bulunmaları lazımdır. Lise 
tahsilini bitirmiş olanlar tercihan ve imtihansız alınacaktır. istek· 
lilerin 20 eylül 937 tarihine kadar nüfus tezkeresi, aşı ve mekteb 
şehadetnamesi birlikte bir istda ile kurs müdürlüğüne müracaat et· 
meleri. (3347) 3-4959 

Eminyet umum müdürlüğünden 
1 - Ankara polis enstitüsü için elde mevcud nümunesine ve 

şartnamede yazılı vasıflarına göre 350 battaniye açık eksiltme u· 
suliyle 17.9.937 cuma günü saat on beşte ıatm alınacaktır. 

2 - Battaniyenin beher tanesine 12 lira kıymet biçilmiştir. 
3 - Bu işe aid şartnameyi almak ve nümuneyi gnnek istiyen· 

lerin Emniyet umum müdürlüğü satın alına komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 341 lira 25 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mektubiyle 2490 sayılı kanunun 2·3 cü madde• 
!erinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü tam saat on beşte 
komisyona gelmeleri. (3103) 3-4643 

Aiıkara Valiliğinden 
1 - 6.9.937 pazartesi günü saat 15.S da eksiltmesi yapılacak l· 

ken talib çıkmayan Ankara - Kırşehir yolunun 56+000-69+300 
üncü kilometreleri arasında yapılacak toprak tesviyesi, sınai ima· 
lat ve şosa inşaat ve esaslı tamiri i~leri 7.9.937 den itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (33427) lira (53) kuruştur. 
3 - İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 2507 lira 6 kuruşluk 

muvakat teminatiyle nafıa vekiletinden aldıkları 937 yılına aid 
müteahhidlik fenni ehliyet vesikası ile birlikte her pazartesi ve 
perşembe günleri saat 15.5 da vilayet daimi encümenine müraacat 
etmeleri. 

4 - İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdrlüğünde 
gözden geçirebilirler. (3276) 3-4877 

----~-------------------------------------------------
Maliye vekaletinden: 
Kalöriferler için alınacak 350: 450 ton yerli kok kömürü kapa• 

lı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
Tahmin bedeli (on üç bin elli) ve ilk teminatı (dokuz yüz yet· 

mit sekiz) lira (yetmiş beş) kuruştur. 
Eksiltme 27.9.937 pazartesi güni.İ saat·15 de vekalet levazım ınii· 

dürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Şartname Ankarada levazım müdürlüğünde ve lstanbulda Dol• 

mabahçe de vekalet evrak[ matbua ambarı memurluğunda görüle
bilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve ilk teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektublariyle birlikte kanunun tarifatına ve şartnamedeki şeraiti: 
ne uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektublarmı havı 
kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evel komisyon riya• 
setine vermeleri. (3233) 3-4892 
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Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürli.iğü Satınalma Komisyonu ilanları 

1 - Bir metresine tahmin edilen fiyatr 315 kuruş olan 180.000 
metre kaputluk kumaş ile bir metresine tahmin edilen fiyatı 290 
kurş olan 230.000 kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla ayrı ayrı a
lınacaktır. 

2 - Kaputluk kumaşın şartnamesini 2835 kuruşa elbiselik ku
ınaşm şartnamesini 3335 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. ı 

3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı yirmi altı . bin dört yüz o
tuz ve elbiseliğin ki otuz bin dört yüz otuz liradır. 

4 - Kaputluk kumaşın ihalesi on yedi eylül 937 cuma günü sa
at 11 de ve elbiselik kumaşın ihalesi on sekiz elyül 937 C. ertesi 
günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılr kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazdı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarmdan en az bir saat evel M. M. V. SA. 
AL. KO. na vermeleri. {3156) 3-4709 

t LAN 
1 - Beher metresine tahmin edilen fita 30 kuruş olan (430000) 

dört yüz otuz bin metre haki astarlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini (645) kuruşa almak ve örneklerini görmek is-

tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminatı (7700) liradır. 
4 - İhalesi 27.9.937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayrlı kanunun ~ ve 3 cü 

maddesinde yazılı vesikaları ile teminat ve teklif mektublariyle 
birlikte ihale saatmdan en az bir saat evel M. M. V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3208) 3-4824 

BtLtT 
Yapı: - Harb okulu ahırında çatı arası bölme yapısı açık ek

siltmeye konmuştur. Keşif tutarı: 4895 lira 51 kuruştur. Keşif ve 
şartnamesi parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 17.IX. 
937 cuma günü saat 10 dadır. İlk teminatı: 367 lira 16 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 

2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. 3-4640 

İLAN 
1 - Yerli veya yabancı fabrikalar mamUlatı olan ve her bir met

resine tahmin edilen fiyatı 60 kuruş olan 141.000 metre arka çan
tahk bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 423 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 5480 beş bin dört yüz seksen liradır. 
4 - İhalesi 15.10.937 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü . 

maddelerinde yazılı vesikal...rı ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarmı ihale sa.tından en az bir saat evel M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (3052) 2-4580 

l LAN 
l - Yerli vttya yabancı fabrikalar maı::ıulatı olan ve her bir 

metresine tahmin edilen fiyatı 95 doksan beş kuruş olan 157 yüz 
etli yedi bin metre ekmek torbalık bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 746 kuruşa almak ve örneklerini görmek is
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - tık teminat mikdarı 8707 lira 50 kuruş sekiz bin yedi yüz 
yedi lira elli dir. 

4 - İhalesi 15.10.937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Mün"kasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublannı ihale satmdan en az bir saat eve] M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (3053) 2-4578 

İLAN 
1. - B~r metresine tahmin edilen fiatı 24 kuruş 25 santim olan 85 

santım enınde 120000 ita lo7000 metre çaınasrrlık bez ile bir tanesine 
tahmin ed ilen fiatı iki y uz elli kuruş olan o~ beş bin tane yün fanila 
ve beh er kilosuna 245 kuruş fiat tahmin edilen 15:20000 kilo yün ço
rab iplıği kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Çamaşırlık bezin ilk teminatı 3037 lira 32 kuruş ve şartna
tnesi 205 kuruş. Yün fanilanın ilk teminatı 2812 lira 50 kuru§ ve 
şartname bedeli 188 kuruş. Yün çorap ipliğinin ilk t-eminatı 3675 li
ra ve şartname bedeli 245 kuruş. 

3 - Çamaşırlık bezin ihalesi 30.9.937 perşembe günü saat 11 de 
ve yün fanilanın ihalesi aynı günde saat 14 de ve yün çorap ipli-
ğinin ihalesi de aynı günde saat 15 dedir. . 

4 - İstekliler 2490 sayılı k<illunun 2. ve 3. üncü maddelerinde 
yazılı vesaikle teminat ve teklif mektublariy1e birlikte belli gün 
ve saat;nden en az bir saat evvel M.M.V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3338) 3-4977 

t LAN 
1) İki adet perçin imal makinesi kapah zarfla eksiltmeye kon

ınuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 18.500 Jira olup ilk teminat parası 1387 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 18 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cücü mad

delerinde istenHen belgeleriyle birlikte teminat ve teklıf mektub
larınr ihale gün ve saatında en geç bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonun:.ı vermeleri. (3054) 3--4639 

f LAN 
Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 

Aktaş sırtlan denmekle marııf saha üzerinde elyevm kazıklarla 
tahdid edilen ve hartası çıkarttırılınakta olan arazi ciheti askeri
yece üzerine binalar yapıln.ıak üzere menafii umumiye namına is
t;mlak edilecektir. işaret kazıktan dikilen yerler elyevm biçilmiş 
tarladır ki yapılan so-uşturmalardan bu tarlaların bir kısmının 
Solfasol köyü h_alkına ve bir kısmının da şehir halkına aid olduğu 
anlaşrlmıştır. Bınaenaleyh mal sahihlerinin hukuku ziyaa uğrama
mak i_in kendiJerine aid yerl~ri göstermek üzere eylül 937 sonuna 
kadar mi1Ii müdafaa vekaleti inşaat şubesine müracaatları ilan o-
lunur. (3026) 2-4544 

İ L A N 
27.9.~37 tarihind7 i_halc edileceği iHln edilen 1132 lira 27 kuruş-

luk tamır malzemesının e>lınmasından vaz geçilmiştir. 3--5018 
!LAN 

1 - İzm.irde Gaziemirde yaptmlacak atelye inşaatı kapalı zarf
la eksiltmeye konulm1•ştur. 

2 - Keşif bedeli 272 bin liradır. 
3 - İhalesi l birind teşrin 937 cuma günü saat 11 de M. M. V. 

satın alına KO. da yapılacaktır. 
4 - Şartname, keşif ve projeler 1360 kuruşa M. M. V. satın al

ma KO. dan alınır. 
5 - İlk teminat 14630 liradır. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanunt teminat ve 2490 sayılı kanu

n~ 2 .. ve 3 ün~ü. maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnaıneni.n 
4 uncu maddesının (F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte teklıf 
nıektubla.rmm ihale saatmdan behemehal bir saat eve! M. M. V. 
satın alma KO. na vermeleri. (3341) 3-5014 

1 LAN 
. 1 - Eslcişehirde yaptırılacak bir çift hangar kapalı zarfla ek

•ıltmeye konul.muştur. 
2-1halesi 2 birinci teşrin 937 cumartesi günü saat 11 de M. M. 

V. satm alına KO. da yapılacaktır. 
3 - İlk teminat 9529 lira 67 kuruştur. 
4 - Şartname ke§if ve projeler 828 kuruşa M. M. V. satın alma 

K:O. dan alınır. 
5 - Keşif bedeli 155 bin 593 lira 42 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nu.~ 2 ve 3 üncü maddeler.inde yazılı belgelerle idari şartnamenin 
4_ uncü madde inin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte tek
hf mektublarının ihale saatından behemehal bir saat evel M. M. V. 

İLAN 
Muhammen bedeli 12300 lira olan 600 ton Süpersiman 24.9.937 

cwna günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 922.50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteabhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri 15.zımdır. 

Şartnameler parasız 
Haydarpaşada tesellüm 

(3222) 

olarak Ankarada maJzeme dairesinden, 
ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

3-4821 
l LAN 

Muhammen bedeJi 54600 lira olan 40 kalem lokomotif ve ten
der tekerlek takımlarivle 35104 lira muhammen bedelli 93 kalem 
dingil, piston, muylu piston kolları ve saire 28.10.937 perşembe gü
nü saat 15 den itibaren ayrı ayrı Ankarada idare binasında kapalı 
zarf usuliyle satın alınacktır. 

Bu işe girmek i~tiyenlerin tekerlek takımları için 3980 ve di
ğerleri için 2632.80 lıralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 17 5 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (3314) 3-4926 

İLAN 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı üç 

kalem malzeme 26.10.937 sah günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankrada idare binasında satın almacaktır 

Bu işe girmek istiyenlerin her kalem 
0

hizasında gösterilen mu
vakkat teminat ile kanuı;un tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhitlik vesikası .ve tek_lıflerini aynı gün saat 14 de kadar komis
yon reisliğne verımelerı lazımdır. 

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

Muhammen Muvakkat 
Bedeli Teminatı 

Cinsi Lira Lira 
1 - Muhtelif civatalar 33318 2498.85 
2 - Maden ve ağaç vidalar 4986 373.95 
3 - Rondela, gupilya, balnr perçinJer 2751 206.33 

(3235) 3-4854 
l LAN 

Muhammen bedeli 38788,21 lira olan 276 kalem muhtelif elek
trik tesisat malzemesi 1~.10.937 cuma günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankarada ıdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek .i~~iyen~erin 2909,12 U.ralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettıgı vesıkaları ve nafıa müteahbidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnaınele~_ 194 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. Numuneler Haydarpaşa tesellüm şefliğinde görüle-
bilir. (3355) 3-5015 

(._ ____ An __ k_a_ra_ Belediye Reisliği _ı_ıa._n_ı_a_n _____ f 

Mahallesi 
Cebeci 

" 
" 

Sokak 
o 
o 
o 

1 LAN 

Cinsi 
Hane ankazı 

,, .. 
" " 

" o " " 

Ada 
522 
522 
522 
522 

Parsel 
36 
57 
86 

169 

Muhammen 
bedeli 

Lira 
125 

75 
170 
250 

Yukarıda kayıdları çıkarılan hane ankazlarınm 20.9.937 tarihine 
müsadif pazartesi günü pazarlık suretile ihale edileceğinden talip
ler yevmi mevzkfırda saat 16 da belediye imar müdürlüğünde müte-
şekkil komisyona müracaatları (3272) 3-4871 

t L A N 
Temizlik hayvanatı için 67600 kilo yulaf ile 54100 kilo kuru ot 

12 teşrini eve! 937 salı gününe kadar bir ay zarfında pazarlıkla a
lınacağından isteklilerin her cuma ve salı günleri saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (3376) 3-5022 

t L A N 
1 - Yenişehirde 1045 inci adada 2 parselde 229 metre murabbaı 

belediye malı arsaya istekli çıkmadığından arttırması on gün u
zatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1347 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 103 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 21 eylül 937 salr günü saat on buçukta be-
lediye encümenine müracaatları. ( 337 5) 3--5021 

! L A N 
1 - Otübüs idaresine alınacak elektrik malzemesi on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye komılmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 4900 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 367.S liradır. 
4 - Şartn~mesini görmek istiyenlerin .. h~ gün yazı işleri kale· 

mine ve ısteklılerin de 28 eylül 937 salı gunu Saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatları. (3377) 3-5023 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonu llanlll_!ı 

--------~--~--~ 
1082 CİFT ERAT FOTİNİ 

Tahmin edilen bC°deli 5410 }ira olan yukarıda yazı:lı erat fotini 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm ~a komisyonunca 27.9. 
937 pazartesi günü saat 15 de kapalı .z~rfla ı~aıe edilecektir. Şartna· 
me parasız olarak komisyondan verı~ır. Talıplerin muvakkat temi
nat olan 405 lira 75 kuruşu havi tekl.ıf mektuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona venncle~ı ve k_endilerinin de 2490 numa
ralı ~anunun 2. ve 3. maddelerindekı vesaıkle mezkur gün ve saatte 
konusyona müracaatları. (3264) 3--4865 

Ankara Valili~inden: 
Keşif bedeli 1201 lira 66 kuruştan ibaret bulunan Bala kazası 

~?sus) idare dispanser binası11:ın _tamiri ~ç~n ~alib zuhur etmedi
gmden 2490 sayılr kanunun 7 ıncı maddesının ıkinci fıkrasına gö
re bir ay müddetle pazarlığa konrn~ş~ur. İst~klilerin her pazartesi 
ve perşembe günleri saat 14.30 da vılayet daımı cncümennie müra-
caatları. (3168) 3-4729 

Ank.ara Valiliğinden: 
Ankaranm Yeni sincan köy.ünde yapılacak (100) göçmen evi in

şaatına aid keşifname tadil edıler.ek muhammen keşif bedeli beher 
ev için (884) lira (91) kuruş üezrınden 29.9.937 çarşamba günü saat 
15 de, Ankara vilayeti binasında toplanacak komisyon huzurunda 
ihalesi yapılmak üzere 20 gün müddetle kapalı zarl usulü ile tekrar 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Muvakkat temınat (5674) lira (55) kuruştur. 
(Teminat kızday cemiyeti umumi merkezi namına mal sandık

la:rınca emaneten alrnacaktır.). 
2 - Alakadarların yukarıda adı geçen günde, tekliflerini ti

caret odası vesikasım ve teminat mektubu veya makbuzlarını n'iha
yet saat 14.30 a kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip 
mukabilinde bir numara pusulası a1maJarı şarttır. 

satın alma KO. na vermeleri. (3340) 3-5013 
İstiyenler şartname ve keşif evrakını Ankara ve İstanbul iskan 

ı müdürlüklerinde görebilirler. (3381) 3-5019 

7 =---= 

1 
Ankara Levaz1m Amirliği Satınalma 1 

Komisyonu Hanları 
..... ~--~--~~~-- --~~~~~-----

t LAN 
Muhammen Muvakkat İhalenin 

Cinsı M iktarı bedeli teminatı tarihi günü saati 
Kilo Lira Lira Krş. 

Un 650000 84500 5130 17-9-937 cuma 9 
Sığu eti 150000 25500 1912 50 ,. ,, 11 
Arpa 600000 15000 1125 ,, ., 15 

Sarıkamış garnizonu ihtiyacı için yukarda cins ve miktarlariy• 
le ~uhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı üç kalem er• 
zakın yukarda yazıh gün ve saatlerde Sarıkamış askeri satın alma 
komisyonunda kapalI zarf eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 syılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel mezkur komisyona vermeleri. (3125) 3-4667 

İLAN 
1 - Merzifon kıtaatı ihtiyacı için kapah zarfla eksiltmeye ko

nulan una istekli çıkinadığından tekrar 167 ton un kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 16. 9. 937 perşembe gtinii saat 15 de Safranbolu 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun muhammen bedeli 14 kuruş ve muvakkat teminatı 
1754 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebiJir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve ıe
nıinat makbuı:lariyle teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. (3127) 3-4669 

iLAN 
Sarıkamış birlikleri ihtiyacı için eksiltmeye konulan sade ya· 

ğma teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar 30 bin kilo sa
de yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 16. 9. 937 perşembe günü saat 10 da Sarıkamışta as
keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Yağm tahmin bedeli 
25500 lira ve ilk teminatı 1912 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartname
sini görmek istiyenler komisyona müracaatları. İstekli1erin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat makbuz
lariyle teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evveline 
kadar mezkur komisyona vermeleri. (3124) 3-4666 

İLAN 
1 - Trabzon garnizonu ihtiyacı için 256 ton un kapalı zarfla. 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 16. 9. 937 perşembe günü saat 
16 da Trabzon kalesindeki satın alına komisyonunda yapılacaktrr. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30720 lira ve muvakkat teminatı 
2304 liradrr. Şartnamesi 154 kuruş mukabilinde komisyondan verilir, 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektuplarım ihale saatin
den en az bir saat evveline kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(3126) 3-4668 
!LAN 

62 ton sığır eti kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin be· 
deli 17360 liradrr. İlk teminatı 1302 liradır. Eksiltme 20.9.937 pazar
tesi günü saat 16.30 da Erizncan tümen karargalıınddki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü ticaret odasında 
kayrdlı bulundukları arttırma ve eksiltme ve ih21ıe kanunpnun 32, 
33, 34 madelerind~ki esasata uygun olarak verecekleri teklif mek
tubları 20 eylül 937 saat 15.30 da komisyona vermeleri veya posta 
ile göndermeleri lazımdır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün 
satın alma komisyonunda görebilirler. (3197) 3-4771 

1 LAN 
232 ton sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin 

bedeli 53360 liradır. İlk teminatı 3918 liradır. Eksiltme 20 eylül 
937 pazartesi günü saat 17 de Erzincan tilin satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale günü ticaret odasına kayıd
h olduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Şartnamesini görmek 
istiyenler 270 kuruş mukabilinde komisyondan alabilirler. İstek
lilerin kanunun 32, 33, 34 maddelerindeki esasata göre verecekleri 
teklif mektubları 20 eylül 937 günü saat 17 kadar komisyona veril-
miş bulunacaktır. (3198) 3-4772 

t LAN 
Muhammen Muvakkat 

Cinsi Miktarı Fi atı teminatı 
Kilo Krş. Lira 

İhale güniJ 
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 edi1ecektir. İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarivle ihale 
saatlerinden bir saat evveline kadar mezkur komisyona müracaat· 
ları. (3108) 3-4661 

İLAN 
Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı ıçın kapalı 

zarfla eksiltmede iken pazarlığa çevrilen 300 ton sömikok kömü
rün ilk pazarlık gününde istekli çıkmadığından bir ay pazarlık 
müddetinin sonu olan 23.9.937 tarihine kadar pazarlığı devam ede
cektir. Kömürün tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 lira 
şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. İsteklilerin kanu
nun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlariyle yazılı 
güne kadar pazarlığı yapılmak üzere her gün levazım amirliği sa-
tın alına komisyonuna gelmeleri. (3365) 3-5017 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Belediyece dizel makineli 3 adet süpürgeli arazöz ile 5 vidaj 

otomobili peşin para il esatın alınacaktrr. 
Bu arabaları vermeğe istekli olanların belediyede mevcud tekiH 

şartnamesiyle, fenni şartnamesine ittili peyda ederek son teklifle
rini havi kapalı zarfları 15.10 937 günü saat 16 dan evci belediye re-
isliğine tevdi etmeleri bildirilir. (3363) 3-5016 

Aııkara valiJiiinden: 
Keşif bedeli (22/98) lira (75) kuruştan ibaret olan Çerikli 

Sungurlu yolunun 0+000-1+00 inci kilometreleri arasında yapı
lacak sınai imalat ve şosa inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksiltme 27.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14.5 da 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. İstekliler teklif 
mcktublan ticaret odası vesikası ve 1709 lira 91 kuruşJuk muvakkat 
teminat mektub veya makbuzları, nafıa vekaletinden aldıkları 937 
yılına aid müteahhidlik ehliyet vesikalariyle birlikte aynı günde 
saat 14.5 a kadar encümen riyasetine vermeleri. istekliler keşif ev .. 
rakiyle şartnamesini her gün nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(3321) 3-4933 

Ankara valiliğinden: 
Vitayet hizmet otomobilinin bir senelik benzin ihtiyacı şartna• 

mesine tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhamreen bedeli 1995 liradır. 
İhale 27.9.937 pazartesi günü saat 14.5 da vilayet daimi eneli· 

meninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 149 lira 63 kuruşluk muvakkat temi .. 

nat itası lamndrr. 
isteklilerin ihale günü vilayet daimi encümenine şartnameyi 

görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaat'an 
ilan olunur. (3397) 3-503 ı 



~ 

Ank_ara valiliğinden: 
Keşif bedeli (17715) lira (66) kuruştan ibaret bulunan Ankara 

Kızrlcahamam yolunun 18+710---40+895 inci kilometreleri arasın
da yapılacak 25 menfez kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 27.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler: Teklif mektubları; ticaret odası vesikası ve 1328 li
ra 67 kuruşluk muvakkat teminat tnektub veya makbuzları ve na
fıa veks.Ietinden aldıkları 937 yılma aid müteahhidlik ehliyet ve
•ikalariyle birlikte aynı günde saat 14.S a kadar daiaü encümen 
riyasetine vermeleri. 

İstekliler keşif evrakiyle şartnamesini her gün nafıa müdürlü-
ğünde görebilirler. (3322) 3--493ı 

Dahiliye Vekaletinden 
1 - Vekaletçe alınacak (270) teneke Genzin açık eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Eksiltme ı teşrini eve! 937 cuma günü saat 15.30 da veki-

let binasr içinde toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel (897) lira 75 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (67) lira (34) kuruştur. 
S - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler vekalet levazım hü

r.osuna müracaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6 - İstekJiler 1 birinci teşrin 937 cuma günü muayyen saatte 

teminatlarını hamilen komisyona müracaat etmeleri. 
(3384) 3-5026 

~l\dliye Vekaletinden: 
Açık olan 25 lira asli maaşlı Edirne ceza evi hesab memurluğu 

için 23.9.937 perşembe günü saat ıs de adliye vekaletinde müsaba
ka imtihanı yapılacaktır. 

Bu imtihana girmek için memurin kanununun 4 cü maddesinde 
gösterilen evsaf ve şeraiti haiz olmakla beraber sermayei müteda
vile ve usulü muzaaf ve mali hesablara vakıf olmak lazımdır. Lise 
mezunlariyle bu gibi besab işlerinde çalışmış olanlar tercih olu
nacaktır. 

Bu şeraiti haiz bulunanların 22.9.937 çarşamba günü akşamına 
kadar evrakı müsbiteleriyle birlikte adliye vekaleti zat işleri u
mum müdürlüğüne mürcaat etmeleri ilan olunurr. (3378) 3-5024 

Sıhhat ve İçtimai l\luavevet 
Vel{aletinden : 

Vekalet binası kalöriferi için ıoo ton kokkömürü açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Eksiltme 1 teşrini evel 1937 cuma günü 
saat 10 da vekalette hususi komisyonca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 210 liradır. Teminatın vaktinde merkez mu
hasebeciliği veznesine yatırılmış ve makbuzu alınmış olması la
zımdır. 

Şartnamesini görmek ve malUmat almak istiyenler her gün ve
k~let içtimai muavenet işleri dairesinde müteşekkil eksiltme ko-
mısyonuna müracaat edebilirler. (3385) 3-5025 

Hariciye Vekaletinden : 
1 - Satın alınacak 190 ton kok kömürü kapalı zarfla münaka

saya konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 5.700 lira ve muvakkat teminatı 427 

lira 50 kuruştur. 
3 - Münakasa 30 eylül 937 perşembe günü saat 17 de Ankarada 

vekalet satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talihlerin teminatlariyle teklif rnektublarmı mezkur ta

riht; komisyona tevdi etmeleri ve tartnam~sini almak istiyenlerin 
vekalet levazım müdürJüğüne müracaatları. (3386) 3-5027 

Yül{sek ziraat enstitüsü 
rel{törlüğünden : 

l - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı altı ka
lem eşya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 4.10.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat ıs de 
yüksek enstitü rektörlük binası komisyon odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 8555 ve muvakkat teminat 642 liradır. 
4 - Teklif mektuplarının ihale günü saat 13 e kadar makbuz 

mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatında k'>
misyonda hazır bulunmaları. 

S - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 
enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Cins adet beherinin Yekun 

(3346) 

Yorgan çarşafı 
Yatak ,, 
Yastık yüzü 
Yatak ,, 
Yüz havlusu 
;Bom uz 

1200 
1200 
1200 
225 
100 
50 

fiyatı kuruş tutan lira 
380 4560 
215 2~80 
7S 900 
80 ıso 
60 60 

550 275 

8S5S 
3-5012 

Manyas belediye reisliğinden : 
Manyas kasabasına tahminen 20 hektar meskun 25 lira ve 20 hek

tar gayri rneskWı ıs lira bedeli muhammene ile hartasının alırunaaı 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 80 lira muvakkat temi. 
nat akçasiyle 1/10/ 937 cuma günü Manyas belediyesine müracaat-
ları ilan olunur. (3387) 3-5030 

Ankara 
etibha 

birinci 
od dası 

mıntaka 

başkanlığından: 
Oda yönetim kurul ve haysiyet divanı üyelerinin müddeti bit

mek üzere olduğundan nizamnamemizin 4 üncü madesi mucibince 
yeniden seçim yapılacağı ve mıntaka merkezi olan Ankaradaki 
üyelerin ... 10.937 pazarttsi günü saat 17 de Yenişehirde Kızılay 
merkezi salonunda bizzat gelerek reylerini kullanmaları ve mrnta
ka merkezi dışında bulunan üyelerin de gönderilen bitik mucibin-
ce reylerini göndermeleri lüzumu ilan olunur. (3403) 3-5032 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Dz. Merkez Lv. Sat. Alnı. 

Komisyonu Riyasetinden 
Tahmin edilen bedıeli 2500 lira olan bir adet kamyonun pazar

lıkla mUnakasaaı 27 eylül 937 pazartesi günü saat ı4 te Ankarada 
milli müdafaa vekileti binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün, pazarlık münakasasına 
iftirak edeceklerin de mezkur gün ve saatte 187.S liralık teminat 
..-.ıublftrı ve kanuni belgeleriyle komisyonumuza müracaatları. 

(3203) 3- 4902 

ULUS 15 - 9 - 19..,- --~::::s== 

Aktii 
Cumhuriyet l\1erkez Bankasının 

11 eyhil 1937 Vaziyeti Pasif 

Kasa : 
Altın safi kilogram ı9.616,413 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler : 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın safi kilogram 6.482,909 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nak· 
tiye karşrlığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Scnedat cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzd1tnı : 
Deruhte edilen evrakı 

A ı naktivenin karşılı~•. es
ham ve tahvilat (ıtıba. 
ri kıymetle) 

B Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar : 
Altın ve dövir. üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

, 
URA 

27 .592.054,20 
14.912.949,-

844.361,14 - ·-

ı-

954.S89,8S 

9.118.730,14 

33.724.-

32.32S.212,22 -
158.748.563,-

13.496.827 ,-

3.000.000,-
39.132.621,27 

38.108.384,30 
3.796.039,85 

·~ 

67.382,92 
8.303.498,81 

Yekun 

LiRA 

43.349.364,34 

954.589,85 

41.477.666,36 

145.251.736,-

42.132.621,27 

41.904.424,1 s 

8.370.881,73 
4.500.000,

• 15.163.311,91 

343.104.595,61 
- --

Sermaye : 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı naktiy< 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak
tive bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilavt-ten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduab: 
Döviz teahhüdab: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövi7.ler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelit : 

LiRA LiRA 
~-----------ı ----

2.105.172,40 
4.516.007 ,70 

158.748.563,-

13.496.827 ,--- -
ı45.251.736,-

19.000.000,-

9.000.000,-

727.066,22 

29.417.001,53 

YekUn 

ıs.000.000,-

6.621.180,10 1 

173.251.736,- 1 

11.935.183,04 . , 

30.14·M67.7S 1 
106.152.428,72 

- ~43.ı04.S95.~ 1 

1 
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Bergama ~arhaylığından : 

1 _ Muhammen bedeli 5S820 lira olan Bergama kasabası elek· 
trik tesiatı 22.9.937 çarşamba günü saat 16 da Bergama belediye en
cümeninde kapalı zarf usuliyle ihalesi yapılmak üzere 2490 sayılı 
kanuna tevfikan eksiltmeye çıkarılmıştrr. . 

2 - Bu işe girmek istiyenlerin 4041 lira muvakkat teminat ıle 
kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikaları ve nafıa v:
kaletinden musaddak ehliyet ve müteahhidlik vesikasını aynı gu· 
nün saat 15 ine kadar belediye encümen reisliğine vermeleri la· 
zımdır. 

3 - İstekliler fenni tarifname, keşifname, fenni şartname ve 
projeleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bergama belediyelerinde göre
bilecekleri gibi beş lira mukabilinde suretlerini de Bergama bele
diyesinden alabilirler. 

4 - İhale günü saat ıs den sonra gelecek teklif evrakı posta 
gecikmesinden dahi olsa kabul edilmez. (5575) 3-4652 

İnhisarlar umum 
müdürlüğünden : 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş olan Paşabaçhe fabrikasın
da inşa edilecek ot, kılıf anbarı inşası işi için talip zuhur etmedi
ğinden pazarlıkla yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

2 - Pazarlık 30-9-937 tarihine rasthyan perşembe günü saat 
on dörtte Kabataşda İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesinde 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 25094,80 lira muvakkat teminat 1883 liradır. 
4 - Şartnameler 126 kuruş mukabilinde her gün inhisarlar in

saat şubesinden alınabilir. 
· 5 - İstekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 
yedibuçuk güvenme parası ile birlikte adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. (6168) 3-5046 

Kütahya Şarbaylığından: 
Bulvar civarında yaptırılacak 94590 lira 24 kuruş keşif bedelli 

stadyum inşasından 30.000 liralık kısmı kapalı zarfla açık eksilt· 
meye konulmuştur. Bundan tribüne aid bet~narmc iskeletinin ke· 
şif bedeli 22862 lira spor sahası tesviye ve d~renaj ve teferrüatmın 
keşif bedeli 7138 lira olup teminatları 2250 lıradır. 

İhalesi 22.9.937 çarşamba gÜniı saat 15 de ~ütahya belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. Bu saatten sonra verılecek mektublar ka
bul edilmez. 

Proje, idari ve fenni şartnameler 150 kuruş rnukabilinde veri-
lir. Tatiblerin şarbayhğa müracaatları. (5803) 3--4777 

ZAYt 
Ankara Memurlar kooperati

finden aldığını 1444 No. Ju his
se senedimi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmil 
yoktur. 

T . R. M. M. sabrk zahrt şefi 
3- 5039 RAMİZ 

Katib Aranıyor 
Avukat yanında çalışmak ü

zere bir katib aranıyor. Adliye 
sarayı yanında Mutlu a11artıman 
5 numarnva m~racaat. 3_.;q39 

Kiralık daireler 
Yenişehirde İsmet İnönü cad

desinde No. 78 biri mobilyasız 
dört odalı, diğeri mobilyalı altı 
odalı banyo, kalorifer ve sıcak 
suyu olan iki daire kiralıktır. 
Saat ondan bire kadar görülebi-

iLAN 
Orman çiftliğinde yaptırıl· 

makta olan beş inek bir at ahırı 
r~m s_ilos~: idare bfnası inşaatı' 
ıçın bır muhendis veya mimara, 
bir fen memurile dört ne7.aret
çiye ~ht_iyaç vardır. Vazife al
mak ıstıyenlerin Ziraat Vekaleti 
silo komisyonu teknik reisliğine 
müracaat edilmesi . 3 5038 

Hizmetçi Aranıyor 
Hizmetçi bir bayan aranıyor. 

Kızılay karşısında çiftlik mağa
zası üstünde Ünyazıcı apartı
man No. 4 e müracaat. 3-4940 

YENi 
Pek yakında 

Anl{ara devlet konser vatuvanna 
bu yıl alınacak talebe kayıt 

ve kabul şartlan 
1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara Devlet konservatuvarı (Ti

yatro ve opera) kısmlarma kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul 
parasız yatılıdır. Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir. 

I - Arnılan genel vasıflar şunlardır: 
a) Aza ve vücudu kusursuz olm<".k, 
b) Sesi güzel olmak, 
c) İyi kulağa malik bulunmak (işittiği sesleri tanımak ve ya

hud aynını tekrarlayabilmek), 
d) Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 18 dir. 
e) En az orta okuldan diplomalı bulunmak (opera kısmı için 

pek iyi sese malik olanlardan bu şart aranmaz), 
f) Şivesi ve vücudu sahneye müsaid bulunmak, 

II - İstekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır. 
A - Tiyatro kısmı için şunlar aranılacaktır : 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördUğü veya okuduğu şeyi an

latma kudreti, 
b) Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçi· 

lecek bir rolü yapabilmek, 
c) Sınav heyetince verilecek bir rolü yapablimek, 
B - Opera kısmı için şunlaı aranılacaktır. 
a) Kendi seçeceği ,bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b) Sesleri ve melodileri tekrarlayabilmek, 
c) Ritmik duyma ve his etme kudreti. 

111 - Sınavlar, S.10.937 sah gününden 9.10.937 cumartesi gününe 
kadar İstanbulda Şehir tiyatrosu rejisörlüğünde Ankara'da 11.10. 
937 pazartesi !:ünnü~e~ 1~:_10.937 cuma gününe k~dar her gün saat 
9.30 da Cebecı de Muzık ogretmen okulunda bir heyet marifetiyle, 
yapılacaktır . 
. . .. ts~.e~~~iler, pu11u dil~kçele~i _ile .İstanbul'da Şehir tiyatrosu re
Jısorlugune ve Ankara da Muzık öğretmen okulu direktörlüğüne 
baş vurmalıdırlar. 

IV - Dilekçelere şunlar bağlı bulunmalıdır: 
a) Nüfus tezkeresi veya bunun tasdikli bir sureti, 
b) Orta okul diploması veya tasdikli bir sureti, 

c) Sıhat raporu, 
d) Hüsnühal varakası. (3255) r-4895 

Ankara merkez hıfzıssıhha müesse 
• 

sesı sabnalma komisyonu 
reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muhammen bedeli 1S950 lira olan 
550 ton sömikok kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul• 
muştur. 

2 - Eksiltme 2S.9.937 cumartesi günü saat 11 de müessese sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname müessese muhasib mutemedliğinden temin edi• 
lebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1196 lira 2S kuruf 
muvakkat teminat vermesi ve ayrıca 10.000 liralık kömür işi yaptı• 
ğını tevsik etmesi lazımdır. 

S - Muvakkat teminat hudud ve sahiller sıhat umum müdürlüğil 
veznesine yatırlcaktır. 

6 - Tetklif mektublarını yukarıda 2 inci maddede yazılı saat• 
ten 1 saat eveline kadar satın alma komisyonu reisliğine getirile
rek makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. Dış zarfın mühür mu• 
mu ile iyice kapatılmrş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (3267) 3-4897 

SiNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Makineye ilave edilen (Wide Range) llir. ~=~i::
2

z
6 

sahibi ve ~a~:~ 
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Büyük fedakarlıklarla vücude getirilen 
mevsimin en heyecanlı ve ihtiraa fil.mi 

ŞEHİRLER ALEV İÇİNDE 
yeni ses tesisatiyle ve zengin bir Gabriel Gabrio - Suzi Vernon 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşlf'ri Müdürü 1 
Mümtaz ,Faik FENİK 
Ulus Basımevi: ANKARA 

programla George Rigaud 

Kış mevsimine girecektir HALK MATiNESİ 12,ıs de 
BUBULUN ÇETESİ 

ŞEHİR BAHÇESİNDE 
BU GECE SAAT TAM 21,30 DA 
ŞEYTAN VE GENCr.tK 


